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,Boletim G e o g r á. f i e o 
Ano VI 1 JANE._IRO · DE 1949 N°. 70 

Editorial 

Programa de 1949 

J O Conselho Nacional de Geograiia apresenta-se perante o novo ano com 
disposições animadoras. 

Está fixado o programa do ano, que o Diretório Central baixou (Resolução 
,n.0 324, de 30 de dezembro de 1948), tendo em vista a marcha e a organização 
dos serviços do Conselho e sobretudo os recurso8 financeiros de que vai dispor 
em 1949. 

Um relance no programa ainda que muito por alto, é oportuno, porque 
revelará aspectos interessantes do que o Conselho pretende realizar no ano. 
entrante. · · 

No campo internacional, por exemplo, há três iniciativas de importância: 
a 1.ª, de grande repercussão, é a realização no mês de agôsto, no Rio de Janeiro, 
sob os auspícios do Conselho, da "I Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre 
Geografia", promovida pela Comissão de Geografia do Instituto Pan-Americano 
de Geografia e História; a 2.ª, cujo êxito o Conselho se empenha, é a participa
ção eficiente do Brasil no "XVI Congresso Internacional de Geografia", a rea
lizar-se no mês de abril em .Lisboa, sendo de assinalar que o Congresso anterior 
se realizÓu em 1939; a 3.ª, que reflete o desenvolvimento dos nossos trabalhos 
de triangulação e de nivelamento de alta precisão, é a adesão que o Conselho 
providenciará, a partir de 1949, do nosso país à União Geodésica e Geofísica 
Internacional. 

Por outro lado; o programa está pleno de iniciativas a serem movimen
tadas pelo Conselho, em colaboração com outras instituições do país, em 
cumprimento desenvolvido no seu princípio nuclear de cooperação em favor 
do melhor conhecimento geográfico e cartográfico do território nacional. 

Destacam-se, nesse particular : a realização de vários cursos de aperfei
çoamento; a assistência aos órgãos geográficos estaduais,· a participação nos 
certames brasileiros de Geografia e Cartografia; o preparo de mapas para o 
recenseamento de 1950,· numerosos trabalhos de campo, geográficos e carto
gráficos, a serem executados em ~ooperação com a Comissão do Vale do São 
Francisco, com o Conselho Nacional de Imigração e Colonização e sobretudo 
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com diversos Estados da Federação, através dos quais se dá harmoniosa 
conjugação de esforços em tôrno de interêsses comuns. 

Firzalmente, como atividades dos órgãos do Conselho, de caráter a bem 
dizer interno, cumpre assinalar dentre os princlpais : a realização na cidade 
do Salvador da IX Sessão Ordinária da Assembléia Geral do Conselho, 
que assim se associa expressivamente às comemorações do 4.0 centenário da 
fundação da tradicional cidade; a instalação do serviço de rádio-comunicações 
com os elementos do Conselho que trabalham no interior do país; impressão 
de pelo menos 25 fôlhas da Carta Geográfica do ~asil; atualização dos 
cartogramas da divisão territorial do Brasil e dos Estados, objetivando à 
devida representação dos municípios e distritos fix.ados para o qüinqüênio 
1949-1953; revisão e atualização da divisão regional do Brasil, segundo a 
qual o nosso país está dividido em grandes regiões, regiões, sub-regiões e zonas, 
sendo essas formadas pela união de municípios com características afins; 
triangulação geodésica ao longo do meridiano de 49° W. G., iniciada no 
município de Tôrres, devendo-se em 1949 chegar-se a Goiânia; início da 
triangulação. geodésica ao longo dos paralelos de 20º e 25º S; prosseguimento · 
dos trabalhos de nivelamento de precisão, astronomia, bases e graviinetria em 
correspondência com a triangulação geodésica; a impressão de dois mapas 
gerais do Brasil, a côres para fins escolares, um de uma fôlha · e outro de 
4 fôlhas. 

O Diretório, ao fixar o programa, imprimiu uma orientação geral d0& 
trabalhos, determinando que, i;za execução houvesse prioridade para as seguin
tes iniciativas : 

a) a realização da "l Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre 
Geografia"; 

b) a "impressão das fôlhas da Carta Geográfica do Brasil; 
c) a impressão de mapas escolares; 
d) a triangulação geodésica de 1.ª ordem em tôrno do paralelo de 

25° sul; 
e) determinação astronômica das coordenadas geográficas das sedes dos 

municípios e dos distritos; 
i) ·impressão dos ' cartogramas do Brasil e dos Estados com a nova di

visão municipal e distrital, relativa ao qüinqüênio de 1949-53. 
As perspectivas de 1949 são promissoras, e oxalá que, ao terminar o ano, 

testemunhemos a transformação das estimulantes esperanças de hoje em 
Jecundas realidades. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 
Secretário-Geral do C.N.G. 

' 



C.mentá.rio 

Geografia e Folclore 
Prof. PIERRE MONBEIG 

A noção dos gêneros de vida constitui uma das contribuições mais importan
tes da geografia para o estudo das sociedades humanas. Sabe-se que Vidal de 
la Blache foi o primeiro a precisar-lhe o sentido em antigos artigos, publicados 
primeiro em números dos Annales de Geographie e depois nos seus Príncipes 
de Geographie Humaine. Graças a Vidal de la Biache e a seus sucessores, 
tornou-se banal admitir que os modos de vida dos homens não são dirigidos 
exclusivamente por elementos físicos . Correspondem a um conjunto de processos 
técnicos pelos quais um agrupamento humano procura satisfazer suas necessida
des e seus hábitos no quadro do meio físico e biológico, do qual êsse mesmo 
grupo é parte integrante. Mas as·,próprias técnicas possuem um · caráter tradi
cional - são uma herança cuja origem se perde no comêço dos tempos . Percebe
mos bem tal fato quando vemos os camponeses das margens do Mediterrâneo 
trabalhar com a mesma charrua usada pelos seus ~ntepassados mais remotos, 
bater o trigo com instrumentos idênticos aos dos gregos e romanos e usar os 
mesmos instrumentos que as populações pré-históricas. Vemos aí uma perma
nência surpreendente que nos revela como as técnicas mudam lentamente e 
com elas os gêneros de vida . Coinpreenderemos essa resistência à mudança 
se nos lembrarmos de que as técnicas e os gêneros de vida se confundem para 
sa.lyaguardar hábitos . Dever-se-ia, aliás, estabelecer um entendimento quanto 
ao que se entende por "hábito". Numa notável obra, recentemente publicada, 
M. Varagnac esforçou-se por dissipar a. nevoa, realmente muito cômoda, com 
a qual os geógrafos e•nvolviam essa palavra. (Civilization Traditionelle et 
Genres de Vie; Paris, 1948. Albin Michel Editeur. Preço, 420 francos) . Salienta 
êle que possuir hábitos é próprio dos modernos que podem repetir cada dia, 
na mesma hora, o mesmo gesto porque seu tempo é cuidadosamente dividido e, 
mais ainda, porque seus gestos são executados com o auxílio de máquinas que 
lhes possibilitam ó automatismo. As populações arcaicas tinham de recomeçar 
cada ato, recreá-lo e quase reinventá-lo. O único recurso de que dispunham 
era o exemplo de seus antepassados, exemplo passive! de ser destruído e conhe
cido unicamente por aquêles que tinham ouvido falar ou que viram fazer. 
Era, pois, a tradição que os ajudava e dirigia. A tradição, literalmente, é aquilo 
que se "transfere" e cada transferêni<ia acarreta, ao mesmo tempo,' uma perda 
de conhecimentos adquiridos e a transmissão de uma certa experiência . Tem-se, 
pbis, de reencontrar o que se perdeu e pouco resta para acrescentar, ainda, 
algo de novo . A tradição, verdadeira diretora das sociedades humanas é, pois, 
a Inspiradora profunda dos gêneros de vida, ao mesmo tempo que freia a 
evolução. 

Não obstante, os gêneros de Vida não são imutáveis . Pode-se especialmente 
na Europa Ocidental, e também, na maior parte da Europa Central e ao redor 
de todo o Mediterrâneo, retraçar as mudanças pelas quais passaram essas regiões 
e aproximadamente datá-las. As pesquisas dos historiadores juntam-se aqui as 
dos geógrafos, a ponto de poder-se confundi-las. A mais antiga modificação 
remonta à cultura regular de um torrão, constantemente ocupado, em tôrno 
das aglomerações. Passou-se então de uma cultura nômade, feita por surriba
mentos temporários com o auxílio de incêndios, a uma ocupação fixa da terra. 
A comunidade daí por diante cultivou o solo, sucedendo-se cada ano as várias 
produções . A técnica da rotação das culturas substituía a cultura itinerante, 
sõbre queimadas. No entanto, a maior parte do terreno continuava inutilizada. 
Entre cada grupo de casas e cada mancha .de solo cultivada estendiam-se vastos 
espaços incultos, bosques, pântanos, prados naturais, uma espécie de S!'lrtão ou 
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de mato. Para aí levava-se o gado a pastar, aí faziam-se provisões de lenha, 
colhiam-se os frutos das ãrvores, e caçava-se. No século XVIII deu-se uma 
segunda transformação pela prática de forragens artificiais. Em lugar de reunir 
uma manada coletiva, submetida aos perigos dos giros pelas florestas tornou-se 
possível, então, estacionã-las em prados feitos pelos homens ao mesmo tempo 
que se podia utilizar constantemente a terra cultivada em' lugar de deixá-la 
repousar um ano em cada dois ou três anos de trabalho . A organização comu
nitária com isso recebeu um choque. Com efeito, cada um de seus membr06 
pôde e preferiu dissociar-se dela, trabalhando separadamente, possuidor. de seu 
próprio campo e de seu rebanho, cuidadosamente fechados ·em cercados ou no 
interior e llmites- ca.dastrados e juridicamente conhecidos. Ainda mais radical 
foi a mudança do século XIX. Entram em ação os adubos .químicos e, com 
êles, a sucessão ininterrupta de culturas, colheitas mais abundantes, as possibi
lidades de vender, entreter relações comerciais com outros grupos e de especia
lizar-se na produção mais apropriada às condições naturais. Surge a máquina 
nos campos - charruas aperfeiçoadas, ceifadeiras, segadoras, debulhadoras, se
meador:as, arrancadoras de beterraba. As aldeias, ao mesmo tempo, saem defini
tivamente de seu isolamento pois cada uma se liga às vizinhas, depois às cidade& 
por meio de uma rêdé cerrada de caminhos calçados, de estradas de grande 
circulação. Outrora, na maior parte dos campos europeus, circular era tão 
difícil quanto ainda, hoje, o é na maior parte dos países tropicais : uma viagem 
constituía uma e,:pedição, pois as carriolas e os cavalos mergulhavam nos ato
leiros das estradas de terra. Foi graças à nova rêde de estradas e às estradas 
de ferro que os ·aperfeiçoamentos técnicos atingiram as aldeias, mas foi também 
devido às estradas e aos caminhos calçados que as soeiedadés ca.i;npesinas pU<te
ram extrair tôdas as conseqüências dêsses aperfeiçoame·ntos técnicos. A revolução 
das estradas do século XIX, quebrando os quadros estreitos da agricultura, a 
fêz entrar nos circuitos comerciais regionais e nacionais e associou-a a uma 
economia mundial. Desde então, não houve mais muita coisa em comum entre 
os gêneros de vida rurais modernos e os das épocas anteriores . Recorrendo a 
uma imagem, podemos dizer que a cultura permanente dos torrões e a introdu
ção das culturas de forragem tinham simplesmente modificado os gêneros de 
vida, enquanto no século XIX êles experimentaram uma revolução completa. 

O caráter revolucionário dJs transformações do século XIX acentua, ainda, 
a surpreendente estabilidade que até então caracterizava os gêneros de vida. 
Há menos diferença entre a vida de uma aldeia do século X e a de uma do 
século XVII, do que entre as técnicas culturais de 1850 e as de 1900. Não será 
muito ousado reconhecer um11 continuidade que se estende do neolítico até o 
século XIX, continuidade que foi brutalmente interrompida pela revoluÇão 
contemporânea. 

Nesta exposição, bastante sucinta, nada existe que constitua novidade para 
os geógrafos e os historiadores. As inúmeras pesquisas regionais realizadas, so
bretudo em França, por geógrafos, levaram-nos a reconhecer essa continuidade 
de gêneros de vida. Renunciando às explicações simplistas, êles tinham proje
tado o presente no passado, reconhecido a surpreendente antigüidade dos gênero& 
de vida e compreendido que não sendo a explicação dêste ou da:quele fato de 
ordem "geogrãfica", no sentido restrito da palavra, impunha-se procurar a ori- , 
gem para além da história. E' por êss9--motivo que muitas pesquisas geográficas 
não concluem ou então se limitam a ·uma conclusão negativa como a de recusar 
um valor imperativo aos elementos físicos e biológicos. Chegava-se finalmente 
a um elemento puramente humano, perfeitamente inexplicável, a menos que se 
recorresse ao hábito. Por isso, salientemos de passagem, a geografia humana 
podia reivindicar uma certa autonomia e recusar-se a ser considerada como um 
ramo da bibliografia . 

Com uma sábia prudência, os geógrafos limitavam e continuam a limitar 
suas pesquisas aos elementos materiais . Seu papel freqüentemente consiste, 
pensam, em analisar a paisagem concreta ·que têm sob os olhos e de compreender 
como foi ela construída pelo homem. A forma. do campo, a casa, o caminho, 
o trigo, a vinha, tudo isso é concreto, inscrito na paisagem. Pode-se considerar 
a geografia como ciência da paisagem, mas com a condição de não esquece .. 
que os agrupamentos humanos que modelam a feição da terra são animados 
por fôrças espirituais e que se enquadram em estruturas econômicas que ultra-
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passam bastante o concreto . De qualquer modo, a geogràfia humana se contenta 
com o estudo dos gêneros de vida nas suas relações com o meio natural . Ela 
compreendeu a complexidade das . rélações, procura esclarecê-las, estabelecer a 
parte que é condicionada diretamente pelo meio e aquilo que é hábito, ou melhor, 
tradição. Parece, porém, que a geografia não perguntou a si mesma se êsses 
gêneros de vida, oriundos parcialmente das condições físicas, não possuem rela
ções com outros caracteres mais particulares e puramente sociais . Projetou-se 
um grande esclarecimento nas relações com a natureza sem conferir tôda a 
necessária importância às relações com as outras instituiÇões sociais. 

Nisso reside, para os geógrafos, o interêsse das pesquisas e das conclusões 
de M. Varagnac. Não sendo geógrafo e, conseqüentemente, fugindo aos hábitos 
de trabalho que acabam por ser limitadores considerou o problema sob ângulo 
diferente. Lida principalmente com dados de pesquisas folclóricas e, essencial
mente, com tudo o que pode reunir s~re as festas tradicionais . Não constituirá 
leitura sem interêsse para os geógrafos a dêsse livro e das conclusões sociológicas 
que apresenta. Só o essencial pode, porém, ser apresentado em poucas linhas, 
sem que se pretenda demorar nos pormenores das demonstrações e · nas tonali
dades do pensamento. 

'· 

• 

.... itste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãflca 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 

de Conselho Naciona:l de Geografia - Praça Mahatma Gandhi, H - Edlflcio Francisco Serrador -
1.• andar - Blo de Janeiro, D. F . 
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FEIÇÕES FISIOGRAFICAS 
(Notas sôbre o litoral) 

Sob o nome de Recôncavo da Bahia compreende-se a região em tôrno da . 
grande baia de Todos os Santo~. 

Se olharmos um mapa verifica.remos que a baía de Todos os Santos se 
acha sub-dividida em 3 bacias separadas pela emergifücia de ilhas e baixios. 
Há verdadeiramente, um mar pequeno entre !tapa.rica e a costa oeste, outro 
entre a península do Iguape e o arquipélago de Fontes, Bimbarra, Suape, Vacas, 
Santo Antônio e Frades; finalmente a parte maior, fica entre Itaparica, o 
litoral nordeste da baía e o citado arquipélago. 

· A barra principal, entre a capital e o Mar Grande, é bastante larga e 
profunda, dando acesso fácil em qualquer época. Há outra comunicação com 
o mar alto, mais ao sul, por meio do estreito do Funil entre as ilhas São 
Gonçalo e Santo Amaro, que· conduz à Barra Falsa, de passagem muito difícil, 
perigosa e só dando acesso a pequenas embarcações. 

Quando se examina o aspecto geral da topografia do Recôncavo e a distri
buição das ilhas e penínsulas, nota,-se que o aspecto fisiográfico tem uma relação 
muito íntima com a natureza geológica dos terrenos. A distribuição das ilhas e 
seu tipo, são condicionados por questões geológicas. 

Sente-se, nitidamente, a influência de dobramentos e sobretudo de desloca
mentos verticfl,is, que permitiram expor diferentes horizontes da coluna geológica. 
Há ilhas formadas pelo horizonte arenítico, que aflora em Bôca do Rio, como 
a de Maré, outras têm uma grande cobertura terciária (São Gonçalo, Santo 
Amaro), outras são essencialmente formadas pelos folhelhos argilosos do cretáceo 
apenas encimados por delgada camada das argilas vermelhas do terciário, final
mente algumas que apenas emergem centímetros na maré alta, são formad&i 
de folhelhos donde foram retirados os últimos vestígios das camadas terciárias. 
A formação da baía de Todos os Santos é um fenômeno relativamente recente 
na história geológica do .continente. O local foi em épocas antigas uma grande 
bacia de sedimentação onde se processou a formação das camadas cretáceas e 
pré-cretáceas. 

Uma grande deposição de argilas, em águas tranqüilas, foi um fenômeno 
geral durante tempos muito longos, e produziu os folhelhos de disseminação 
tão generalizada no Recônci vo. 

Esta bacia estava limitada por. duas grandes massas do cristalino funda
mental, uma a oeste e outra a este, cujos bordos guardavam direções nordeste
sudoeste e um afastamento da ordem de 50 a 60 quilômetros. 

A inconsistência do núcleo fundamental se manifestou por vêzes por meio 
de falhas em vários pontos, sobretudo na região coberta atualmente, pela baía. 
Provàvelmente grandes falhas na muralha cristalina de este deram entradas 
às águas do Atlântico em épocas modernas; estas invadiram a bacia sedimentar 
já recoberta pelas argilas do terciárlO (Série das Barreiras) e concomitante
mente com os pequenos deslocamentos verticais, cujos indícios são comuns no 
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Recôncavo, formaram a feição atual da baia, semeada de ilhas que na verdade 
representam antes altos estruturais que simples testemunhos mais sólidos de 
antigás camadas erodidas. 

Ilha do Mutá . Ilha baixa, .centro de pequenas pescarias e ponto de poiso das 
embarcações de vela que trafegam entre a capital e a zona de Jaguaripe e 

Naaaré. Está ao lado dum canal profundo que pode receber grandes carguei· 
ros. O solo da ilha é de folhelho oretdceo, coberto por delgada camada de areia. 

No litoral do interior da baia, salientam-se alguns acidentes geográficos 
dignos de atenção. São êles a enseada dos Tainheiros; a península de Itapajipe, 
a baia de Aratu entre as penínsulas do Caboto e Paripe, a ilha da Maré, o 
arquipélago de Fontes a Frades, o pseudo delta do Traripe e Serji, o estuário 
do Paraguaçu, o "furo" do Funil e a ilha de Itaparica. 

A ense~da ou pôrto dos Tainheiros é uma pequena baia, cuja entrada estreita 
fica entre a ponta de Itapajipe e a de Plataforma. Ao fundo é limitada pela 
escarpa cristalina onde assenta a cidade alta. E' o pôrto aéreo do Estado, 
cômodo, amplo e tranqüilo. Tem agora uma importância considerável porque 
fica situada aí a região petrolífera do Lobato . 

Desde tempos remotos, moradores do local notavam manchas e irisações 
de óleo nas águas, bem como contaminação das cacimbas abertas para obter 
águas do subsolo. 

Eram invocadas muitas explicações estranhas, porém hoje se sabe que todos 
êstes fenômenos provinham de exsudações do campo petrolífero que tem ali 
uma de suas extremidades. 

A península de Itapajipe é uma parte baixa, plana, contrastando com o 
planalto cristalino da cidade alta. Nela ressalta,m algumas pequenas elevações 
que representam testemunhos de antigas camadas cretáceas que resistiram à 
destruição . 

Na ponta de Monserrate, expõe-se um grande banco de conglomerado mais 
resistente que os folhelhos argilosos, cuja presença teve de certo grande influên
cia na formação da topografia regional. Nos arredores há belas exposições das 
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-camadas · cretãceas; o local é muito aprÓpriado para excursões com alun<>a, 
· para mostrar assuntos de geologia e fàcilmente se coletam fósseis nos folhelhos 
das proximidades de Bonfim. 

.. 

Aapecto da ilha do Mutá, vendo-ae, ao fundo, a ilha de Banto Amaro, 
com suaa elevações importantes. 

(Foto Sllvlo Fróis Abreu) . 

P0'11ta do Toque-Toque, perto de Bilo Tomé de Paripe. Foto olhando para N. B. 
Falésias do folhelho cretdceo. 

(Foto Sllvio Fróls Abreu). 
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No fundo dum saco que se prolonga a nordeste da enseada dos Tainheiros 
lança-se o rio do Cobre, que foi barrado a fim de represar águas para abasteci
mento da cidade . . Corre sôbre terreno cristalino, em elevação da ordem de 60 
metros e quase na foz despenha-se numa cachoeira pela escarpa do embasamento 
cristalino. O terreno à jusante da queda já é. dominio da bacia cretácea. 

A baia de Aratu é um entalhe pronunciado na parte nordeste da baía de 
Todos os Santos; comunica-se com esta por meio de uma passagem larga e 
muito profunda (20 a 30 metros), mas no centro de Aratu as profundidades 
são da ordem de 7 a · 8 met;ros. 

O local se presta para uma base naval ou pôrto industrial, estaleiros, etc. 
porque fica bem abrigado e pode ter comunicações com o interior pela estrada 
de ·rerro que toca em vários pontos como Aratu, Mapele e Passagem. 

Em todo o trecho da região de Aratu a Caboto há grandes perturbações 
tectónicas, dobramentos e desnivelamentos que sugerem falhas. 

Ponto do Sapoca, perto de Paripe. Notam-se aí t i pos de " f alési as", com inclinaç4o, 
devida d natur eza da rocha. As camadas est4o inclinadas e a abras4o m arinha 
f ez sen tir intensamente seus ef eitos . A parte plana é formada pelos folhe lhos 

argi losos; na encosta, hd camadas duras d e areni tos e moles · de 
f olhelhos j d transformados em massapé. 

(Foto ·Sllvio Fróis Abreu) . 

As grandes diferenças de profundidade entre pontos relativamente próximos 
reforçam esta suposição. Outro fato digno de registo é a freqüência de abalos 
sismicos; é sempre lembrada uma comoção intensa havida há ano1', que chegou 
a apavorar a população local (Caboto). Fenômenos de abrasão muito curiosos 
podem ser vistos ao longo do litoral do Recôncavo nesse trecho (Bôca do Rio, 
Matoim, Ponta do Marinho, Caboto), o qual se presta admiràvelinente para um 
estudo regiona.! de fisiografia e geomorfologia . 

A ilha da Maré, que fica a oeste de Caboto, é uma ilha alta na parte sul, 
formada pelos arenitos correspondentes à Bôca do Rio; é separada do conti
nente a oeste, por um canal largo, com um sulco profundo no centro (7 a 8 
metros) . Na parte norte quase toca a baixada do estuário do rio de São Paulo, 
que vai ter a Candeias, onde também podem ser feitas muitas observações sôbre 
o lectonismo da região, graças a uma escarpa que deixa ver o contacto do 

. •ereiário das Barreiras com a série cretácea. · 
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No fundo da baía de Todos os Santos enfileiram-se algumas elevações da 
ordem de 120 a 180 metros, formadas por um grosso. capeamento de ·argilas 
terdtárias que esconde as estruturas cretáceas que, dêste modo, só são perceptí
veis ao longo do litoral. O Morro do Côco e o Morro do Monte são · as elevações 
mais precípuas nesse trecho. Dêsses pontos, segue em direção ao sul, penetrando 
pela baía a dentro, uma série de ilhas, com a dimensão dominante norte-sul, 
algumas um tanto .baixas, de solo cretáceo (folhelhos e arenitos) outras mais 
altas e capeadas ainda pelo terciário das Barreiras. Alguns braços de mar, 
entre a baixada do mangue que assenta sôbre o . terreno cretáceo, indo ter a 
D. João, Madraga, Santo Estêvão, etc. formam várias penínsulas baixas, e 1:1m 
lagamar pouco salubre. · 

"-

Forma curioBa do litoral, deixando perceber o ataque da coBta e um 
"teBtemunho" reBpeitado pelaB dguaB. 

(Foto Sllvio Fróls Abreu). 

A série de ilhas: Fontes, Bimbarra, Suape, Maria Guarda, Vacas, Santo 
Antônio e Frades, traduzem certamente algum.a influência estrutural, que ainda 
não foi objeto de estudos pormenorizados e que talvez tenha ligações genéttcai> 
com as elevações sensíveis da zona de Rio Fundo. 

, l!:sses prol>lemas se já interessam bastante ao geógrafo, têm uma importância 
capital para a geologia do petróleo no Recôncavo. 

A região de cultura de cana, em Santo Amaro, é regada por dois rigg 
principais: o Serji com seu afluente Subaé e o Traripe. Juntam-se abaixo da 
cidade de Santo Amaro e percorrem perto de 10 quilômetros através das baixadas 
cultivadas com cana até atingir francamente a baía. Nesse trecho, há um canal 
principal e numerosos furos, formando várias ilhas baixas, cobertas de mangues 
e outras sêcas e cultivadas. 

~sse conjunto dá, à primeira vista, idéia dum delta simples. 
Algumas de8sas ilhas, se bem que cobertas na periferia por sedimentos 

' modernos precipitados pela floculação e ocupados pela vegetação dO mangue, 
têm, contudo, um núcleo de folhelho cretáceo e um capeamento de massapê. 
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Outras estão quase integralmente invadidas pela vegetação halófila e são apenas 
ilhas de mangues. Em nossa opinião tem-se aí um curioso fenômeno de delta 
interior. As ilhas exteriores, Pioca e Cajaiba, meros fragmentos do litor11 da 

Aspecto da parte meridional da ilha da Mar6, mos.trando uma escarpa de 
arenito trabalhado pelp mar. 

(Foto Sllvio Fróis Abreu) .. 

Vegetacifo de mangue que circunda certas ilhas, no Recôncavo . No primeiro plano, 
crescendo no lado, as "Rhizophõra", com suas caracteristiclUI raizes a4venticias. No 
segundo plano as "AviCenia", ou mangue siriba. No fundo crescem muitos dent:U-

zeiro8. Fotografia tomada na contracosta de Itaparica. 

(Foto Sllvlo Fróls Abreu). 
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vila de São FranciSco, pràticamente ligadas, dificultando a saída das águas 
doces, criaram uma bacia de seõ.imentação interior' onde se deu a deposição 
das argilas trazidas pelo rio. Dêste modo, a baixada cretácea recebeu o afluxo 
do material floculado e assim se originaram ilhas de caráter deltaico, protegidas 
da ação da maré, graças ao anteparo representado por Cajaíba-Pioca, e à fácil 
circulação através dos canais que vão até perto do Conde. 

b Paraguaçu não se lança diretamente na baía de Todos os Santos, mas 
sim numa bacia interior, formada pela grande península de Saubara-Iguape. 
Daí êle se· comunica por um largo canal profundo, passando por São Roque e 
vindo ao mar salgado. 

Seu volume d'água é . considerável e adoça a bacia interior. O acesso ao 
Paraguaçu, faz-se entre margens escarpadas, constituídas pela formação terciá
ria que em tôda essa parte oeste da baía de Todos os Sántos se mantém elevada. 
A península de Saubara-Iguape tem cotas da ordem de . 150 a· 200 metros com 
algumas ondulações, sem contudo escapar aó tipo geral do tabuleiro terciário. 
As escarpas são pronunciadamente abruptas e a côr dominante é o vermelho . 

Pafl,01'ama tirado da i lha de Santo Amaro olhando para N . E .; à eBquerda, ilhei 
da Cal; à direita a do Mutá e o p61'fil de Itaparica. 

(Foto Sllvio Fróls Abreu). 

A oeste de Itaparica forma-se uma bacia que tem uma saída para o sul 
através do furo do Funil entre as ilhas elev~das de São Gonçalo e Santo Amaro. 

Na parte sul dessa bacia afloram à superfície várias ilhas pequenas e rasas, 
que representam algumas elevações das camadas cretáceas, no horizonte dos 
;f olhelhos. · 

A tal tipo pertencem as ilhas da Cal, dos Porcos, do Pau Amarelo, da Saraiba, 
Capitubas, Mutá, etc . 

A ilha de Itaparica, com sua direção geral nordeste-sudoeste, é o acidente 
geográfico mais saliente na baía de Todos os _Santos. 

Sua existência prende-se também a fenômenos tectônicos e não a simples 
Tesistências a uma destruição pelos agentes naturais. A direção acompanha 
sensivelmente a forma geral da bacia cretácea e sua posição, fechando a 
entrada da baía, dá-lhe aspectos completamente diversos nos dois litorais 
opostos: o da face voltada para este -e para oeste. 

A bem dizer, Itaparica tem a forma dum paralelogramo, apresentando dois 
litor&i.1 curtos, um voltado para nordeste, outro para sudoeste (cêrca de 11 e 
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8 quilômetros respectivamente e dois litorais longos voltados para noroeste .e 
para sudeste (cêrca de 25 e 27 quilômetros respectivamente) . 

As diversidades de aspecto dêsses litorais provêm da diferença de ataque 
pelo mar. Os llto.rais de sudeste e nordeste estão sendo in'tensamente erodidos, 
daí os tipos de costa de falésias e a invasão do mar que penetra pelas fazendas 

. 

. 
. . ~ 

· ~{' 
?~ 

-

Falésia de folhelho pr~to de It,apar'ica, no litoral entre Manguinho e 
Pôrto Santo. 

(Foto Silvio F~ls Abreu). 

Camadas cretdceas no litoral de Itaparica, entre Manguinho e Mar Grande. Alt~r
ndncia de folhelhos escuros de areni tos, em posi"llo horizontal . 

Elevam-se . até c~rca de 5 metros do nivel do mar. 

(Foto S1lvlo Fróls Abreu) . 
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destruindo coqueirais plantados há poucos anos. A costa de sudeste, sobretudo, 
é sensivelmente retilínea e paralela à: muralha cristalina de este que limita a 
bacia cretácea do Recôncavo. 

E' orlada pelos recifes coraliários em grande extehsão e batida pelas ondas 
quando falta a proteção dos corais . O litoral de noroeste é banhado pelo mar 
calmo da baía . E' completamente baixo, tem grandes extensões de mangues, 
são numerosos os recortes formados pelos estuários trabalhados pela maré. 
Não tem praias de areias, só lodaçais aqui e ali isolados por apicuns. Nessa 
face da ilha o litoral cresce progressivamente graças ao afluxo de material 
argifoso depositado . Notam-se "mangues fósseis'', onde ·hoje o solo já não é 
mais molhado nem nas marés de sizigia. 

Ca_madas inclinadas fara o mar, no Út orai de Itaparica. 

(Foto S1lvto Fróis Abreu) . 

t
. . 

Uma multiplicidade.. de problema de geografia física se .(depara a cada 
momento numa excursão pela baia d Todos os Santos. Não é possível sequer 
explaná-los 'num artigo de divulgação, o litoral do Recôncavo é assunto para 
um Ilvro, e tem problemas que merecem a atenção de geógrafos competentes. 

ASPECTO DO INTERIOR DO RECôNC..WO 

No interior do Recôncavo há três aspectos principais de topografia - as 
ondttlações suaves do cretáceo cultivado com cana, as formas mais retalhadas 
da topografia das Barreiras e, finalmente, as planícies arenosas da região de 
Camaçari. 

A formação das Barreiras cobre grande parte dos sedimentos cretáceos, 
tornando-os quase irreconhecíveis em tôda a parte oeste e sul do Recôncavo. 
Ao norte, entretanto, a maior parte do terciário foi erodida e afloram em 
grandes áreas os folhelhos cretáceos já transformados no afamado massapê. 

Na parte nordeste deparam-se as grandes planuras arenosas donde ressaltam 
aqui e acolá alguns calombos de argilas róseas e vermelhas da típica série das 
Barreiras. 

As fotografias aqui apresentadas dão bem uma idéia do aspecto fisiográfico 
do ~côncavo. A zona da cana delineia muito rigorosamente as áreas de expOBi.ção 
do c~áceo argiloso. 
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As formas topográficas dominantes são os tabuleiros de encostas muito 
auaves, e de um solo sem pedras, sem afloramentos de rochas, representado por 
uma grossa camada de argila. Poucos são os pontos onde se pode notar uma 
uposl.ção de arenitos com um suave mergulho, logo recoberto ou recobrindo o 
massapê caracteristico. 

Para quem viaja da capital para Feira de Sant'Ana, pela estrada de rodagem, 
só depois do Km 82 pode apreciar as formas típicas da fisiografia cretácea. 
No Km 109 onde a estrada sobe para Lapa entra-se no terciário, que em 
camada delgada recobre o escudo fundamental de gnaisse. A ação escultora das 
águas sôbre o cretáceo parece muito pouco ativa, em vi.sta da natureza do 
sedimento. 

Topografia cretácea nos arred01'es da usina "Aliança" . A TegUfo fJ tóda cultivada 
com cana. Note-se a suavidade das foTmas do reMvo, graças à estrutuTa geológica 

e à Tesist6ncia do solo aos efeitos da eros4o. 

(Foto Sllvlo Fróls Abreu). 

. O folhelho argiloso desagrega-se com a exposição ao ar e transforma:,iSe 
no massapê, que é uma argila escura, rica em matéria orgânica, pràticameifte 
isenta de partículas graúdas (grãos) e dotada de propriedades coloidais. Qua!Klo 
absorve água, - e a capacidade de absorção é colossal - aumenta · muito de 
volume, e torna-se altamente plástica. O índice de plasticidade do massapê do 
Recôncavo passou de muito ao . de várias outras argilas do Brasil ensaildas 
QOr nós. Os que trabalham na zona conhecem bem a plasticidade pela e"J)e
ftêpeia, tanto assim que no inverno a circulação diminui consideràvelmente. Só 
.se transita a cavalo pelas estradas quando há necessidade absoluta. 
· Cessadas as cnuvas, depois de muitos dias de sol e atmosfera sêca~ a 
~aporação da água produz uma grande' contração no massapê úmido e dá 
lugar à formação de rachas que não raro assumem proporções tais, que causam 
perigo aos cavaleiros . · , 

Devido à grande plasticidade, é difícil o trabalho erosivó das águas das • 
chuvas; primeiramente a água é absorvida, depois encontra uma superfície lisa, 
saturada de água que dificilmente se deixa cortar e facilita o deslize pelas 
encostas até a reunião nos pequenos vales entre as lombadas suaves. 

Nos morros da série das Barreiras, o trabalho erosivo é muito ;w.ais intenso 
pela menor resistência do material, que no caso mais freqüente é uma argila 
11.G. - 2 
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pouco plástica e altamente arenosa. Quando a proporção de areia cresce~ o 
efeito da erosão torna-se maior e pode-se dizer que à medida que a arenosidade 
cresce em proporção aritmética, a atividade erosiva aumenta em proporção 
geométrica. Daí as formas esculpidas da série das Barreiras que apresentamos 
em algumas fotografias. · 

.. 
Efeito das chuvas sôbre os morros argilosos da série das Barreiras, em Camaçari. 
Tais argilas silo vermelhas e, assim erodidas, representam belos panoramas que 

contrastam com a monotonia da planície arenosa. 

(Foto S!lvio Fróis Abreu) 

De um modo geral, a topografia térciária é mais. saliente que a cretácea, 
embora apresente uma tendência acentuada para as formas tabulares, em virtude 
da· horizontabilidade dos sedimentos. Não se conhecem gra·ndes perturbações 
nas camadas do terciário, que via de regra se apresentam horizontais ou leve
mente inclinadas. E' um fenômeno geral a discordância angular entre o terciá
rio e o cretáceo, no Recôncavo . Grande parte do terciário é coberto por uma. 

. canga muito característica de tôda a série das Barreiras, desde o extremo 
Norte até a região de Campos, no Estado do Rio. 

Essa canga ferruginosa, muito conheçida dos geólogos, é constituída por 
ó,qdo de ferro . hidratado Oimonita) englobando grãos angulares de quartzo. 
A ocorrência é muito irregular, ora recobrindo chapadas, orá formando caroços 
no interior dos morros de argila. 

Com a erosão, vão aparecendo nas encostas os blocos de canga, que estão 
sempre circundando os morros ou aparecem esparsos sôbre a superfície, desde o 
alto até a base . 

O processo de formação dêsses núcleos de canga prende-se à circulação das 
soluções férricas e ao fenômeno da laterização. Ainda não está ~m esclarecida 
a origem dessa ·canga e se bem que já tenhamos muitas observações a respeito, 
reservamos a discussão do assunto para um trabalho futuro, de caráter mais 
esleciallzado. 

Em tôda. a parte oeste e sul do Recôncavo as Barreiras escondem a formação 
cretácea, df! ·modo que tôdas as formas de relêvo aparecem esculpidas nas 
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barreiras argilosas ou nos arenitos terciários. A oeste e ao sul, os pequenos 
cursos d'água e vales recortam o tabuleiro terciário formando ondulações, sem 
contudo apagar a forma geral de tabuleiros. Nos caminhos para Nazaré e 

• 

Aspectos da mata que cobre a ilha de Santo Amaro. Note-se a clareira aberta para 
a pesquisa do arenito que aí ocorre em grande quantidade. G-rande parte da ilha 

é coberta de mato, conseroado carinhosamente pelo proprietd.rio; 
Eng.• Santos Correia. 

(Foto S!lvio Fróis Abreu). 

Cachoeira, podem-se ver paredes quase a pique, talhadas no terci4rio. Na 
região do Monte, Morro do Côco, Candeias, Passé até Passagem há elevações 
da ordem de 150 a 180 metros• devido às Barreiras. Aí o t'erreno é bem acidentado 
e as estradas são um subir e descer sem conta. 

A associação dos morros arredondados estabelece uma fisionomia muito 
semelhante à das meias-laranjas do vale do Paraíba, no Estado do Rio, com a 
diferença de serem aqui ainda cobertos pela mata. A forma tabular nesse trecho 
do terciário do Recôncavo é menos acentuada para quem viaja a cavalo. De 
avião é bem visível a uniformidade geral causada pela pequena diferença de 
cotas entre morros e espigões. · 

Na região de Lapa que fica ao norte do Recôncavo, no limite da série Cretá
cea, a fisiografia é tipicamente tabular - planalto sem morros que continua 
quase à mesma cota, por grande extensão. A subida do planalto de Lapa assinala 
o limite da região do Recôncavo. 

A zona da península de Iguape-Saubara, São Roque até Jaguaripe é ainda 
pouco conhecida. E' das menos povoadas do Recôncavo e ao que nos consta 
pela observação de alguns trechos, enquadra-se no tipo do tabuleiro terciário. 

Uma feição fisiográfica merecedora de menção especial é a planície cortada 
pela estrada de rodagem da Feira, nas cercanias de Camaçari e que se estende 
muito para norte e nordeste. E' uma planura arenosa na cota aproximadamente 
de 40 metros, esparsamente semeada dos calombos argilosos. O material do solo 
provém sem dúvida alguma dos antigos morros argilo-arenosos da série das 
Barreiras, muito trabalhados pela erosão, a ponto de terem des-.recido em 
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vários lugares e de estarem noutros em via de desaparecimento. Os areais de 
Osmaçari são impressionantes e dão uma sensação original aos que passam 
observando a natureza. E' um panorama pouco comum na região oriental dQ 

Planalto da Lapa (tercidrlo). 

(Foto Silvio Fr6is Abreu). 

Vi ata geral da planície de cámaçari, vendo-Be, ao longe, pequenoa calomboa àB 
argila da am-ie àaa Barreiraa. Em tôda a planíci e a vegetação é raquítica 

e eaparaa, o aolo é arenoao e aafaro. A ocupaçt2o pelo homem 
é pràticamente nula . 

(Foto Silv!o 
0

Fró!s Abreu). 
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país. o povoamento aí é pràticamente nulo, exceção feita dos arredores da vila. 
de Cama.çari; a zona tem nitidamente um aspecto desértico, rude e agressivo. 

Sob êsse manto antipático de areaís estéreis, esconde-se a formação cretácea 
do Recôncavo, que tanta importância representa para a cultura da cana de 
açúcar e para o grandioso problema do petróleo. 

Nas referências às principáis feições fisiográficas do Recôncavo não foi feita 
uma menção especial ao terreno representado pelas rochas cristalinas antigas, 
como gnaisses, dioritos e monzonito&. Essas rochas ocupam uma área muito pe
quena na direção nordeste até a estação de Parafuso e seguindo até Praia do 
Forte, nalguns pontos ainda frescas, noutros altamente decompostas, noutros 
recobertas ligeiramente pelas argilas das Barreiras . 

• 

Vista da planície cretácea da fazenda " Bocado" perto do Km. 84 - E. B. B. F. 
No horizonte, ao longe, o tabuleiro tercidrio de Feira; ao centro, os altos da zona 

do Ri o Fundo. 

(Foto S!lv!o Fróis Abreu) 

Verdadeiramente- não há um panorama típico do Recôncavo r'elaciona.do 
com essa natureza de solo . Apenas em Pirajá e Valéria se notam aglomerações 
ao longo da estrada, onde vive uma popu~ação negra, com suas moradias, suas 
vendas e feiras, que nada mais são que os primeiros indícios da aproximação 
duma cidade grande. 

Procurando fazer um resumo das formas topográficas do Recôncavo em 
relação com a natureza geológica do terreno e o aspecto fisiográfico, mostramos 
q,ue há uma topografia cretácea de feições muito suaves, de solo essencialmente 
argiloso e aproveitada para ;i cultura da cana. São as terras maís valorizadas 
daquela região. 

Há uma topografia mais acidentada, das Barreiras, ocupando uma faixa que 
na parte norte e nordeste acompanha de perto o litoral e que a oeste e sul tem 
grande desenvolvimento, embora menos acidentada. 

São terrenos menos férteis, mais arenosos e menos valorizados. 
Há uma zona de planicies extensas, arenosas, salpicadas de montes pequenos 

e isolados, também pouco valiosa e pouco habitada. • . 

\ 
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. Descrito, assim, em seus traços mais gerais, o aspecto físico do Recôncavo, 
vejamos quais as condições geológicas mais relacionadas com o proble~a do 
petróleo. 

FEIÇÕES OEOLóGICAS 

Observações geológicas antigas que datam do século passado (Hartt, Rathbun, 
Derby, Sampaio, Praguer e outros) , e trabalhos mais modernos, devidos a Morais 
Rêgo, Fróis Abreu, Glycon de Paiva e Irnack do Amaral mostram que a bacia 
sedimentária do Recôncavo se acha encravada entre dois núcleos cristalinos 
antigos, um a leste, outro a oeste cujas bordas têm aproximadamente a direção 
nordeste-sudoeste. Essa bacia tem um caráter de gra1Jen, é bastante alongada, 
estendendo-se muito para o norte, além de Alagoinhas e ultrapassando comple
tamente os limites geográficos do Recôncavo. Para o sul a bacia sedimentar vai 
se estreitando consideràvelmente; os afloramentos gnáissicos vão se aproximando 
paulatinamente do mar na região ao sul de Nazaré. Ao sul de Estiva o cristalino 
já fica muito próximo à costa, porém acreditamos que não chegue a interceptar 
completamente a bacia. 

E. 

• .... I .... ' ' t 
I ..._ 1 I .._ / I 1 ...._ t 

I '- I """ -, \ .,,,, ... ,,_ ',', ','• 
I I ' 

1 
I • 1 '1 \ I '

1 
'" \ 1 .._ 

1 
• 

' Cri~lim1 t1f'11'11"1 Í'!f'l"ad'os). aHn1f;r. 
a~,,,'/ó. 'fõ/IK/h0$ 

d> crefl:u·l'C> ptf110wil7111f16. 

NW. 
Esquema mol!trando a escarpa do Cristalino~ na Ciflade do Salvador. 

L imite ocidental da bacia cretácea, na regi{lo de Lapa. 

Uma questão muito importante para o esclarecimento da gênese desta bacia 
sedimentar, e que poderia também trazer multas luzes ao problema do petróleo 
seria o estudo petrográfico das . rochas cristalinas de ambas as bordas da bacia. 
Na região de Cachoeira, e Itapitingui aflora um gnaisse, que ·mostra um parale
lismo acentuado dos elementos escuros e uma grande abundância de feldspato 
róseo, ao passo que o escudo cristalino de este (cidade do Salvador, Lobato) 
apresenta uma rocha escura que sofreu injeções ácidas e que varia · de tipos 
entre gnaisses monzoníticos, gnaisses milonitizados, dioritos, etc. í:sses mesmos 
tipos, melanocráticos súper-silicificados são vistos em Camamu, Santarém, Va
lença, formando uma linha de escarpa, paralela à costa. Aqui no sul êles consti
tuem o limite ocidental da bacia sedimentar ao passo que ao norte do paralelo 
13°, isto é, da barra de Todos os Santos, êles formam justamente o limite oriental. 

Logo. ao nort~ da baía de TodQs os Santos, a bacia petrolífera tem uma 
largura aproximadamente de 50 qunômetros, onde nos pontos mais profundos 
se empilham para mais de 2 000 metros de sedim\'!ntos. o comprimento dessa 
bacia ainda não pôde ser determinado em vista da cobertura terciária e quater
nária que mascaram os terrenos cretáceos e outros mais antigos. Pode-se afirmar, 
entretanto, que passa muito de 100 quilômetros. Os afloramentos mais meridio
nais do cretáceo já revelamos na ilha de Santo Amaro consistem num folhelho 
mamoso, com abundantes restos de pequenos peixes. Para o norte o folhelho 
do. Recôncavo aparece até Igreja Nova, segundo Teodoro Sampaio, quase no 
paralelo.de Alagoinhas e daí em diante não é mais visto. 



TRANSCRIÇÕES 1163 

Na região de Araci, estudos antigos feitos por J. C. Branner haviam ·revelado 
fósseis que colocavam os sedimentos da regiao no andar permiano. Pesquisas 
recentes mandadas efetuar por Eusébio de Oliveira e continuadas por Glycon 
de Paiva, diretor atual do Serviço Geológico, estabeleceram seguramente a 
existência de sedimentos pré-cretássici:>s, provàvelmente permianos ocorrendo 
abaixo de arenitos referidos jl.O horizonte Pedra Furada. 

Essa identificação vem exJ?licar cabalmente a razão da grande espessura 
sedimentar revelada pela geofísica na zona do Recôncavo, contrariando o con
ceito antigo duma espessura da ordem de 200 metros, repousando diretamente 
sôbre o cristalino fundamental, emitida pelos geólogos do século passado e ainda 
defendida em algumas publicações modernas. Em "Contribuições para a Geologia 
do Petróleo no Recôncavo" o assunto "espessura sedimentar" foi considerado 
por Glycon de Paiva um dos pontos fundamentais da questão do petróleo. Os 
autores aguardara_m os informes da geofísica para poderem se manifestar sôbre 
a grande ou pequena importância do Recôncavo como zona petrolífera. De vez 
El'lle Já havíamos afirmado, desde 1935, .o conceito de que o petróleo do Lobato 
era natural e que o poço aberto por Oscar Cordeiro havia atingido uma camada 
aren.osa petrólífera (oil sand) na borda da bacia sedimentar, no contacto com 
a escarpa de gnaisse, para se poder encarar o Recôncavo como região petrolífera 

Apanhado da estrutura geológica na região de Mutd-Santo Amaro. 

x. 

Estrutura geológica na região de Camagari, mostrando a cobertura terci dria que 
esconde as camada11 cretdceas. 

de certa importância seria. necessário provar também a existência duma espes
sura de sedimentos capazes de gerar ou armazenar óleo, da ordem "de grandeza 
das que ocorrem geralmente nos campos produtivos do mundo. 

Daí à campanha geofísica, solicitada por nós, com tôda insistência, ao 
Departamento Nacional da Produção Mineral e logo realizada graças ao auxíli<> 
prestado pelo Sr. Guilherme Guinle, graças à operosidade de Irnack do 
Amaral, chefe do Serviço de Geofísica e também ao interêsse dado_ à q~estão 
pelo Dr. Avelino de Oliveira, diretor do Serviço de Fomento da Produçao Mineral 
até 1938 . 

O êxito na pesquisa de petróleo no Recôncavo provém do espírito de colabo
ração que animava os pesquisadores, do auxílio prestado pela atividade privada 
e também - é bom dizer - da .paixão que incentivava os autores da "Geologia 
do Petróleo no Recôncavo" por verem suas idéias tão claras e verdadeiras, tá<> 
tenazntente combatidas por outros que não conheciam o assunto e que se 
obstinavam a se inteirar do problema. 

Na bacia cretácea do Recôncavo, alongada no sentido nordeste-sudoeste, e 
situada entre duas bordas de rochas cristalinas antigas, afloram apenas as 
camadas do. terciário e do cretáceo. 

O terciário é representado pela série das Barreiras de idade pliocênica, 
com seus caracteres uniformes com que se apresenta em tôda ·a costa brasileira 
do Norte e Nordeste. É uma série representada por argilas geralmente coradas,. 
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por· arenitos grosseiros e por cangas. Sua espessura geralmente é pequena e da 
ordem de 50 a 160 metros, poucas vêzes excedendo êsse limite superior . 

As rochas da série das Barreiras representam uma formação terrígena, sem 
acúmulo generalizado das matérias orgânicas que dão origem ao petróleo. A 
fácies dos sedimentos não autoriza a pensar na ocorrência de óleo nessas rochas, 
a não ser em casos especiais.em que o líquido tenha emigrado de outras forma
ções subjacentes. Na série das Barreiras predominam as argilas, geralmente 

, de côres vivas, com tendência para o vermelho, excepcionalmente brancas em 
Camaçarl, na Elahia. Em vários pontos notam-se ocorrências de caulim na 
série das Barreiras (Paraíba, Pernambuco) , porém são apenas manchas que 
pouco adiante já se acham contaminadas pelas soluções férricas circulantes. 

Devido às condições peculiares no momento de deposição, às vêzes têm-se 
na série das· Barreiras depósitos de argilas verdadeiramente isentas de grãos de 
quartzo ou quaisquer outras particulas pesadas, próprias para exploração 
comercial. Há casos em ·que ·certas argilas da série das Barreiras mostram 
acentuadas propriedades absorventes e são utilizadas para o descoramento de 
óleos, em substituição à fuller's earth inglêsa. 

Mais comumente as argilas são arenosas e passam a arenitos argilo.sos 
incoerentes. 

Os arenitos, quando expostos, mostram uma granulação IJl."OSseira e uma 
estratificação cruzada, indicando a deposição sub-aérea. Estão quase sempre · 
dispostos horizontalmente ou ·levemente inclinados de modo que condicionam 
uma topografia tabular. 

A região coberta pela série das Barreiras é muito propriamente chamada a 
região dos tabuleiros. 

Nalguns trechos do litoral da Bahia, em depressões da sérié das Barreiras, 
houve acumulação de matéria orgânica, ora representada por detritos de vegetais 
superiores, como em Camamu e Barcelos, eira pelos restos de vegetais de organi
zação mui~o rudimentar (algas) que originaram os depósitos de marauitos .. 

t:sses marauitos quando submetidos a uma distilação destrutiva produzem 
grande quantidade de hidrocarbonetos líquidos, da série parafínica e das séries 
não saturadas (olefinas), já explorados sem êxito no século passado. Recente-

Exemplo de eatratificaç(J.o cruzada, nos arenitos da série das 
Ban-eiras, em CaçlJes. 

(Foto Sllvlo Fróls Abreu). 
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mente foi muito apregoada sua exploração, embora sempre condenada pelo autor 
destas linhas. 

As cangas ferruginosas da série das Barreiras provêm duma concentração 
do ferro sob a forma de óxido hidratado, resultante de fenômenos lateríticos. 

A existência de uma estação nitidamente sêca após o período das grandes 
chuvas provoca uma migração do ferro em solução e uma posterior deposição 
sob a forma de óxido hidratado. . 

Não se conhecem nas camadas do terciário pliocênico da costa do Nordeste 
as condições geralmente cónsideradas favoráveis à geração ou acumulação de 
petróleo em quantidades comerciais. O que se tem verificado na Bahia são 
apenas impregnações de betumes no terciário, devidas ao escapamento de outras 
rochas que estão em contacto. o terciário pliocênico da série das aarreiras não 
representa, por conseguinte, g:i;ande interêsse para a questão do petróleo. 11.:le 
cobre grandes extensões, ocultando as camadas cretáceas perturbadas e dêsse 
modo representa um grande entrave às observações geológicas, visando direta
mente a pesquisa do -combustível líquido. 

Abaixo do terciário localiza-se o cretáceo, onde foi encontrado ·o petróleo 
da Bahia. 

As rochas cretáceas do Recôncavo compõem-se de folhelhos, arenitos e cal
cáreos e conglomerados, com predominância dos dois primeiros. 

Os conglomerados estão bem expostos na Ponta de Monteserrate, Escola 
Agrícola, Plataforma e arredores de Agua Comprida. Não se trata de um conglo
merado basal, mas apenas representa uma fácies peculiar a estuários antigos ou 
depósitos glaciais,* Os calcáreos são freqüentes · em intercalações pequenas nos 
fi;>lhelhos e arenitos, sob a forma de lentes muito duras ,de calcáreo dolomítico, 
~ vêzes com alguma matéria orgânica . Poucas vêzes formam camadas. pequenas, 
ainda de caráter lenticufar. Sómente em Candeias pode ser observado um 
verdadeiro horizonte calcáreo, bem definido; trata-se aqui dum calcáreo dolomí- , 
tlco, rico em ostracóides e situado entre os arenitos e folhelhos. Não longe da 
vila de Candeias pode-se observar uma exposição com mergulho para este e 
direção sensivelmente norte-sul. Esta é uma camada. que pode ser tomada 
como padrão estratigráfico no Recôncavo. 

Afloramento de arenito da Bérie daa Barreiras, em Car;ôeB. Note-Be a horizontalidade 
das camadaa. • 

(Foto Silvlo Fróls Abreu) 

(•) Sôbre o assunto procure-se ler os trabalhos em preparo por Otávio Barbosa, atual 
diretor do S .F.P.M. 
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Fotografi a da regi llo de Caboto, mostrando os dobr amentos sofri dos 
pelas cama.das cretdceaa . 

(Foto Glycon de Paiva) 

Os arenitos ora se apresentam sem estratificação visível, ora se acham 
em pequenas camadas bem definidas, entre os folhelhos argilosos. Não obstante 
a falta de uma interpretação geral da .estratigrafia do cretáceo baiano, parece 
haver um horizohte onde dominam os arenitos, o qual se acha exposto 
ná. ilha da Maré e Bôca do Rio, e outro caracterizado pelos folhelhos, que é o 
mais espalhado na região da cana e na ilha de Itaparica. Numa secção geoló
gica-padrão que Glycon de Paiva procurou caracterizar, definiu-se . o arenito 
Pedra Furada, exposto na capital, como um horizonte superior aos folhelhos. 
Por falta de estudos de pormenores, ainda não foi precisamente definido, o 
que representa o horizonte Pedra Furada; há várias exposições de rocha muito 
semelhante em Barbosa perto de Agua Boa, etc.; os arenitos da ilha de Itaparica 
caracterizam-se pela abundância de fragmentos de madeira carbonizada (linhi
tos), o que tem levado os leigos a crerem na existência de grandes jazidas de 
carvão de pedra. 

Os folhelhos são as rochas mais representativas do cretáceo do Recôncavo; 
têm uma extensão superficial muito grande e pelos resultados das primeiras 
sondagens já se pode dizer que têm também uma espessura digna de atenção. 

São formados por uma argila que tem relativamente pouca alumina; o 
ferro é sempre abundante, não têm componentes grosseiros e quase sempre 
muita matéria orgânica. A côr é variável; na região de Camaçari, encobertos 
pela série das Barreiras, são vermelhos ou verdes, e não revelam matéria orgâ
nica nas camadas superiores em Itaparica e na maior parte do Recôncavo são 
cinzento-escuros ou negros, de acôrdo com o teor de substância orgânica. li:' nos 
folhelhos que se acha intercalado o horizonte petrolífero do Lobato, que no 
poço Cordeiro está apenas a 4,5 metros de profundidade e no pôço 163, cêrca 
de 300 metros adiante, já se encontra a 214 metros. . 

O que se verificou pela observação do poço aberto pélo Sr. Oscar Cordeiro 
e agora foi confirmado pela sondagem do Ministério da Agricultura, é que a 
camada de arenito impregnado ... do petróleo se acha entre os folhelhos, a qual,· 
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dêste modo, representa a camada impermeável do exemplo clássico. A falta 
de numerosos seeps de óleo no Recôncavo vem provar que o folhelho da Bahia 
age muito bem como rocha impermeável. A possança da camada petrolífera 
atravessada pela sondagem . é inferior a 2 metros, porém é presumível que sejam 
atravessados outros horizontes petrolíferos quando fôr continuada a perfuração,. 
como aconselha a técnica. 

E' bem possível que a camada atravessada represente apenas um horizonte 
de petróleo emigrado do reservatório principal, situado mais abaixo, em terreno 
de idade pré-cretácea . 

GJycon de Paiva já sugeriu a possibilidade de ser o óleo 40 Lobato não 
um petróleo cretáceo, porém devorúano; o Eng. Alves de Almeida, numa confe-

' rência recente, também insistiu nesse ponto de vista de Glycon. O assunto não 
pode ser esclarecido senão quando tivermos sondagens profundas devidamente 
interpretadas. A área verdadeiramente petrolífera ainda não está definida à 
mingua de estudos. Em conseqüência da doutrina criada pelo técnico Oppenheim 
e abraçada até pouco tempo, a região do Recôncavo da Bahia não foi objeto 
de atenção, de modo que só agora será provàvelmente feito úm trabalho de 
minúcia, visando delimitar as zonas reconhecidamente petroliferas. Tais estudos 
exigem técnicos especializad.os e grandes disponibilidades financeiras, pois a 
região é extensa e o assunto visado é do mais alto interêsse para a nação. 

Os dados da geologia da superfície e as ocorrências betuminosas conhecidas 
em vários pontos do Recôncavo, permite~-nos adiantar que as possibilidades 
são muito grandes e que justificam uma mobilizaçãó geral de técnicos para 
aquela região privilegiada. 

A QUALIDADE DO PETRóLEO 

As exsudáções conhecidas no Lobato indicavam seguramente que o petról.eo · 
deveria ser de muito boa ,qualidade. As amostras do óleo alterado que se 
recolhia no poço Oscar Cordeiro, isentas de produtos leves, como era natural, 
apresentavam-se quase sem enxôfre e predominantemente de séries saturadas .• 

Feita a perfuração mais â.fastada da orla extrema da bacia, atingiu-se 
uma zona onde o petróleo já não está alterado e revela suas excelentes quali
dades, caracterizadás por uma base parafínica, ausência de impurezas e alto 
teor de essências . · • · 

111dr 

Contacto do cretáceo com o crl8talino de Lobato, vendo-Be o poço petrolf.fero ªOscar 
Cordeiro" aberto na formaç(l.o sedimentdria. A proximídade da escarpa de gnaisse 
levou alguns observadores a negar valor à ocorrDncia admitindo, de preferDncia, a 

hipótese duma tôsca e imoral mistíficaç(l.o . · 

O petróleo do Lobato é assim de ótima qualidade, podendo produzir compostos 
muito puros e valiosos mediante um beneficiamento sem operações complicadas. 
Isso representa uma grande vantagem porque permitirá aplicá-lo aos fins mais 
reputados. Os óleos do . tipo dêste do Lobato, no estado bruto, têm um valor 
bem maior que os óleos sulfurosos e asfálticos, atingindo Qma vez e meia o 
preço dêstes, e às vêzes o dôbro. A primeira análise do petróleo extraído do 
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pôço 163, no Lobato, foi executada no Laboratório Central da Produção Mineral 
sob a orientação do Dr. Mário da Silva Pinto, tendo sido obtido o resultado 
abaixo: • 

• Distilação segundo as normas padronizadas 

5% a 104°C Densidade 0,655 
10% a 135ºC " 0,722 . 
15% a 178°C " 0,745 
20% a 209°C ,, 0,753 ' 
25% a 242ºC " 0,755 
30% a 260°C 0,777 
35% a 278°C " '0,794 
40% a 291ºC ,, 0,803 
45% a 304°C " 0,805 
50% a 315ºC " 0,805 

Os 50% restantes representam uma massa parafínica, donde se poderá 
extrair êsse produto, bem como vários tipos de óleos lubrificantes. Os pormenores 
referentes a essas frações ainda não podem ser divulgados. .. 

Dos dados acima apresentados deduz-se que o petróleo do Lobato é essen
cialmente parafínico e contém cêrca de 20% de naftas leves, incluindo nessa 
denominação a gaso~na de aviação e de turismo. ' 

A densidade do óleo bruto é 0,813 a 26°C o que corresponde na escala 
americana a 41 API - óleo considerado leve. 

Traz, por conseguinte, grandes esperanças ao Brasil, o encontro de petróleo 
de qualidade tão reputada. · 

1 

O PANORAMA DO FUTURO 

A descoberta do petróleo numa . zona despovo~da e desprovida de recursos 
obrigaria a transportá-lo para um local onde pudesse sofrer os necessários 
beneficiamentos. Se as distâncias a transportar pelo interior fôssem longas e 
os acidentes do terreno 'desfavoráveis ao empreendimento, a descoberta perderia 
de muito o valor prático. Felizmente as condições geográficas do Recôncavo, 
no que diz respeito ao aproveitamento do petróleo, são excepcionalm~nte favo
ráve~. 

Primeirame•nte, convém notar que estamos sôbr'e uma bacia sedimentar 
com a largura de 50 · a 60 quilômetros e uma extensão que passa muito de 100 
quilômetros. Dentro dessa extensa formação geológica se encontram vários 
trechos onde, ora as condições favoráveis à gênese e acumulação do petróleo 
podem ser percebidas, ora as camadas favoráveis estão encobertas, mas mesmo 
assim podem-se observar depósitos de betumes ou mesmo seeps de óleos. 

Isso nos autoriza a afastar a hipótese pessimista duma pequena bôlsa no 
Lobato. Mesmo antes das perfurações de pesquisa, que devem ser feitas, deve-se 
admitir a possibilidade dum extenso campo petrolífero baseado nas indicações 
superficiais . A extensão da bacia cretácea e os indícios conhecidos em vários 
pontos do Recôncavo autorizam-nos a prever um grande surto da indústria 
petrolífera naquela região, se a atividade humana souber tirar proveito dos 
recursos naturais. · 

E' preciso que conduzamos a política do petróleo, de modo a resguardar os 
legítimos interêsses do País, sem, contudo, criar entraves à atividade particular, 
que no mundo inteiro tem sido a fôrça organizadora dos •negócios de petróleo. 

· .Sem o concurso dos técnicos especializados e sequiosos de posições vantaja
sas, agindo com ampla liberdade de ação, não se poderá em pouco tempo fazer 
do Recôncavo uma zona coberta de tôrres com produção apreciável. Na história 

· do petróleo no mundo, verifica-se que são sempre homens de grande capacidade 
de trabalho1 movidos pelo desejo de ganho abundante, que e~ecutam êsse 
ofício tão pesado de perfurar poços profundos e essa técnica tão delicada de 
localizar sondagens. 



TRANSCRIÇõES 1169 

Cabe ao homem desenvolver ali um grande programa de trabalho, pre
estabelecido, racional e energicamente executado, para passar dêste poço de 
Lobato, que ainda é uma esperança, para os de grande- produtividade que hão de 
representar uma valorosa fôrça econômica para a nação. 

Pelas rápidas considerações que fizemos sôbre o Recôncavo, já se pode 
perceber que não é uma região inóspita e desprovida de meios de com1micação. 
A grande baía de Todos os Santos facilita enormemente as comunica~ões com 
a capital do Estado, ora feitas pela Companhia de Navegação Baiana, que 
faz o serviço de Itaparica, Nazaré, Cachoeira e Santo Amaro, passando pelos 
pontos intermediários, e por uma grande frota de barcos de vela que conduzem 
mercadorias e passageiros . 

Quanto ao interior, a parte bem servida é a zona do açúcar, a única que 
necessita no momento de comunicações fáceis e freqüentes. 

A estrada àe ferro e a de rodagem servem às necessidades atuais, se bem . 
que deficientemente. Contudo, não se pode dizer que não haja atualmente 
transporte rápido para pessoal através da rodovia da capital . a Feira de 
Sant'Ana. 

Dos vários pontos do interior do Recôncavo, pode-se chegar fàcilmente ao 
litoral· sem contrariar a lei da gravidade, salvo em poucas zonas onde os 
obstáculos são apenas as elevações .da série das Barreiras. Um traçado de 
oleodutos para chegar a qualquer bom pôrto de embarque no litoral da Bahia, 
não parece ser obra de grande dificuldade. Nestas condições, o problema do 
transporte do óleo, aí, não será uma questão onerosa como em tantos outros 
campos do mundo. • 

·A topografia não é tão adversa, a salubridade da zona é satisfatória e os 
recursos para trabalho não faltam. 

A grande pedreira do Lobato, que tanta confuslJo lancou sôbre o problema do 
petróleo no Recôncavo. 

(Foto S!lvio Fróls Abreu) ,.. 
Além destas circunstâncias, qualquer exploração no interior da bacia atin .. 

cirá fàcilmente o contôrno da baía, onde serão instalados embarcadouros ou 
mesmo refinarias. E como a baía· de Todos os Santos está aproximadamente à 
mesma distância dos centros consumidores do Nordeste e do Sul (Rio e São 
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Paulo), dispõe da melhor situação para satisfazer equitativamente às necessi-
c:\ades das principais regiões do país. · 

A presença do petróleo no subsolo do Recôncavo vai certamente facilitar o 
surto de muitas indústrias que dependem, sobretudo, da possibilidade de obter-se 
combustível barato. · 

Poço n.• 163, Bondagem do Serviço de Fomento d.a Produçllo 
Mineral -, que deBcobriu o petróleo no BraBil. EBtá ·Bituado 
no Lobato, onde há alguna anoB vinham sendo encontradoB 
veementes indwios de petróleo. No e.• plano, parte da cidade 
baixa, vendo--se o bairro de Itapajipe. Na fotografia v~-11e de 

costaB o Sr. 0Bcar Cordeiro, o grande pugnador pelo petróleo 
do Lobato, que após 8 anos de propaganda, viu seu ideal 

realizado; jorrar petróleo no Lobato. 

E' possível que muitos poços colocados em condições desfavoráveis, em 
estruturas produtivas, só forneçam gás, enquanto outros fornecerão óleo e gás. 
A necessidade de consumir êsse combustível que, pela questão das distâncias, 
não poderá ser transportado para o Rio ou São Paulo, conduzirá à criação 
de indústrias em que o combustível tem grande · preponderâ'ncia rio custo da 
produção. · 

É dificil, de antemão, prever qual o tipo de indústria que preferencialmente 
será criado, visto como o problema está sujeito a vários outros fatôres. 
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Pode-se imaginar que as usinas de açúcar, que tão vorazmente consomem 
a pouca lenha disponível no Recôncavo, sejam um regular cliente dos campos 
de petróleo. 

As fábricas de vidro e as cerâmicas, que encontram matéria prima na 
própria região, de certo tomarão um papel destacado no panorama industrial 
da Bahia. E' possível que sejam criados estabelecimentos metalúrgicos para o 
tratamento dos minérios de cromo do sertão, a fim de se produzirem as ligas 
tão necessárias à indústria bélica. A e'nergia elétrica produzida em centrais,' 
queimando gás natural que não encontra outro consumo, concorrerá com vanta
gem sôbre a de origem hidráulica. 

Os estabelecimentos para a ·extração da gasolina do gás natural e as fábricas 
de álcoois, de éteres e hidrocarbonetos, resultantes de operações cataliticas 
sôbre o gás, dando uma série enorme de produtos usados como solventes e 
diluentes, será também uma questão provàvelmente focalizada pelos interessados. 

Tudo isso, além das refinarias que, encontrando ali ótimas condições de 
existência, com água boa e abundante, locais pro.Pícios e transporte por mar, 
certamente se localizarão em pontos adequados. 

O panorama industrial do Recôncavo está, assim, fadado a importantes 
transformações com o grande interêsse focalizado na região, graças ao petróleo, 
cuja existência só foi provada à custa do esfôrço · de técnicos nacionais, numa 
campanha perseverante e fortalecida por um elevado espírito de colaboração . 

..... 
Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudoe 

seosráficos, seus levantamentos, sua documentação. 
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A Cólonização Alemã no .Espírito Santo* 
Tltulo da edição original alemã: 
Die Deutschen Kolonisten im Bra
silianischen Staate Espirita Santo. 

- III -

CAPíTULO VII 

O N!VEL DE VIDA 

1. O orçamento doméstico 

ERNST WAGEllUJfM 

A família de um colono, com 8 a 10 cabeças, gasta, em média, 600 a 800> 
mil réis por ano, quantia que corresponderia ao produto da venda de 150 arrôbaS
de ca.fé. 1 Há familias, dêsse tamanho, que têm de passar com · menos de 50() 
mil réis, e algumas até com 300. Por outro lado, há as que despe·ndem, anual- · 
mente, mais de 1 000 mil réis, sem falar nas que ultrapassam 2 000. • 

A família de um colono, com seis filhos, vivendo bem, tem as despesas distri-
bbídas, mais ou menos, da seguinte maneira: -

Roupas .......... . ...•............. . ........ .. . 
Calçados ..................................... . . . . 
Carne sêca (5 a 7% quilos por semana) ..... . 
Açúcar (1 % a 2 quilos por semana) ....... . .. . 
Farinha de trigo (6 sacos) .................. . 
Sal (2 sacos por anor ........................ . 
Querosene (20 litros por ano) ....... . ..... . .. . 
Instrumentos (1 machado, 2 alavancas, 2 enxadas) 
Contribuições para a escola e a ig:reja ....... . 
Fumo, aguardent~ cerveja, arroz, selaria, objetos 

de luxo ................................. . . . 

250 mil réis 
50 mil réis 

300 mil réis 
50 mil réis 
80 mil réis 
15 mil réis 
10 mil réis 
15 mil réis 
40 mil réis• 

190 mil réis 

1 000 mil réis 

Quando, anualmente, se dispõe, apenas, de 600 mil réis, a composição da~ 
despesas é-, mais ou menos, a que segue: 

Roupas' ....................................... . 
Vitualhas ........................•.... . ........ 
Instrumentos, artigos de luxo etc. . ........... . 

200 mil réis 
300 mil réis 
100 mil réis 

600 mil réis 

Há, ainda, os produtos provenientes da economia fechada, do sítio, que não 
são avaliados. 

Cabe, aqui, de passagem, uma referência à receita do pastor. 
Além do~ em'olumentos que recebe, tem êle um ordenado pago pela caixa 

da comunidade, o qual é de 2 500 mil réis, em Santa Leopoldina, Jequitibá e 
Califórnia, é de 3 000, em Campinho. Percebe, ainda, paga pelo Consistório 

• Traduzido para o vernâculo pelo Sr. Reginaldo Sant'Ana. 
t Vide Cap. IV, 3 e Cap. VI, 8. 
• Em Santa Leopoldina, por exemplo, concorre-se, para a igreja, com uma quota anual 

de 16 mil réis . Acrescentem-se porém: 6 mil réis para a 1escola, pagos por cada menino; 
10 mil réis, em méd.la, por ano e faml!la, para emolumentos correspondentes .a certos ato•; 
1 mil réis ou fornecimento de milho ao pastor. Contribui-se, ainda, para construções. 
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Evangélico, uma remuneração variável de modo que sua renda total atinja ·a; 
5 000 marcos. Demais, a comunidade põe à sua disposição casa e sítio, e a, 
seus animais fornecem os c~lonos, milho. · 

Importa em 2 000 mil réis o ordenado do pastor de Santa Leopoldina. ESSU' 
receita eleva-se, apenas, com os emolumentos correspondentes a atos religiosos. 
Não há nenhuma remuneração adicional, porque a comunidade não está ligada 
ao Consistório Evangélico. 

Santa Maria está também nesse caso. Mas, aí, acrescem as receitas .oriundas 
de diversas comunidades filiais. 

2. Moradia 

Os colonos teutos, em regra, transplantaram para a nova pátria os velhos 
costumes relacionados com o lar. Sua morada proporciona uma impressão 
amável e limpa, ao contrário das habitações da •população rural brasileira. 
Quando muito, certos suíços superam os alemães a êsse· respeito. O italiano 
dá muito menos importância ao aspecto externo e ao interior da casa. 

Quando a gente se aproxima de um sitio alemão, depara-se-nos um quadro 
idílico, altamente pitoresco. Uma casinha branca, luminosa, com portas e 
janelas azuis, com vidraças cintilantes, cercada por uma pequena varanda, 
destaca-se, nítida, do pasto iluminado ou da floresta escura, sendo visível ao 
longe. Essa visão nos empolga tanto que parecem estar ali para realçar a 
casinha limpa, vestida para a festa, as dependências, desprovidas de enfeites, 
de madeira bruta, em trajes de trabalho· - a cozinha, o galpão de milho e de 
café, o galinheiro e o chiqueiro. · 

Oculta, parcialmente, suas linhas simples a vegetação exuberante do jardim, 
onde se casam o verde resplandecente das bananeiras e a florescência esplen
.dorosa das árvores frutíferas, o sombrio das árvores frondosas e a magnificência 
colorida das rosas, sempre vicejantes. Que alto grau de cultura expressam o 
interêsse e os cuidados com as plantas ornamentais! Há espôsas de colonos 
que, em meio a tôdas as tarefas, ainda encontram tempo de cultivar orquideas, 
indigenas na região. · 

Pastam vacas e muares, às margens de um alegre ribeiro, que fornece 
água para beber e para lavar, fôrça propulsora para o moinho de milho e de 
mandioca. 

Subindo a escada, chega-se a uma varanda, ao longo da casa, com 3 a 4 
pés de largura, coberta por um prolongamento " em que diminui a i.n:clinação 
do telhado. Penetrando no interior da habitação, a gente decepciona-se um 
pouco. A maior peça é a sala de estar. · 

Seu mobiliário, feito em cas·a, é pobre. Compõe a sala uma mesa, um ou 
dois banç:os de n!adeíra, um ou dois baús para guardar roupas brancas, dinheiro 
e documentos, um relógio de parede, uma máquina de costura, muitas vêzesr 
diversas, de acôrdo com o número de filhas púbeis, enfeites ingênuos na parede~ 
mesmo entre protestantes se encontram imagens de santos, orações protetoras,. 
quadros de propaganda, atestados de confirmação emoldurados e fotografias. 
·Núma destas, o visitante verá o noivo, sério, junto à sua eleita, com pés e 
mãos voltados para dentro. O teto rústico é, às vêzes, caiado, raramente pintado 
a óleo. O soalho primitivo e os móveis parecem que foram polidos. Nas casas 
dos colonos mais . abastadQS, encontra-se de quando em quando, como objeto 
precioso, um armário de vidro, para guardar a louça. Também são poucos os 
que possuem candeeiro de querosene; geralmente a iluminação se faz por meio 
de uma candeia de fôlha de flandres, a óleo, ou simplesmente se utiliza uma 
garrafa, fechada por uma rôlha, que uma torcida atravessa. Fato interessante: 
o gramofone já conquistou um lugar em numerosas casas; o viajante solitário,. 
pode ser, de súbito, assaltado pelos sons alegres de uma das últimas operetas.. 
vindos de um canto silencioso da floresta. r 

. A sala de estar toma a metade da casa; a outra metade divide-se em dois. 
quartos de dormir. . 

Duas camas se' encontram, em regra, ení cada um. Na alcova, dormem~ 
freqüentemente, juntos-com o casal, dois pequerruchos; e três a quatro crianças 

B.G. -S 
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noutra cama. o segundo quarto de dormir se destina, geralme'nte, às filhas 
'maiores. · 

Os garotos mais taludos têm de se contentar, muitas vêzes, com o sótão 
onde armam a cama de lona, "o jumento" (duas cruzes ligadas por duas tiras 
de madeira cobertas por um pano) ; nesse caso, na região baixa, utiliza-se a 
esteira, com n:iais freqüência . · 

E' digno de nota que a roupa de cama não se tenha adequado ao clima 
temperado. O enchimento. dofcolchão se constitui de palha de milho desfiada 
e, no verão, o ·cobertor é um grosso edredão de penas, como na Pomerânia, 
notando-se exceções a êsse hábito na zona baixa. As colchas escuras, enxadre
zadas, lav~m-se, apenas, no Natal, na Páscoa e em Pentecostes. Todos vão 
para o leito com a mesma roupa em que se encontram; quando muito as mulheres 
tiram uma das diversas saias que usam, e os homens, as calças. Costumam 
trocar de roupa, antes, após a faina diária, e lavam os pés, com água morna 
(geralmente, trabalham descalços) , antes de irem dormir. 

· Além das camas, o único móvel da alcova é um espelho; um lavatório é 
supérfluo, uma vez que o riacho o substitui lá fora .. As cavilhas e os pregos 
fazem às vêzes de guarda-roupa. 

A cozinha, de chão batido, é pegada à casa. o· fogão é, na maioria dos 
casos, aberto, uma calha feita de pedras pegadas a barro, sôbre a qual paira 
uma haste que pende da trave. Nessa haste penduram-se as panelas por meio 
de um gancho duplo. A trave serve também para nela se dependurarem 
toucinho etc., e a cozinha, dêsse modo, se torna uma câmara de defumação. 
Muitas vêzes, fazem-se as refeições na cozinha. Há colonos que possuem íbgão 
de tijolo ou pedra, com chaminé e chapa. Todos dispõem de forno. Na zona 
baixa, vi um formigueiro transformado em forno, o que me pareceu bastante 
singular. 

:ll:ste é o quadro típico de uma moradia alemã. As diferenças individuais 
são multo pequenas, quando se põem de lado os sítios novos, onde não há 
tempo nem dinheiro para arranjo confortável da casa. Raramente, na região 
alta e, com mais freqüência, na baixa, encontram-se colônias mais velhas que 
decaem da ·norma. Na região baixa e quente, vidraças se consideram super
fluidade. 

3 . O vestuário 

Roupa de trabalho do homem na região alta: calças, cinturão, blusa., 
ceroulas, cam\,sa; dispensam-se calçados e meias. Na zona baixa, sómente calças 
e blusa. 

Trajes de trabalho das · senhoras e ·das moças t).a região alta: uma ou mais 
saias, uma ou mais casaquinhas, camisa, avental, lenço de cabeça, não se 
usando, então, calçolas, nem sapatos, nem meias; na planície: casaquinha, saia, 
camisa, anágua, avental, lenço de cabeça. . 

Roupa domingueira: para a solenidade da confirmação os garotos recebem, 
· pela primeira vez, calçados e meias; as meninas, sapatos de verniz, freqüente

mente, e meias brancas, além de um vestido branco cheio de rendas, com laços 
vermelhos e azuis, e de um colar de pérolas falsas coloridas . Aos garotos dão 
os pais, ainda, um fato prêto, um cinto e um chapéti de feltro. 

A indumentária de festa dós adultos é o traje de casamento. As noivas, 
muitas vêzes, usam um vestido prêto em vez de um branco. Só entre os saxônios 
e os suíços é que as noivas se enfeitam com um véu. Elas gostam de trazer nos 
dedos anéis de prata. A roupa Q.e casamento do homem é quase igual à da 
confirmação, diferindo desta apenas quanto ao cinto que deve ser bem orna
mentado. 

4. A alimentação 

Antes do trabalho, entre seis e sete horas, café, pão com manteiga ou banha. 
Poucas horas depois, toma-se uma segunda refeição, que consiste de café, pão, 
carne cozida ou assada e ovos .. Ao meio dia, come-se carne, tubérculos, arroz, 
verduras, especialmente couve, além de pão ou feijão e farinha de mandioca. 
A noite, entre sete e oito horas, tem-se café, com pão e ovos. De ordinário, 
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come-se, então, os restos do almôço. Aos domingos, o cardápio é mais varfaá11 .. 
Põem-se à mesa aves, caldo de galinha, sopa de pêssego ou de leite. Seguem,. 
abaixo, a~guns pormenores sôbre os diversos alimentos. 

1. Como vimos, saboreia-se carne duas a três vêzes por dia. Geralmente •. 
consome-se carne de vaca, de porco e de aves (Vide cap. IV, 8). Uma familia.. 
com 8 a 10 filhos, em cada período de 4 a 8 semanas, mata um porco que é· 
conservado no sal ou, raramente, na banha. Uma vez por outra, mas não todos: 
os anos, sacrifica-se um bovino. A carne, quando nãp é misturada com a de' 
porco é transformada em linguiça, mete-se em salmoura ou conserva-se CO!Jl,()i' 

carne sêca. Em regra, importa-se carne sêca. Seu consumo é maior nas regiões 
com menor pecuária, em Campinho e Santa Leopoldina. Para um paladar 
europeu a carne sêca não é saborosa, pelo menos na forma como a preparam 
no Brasil; mesmo para o colono nascido no Espírito Santo, ela é um sucedâneo 
com o qual se satisfaz, apenas, quando não há outra carne. 

Na região baixa, pescam-se, abundantemente, peixes de água doce, que os 
colonos dessecam e defumam. Ovos, queijos e manteiga desempenham um papel 
importante na. alimentação do colono. . 

2. Em tôdas as refeições, come-se muito pão, ordinàriamente o de milho, 
em cuja composição também entram o cará ou batata doce machucados e um 
pouco de farinha de trigo. É uma massa compacta, de digestão difícil. O mesmo 
se pode dizer do pão de trigo, ao qual se acrescentam muitos ovos.· O pão 
de trigo é reputado como luxo. Só nos dias de festa, aparece à mesa. A mulher 
de um colono abastado, que me falou de seus planos futuros, disse-me que, 
depois de seus filhos se estabelecerem, só iria comer pão de trigo. O pão de 
centeio é desconhecido. Merece especial menção a rôsca, uma massa semelhante 
à das bolachas usadas pelas tripulações dos navios. J!:, freqüentemente, o único 
alimento de que lança mão o colono, durante vários dias, quando está caçando 
ou, por qualquer outro motivo, exerce atividade longe de casa. 

3. Feijão' prêto e farinha (Cap. IV, 6, 7), o prato nacional brasileiro, 
tornou-se para o colono alemão uma comida quase diária. Os sitiantes novos, 
que ainda não cozinham pão, nem abatem reses, excepcionalmente consomem 
outro prato além dêsse. 1 

4. Depois da batata inglêsa, que pràticamente não é cUltivada, o prato 
preferido é o aipim; assemelha-se a ela, em gôsto. Na ordem das preferências, 
vem a seguir a taioba branca, depois a ama.rela e, posteriormente, a batata doce, 
à qual ainda não se acostumaram todos os colonos. · 

5. Come-se arroz, freqüentes vêzes. J!:, na maior parte, importado (Cap. 
IV, 7). 

6. Não se cultivam verduras na quantidade que, pelo menos na região alta, 
seria possível; . as pessoas não sabem prepará-las. Come-se muita couve, na. 
região montanhosa, principalmente o repôlho e, em proporção menor, a couve 
vermelha e a de Sabóia. O colono conhece pouco mais além das seguintes. 
hortaliças: nabo, acelga roxa, alface, abóbora, pepino, .chuchu (Cap. IV, 'Z). 
Na planicie, encontram-se menos hortaliças que na parte montanhosa. 

7. As bananas comem-se cruas, ou aprontadas de diversas maneiras. 
Algumas qualidades são boas de cozinhar. Há as de fritar, que são descascadas. 
e refogadas; cobertas, depois, com açúcar mascavo constituem uma saborosa. 
sobremesa. 

8. As frutas, de ordinário, não se dá grande importância. As principais 
são laranja e ameixa. De pêssegos, secados no forno, fazem-se compota. Uma. 
iguaria apreciada é a sopa de pêssegos com bolos de farinha. 

9. o café é a bebida principal. Pràticamente não consomem chá e vinho. 
Mas, o gasto de cerveja e aguardente é apreciável. Bebe-se pouco leite; na. 
zona baixa, aprecia-se muito a coalhada. 

Como se vê, o colono, de modo geral, dispõe de uma alimentação slilbatan
ciosa, embora preparada simplesmente e pobre de temperos. Ela carece de varia-
ções diárias. . · 

Naturalmente os hábitos de mesa são t~o singelos como os próprios alimen
tos. Ainda não existe a repulsa de comer ou beber no mesmo prato oa copo 
<lo comensal. Admira que esteja generalizado o uso de toalha de mesa .. Até 
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colonos pobres se dão por vêzes, a . êsse luxo, e não apenas em honra 'do 
hóspede. 

Ve.rifica-se, em última análise, que os colonos, no vestuário, na alimentação 
e na moradja, conservaram, tanto quanto possível, os costumes da velha pátria. 

5. A boda 

Também as festa·s seguem bastante os velhos usos. Nas solenidades de 
casamento, introduz uma nota diferente, o percurso feito a cavalo, por. homens 
e mulheres, para a igreja. "Em cavalos ou muares .ajaezados, os noivos vão 
para a igreja, seguidos dos padrinhos e madrinhas, que, a espaços, soltam, em 
côro, gritos de júbilo que ressoam, penetrando através da mata e dos campos, 
anunciando, ao longe, o cortejo nupcial. O encarregado dos convites (Hochzeffs
bitter) vem à frente, agitando uma bandeira ornada de flores. Foi êle quem 
pediu a comparência de todos os convivas. Pata êsse fim, saira num animal 
coroado de flores, e pusera um chapéu a que diversas fitas emprestam um 
aspecto variegado. Onde êle tinha alguém a convidar, anunciava, talvez, a 
sua presença, batendo palmas, à porta da casa, segundo o costume local, e ia 
entrando pela sala a dentro, por conta própria, aí dava voltas, e transmitia 
em versos a sua incumbência. Depois tomava algo para se fortalecer, se já 
não o tivessem fortalecido demais; mas, os moços que se encarregam dos convites, 
comportam-se de acôrdo com a importância e a dignidade da incumbência que 
recebem. Se a pessqa convidada é de sexo fraco, pega um lenço de cabeça 
lindamente colorido, e o prende por uma ponta ao ombro do mensageiro, de 
modo que fica dependurado às costas por muito tempo. Com o chapéu prêto 
mole, de abas largas, ornamentado de fitas de várias côres, e com os numerosos 
e variegados lenços, montando um muar engrinaldado, a aparência do mancebo 
é realmente pitoresca"'. • · 

Juçaras e flores decoram, abundantemente, a casa dos pais da noiva, onde, 
depois da cerimônia da igreja, realiza-se o banquete, seguido de dança. Nessa 
ocasião, em pleno dia, segundo é costume no Brasil, soltam-se foguetes, o que 
espanta os animais amarrados. 

A fundação de uma família significa, ordinàriameúte, a organização de 
um novo sítio. E' costume receberem os filhos, quando meninos, seu 'pedaço 
de terra, que a família logo começa, lentamente, a lavrar. Também acontece 
o pai comprar para o !ilho um sítio completamente organizado. Reputa-se um 
dos mais importantes deveres paternos, dar terra ao filho. Além de sua 
energia para o trabalho, o que é o principal para o colono, a mulher traz, como 
dote, costumeiramente, uma vaca, que já lhe fôra adjudicadá. quando vitela e, 
por vêzes, um cavalo com sela ou, apenas, a sela; fora êsses bens, um colchão 
de penas, um baú, com vestidos e roupas brancas, uma máquina de costura, 
utensílios de cozinha e vasos . Dinheiro batido só levam para a comunhão do 
casal, as filhas dos colonos de avantajados recursos. 

6. O entêrro 

Entre· as peculiaridades que marcam a paisagem no território das colônias, 
contam-se eis numerosos cemitérios minúsculos que jazem, pitorescamente; em 
meio à floresta tranqüila . O grande número dêles decorre do sistema de povoa
mento, em que os sítios distam muito uns dos outros. 

Enterra-se o morto, um dia depois do trespasse; freqüentes vêzes, no verão, 
ainda se apressa mais o funeral, em virtude do calor. Com a indumentária 
de festa, o defunto é pôsto no ataúde, que só se fecha, depois que o cura 
formula a prece fúnebre e os entes queridos achegam-se ao cadáver para lhe 
darem o último apêrto de mão. 

O préstito - à frente, o esquife tôsco, carregado aos ombros pelos parentes 
ou amigos do morto - move-se em direção à derradeira e tranqüila morada, 
através de uma vereda; eclipsam-no, poderosamente, os gigantes da floresta 
escura. E' uma das cenas mais impressionantes da vida dos colonos. 

• Wernlcke, págs. 129, 130. 
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CAPíTULO VIII 

A SALUBRIDADE 

' 1 . A situação sanitária, outrora e atualmente 

O llv~o de igreja 'de Campinho nos fornece um material que lança alguma 
luz sôbre o estado de saúde, naquela época. Até 1860, houve 34 óbitos para 
73 nascimentos, e no decênio 1901 a 1910, 127 para 731 nascimentos (Vide Cap. 
III, 2). Outrora, a malária, a febre-amarela, o tifo, a disenteria e a opilação 
grassavam entre os colonos. Muita:s mulheres morriam de sobreparto. Picadas 
de cobra e desastre durante a derrubada ocasionavam mortes. 

Contribuíram para modificar, favoràvelmente, a proporção entre nascimen
tos e mortes, vários fatôres: as condições econômicas melhoraram, atenuaram-se 
as carências, suavizou-se o trabalho, tornou-se menos úmido o clima em virtude 
do afastamento das matas, os mosquitos e outros transmissores foram desapa
recendo progressivamente. Demais, a adaptação gradual ao clima e a outras 
condições terá desempenhado, no caso, um papel efetivo : os que nasceram na 
região, como é de supor, são menos sensíveis a certas influências prejudiciais. 
A propósito, basta lembrar quão difícil foi para o primeiro colono acostumar-se 
com o prato brasileiro, feijão e farinha de mandioca. 

Hoje, as condições demográficas na parte montanhosa do território das 
colônias representam algo extraordinário. Em que parte do mundo, os nasci
mentos estão para os óbitos numa proporção de 6:1, como. lá se verifica; em 
que parte do universo, a razão de óbitos não ultrapassa de 8° / ºº' quando a de 
nascimentos é de 48º/oo ? 

2 . A mortalidade segundo períodos de vida 

A tabela abaixo mostra-nos como se distribuem os óbitos pelas diversas 
classes de idade: 

Números absolutos' - Decênio 1901 a 1910 

MORRERAM Campinho Santa Leopoldina Jequitibli Califórnia 
(pessoas) (pessoas) (pessoas) (pessoas) 

----~- ·- ·- --~------ ---- - ---- -----~-- ----~---

Com menos de l ano . .......... . . . .. 20 14 63 31 

Entre 1 e 10 anos .. ................. 13 11 62 38 

Entre 11 e 60 anos .. . ... . .. . ... . .. . . 49 29 104 33 

Com mais de 60 anos . .... . .. . .. . . . . . 43 28 77 
\ . 35 

Soma ...... . .. ' ........ .. . . .. ... . 125 82 306 137 

Total de óbitos ..... .. .... . .. (127) (83) (308) (137) 

Os números entre parênteses, debaixo das somas, perfazem os totais de 
óbitos (Vide Cap. III, 2) ; os livros das igrejas não anotaram, em alguns casos, 
o ano de nascimento, de modo que as mortes correspondentes não puderam ser 
incluídas numa das classes de idade. l!:sses dados não são tão dignos de 
confiança como seria de desejar, e, dêsse modo, também os cálculos seguintes 
têm valor limitado. 

• Já se averiguaram, ai, 17 cll8os de natimortos . 
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. Números porcentuais - Década 1901 a 1910 

EM 100 FALECIDOS, TINHAM Campinho Santa Leopoldinal_~~~uitibá _ Calif6rnia 
- - ----

M1no~ de l ano .. . ........ ..... . . •.. 16,0 17,l 20,6 " 22,6 
1 a D anos . . .. . ........ ." .. .. .. ... .. . 10,4 13,4 20,3 27,7 
11 a 60 a1os . . . . . .. . .. . . .. . ... . . ... . 39,2 35,4 34,0 24,l 
Mais de 60 anos .. . .................. 34,4 34,1 25,2 25,6 

Total.. . ... ... .. .. .. .... . ........ 100,0 100,0 . 100,0 100,0 

Em média, 20% de todos os falecimentos ·na região alta são de crianças com 
menos de um ano. Na Alemanha, em 1912, para citar êsse ano, essa taxa foi 
de 27%. A comparação ressalta mais favorável ao Espírito Santo, quando se 
focalizam as relações quantitativas entre êsses óbitos e os nascimentos . 

Decênio de 1901 a 1910 

COMUNIDADE 
Õbito de criancas 

Nascimentos com menos de 1 ano --

Campinlio ... . ... .•.. ....... .. ........ . .. 20 731 2,7 
Santa Leopoldina .. .. .. . .. : . . . ....... . , . .. 14 497 2,8 
Jequitibá ......• .. .. . .. .. . . . . . . .. ... .. . . . 63 1 343 4,7 
Califórnia ......... . ....... .. ... . . .. . ... . . 31 734 4,2 

Na Alemanha, entre 100 nascidos vivos, falecem, no primeiro ano, 15 a 20. 
Imaginemos só o que representa essa diferença! Parece que estamos tratando 
com sêres de estrutura diversa. Ou os números nos estarão enganando? Mesmo, 
porém, que se aceitassem, para o Espírito Santo, em lugar de 2,7 a 4,2, 5% 
o que já é, sem dúvida, exagerado, mesmo assim, ter-se-ia uma taxa surpreenden
temente baixa. 

Se ordenarmos as comunidades tendo em vista a mortalidade infantil, veremos 
que esta cresce com a altitude: na comunidade mais alta, Jequitibá, os lactentes 
morrem em proporção maior. A seguir, vêm, na ordem inversa da altitude e 
da mortalidade infantil, Califórnia, Santa Leopoldina e Campinho . Não pretendo 
provar com os números citados, . nem mesmo dentro de certos limites, que a 
probabilidade de óbitos de recém-nascidos aumenta com a altitude, embora me 
dissessem que as fortes variações de temperatura da região alta são muito desfa
voráve1':1 à saúde dos lactentes. 

A mortalidade das crianças entre 1 e 10 anos, no Espírito Santo, é relativa
mente elevada; e o período mais arriscado é o que medeia entre o segundo e o 
quinto ano de vida . Os meninos em idade escolar raramente morrem. Na 
Alemanha, a mortalidade no período de 1 a 10 anos importa, aproximadamente, 
em' 10% da mortalidade total, ou seja, em cêrca qe 6% do número de nascimentos; 
no Espirtto Santo, alcança 20% da mortalidade total, o que representa 3 a 4% 
da quantidade de nascimentos. . 

A composição quantitativa da mortalidade já indica que muitos colonos atin
gem idade avançada. Como na Alemanha, 30% dos falecidos, no Espirito Santo, 
chegaram à idade superior a 60 anos; isso significa que, no Espírito Santo, num 
número relativamente maior de pessoas alcança idade avançada, uma vez que, 
nesse Estado brasileiro, em virtude da alta natalidade, a classe dos idosos· tem, 
proporcionalmente, muito menos representantes que na Alemanha. Conheci 
um bom número de colonos, com 70 a 80 anos, bastante vigorosos. 
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3. As doenças 

Faltam, lamentàvelmente, sôbre o assunto, informações de médicos, é, assim, 
temos de nos contentar com os dados fornecidos pelos párocos.• 

Nos livros das igrejas, estão registradas como as causas mais comuns da 
mortalidade infantil, convulsões e gastrenterite. . Admil:a que a gastrenterite 
tenha ocasionado tão poucas perdas, quando há lactentes de três, quatro meses, 
que se alimentam não com leite, mas com feijão, macarrão e café. Ou, deveria 
ser essa a verdadeira dieta? Há o mau costume de ministrar aguardente às 
criancinhas, para adormecê-Ias,• o que, talvez, dê origem, nalguns casos, a 
convulsões. Os meninos são, freqüentemente, atacados de coqueluche. A difteria 
é muito rara. 

Embora a população brasileira do Espirito Santo tenha sido, de quando em 
quando, vítima de terriveis epidemias,• foram poucos os colonos alemães atingidos 
por elas, principalmente na região alta. Em 1894 e 1895, por exemplo, alastrou-se, 
em Vitória e Pôrto do Cachoeiro, a febre amarela. Muitos europeus que residiam 
nessas cidades sucumbiram à epidemia, mas os colonos, com poucas exceções, 
toram poupados. Pouco depois, difundia-se a cólera morbo por Cachoeiro do 
Itapemirim e por tôda a parte meridional do Estado, não se internando, po
rém, na zona de colonização teuta. Na mesma ocasião propagava-se a va
ríola, especialmente na capital; penetrou nas colônias alemãs, ceifando, to
davia, poucas vidas. Não consegui saber se os párocos, então, aplicaram va
cinas, como o fizeram, há alguns anos, quando reapareceu o perigo. 

A malária e a disenteria podem ser classificadas como doenças tropicais 
endêmicas, np território das colônias. Aparecem, de ordinário, nos lugares baixos. 
Principalmente na planície, ocorrem casos de moléstias cardíacas, decorrentes 
de febres, ou provocadas pela extenuação a que, fàcilmente, leva o trabalho do 
campo, no clima quente e úmido. As outras causas mais freqüen~s ,de morte, 
tanto na região alta como na baixa, são: tifo, câncer e febre puerperal. Por 
fim, cabe lembrar que não poucos óbitos foram motivados por picadas de cobra. 
Em virtude do grande número de serpentes venenosas, nativas. das quais a mais 
conhecida é a surucucu, uma cobra de chocalho,ª não são raras as mordidas 
nos colonos, que, ordinàriamente, andam de~alços. Na maioria dos casos, a vitima 
se salva. · 

Só muito esporàdicamente surgem casos de tuberculose, segundo me informa
ram. A insolação é desconhecida. Pare.ce não existirem doenças sexuais. 

No comêço da colonização, ceifou muitas vidas, principalmente entre os 
menores, a ancilostomiase, chamada no Brasil opilação, causadora de profunda 
anemia. Ainda está um tanto difundida; entretanto, não é mais perigosa à vida 
em virtude do progresso da medicina. , 

Merecem menção as chamadas feridas do clima (Klimawunden), um sofri
mento, sem conseqüências graves, que ataca todo recém-chegado da Europa. 
Primeiro, formam-se, geralmente nas pernas, pequenas pústulas que coçam muito. 
Inflamam, assumindo um aspecto furunculoso, e, depois, arrebentam cheias de 
pus. Então, constitui;-se uma crosta de 1 a 5 milímetros de espessura. Pela 
sua orla começa a sair um líquido purulento; a crosta desprende-se, e a carne 
fica à mostra, tomando o local a feição de uma cratera. ' Essa escorrência estanca; 
a seguir,· a orla volta a umedecer. l:sse fenômeno repete-se várias vêzes, e as 
feridas chegam ao tamanho de um marco e de um taler. Essa doença da pele 
não é perigosa, mas muito incômoda, durando, freqüentemente, vários meses. 
Muitos opinam que ela é provocada pelos carrapatos (na linguagem dos colonos, 
"Karabatten"), que se pregam à pele do próximo. A cura, segundo a idéia 
dominante, é um sinal de completa aclimatação; dai o nome de "feridas . do 
clima" (Klimawunden). 

Além c;los carrapatos, fazem parte das pequenas pragas da região, os "bichos 
do pé" que tê:rn o mau hábito de se aninhar debaixo das unhas do pé, donde 

As observações que se seguem, por isso, têm. apenas, valor relativo . 
Pessoa Idônea contestou, posteriormente, essa ln!o'°mação. 

' Mensagem do Presidente, de 17 de setembro de 1895,. pp. 6 e seguintes. 
• Nota do tradutor: - Há, ai evidentemente, uma confusão entre a surucucu e a caecavel. 
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são retirados, muitas vêzes, com dor. Representam uma dessas ninha.rias que, 
atuando conjuntamente, roubam todo o prazer à existência terrena mesmo que 
as vítimas sejam colonos, de sensibilidade pouco desenvolvida. ' 

4. A higiene 

Nas colônias alemãs, não se encontram médicos nem parteiras. Nas cidades, 
em Pôrto do Cachoeiro e Vitória, não faltam médicos brasileiros; não viajam 
para as zonas rurais e só fazem exceção a essa regra mediante honorários que, 
nos casos mais simples, importam em 300 a 500 mil réis, e não é possível cobrar 
quantias menores, pois uma visita custa um ou maís dias de jornada. Essas 
importâncias, para o colono, são exorbitantes; além disso, seria muito provável 
que o médico chegasse tarde demais. 

O papel do médico tem, assim, de ser exercido pelo pároco, ou pelo vendeiro, 
ou por um colono prático na matéria; todos êles só aplicam simples remédios 
caseiros. Uma das figuras características da colônia é o "doutor das cobras" 
(Schlangendoktor), que Wernicke pinta em traços interessantes, como segue: 
"Há algumas pessoas, espalhadas na colônia, que conquistaram a fama de possuir 
uma habilidade estranha para curar picadas de cobra. Na sua área· de ação, 
congregam, em tôrno de si, uma clientela; cada cliente paga uma anuidade de 
2 a 4 mil réis, pelo que se obrigam a tratar dêles, em caso de necessidade, sem 
pagamento extra. O doutor das cobras é, por· assim dizer, uma espécie de 
médico da caixa social. Um ou outro dêles é olhado com certo temor supersticioso, 
como se tivesse feito um pacto com o diabo, o senhor das cobras, inimigas do 
homem, e contam-se estranhas histórias de seu imaginário poder, sôbre represen-' 
tantes vivos e mortos do reino das serpentes; o doutor das cobras, a seu turno, 
esforça-se, às vêzes, por se cercar de um nimbo misterioso". 

A terapêutica racional, com a aplicação do sôro anti- ofídico, preparado por 
afamado instituto ofídico de São Paulo, é quase desconhecida entre os colonos. 
Conforme apurei, é muito difícil obter o sôro, em virtude da produção cobrir, 
apenas em parte, a procura existente. 

· O tratamento que se dá aos doentes viola tôdas as regras de higiene. 
Durante a enfermidade, não se muda a roupa de cama com mais freqüência que 
de ordinário, a qual pode, assim, permanecer a mesma, durante vários meses. 
O quarto do enfêrmo continua a servir de compartimento de dormir para outros 
membros da família; as janelas se conservam cuidadosamente fechadas, apesar 
do clima ameno. A alimentação não se altera em nada: constitui-se dos mesmos 
pratos pesados com que se nutre o individuo são. Vigora, por parte dos vizinhos, 
o costume irracional de cumular o enfêrmo de visitas, esteja êle em estado 
grave ou desenganado, a fim de se informarem como vai passando; nessa 
ocasião, conforme as circunstâncias, se fala da maneira mais natural, do próximo 
desenlace. 

São péssimas as condições higiênicas. Não há latrinas. As fezes, em muitos 
sítios, são lançadas na água corrente. A construção de chiqueiros e tanques 
para patos junto aos rios facilita que se espalhem epidemias. 

E' enorme o consumo de álcool. Bebe-se, principalmente, uma aguardente 
extraída da cana de açúcar, a cachaça (Kaschass, na linguagem dos colonos). 
Também se gasta muita cerveja; quase não se consome vinho. Todavia, a 

, aguardente e a cerveja não se tomam, de ordinário, em casa nem durante o 
trabalho. O consumo de bebidas se limita, costumeiramente, a determinadas 
ocasiões. Estas, porém, apresentam-se numerosas; a simples visita a uma venda 
e o ajuntamento já legitimam plenamente uma pinga . 

. Conhecidos beberrões, dos tais que destroem o bem estar e a vida tranqüila 
da família, os há em tôda comunidade; na de Santa Leopoldina, por exemplo, 
entre os seus 120 membros, uns três ou quatro; a êsses teremos de acrescentar 
mais três ou quatro, se computarmos aquêles que, bebendo muito, insultam e 
armam barulho, mas não levam o lar à ruina. Os colonos reputam Santa Cruz, 
situada na planície, a comunidade mais "afogada"; soube que lá existem beber
ronas notórias. 

Em face de tudo isso, como explicar o nível de saúde, extremàmente alto, 
da população teuta, no Espírito Santo? O uso do álcool, em virtude do trabalho 
pesado e da vida simples do campo que pouco exige do sistema nervoso central, 
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parece que não traz às funções orgânicas, prejuízos apreciáveis. E os perigos da 
sujeira se nos afiguram sem monta, quando pensamos no isolamento dos sítios, 
no ilimitado espaço de que dispõe cada família; o que, nas cidades, seria um 
crime contra a saúde pública, no mato, é, a bem dizer, apenas uma ingênua 
violação da estética. Já é mais difícil de compreender que o tratamento precário 
dado nas doentes e a ausência de médicos e parteiras não tenham conseqüências. 
Poder-se-ia argumentar que essas condições proporcionam uma seleção sadia, 
e lembrar, por exemplo, que biólogos expressaram o temor de a capacidade de 
parir ser enfraquecida progressivamente, em virtude de um desenvolvimento 
desmesurado da técnica obstetrícia. Mas, os alemães se radicaram no Espírito 
Santo, há duas ou três gerações apenas, e, dêsse modo, estariam longe de se 
tornar perceptíveis os resultados de uma melhor séleção biológica. Em todo 
caso, não há dúvida de que os teutos que imigraram para o Espírito Santo eram 
um material humano muito sadio. Por certo, a vida simples, distante do mundo 
agitado, a existência uniforme, a alimentação e o sono satisfatórios, o trabalho 
na justa medida, só raramente excessivo, aproximam a vida do colono, em vários 
aspectos, do ideal de um sanatório naturista, a compensem os muitos pecados 
contra os preceitos de higiene. Demais, não se verificam doenças sexuais e suas 
conseqüências . · 

Por mais que procuremos as causas de um nível de sanidade tão alto, não 
conseguimos descobrir outro fator além do clima. 

5. A influéncia do clima 

Poucas regiões da terra serão tão propícias à saúde hwnana como a parte 
alta, coberta de matas, do Espírito Santo. Ai, o calor do dia não é excessivamente 
úmido e predominam as noites amenas; no inverno, os períodos frescos de chuva 
atuam benfazejos, compensando as semanas abafadas do verão. 

O aspecto dos habitantes atesta a benignidade do clima. 
Os garotos são vivazes e bem desenvolvidos. Suas faces, talvez um pouco 

amorenadas e menos róseas que as dos filhos de nossos camponeses, nada têm 
de doentio. 

Os homens, no porte, no tamanho e na e:xiJ'lessão fisionômica, tendem a 
um abrasileiramento. Lamberg não reproduz o tipo do colono teu to, no Espírito 
Santo, quando fala dos ossos de mamute dos pomeranos que lá encontrou.• Os 
colonos são magros e esguios, talvez menores que seus pais, mas possuem formas 
musculosas e possantes. E' duvidoso que sua eficiência seja menor que a dos 
antepassados. Diversas pessoas na região procuram atribuir essa modificação 
fisica ao consumo de aguardenté e ao vício de fumar, difundidos entre os rapazes. 
Com mais razão, talvez, ver-se-ia nesse fenômeno uma decorrência. da adaptação 
à terra, ao trabalho na ·floresta, à alimentação diferente. 

As moças não adquiriram nada da graça e faceirice indolentes das brasileiras, 
o que me parece uma conseqüência de trabalharem, pesadamente, no campo, ao 
lado do homem. Permaneceram, pelo. menos, tão robustas e fortes quanto eram 
suas mães e avós. Foi difícil verificar se o clima apressa o rdesenvolvimento 
sexual. Parece ser rea~mente o caso. Segundo averigüei, em Campinho, a oolônia 
mais velha, em cuja formação predominaram renanianos, a puberdade surge, 
ordinàriamente, entre os 12 e 13 anos; entre os 13 e 14, com certa freqüência 
aós 15 e, esporàdicamente, aos 12, nas comunidades mais novas, onde prevalece 
o elemento pomerano. 

Na região alta, não se percebe a menor ação enfraquecedora do clima. Já 
vimos, atrás, que a capacidade de trabalho não diminuiu (Cap. V, 5). 

Não se observa entre os colonos, sob nenhum aspecto, uma atuação nociva 
do clima sôbre o sistema central nervoso. Parece que essa verificação contradiz 
as verificações muitas vêzes feitas noutros países tropicais, as quais levaram 
Steudel, por exemplo, a opinar o seguinte (Anats do Congresso Colonial, p. 329) : 
"E' de supor que o organismo dos europeus, especialmente o sistema nervoso, 
sofre alteração, em virtude de permanência duradoura nas regiões altas dos 
trópicos, quando não na primeira, na segunda e nas seguintes gerações". E 

• Lamberg, p. 219 - Hoch, Stand der Akklimatisaticmsfrage, Verh. des deutschen Kolo
ttialgrasses, 1910, p. 287. - Vide Wern!cke, p . 108 . 

,. 
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Dacubler diz (Anais do Congresso Colonial, p. 336) : "Meus estudos induziram
me a admitir que o clima tropical em si, inclusive o das montanhas, prejudica, 
sobretudo, o sistema nervoso central do branco". 

Deve-se levar em conta que o colono alemão leva uma vida pouco agitada, 
psicológicamente, e que as sensações a que está exposto se limitam, em grande 
parte, a disputas entre vizinhos e parentes. Sua maneira de viver favorece o 
siswma nervoso, especialmente o longo sono que desfruta. Mas, justamente o 
fato de êle dormir tanto, parece-me um indício de o clima de lá exigir mais 
dos nervôs que entre nós. Entre os representantes da atividade espiritual, os 
sacerdotes, parece ter havido casos esporádicos de neurastenia. Mas,_ é difícil 
de dizer se, para êsses padecimentos nervosos, contribuiu o clima e, no caso 
afirmativo, até onde foi sua atuação. 

O clima da região alta é, portanto, extraordinàdamente saudável. O mesmo 
não se pode dizer, sem reservas, com relação à parte baixa do território por 
onde se estende o povoamento teu to. Na verdade, as taxas de natalldiide e de 
mortalidade são aí, extremamente favoráveis: em Santa Cruz, por mil, há 50 
a 60 nascimentos e 8 a 10 óbitos; em Santa Joana, 60 a 72 nascimentos e 11 a 
14 óbitos. Demais, naquelas bandas quase que só moram famílias jovens. Mas, 
não é de se olvidar que a malária, a disenteria e o tifo exigem um número 
apreciável de vítimas, o que decorre, em grande parte, ·das más condições hidro
gráficas, e é, assim, de se atribuir ao clima., até certo ponto. 

Está fora de dúvida que o clima da região baixa exerce uma ação extenuante. 
Aí, não se vêem as côres vivas naturais dos meninos e dos adultos. A menstruação 
das jovens é, com freqüência, anormal, começando a aparecer, muitas vêzes, 
tardiamente. As pessoas ficam bastante sensíveis ao calor e ao frio. E o que dá 
mais o que pensar, os colonos, na maneira de viver, revelam certa debilitação, 
tendem a acaboclar-se. Sua produtividade começa a decair. 

E' possível que a má alimentação seja uma das causas do fato. Na zona 
baixa, faltam legumes. Outras carências, moradias más, por exemplo, farão 
sentir seus efeitos, uma vez que são novas as colônias de lá. Na região alta, 
reinavam, no comêço, condições bem tristes. É de se esperar que o clima melhore 
na planície, com as sucessivas derrubadas. 

O mesmo se pode dizer com relação ao trecho que se desdobra à margem 
do Rio Doce, o qual se procurou colonizar, sem resultados. Colonos alemães se 
estabeleceram em Pau Gigante, atr~ídos pela terra excelente, mas foram expulsos 
pela febre . 

A observação verificou, segundo se acredita na zona baixa, que os nascidos 
na região alta, descendem dos primeiros colonos, aclimatam-se mais fàcilmente 
nos lugares baixos que os imigrantes europeus que vão diretamente para êsses 
lugares, como os colonos do núcleo Afonso Pena. 

Essa observação não é nenhuma novidade. Nocht afirma que (Anais do 
Congresso Colonial Alemão, p. 285) o êxito do povoamento, sob os trópicos, 
na Queenslândia, decorre de "a colonização se ter realizado não por elementos 
vindos diretamente da Europa, mas do sul da Austrália, de clima subtropical; 
trata-se de uma climatação progressiva, primeiro nos subtrópicos, depois nos 
trópicos, na qual preponderam os descendentes dos que se adaptaram aos 
subtrópicos. Já na década de 1880, Hans Buchner chamava atenção para as 
vantagens dessa aclimatação progressivà aos trópicos, também observada, atual
mente, entre os boers. 

6. Sexualidade e casamento 

Já vimos que pràticamente nã:o há doenças sexuais entre os colonos. Pessoas 
idôneas para informar a respeito, confirmaram êsse fato surpreendente que decorre 
de não haver, senão esporàd~amente, éontacto sexµal entre os colonos e 
elementos da população brasileira. 

Entretanto, dentro das comunidades teutas, as relações ilegítimas são, 
provàvelmente, muito numerosas. Em cada comunidade, raramente ocorre mais 
de 1 a 2 nascimentos bastardos, por ano; há anos em que não se verifica 
nenhum. Mas, são freqüentes as relações pré-matrimoniais que, no caso de 
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provocarem a gravidez, levam ao casamento, segundo um velho costume dos 
camponeses. · 

A opinião pública procura, naturalmente, estigmatizá-las. O estatuto da 
comunidade de Jequitibá dispõe que será cobrada "a multa de 30 mil réis 
à noiva desonrada que se casa com grinalda e, sete meses depois da boda, dá 
à luz". "A noiva desonrada" é a que "se apossa sub-reptícia e ilegitimamente" 
do predicado de virgem, silenciando, na ocasião das núpcias, as relações sexuais 
}).avidas anteriormente. Se a transgressão é confessada, a noiva não pode apre.., 
sentar-se com grinalda, nem o cúmplice com ramalhete; além disso, ela não 
será chamada de donzela, nem êle de solteiro. Em Jequitibá, o batismo de uma 
criança legítima custa 2% mil réis, .e o de uma ilegítima, 10. 

Os números abaixo nos esclarecem no tocante à idade média de casamento: 

' MÉDIA IDADE DE CASAMENTO 
COMUNIDADE .. Ano 

Mulher Homem 
-------·-----

Campinho.·· .. .... .. . ....................... .. ... { 
1910 20-21 24- 25 
1911 20-21 25-26 
1912 20-2l 25-26 

Santa l.eopoldina . . . ... . . . · : . .. ... ... ....• : ... : ... { 
1910 20-21 23-24 
1911 2o-21 25 
1912 2o-21 26-27 

Jequitibá .. . .. ... . ... . ......... . ......... , .. . ; .. { 
1910 21-22 24-25 
1911 21-22 26-25 
1912 22-23 25-26 

Califórnia . . .. .... . . . ... : ....... .... . ..... . .. ..... { 
1910 ,.21 25-26 
1911 2o-22 24-25 
1912 23 24-25 

Santa Joana . . ................ . ... . .............. { 1911 24 26-27 
1912 21-22 23-24 

Santa Maria .. .......... ... . ..... .. ." . .. . ... ..... { 1910 21-22 24 
1911 21-22 23-24 

t:sses números, .que não abrangem os casamentos de ' viúvos e viúvas, mos
tram-nos que a idade média de casamento da mulher oscila entre ,20 e 22 
anos, e a do homem, entre 24 e 26. Esporàdicamente, casam-se moças, aos 15; 
com alguma freqüência, entre 16 e 17; muitas só contraem matrimônio, entre 
os 25 e os 30. De 4 a 5 moças que se casam, uma tem menos de 20 anos (em 
197 casos observados: 45). A idade de casamento dos homens é relativamente 
baixa. Em cinco noivos, mais ou menos, encontra-se um mais jovem que a 
noiva (em 247 casamentos: 47). Amiúde, unem-se, matrimonialmente, pessoas 
da mesma idade. As cifras demográficas tão favoráveis induzem-nos a perguntar 
se essa relação de idade entre os sexos não é um fator biolàgicamente propício. 

Observei que o número dos que permanecem solteiros é quase ·nulO. Os 
motivos que prevalecem, na escolha da companheira, são de ordem econômica; 
as mais velhas são preferidas, porque "as mais jovens", segundo a experiência, 
"nada entendem de economia caseira". 

A margem de eleição, para ambos os sexos, se reduz em virtude do· pequeno 
número de colonos; a divisão confessional ainda restringe mais. Além disso, 

. em conseqüência da dispersão dos povoadores teutos, só pequena parte dos doze 
a t!'eze mil protestantes mantém relações entre si. O ajuntamento, o ofício 
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divino, a visita à venda, os casamentos e os batizados, as relações entre vizinhos, 
. portanto, delimitam as oportunidades de travar conhecimento. Por isso, as 
pessoas que se casam são quase sempre do mesmo lugar . E' muito freqüênte 
a união matrimonial entre os filhos de moradores qúe se avizinham mais. 
Parece não haver pràticamente casamentos entre parentes mais próxiJ:p.o;. 

Paira o perigo de uniões consangüíneas, uma vez que essa população, há 
decênios, não recebe nenhum refôrço imigratório digno de menção. Se êsse 
perigo aumenta ou diminui com a pequena diferenciação entre os indivíduos, 
escuso-me de julgar. Por ora, êle não se manifesta. 

CAPITULO IX 

EDUCAÇAO E CARATER 

1 . Generalidades 

Ao tráfico poúco desenvolvido na região, espiritossantense onde se radicaram 
os povoadores teutos, corresponde o isolamento espiritual em que êles vivem. 
Os seus afãs, seu pensar e sentir constituem um minúsculo mundo fechado, 
em que qualquer progresso é demasiadamente vagaroso e em que se registam 
retrocessos . 

O equipamento intelectual, isto é, o do jornaleiro alemão daquela época, 
trazido pelos imigrantes vindos da Europa, permaneceu o mesmo, tendo, sob 
vários aspectos, criado ferrugem . O que os alemães tomaram emprestado ao 
novo meio, limita-se a cousas da vida exterior, pois a maioria ainda não 
aprendeu a língua portuguêi:;a, excetuadas certas designações .dêsse idioma, 
aceitas como estrangeirismos. A ligação espiritual com a pátria de origem 
só foi mantida na medida em que se impunha conservar vivas, ·Velhas recor-
dações. · 

Tão débeis como as relações espirituais externas que essa população estabe
lece, são as internas. O sistema de economia fechada em que vive, significa 
tanto isolamento econômico quanto espiritual, agravado pelo estilo de povoa
mento, em sítios. 

Assim, a igreja se torna a única portadora da cultura espiritual. 

2. A igreja 

Já expusemos como se formaram e se desenvolveram, exteriormente, ás 
comunidades católicas e protestantes na reg\ão povoada pelos alemães (Vide 
Cap; II, 7). Agora trataremos de suas condi_ções internas. Ocupar-nos-emos, 
principalmente, das comunidades protestantes. . 

Verificamos ser extraordinàriamente rígida a organização dessas comuni
dades. Os que gostam de apreciar as cousas histàricamente, estarão, talvez, 
inclinados a considerá-la comparável ao Estado Jesuíta. Entre os colonos, tôda 
a vida do espírito é dominad.a pela igreja. Esta, lá, tem mais influência que 
no meio rural da Alemanha. As mais afastadas das comunidades camponesas 
da Alemanha estão sujeitas aos mais variados influxos provenientes da vida 
política e social multiforme de hoje. Nesse país, entre muitos outros fatôres, 
atuam sôbre os que trabalham no campo, o jornal diário, o serviço militar, as 
viagens à cidade, a feira anual, cousas cujo nome os colonos do Espírito Santo 
dificilipente saberiam. 

1:stes não se subordinam servilmente à igreja nem a seus representantes~ 
As comunidades que formam são livres; nelas, cada chefe de família tem voz 
e voto, e escolhe entre os companheiros, os mordomos da igreja. Segundo o 
estatuto da comunidade de Santa Leopoldina, por exemplo, é elegível qualquer 
membro, que seja íntegro, tenha 30 anos de idade completos, saiba ler e 
escrever. 

A frente da comunidade e dependendo de suas resoluções, está um ministro 
(enviado da Alemanha) . Exerce sôbre ela l:nfluência decisiva. E' compreensível 

. que diversos pastôres cheguem a dispor de poder autocrático; o pároco não 
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é, apenas, o pastor de almas e o predicante, mas, também, o professor, o médico 
e uma espécie de prefeito; enfim, é a única pessoa que possui instrução superior,. 
na comunidade. 

Por isso, recai sôbre êle uma pesada carga de trabalho. Quantas vêzes é cha
mado (para citar um dos seus múltiplos deveres) à cabeceira de um doente grave 
ou a um entêrro, sendo obrigado a percorer enortries distâncias, a cavalo, atra
vés da noite e da tempestade, pelos caminhos mais difíceis. Mesmo o que 
rejeita o ideal (a doutrina cristã dêsses homens que, abnegadamente, exercem 
o seu difícil mister em melo a. grandes privações, na floresta tropical, durante 
muitos anos; os sacerdotes católicos, a vida inteira), achará, sem dúvida, qµe 
êles desempenham uma missão cultural valiosa. 

Um ou outro ministro já teve de enfrentar duras lutas dentro da comuni
dade . O vendeiro ou outro membro influente organiza a oposição, e a autoridade 
do pastor se expõe a grave petigo. Sustenta-se, francamente, o ponto de vista 
de que a comunidade paga o pastor e, por isso, pode exigir dêle, como "criado" 
que é, qualquer prestação de serviço. Ocorrem, assim, reuniões tumultuosas, 
com cenas violentas. Mas, são episódios raríssimos na vida tranqüila das 
matas. Todavia, o pastor evangélico tem de contar com uma pequena oposição 
secreta . 

Mais sérias que as pequenas disputas internas são as lutas que se travam 
entre as comunidades. Infelizmente, surgiu impetuoso antagonismo entre as 
comunidades unidas, ligadas ao Consistório Evangélico, e as comunidades de 
observância estritamente luterana, e está se verificando a verdade do velho 
axioma de que a luta, no comêço, desperta as fôrças, mas, no fim, é absoluta-, 
mente infrutífera, prejudica e destrói. Essa divergência entre os protestantes é 
mais lamentável ainda, porque, nessa região, como já vimos, a igreja é, por 
ora, a única portadora da cultura. · 

A unidade das comunidades católicas, tanto externa como internamente, 
está melhor assegurada. A Igreja Católica atua, de certo modo, no sentido de 
misturar o elemento alemão e o nativo. 

~eina, atualmente, a ventura de serem irrepreensíveis as relações entre 
católicos e protestantes, as quais inuito deixavam a desejar no início da coloni
zação; é pena que essa. melhoria não se tenha introduzido noutras áreas povoa
das por alemães na América do Sul. Quase não há contacto entre os fiéis de 
ambas as religiões. Raríssimos são os casamentos entre católicos e protestantes. 

3. A escola 

Os imigrantes alemães, assi:m como os filhos mais velhos, possuíam instrução 
primária, · adquirida na Alemanha. No comêço da colonização, os mais jovens 
não tiveram oportunidades regulares de a:prençler a ler, escrever e contar. O 
ensino caseiro ministrado, por vêzes, pelas mães e irmãos mais velhos, não 
preenchia· a absoluta falta de escolas. Assim, quase tôda a segunda geração 
de colonos cresceu sem receber instrução. Realizando um esfôrço admirável, 
uma pOrção dêles, depois de. adultos, aprendeu a deletrear mas a maioria 

· permaneceu analfabeta. 
Apesar disso, todos tiveram a idéia de construir escolas. Por impulso próprio, 

os descendentes de pobres jornaleiros pomeranos, fizeram grandes sacrifícios, 
a fim. de proporcionar aos filhos, as noções elementares que não puderam ter. 
Em Santa Joana, comunidade nova, a contribuição anual, por menino, para a 
escola, é de 16 mil réis, mais de 20 marcos; em Campinho, 10 mil réis, e em 
Santa Leopoldina, 6 a 12. Soube, em Campinho, de um colono que contratou 
por 200 mil réis por ano; um professor a domicílio . Os saxônios e os suíços 
foram os que mais fizeram pela educação. · 

Ainda hoje, o ensino de que a juventude desfruta se restringe ao mais 
elementar. 

O aprendizado dura pouco. Freqüenta-se a escola, durante 2 anos, três 
vêzes semanalmente, ou no espaço de três anos, 2 vêzes por semana. O dia 
escolar tem 4 a 5 horas. · 
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O pároco ensina parte dos meninos; a maioria, porém, em virtude da dis
tância, não pode ir à escola paroquial, e cursa uma das várias "escolas de 
colônia", existe'ntes em cada comunidade. · 

Nelas, lecionam professôres que lembram os mestres-escolas de aldeia 
medieval. Quem ensina, ordinàriamente, é um colono, que objetiva um ganho 
adicional, ou, o que provàvelmerite é raro, se interessa acentuadamente por 
essa atividade. Encontram-se colonos malogrados, dedica'ndo-se à função de 
pr.ofessor . Entre os "mestres de colôni;i", acham-se, ocasionalmente, pessoàs que 
naufragaram algures e procuram refúgio na floresta. Quase todos estão em 
desavença com a ortografia e a gramática, e a tal ponto que, muitas vêzes, 
ignoram que um vocábulo se compõe de determinadas sílabas e, por isso, juntam
nas erradamente. Co'nstitui, por certo, uma exceção, a carta abaixo, que hm 
"mestre de colônia" diri_giu ao pároco: 

An den Hern Pafdor .. . 
den 6 dedzemer 1909 

ich Habe er Halten den Brif. Von ir das Freut mir das es So gut 
File Grüse 

Von Mir Dabe G 
. . ... . H . . . . .... S .... . .. . io 

Em. face disso, estamos habilitados a formular uma· idéia dos resultados 
pedagógicos das escolas de colônia. .Também as escolas paroquiais dificilmente 
ultrapassam as noções mais elementares, em virtude de o aprendi:aado ser 
breve. Naturalme'nte, falta muito ainda para que as suas atividades atinjam o 
nível das escolas de aldeia da Alemanha. 

Ao fim . do curso, · antes da confirmação, portanto, todos os meninos são 
capazes de ler; a maioria, de copiar razoàvelmente certo; muitos, até de descre
ver cousas simples. Mas, para decifrar essas produções, é necessário certo poder 
de adivinhação. 

Os meninos aprendem a somar e diminuir, de 1 a rooo, encontra'ndo bas
tantes dificuldades de operar com números compostos de 3 algarismos. Pràtica
mente não aprendem a lidar com frações . Não adquirem segurança nenhuma 
em multiplicar e dividir . A maioria lê as horas . 

Os conhecimentos geográficos e históricos de que dispõem são quase 'nulos. 
Era-lhes difícil responder, com acêrto, onde fica a Alemanha e como se vai 
para lá . Uns diziam: no lombo do burro; outros, por estrada de ferro; outros 
ainda, de pavio. Somente alguns alunos sabem o nome do imperador alemão 
e o do presidente do Brasil. 

Ensina-se, principalmente, religião. A instrução distende-se muito, relativa
mente, nesse setor. 10 a 

Seguem abaixo vários dos melhores trabalhos, feitos numa escola paroquial 
(a meu pedido) , no espaço de uma hora, sôbre o tema: "Como se planta o 
café", familiar aos garotos. Não se lhes deu nenhuma indicação circunstanciada. 
A descrição devia ser precedida do nome, idade, número de irmãos e residência.11 

Parece-me que êsses trabalhos ilustram, excelenteme'nte, os resultados do 
ensino. Apenas deve ficar claro que estão acima do nível que lá vigora."' E' 
interessante verificar como a maneira de escrever dos garotos se diferencia 

1º Nota do tradutor: - É dif!cll imaginar uma carta com tantos erros em tão poucas 
linhas : a pontuação está errada; nenhum substantivo está escrito certo; o número de palavras 
erradas supera o das palavras ortogràficamente certas. 

lOa Segundo o plano didático organizado por um predecessor do atual pastor de Jequitibá, 
deveriam ser aprendidos durante o ano: 48 vers!culos, 48 orações e 24 provérbios. 

11 Nota c;lo editor: Na presente edição em português foram suprimidos êsses trabalhos, 
que têm por finalidade dar uma idéia de como os alunos redigem, mal, em alemão. 

"" Nota do tradutor : - A Idade dos ·alunes oscila entre 12 e 15 anos; o n!vel de redação 
dêles é comparável ao que seria alcançado em português por meninos brasileiros da mesma 
idade, que cursassem, aplicadamente dois anos primários. 
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da das meninas. No mesmo espaço de tempo, as moças, de modo geral, escreve-· 
ram mais (aliás, os trabalhos piores que não estão reproduzidos aqui são, em 
regra, os mais longos) que os rapazes, mas as asserções dêstes são mais conse
qüentes e mais exatas e contêm, às vêzes, juízos apreciativos: "Wenn man den 
Kaffee draussen 'liegen lãsst, das is Sünde" (E' pecado deixar o café exposto 
ao tempo). 

Em Vinte e Cinco de Julho, comunidade filial, o ensino está em melhores 
condições . Os suíços e saxônios de lá têm gasto mais com a educação dos filhos 
que os pomeranos. E' significativo que, antes de se organizarem religiosamente, 
tenham fundado uma sociedade escolar . 

Compreende-se que o ensino tenha alcançado o maior desenvolvimento na 
cidadezinha de Pôrto do Cachoeiro. Aí, a escola alemã só ~onta com um profes
sor, mas, com suas aulas diárias, presta um serviço semelhante ao das escolas 
públicas na Alemanha. 

Há, ainda, as escolas paroquiais católicas, onde os meninos brasileiros e 
alemães recebem instrução, em comum, em português e alemão. 

Até agora, o govêrno brasile_iro não cuidou da instrução dos colonos . O que 
êstes, porém, têm feito, por iniciativa própria, e continuarão :fazendo, constitui 
o penhor de que, em breve, . o analfabetismo desaparecerá do meio dêles. Os 
párocos· só admitem à confirmação, os meninos que já tenham freqüentado a 
escola, e, dêsse modo, tornam o ensino pràticamente obrigatório. 

O número de assinantes das fôlhas dominicais religiosas ·nos permite formu
lar uma idéia de quantos· colonos, atualmente, são analfabetos. Em 1912, em 
Jequitibá, eram assinantes 95 familias, isto é, mais de 20% dos membros da 
comunidade; em Santa Leopoldina, 30 famílias, também 20%; em Santa Joana, 
70 famílias, ou seja mais de 25%; e em 1911, em Santa Maria, 82, quase 25% 
dos membros da comunidade . A grosso modo, um quarto ou um quinto dos 
colonos assinam uma fôlha dominical que, acrescente-se, é realmente lida. Uma 
vez que é raro os adultos lerem qualquer outra cousa impreS.sa, deduziremos que 
bem mais da metade dêles não se dedica a nenhuma leitura. Não se pretende 
dizer que não sejam de modo nenhum capazes de ler e escrever. Muitos sabem, 
pelo menos, o bastante para ler, quase adivinhando, os versiculos e textos bíblicos, 
que, em parte, decoraram. 

4. O linguajar dos colonos 

Os colonos alemães, pelo menos os protestantes, embora vivam na nova 
pátria., há três gerações, não aprenderam o linguajar do país - um português 
misturado com muitos brasilianismos. Hoje, entre os católicos, já existem muitos 
capazes de se entenderem em português, pois os vigários teutos, que pastoreiam 
também a população nativa, fazem a prédica, primeiro, em português, e, depois, 
em alemão. 

Os numerosos colonos que descendem de imigrantes da Pomerânia Ulterior, 
mantiveram seu velho dialeto. Muitos dentre êles quase não sabem falar o 
alto alemão. Os saxônios e os suiços conservarai:n os respectivos dialetos; toda.via, 
são capazes de se exprimir, inteligivelmente, no alto alemão. Os colonos holan
deses aprenderam um pouco de alemão. 

A linguagem da terra, os alemães tomaram emprestado muitas expressões, 
na maioria técnicas, adaptando-as a seu jeito. E' possível mesmo que, em mui~os 
casos, já tenham esquecido de que se trata de estrangeirismos. Sem a menor 
pretensão de oferecer uma enumeração completa dêsses vocábulos, tentaremos 
apresentá-los, a seguir. • 

Comecemos pelos têrmos de caráter geral e expressões coloquiais: freqüen
temente, o colono diz, por exemplo, "sim" em luga . de já, "não" em vez 
de nein, "te loge"( até logo) em lugar de auf baldiges Wtedersehen, "muito" 
por vtel (es gibt muito Kaffee) "kriminose" (criminoso) em lugar de verbre
chertsch. 
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Relacionemos, abaixo, grupando-os, outros elementos do vocabulário adqul
rido pelos colonos: 

Arrieiro 
Caboclo 
Camarada 
Capanga 
Capixaba 
Caixeiro 
Fazendeiro 
Freguês 
Mineiro 

Tropeiro 
Vendeiro 

Arrôba 

Br~ 
Quadra 
Mil réis 

Conto (de réis) 

Cancela 
Cabresto 
Cangalhas 
Lote 

Mula 
Rancho 
Tropa 
Venda 

Ajuntamento 
Capoeira 
Facão 
Foice . 
Foiçar 
Monjolo 
Picada 
Roça 

Aipim 
Batata 
Cará 
Taiá, taioba 
Inhame 
Chuchu 

I · L1111u1Jar dos colonos Ala11io 

1. PESSOAS E PROFISSÕES 

m 

'I 

Ariebro 
Kaboekel 
Kamerad 
Kapanga 
Kapischaba 
Ka9Chero 
Fazendehro 
Fregese 
Minehro 

Tropehro 
Vendist 

Fuhrer der Maultiertruppe . 
Eii)lleimischer, Farbiger, Lusobrasilianer 
Führer, Begleittir, Diener 
Gedungener Morder, Bandit, Rauíbold 
Spítzname fur den Espirito Santenser 
Kassierer, Ladengehil!e, Kontorist 

1 Groasgrundbesitzer 
Kunde 
Ein aus Minas Gerais Stammender, insbee 

Wanderhandler 
Maultier, Eseltreiber 
Kramer 

2. MEDIDAS 

m 

Arrobe 

Bra&'!e 
Quader 
Mil reis 

Konto n 

Enthalt 32 Arrateis zu 459 Gramm, also 14,7, 
rund. 15 kg 

Klafter-2,2 m. 
100 X 100 Quadratklafter-4,84 ba 

1 

Die brasilianische Geldeinheit. Im Jahre 1913 
noeh 16 pence, dJt. etwa l 1/3 Mark. 

1000 Milreis 

3. PALAVRAS RELACIONADAS COM O TRÁFEGO 

Kanzelle 
m Kapreste 
f (pi) Kangalje 
m Lott 

Muhle 
m Ransche r 
f Troppe ou Truppe 
f Vende 

Gatter 
Halfter 
Tragkõrbe, Tragsattel 
Haufen, Trupp, in der Regei; ,Trupp von zehn 

Maultieren 
Maultier 
Schutzdach am Wege fur. Maultiertrnpps 
Maultierzug, Maultierkarawane 
Kramladen auf der Kolonie 

4. · PALAVRAS RELACIONADAS COM O TRABALHO AGRICOLA 

m 
f 

m 
f 

m 
f 
f 

m 
f 

m 
f 

m 

J untament (11) n 
Kapoebra 
Fakong n 
Fose 
Fosen 
Mascholle 
Pikade 
Rosse 

Bittarbeit 
Busch im Urbargemachten. Walde 
Grosses Messer, Buschmesser 
Buschsense, Faschinemmesser 
Mit der Buschsense niedermãnen · 
Stampfe 
Schneise . 
Urbargemachter Wald, gerodetes Land 

5. VERDURAS E TUBJmCULOS 

Ehpi Manniok 
Bata te Süsse Kãrtoffel. 
Kára f 
Taja, Tajobe Sonstige Knollengewãchse. 
Jams 
Schuschú Eine Kürbisart 

"' Pronuncia-se o J como em francê!!. 
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Ameixa 
Goiaba 
leranja 
Limão 
Mamão 
Manga 
Tangerina 

Cachaça 
Carne sêca 
Farinha 
Fazenda 

Fumo 
Matabioho 
Milho 
Rapadura 
.Rõeca 

m 
m 
f 
f 

TRANSCRIÇOES 

Amesche 
Gojabe 
Larangje (16) 

Limong 
Mamong 
Manga 
Tanjarine (ª) 

6. FRUTAS 

Ale mio 

Brasilianische Pflaume 
Indianische Birne. 
Orange 
Zitrone 
Frucht des Bizinusbaums (11) 
Mangofrucht 
Mandarine 

7. OBJETOS DE CONSUMO E DE COMJmCIO 

m 
m 
m 
f 
f 

Kaschass m 
Karnesséck m 
Farin 
Fazenda 

Fuhm 
Matabisch 
Miljo 
Rapadur 
Roske 

8. MADEIRAS 

Zuckerbranntwein 
Dõrrfleisch 
Mehl, insbesondere Manniokmehl 
Stoffe, Manufakturwaren <iriweüen 

Sinne von Landgut} \ · 
Tabak · 
Sohnape 
Màis 
Brauner Rohzucker in Ziegelfonn 
Ringelzuriebock Kringel 

1189 

auoh im 

Muitas designa~ da nomenclatura brasileira, nesse domlnio, são conhecidas pelos colonos. Mencionaremos apenu: 
garaúna, ipê, jacarandá, jequitibá, .peroba e cip6 (representação fonética alemã da pronúncia dos colonos; zipo; sig· 
Difieação, em alemão: Liane, Sohlingpflanze). 

Anta 
Bicho 
C&rrapato 
Coati 
Onça 
Paca 

Surucucu 

m 
m 
m 
f 
f 

Ante 
Bisch 
Karabatte 
Koati 
Onze 
Pack m 

Surukukuh 

9. ANIMAIS 

Amerikanischer Tapir (Beliebt. Schimpfwort) 
Insekt, Wurm, insbesondere Sandfloch 
Zooke 
Waldhund 
Brasilianischer Jaguar 
Brasilianisches geflecktes Halbkaninche~ (vor

zugl. Wildpret) 
Brasilianische Klapperschlange (13) 

Umas 100 palavras, provàvelmente, foram introduzidas no alemão dos colo
nos; o número delas, na região baixa, é um pouco maior que na parte alta. 
Em ·regra, os colonos só tomaram de empréstimo as designações de objetos que 
não conheciam anteriormente. 

Conseqüentemente, chamam o prato nacional brasileiro de Bohnen und 
Farin e não Feijão und Farinha, como, aliás, seria natural. Em lugar de Mai& 

u Nota do tradutor: - Parece que o autor, ai, confundiu mamão e mamona, mamoeiro 
e mamonelro. Aliás notamos o mesmo engano no Novo Diclondrio da Lfnoua Portug"'811 '1 
.Alllmll, de H. Michaelis. Achamos, por isso, provável que o autor tenha sido induzido a 
êrro por algum léxico. 

" Nota do tradutor : - Vide nota na secção 3 do cap. oitavo. 
111 Nota do tradutor: - Pronuncia-se o J como em francês. 

B.G. -4 

I 
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dizem Miljo, 1• referindo-se ao milho que só vieram a conhecer no Brasil, pelO 
menos, como prato ou como alimento substancioso para os animais de grande 
porte. Adotaram Fakong e Fose 10 para significar, respectivamente, Buschmesser 
e Buschsense, mas utilizam as palavras, de bom alemão, Hacke e Axt.11 Todavia, 
dizein Fregese 16 em lugar de Kunde, Fuhm 16 em lugar de Tabak, Matabisch 
em vez de Schnaps, Fazenda em lugar de Zeug. 
. Pondo-se à margem essas exceções, confirma-se a regra que, utilizada como 

método inventivo, tantos serviços tem prestado à pesquisa pré-histórica: com 
o objeto que um povo recebe de gente estrangeira, toma, também, a palavra 
estrangeira . 

A circunstância de que pràticamente. tôdas as pá.lavras do linguajar 
brasileiro, adotadas pelos colonos, se refiram à vida material, prova que a 
influência espiritual e~ercida pelo novo meio permanece igual a zero. ltles 
só têm contacto com a gente da terra, esporàdicamente; quase todos os comer
ciantes da região que povoam, são alemães. É muito difícil que viajem até a 
capital, Vitória; quando muito, vão a Pôrto do Cachoeiro, onde a maioria é 
alemã. E' raro entrarem em contacto com as autoridades; quando tal sucede, 
é o mesmo superficial, pois não existe serviço militar obrigatório para todos, ou 
algo semelhante. Quando . há oportunidade para uma aproximação estreita, é 
pouco provável que esta seja aprazível, conforme nos mostra o processo de 
inventário (proces.so orfanológico), que representa uma verdadeira praga para 
os alemães no Espírito Santo. 

5. O inventário 

Segundo a lei brasileira, com a morte do de cujus, o espólio deve ser 
inventariado em juízo, antes de ser partilhado entre os herdeiros. Há uma 
comissão que se incumbe do inventário, remunerada mediante custas. Estas 
em si mesmas, embora não sejam graduadas satisfatóriamente segundo o valor 
do espólio, não são excessivas para um sitiante. Infelizmente, . porém, se adicio
nam, muitas vêzes, grándes honorários para um advogado e para um intérprete,· 
que tem de ser, freqüentemente, de~ignado; e o pior, ainda, são os abusos de 
poder praticados .. 

Soube que mais da metade do valor total de uma "colônia" foi para os bolsos 
dos senhores "magistrados". Não vamos nos ·ocupar com a exposição dêste 
ou daquele caso, mais ou menos comprovado; limitar-nos-emos a transcrever o 
relato magnífico e expressivo da feitura do inventário, que lemos no romance 
Canãa de Graça Aranha. Nessa descrição, transparece o juízo que, freqüente
mente, se faz dos alemães, na América do Sul e no estrangeiro em geral. 
Passamos a reproduzir essa narrativa, tendo de fazer, aqui, infelizmente, cortes 
substanciais: 10 

"Uma manhã, o dono da casa ia partir para o cafezal próximo da habitação, 
quando um mulato, montado numa bêsta, se aproximou dêle vagarosamente. 

- Você se chama Franz Kraus? perguntou o mulato de cima da montaria, 
desdobrando uma fôlha de papel, que tirara do bôlso. 

O colono disse que sim. 
- ·Pois, então, tome conhecimento disto. E desdenhoso entregou o papel 

ao outro. 
Kraus olhou o escrito, e como, apesar de estar no Brasil havia 30 anos, não 

sabia ler o português, ficou embaraçado. 
- Não posso ler . . . Que é? 

11 Nota do tradutor: - Quer nos parecer que é desnecess1Úlo acentuar que os vocábulos 
brasileiros, incorporados ao llnguajar dos colonos e aqui apresentados, estão grafados de 
acôrdo com a ortografia e a fonética alemãs, excetuando-se, apenas, o acento agudo, às vêzea, 
utilizado pelo autor. Seria conveniente a representação dessas palavras, com simbolos de 
fonética internacional, mas a perspectiva das dificuldades tipográficas é desanimadora. 

11 Nota do tradutor: - Hacke - enxada, picareta; Axt - machado. 
10 Nota do tradutor : - Limitamo-nos a transcrever as partes do capitulo VI de CanalJ, que 

o autor verteu para o alemão. A versão é absolutamente fiel ao original, exclui'das algumas 
exceções, destltuidas de qualquer lmportl!.ncla, no caso . Além disso, o texto de que dispu
semos para o trabalho de confronto foi à oitava edição revista de Canalf, de 1939, o que 
talvez explique essas exceções. 
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- Também vocês' vivem aqui na terra a vida inteira e estão sempre na 
mesma, bradou o mulato. Venho por aqui furando êste mundo, e de casa em 
casa sempre a mesma coisa: ninguém sabe a nossa língua ... que raça! 

O colono ficou aturdido com aquêle tom insolente. Ia replicar meio encole
rizado, quando o mulato continuou: 

- Pois fique sabendo que isto é um mandado da justiça. E' um mandado 
·do senhor juiz municipal para que vosmecê dê a inventário os bens de seu pai 
Augusto Kraus. Não era assim o nome dêle? A audiência é amanhã, aqui, 
ao melo dia ... A justiça pernoita em sua casa. Prepare do que comer ... e do 
melhor. E os quartos. . . São três juíZes, o escrivão e eu, que sou oficial do 
juizo, que também se conta. 

O colono, ouvindo falar em Justiça, tirou o chapéu subm~sso, e ficou cqmo 
:fulminado. . 

- Ah! Prepare tudo para se arrolar. Não esconda nada, senão cadeia, 
Não lhe deixo contra-fé, porque de nada lhe serve ... Era só o que faltava ... 
mais essa maçada. · 
................ ,. ...... .. ..... ... ... ·• .................. ... ..................... . 

Era mais de meio-dia quando a Justiça entrou senhorialmertte na colônia. 
Os n;iagistrados montavam excelentes bêstas, que, segundo o costume, eram 
emprestadas pelos negociantes ricos de Cachoeiro. O colono correu a recebê-los, 
de chapéu na mão, solícito em ajudá-los a apearem-se das montarias. Um dos 
Juízes largou-lhe o animal; os outros da comitiva amarraram os seus nas árvores 
e todos espanaram com o chicote a poeira das botas, batendo no chão ruidosa
mente com os pés. 

- Estou morto! - disse o juiz municipal, espreguiçando-se. 
- Uma estafa! Quatro horas de viagem ... Ainda o senhor veio por obrigação, 

mas nós dois, eu e o colega, que nada temos com isto, e só pelo passeio! 
Enfim, sempre a gente se diverte. . . disse o juiz de direito, procurando fitar 
com o monóculo o promotor. 

- Perdão, então não terei ocasião de funcionar? perguntou vivamente o 
promotor, adaptando a luneta azul aos olhos. 

- Ah! é verdade, senhor curador de órfãos ... 
- Mas aqui não há disto . .. Todos, meu doutor, são maiores, atalhou com 

um riso de escámeo um mulato velho, côr de azeitona, recordando nas linhas 
e na expressão inquieta, a cara de gato maracajá, como era a sua alcunha. 
Era o escrivão. 

- Mas, senhores, entremos ... A casa é . nossa em nome da lei, disse o. juiz 
de direito, encaminhando-se para dentro. 

- Mas onde está êsse inventariante imbecil? perguntou com arrogância o 
promotor . 

..- O sandeu fica todo êste tempo a arranjar os animais e nos· deixa aqui 
ao deus dará, explicou o escrivão. 

E todos passeavam pela sala com estrépito, batendo com o chicote nos 
móveis, ou praguejando, ou rindo das pobres estampas nas ·paredes, ou farejando · 
para dentro, de onde vinha um capitoso cheiro de comida. 

Ouvindo tanto rumor, Kraus correu à sala atarantado, como se tivesse come-
tido o primeiro delito, e pôs-se como um criado à espera das ordens. 

- Traga parati! ordenou o escrivão. Mas que seja do bom. 
O colono sumiu-se, para logo voltar c-om uma garrafa e um cálix. 
- Não há mais copos nesta casa? perguntou com desprêzo o escrivão. 
o colono tornou ao interior e depois reapareceu, "balbuciando desculpas, e 

pôs em cima da mesa quatro copos. 
- Vamos a isto, meus senhores! propôs o promotor . 

•• •• • • • • ••• •• • • • • •• • •• • •• • •• • • • t •••••••••••••••••• ' ............ .......... ....... . 
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- ~te sujeito não nos dá almôço? Olhe que já é tarde ... Faça o favor de 
ver isto, senhor escrivão. 

O escrivão entrou pela habitação a dentro, procurando o colono 
Quando voltou, disse: 
- Vamos almoçar, o homem tinha tudo pteparado. O melhor é deixarmos 

essas nossas · cerimônias, tomarmos conta da casa, porque se formos esperar 
que. esta ge~te se mova, estamos convidados . 

Comeram com ãpetite as comidas da colônia, beberam cerveja em quantidade. 
O dono da casa e o oficial de justiça serviam a refeição. 

Depois do almôço, puseram-se a fumar descansados; e quando um grande 
torpor ia dominando a companhia, entendeu o escrivão espertá-la, dizendo ao 
juiz municipal: 

- Sr. Dr., V. S. não manda abrir á audiência? 
O Dr. Paulo Maciel espreguiçou-se .bocejando, como se o convidassem à mais 

enfadonha das tarefas. 
- Pois sim. Vamos lá, seu Pantoja. 
O "Maracajá" pôs os óculos e armou-os na testá, e'nquanto arranjava a mesa 

para o serviço. o oficial de justiça apresentou-lhe um bauzinho, de onde êle 
tirou utensílios para. escrever e um formulário, que abriu em página marcada. 
Procurou a melhor luz, sentou-se e princípiou, debruçado sôbre o papel de margem 
dobrada, a lançar os têrmos do processo. Paulo Maciel tomou um lugar à 
cabeceira da mesa, e com ar fatigado e distante começou a acompanhar o serviço 
do escrivão . · 

- Bem; está pronto o têrmo ... 
- Sim senhor, então abra a audiência, ordenou o juiz municipal ao meirinho. 
ltste, de campainha em punho, foi até à porta e começou a badalar, passeando 

na frente da casa, clamando com voz fanhosa: - Audiência do Sr. Dr. juiz 
municipal. Audiência do Sr. Dr. juiz municipal... . 

Sob a fôrça do sol de fogo, na grande ·calmaria do mundo, êsses gritos 
estridentes, avolumando-se no silêncio total, aterravam os moradores da "colônia". 

Depois foi apregoado o dono da casa, que entrou na sala, confuso e medroso. 

Ordenaram que se aproximasse, e· fizeram-lhe perguntas a que repondeu 
com voz apagada e trêmula. Quando declarou que o pai era morto havia quatro 
anos, o escrivão resmungou: 
. - Vejam só . . . ltste herói aqui 'na posse dos bens, desfrutando-os como se 
já fôssem dêle ... sem dar contas à Justiça, nem à Fazenda Nacional. 

Paulo Maciel, desinteressado, levantou-se e disse ao escrivão: ' 
- Seu Pantoja, vá tomando as declarações . 

. E passou para o quarto, onde os colegas fumavam tranqüilos e preguiçosos, 
estirados na cama. Tirou o paletó e deitou-se com êles. 

Na sala, Pantoja atormentava o colono com perguntas e de vez em quando 
se interrompia para ameaçá-lo: · 

- Se você me ocultar qualquer coisa aqui da casa ou das terras, ou do 
cafezal, tem de se haver com a Justiça. . . Vocês são finos, mas eu sou macaco 
velho. . . São as penas da sonegação. . . Penas terríveis! 

Assim envolvia as suas ameaças nas dobras de têrmos técnicos, com que ainda 
m,ais amedrontava o alemão . 

. ... . .. . .. . .. . .. . . . ... . .. .. . .. . ·.· ....... ...... ....... ........ .. ........ ........ . 

' I' -
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Duas horas levou o escrivão a trabalhar no inventário. 

Deram algumas voltas, examinando cada minúcia do sitio; e quando estavam 
debaixo do laranjal carregado de frutos, notou Paulo Maciel: 

- E' admirável a ordem e o asseio desta colônia. Nada falta aqui, tudo 
prospera, tudo nos encanta ... Que diferença em viajar nas terras cultivadas · 
por brasileiros. . . só desleixo, abandono, e com a relaxação a tristeza e a 
miséria. E ainda se fala contra a imigração! 

- Então, pela sua teoria, interrompeu o promotor, devemos entregar tudo 
aos alemães? 

- Apoiado ... comentou o escrivão. E' a conseqüência do que diz o Dr. 
Maciel·. ' 

- Sim, confirmou êste, para mim era indi~erente que o país fôsse entregue 
aos estrangeiros que soubessem apreciá-lo mais do que nós. Não pensa assim, 
Dr. Itapicuru? · 

O juiz de direito tomou um ar solene: 
- Sim e não, como se diz na velha escolástica. Não há dúvida que falta 

ao brasileiro o espírito de análise . E quando digo brasileiro, refiro-me a todos 
nós. E que se pode fazer sem análise? E' o destino da Espanha: caiu em 
nome da filosofia. Não podia entrar em concorrência com um povo analítico . .. 
. . ~ ....... .... ... ....... , .. ... ............. ............ ............... .... ...... . 

No dia seguinte, às nove da ma.nhã, Ô meirinho anunciava. ao toque de 
campainha. a audiência dos inventários dos vizinhos · de Kraus. 

Na sala o juiz municipal e o escrivão estavam no seu pôsto, à mesa; 
o promotor e o juiz de direito à janela conversavam, voltados para dentro; 
em pé, encostados à parede, duas mulheres e um homem, rodeados de crianças, 
seguiam atemorizados a cena, esperando ser chamados. 

- Sr. Dr. Brederodes, V. s. tem de funcionar como curador de órfãos nos 
três inventários. Há uns desvalidos que precisam da proteção legal de V. S., 
disse o escrivão, motejando. · 

O promotor teve um risozinho de satisfação e veio sentar-se à mesa. 
- Não é possível arranjar uma fatia para mim nesta festa? perguntou o 

Dr. Itapicuru, num sorriso idiota. 
- V. S . sabe que é depois, no fim do negócio, que se precisa de sua bênção. 

Todos comerão do bôlo. . . · 
............. ..... ...... . .......................... .. ... ..... . ··'· .. ....... .. ... . 

- Viúva Schultz! chamou Pantoja. 
D,epois de alguma hesitação, uma camponesa alta, ainda moça, se aproximou. 
- Há quanto tempo seu marido é morto? perguntou o escrivão, iniciandD 

o interrogatório diante da apatia do juiz municipal. · 
- Há dois anos. 
- Sempre o mesmo. . . Ninguém cumpre a lei; aqui todos herdam sem a 

menor cerimônia. . . Isto vai acabar. Juro . 
Em seguida, passou a tomar as primeiras declarações da viúva, que triste 

e subjugada por aquêle 1apara:to judiciário, ia respondendo dôcilmente a tudo. 
O juiz municipal e o promotor, despreocupados da audiência, levantaram-se e 
foram entretidos para a janela. A mulher, a cada passo, sofria descomposturas 
insolentes de Pantoja, e um imenso pejo a assaltava. 

- Quantos pÇs de café tem a sua colônia? 
- Quinhentos .. . 
- Só? Não minta ... senão temos conversa no Cachoeiro. 
- Mas, senhor, pode ser que tenha mais ou menos, não colltei um por um. 

i:p.eu defunto marido avaliava em quatrocentos,. .. eu plantei uns cem nestes 
dmsanos. ' 

- Bem, eu arredondo a cifra. 
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E calado, sem nada dizer à interessada, que, além de tudo, não sabia ler o 
português, escreveu: 

- Mil e quinhentos pés de café. 
Continuava Pantoja a lançar os têrmos do inventário, segundo o seu velho 

processo de tudo fazer êle mesmo, aumentando descaradamente o valor dos 
bens- para acrescer os seus lucros. Depois de algum tempo, disse à colona: 

- Agora pode ir. Daqui a duas semanas apareça no Cachoeiro, no meu 
cartório, para ·receber os seus papéis. 

A mulher ia se retirando, radiante de alivio. 
- Espera lá! . .. Que desembaraço! Ainda não lhe disse o principal, observou 

com acento escarninho o "Maracajá". 
Num papel escreveu várias parcelas, somou-as resmungando e disse consigo 

afinal: - Cento e oitenta mil réis. . 
- Está direito; olhe leve consigo o dinheiro das custas. Trezentos mil 

réis. Ouviu? 
- Trezentos mil réis! . .. Trezentos mil réis! . . . Meu senhor! 
- Não tem meu senhor nem nada; aqui não se faz esmola.-.. e dê-se 

por multo feliz, porque não houve demanda. Se tivesse de meter um advogado, 
é que havia de ser bonito .. . Trezentos mil réis. Nada de conversa e bico 
calado. Se eu souber que vosmecê andou batendo a bôca pelo mundo, tem de se 
haver comigo. 

A colona lançou olhos de súplica para os dois magistrados, que cóntinuavam 
indiferentes a sua palestra. Sem um apoio, esmagada, saiu cabisbaixa da sala 
de audiência . Pantoja chamou o colono, que esperava a sua vez de ser apregoado. 
E depois de repetir com êle a mesma cousa, passou a se ocupar da última 
intimada. 

E o inventário foi feito como os outros, com as mesmas extorsões e violências. 
No fim, quando o escrivão intimou a colona a que lhe desse duzentos mil réis, 
esta começou a chorar. 

- Deixemos de cenas ... Querem obrigar a Justiça a trabalhar de graça ... 
. Era só o que faltava. 

- Mas não posso arranjar tanto dinheiro . 
- Venda a casa. · 
- Sim, meu senhor, vou vender o que tenho para pagar as dívidas de meu 

marido, dívidas da moléstia e depois trabalhar para outras novas .. 
- Primeiro a Justiça . .. Se não quiser nos pagar, não venderá a casa sem 

o roçado; eu prendo os papéis, e agora vamos ver . 

Depois do almôço, os animais ·estavam selados para a partida . 

- Ainda não tive a minha conversa aqui com o amigo. 
E batendo no ombro de Franz Kraus, que o fitou espantado da intimidade, 

acrescentou num gesto· de irônica cortesia: 
Muito obrigado pela hospedagem, c~arada , . . mas ainda falta umà 

cousa. 
Que é?- interrogou inquieto o colono . 

.!._As nossas custas, meu amigo. Você pode ... E por isso dê-nos logo. Está 
me cheirando mal o fiado. . . vá buscar. . . Quatrocentos mil réis. 

o homem vacilou, como para cair . 

- Vá, amigo, não se espante.. Olhe que o negócio podia ser pior. . . Advoga
d()s, demandas, penhoras ... 

Sob aquela pressão, o colono foi . caminhando automàticamente para a casa . 

... 
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Depois de alguma demora, que os ia impacientando, apareceu o velho Kraus. 
Tinha os olhos vermelhos, as faces inchadas e rubras. Chorara , 

Pantoja recebeu o êiinheiro e contou. O colono olhava-o, mudo e abatido. 
- Muito bem. Agora tudo está em ordem. Fiquemos bons amigos. Procure 

os papéis no cartório, no fim do mês. 
E montou. A cavalgada partiu. 

Em pé, ·no meio do terreiro, de chapéu na mão, a cabeça ao sol, o colono 
vià. com os olhos desvairados a Justiça sumir-se na estrada ... E quando ela 
desapareceu e tudo voltou ao sossêgo profundo, ficou êle longo tempo com a 
vista pregada na mesma direção ... Subitamente, numa raiva imensa e cobarde, 
murmurou olhando medroso para os lados: · 

- Ladrões!,.,... 

6. A índole étnica, sua aclimatação 

As cenas precedentes (Graça Aranha, com simpatia pelos colonos, as narrçm. 
tanto quanto . QOsso julgar, copiando, com sua arte, a realidade da vida) 
interessam, ainda, porque descrevem alguns traços de caráter fundamentais do· 
camponês alemão, habitante das matas, cujo comportamento parece lerdo, 
servil e limitado em face da raça mais desembaraçada. Essa aparência contri
buiu bastante para que o povo alemão não desfrute de muito grande aprêço, 
mesmo nos círculos brasileiros mais idôneos, o que, aliás, sucede em tôda a 
América do Sul. A sobrestimação da aparência pela (lopulação nativa, impede 
que esta aprecie o amor à ordem, à exatidão, o temperamento grave, o senso 
religioso do teuto, induzindo-a a olhar essas qualidades, com ódio e desconfiança, 
como se elas fôssem um fardo inútil e desagradável, e a explorá-las, sempre 
que possível. ' 

Admira que tenha sido tão reduzida a influência das novas . condições e 
do meio estranho sôbre o caráter dêsse punhado de colonos. Os pomeranos, 
assim como os alemães de outras procedências, que vieram para o Espírito 
Santo, geralmente conservaram seu antigo modo de ser. 

Nem o sol dos trópicos, nem o ar das matas que se espraiam pela região 
acidentada, modificou, sensivelmente, o temperamento dêles. E' difícil de dizer 
se a atuação da luz mais intensa os tornou mais vivazes, ou se a suavidade e a 
regularidade da temperatura os fêz mais apáticos. Ou haverá a eliminação 

. reciproca de ambos os fatôres? 
Enquanto o álcool não estimula e não embriaga os espiritos, as festas 

decorrem comedidas e calmas. Dança-se muito e continuamente, mas os pares 
parece moverem-se com absoluta indiíerença, ao som de melodias monótonas. 
que lembram a música dos ,.negros, tocadas à harmônica. Embora o clima 
apresse o desenvolvimento sexual, embora, talvez, aguce a sensualidade, não 
atiçou as paixões. Os colonos parece terem se tornado mais sérios e mais 
tranqüilos. · ' 

Permaneceu a velha calma e a circunspecção dos pomeranos; também- a 
escrupulosidade, a fidelidade ao dever, a lealdade e a honradez. A economia 
predominantemente fechada e a rigidez da organização das comunidades moti
vam que, pràticamente, não haja, entre os colonos, crimes contra a propriedàde~ 
Na estrutura econômica reinante não há lugar para a prostituição. 

Já são mais freqüentes delitos contra a pessoa, principalmente ofensas e 
pancadarias. São, ordinàriamente, uma conseqüência do uso do álcool. Homicí
dios .e atos análogos de violência são, em virtude da própria pequenez da popu
lação, muito raros. Nesse domínio, os colonos pràticamente só contam com suas 
próprias fôrças, pois as "considerações de ordem mercantil" são as mais ponde
ráveis para os encarregados da Justiça, quando êles não veneram o princípio 
do laisser-faire. Assim, revivesceu um pouco, a vedeta. E' expressivo o caso 
seguinte, sucedido pouco antes de minha chegada· ao Espírito Santo, e que 
foi o grande acontecimento do dia : Um jovem alemão, caixeiro, ofendido por 
um colono prostrou-o, a tiros, pelas costas. Foi pôsto na cadeia. Mas os. 
amigos e parentes o "resgataram". Quando voltou à cena, foi abatido a bala . 

. · 
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Os autores tiveram que se haver com a Justiça, mas souberam, por sua vez, 
resolver o caso com dinheiro. 

A contingência de o colono contar apenas com seus recursos, sobressai 
ainda mais no seu labor. Não pode, com efeito, prescindir da ajuda dos 
vizinhos, do ajuntamento, mas, de ordinário, dispõe somente de suas própri~ 
fôrças (Capítulo V, 4). 

Por isso, cresceu a sua altivez. :msse sentimento 'não se manifesta diante 
das autoridades do país - uma triste herança da servidão de outrora -. mas, 
fora isso transparece claramente . ll::le é altivo mesm<;> diante de outro de sua 
estirpe. E' muito sensível a ofensas. Não conhece diferenças sociais. Qualquer 
pessoa, até o vendeiro, o padre e o viajante, êle cumprimenta com um apêrto 
de mão e trata por tu. Gosta do anexim: Gleiche Brüder, gleiche Kappen.lli 
Diferenças de riqueza não têm nenhuma importância na vida da comunidade. 
Não se notam ambição e afã de poder na eleição do mordomo da igreja, conforme 
demonstra o caso de se ter escolhido para o cargo um membro, muito dado 
à bebida, a fim de pô-lo no bom caminho mediante as novas obrigações assumi
das. Nalguns casos já se notam .indícios de transmissão por herança do lugar 
de mordomo. São pouco autoritários para com os filhos. Raramente batem 
nêles. Logo que estão crescidos, os filhos se tornam independentes, o que as 
condições econômicas permitem. Cantam-se muitas canções · cujo tema é a 
desobediência dos meninos. 

A autonomia, o senso de independência, a altivez ampliaram-se no novo 
meio, uma conseqüência, naturalmente, não das condições climáticas, mas econô
micas e sociais . A ação modeladora do ambiente diverso restringe-se, pràtica
mente, a êsse complexo de qualidade de caráter. 

Do ponto de vista intelectual, a escassez inicial de escolas não deixou 
rastros visíveis, com exceção de um analfabetismo passageiro. As superstições 
que grassam, intensas, foram herdadas dos antepassados. Aprenderam dêles a 
rezar animais doentes, a ver na comunhão um remédio para o organismo 
humano. As almas do outro mundo e os agouros de morte pertencem às 
mesmas espécies de fantasmagorias que fazem suas aparições na região rural da 
Alemanha . Parece que não aceitaram nenhuma das superstições, ainda. mais 
disparatadas, dos pretos. · . 

E' difícil verificar que a vida singular da floresta tenha estimulado a 
fantasia. O colono tem um modo de pensar sêco e sóbrio. E' o que revela, 
mas suas manifestações, no seu humor, do qual a seguinte amostra é expressiva: 
Depois das refeições não se deve esquecer de fumar . "E isto" está na Bíblia. 
· Num sentido, o poder imaginativo tem florescido extraordinàriamente: 

lembro-me, naturalmente, dos famosos mexericos, em que são postos, com 
freqüência, na berlinda, o pároco e sua família . O que é possível no gênero 
<ie invenções mostra o boato que se espalhou, durante a viagem do autor destas 
linhas ao Espírito Santo: êle era o príncipe herdeiro alemão, que viajava incóg 
n1to, e, em br~ve, viria buscá-lo o imperador em pessoa. . 

.Terá sido ,o desejo que motivou, no caso, a notícia? Não acredito muito. 
A estreiteza do horizonte espiritual impede que surjam e se desenvolvam idéias 
patrióticas. Como já, se mencionou, existe um forte sentimento racial, mas a 
.sua natureza é puramente instintiva . Se os colonos ainda se sentem alemães, 
depois de haver três gerações que estão radicadas em terra brasileira, não 
expressam, por isso, nenhuma saudade pela velha pátria, ou a consciência de 
a ela pertencer culturalmente. Pelo contrário! Muitas vêzes, ouvi dizer que se 
vive de maneira infinitamente mais agradável e melhor no Espirito Santo, no 
Brasil, do que na Alemanha. 

Falando com franqueza, é, em grande parte, a indiferel!ça do povo e do 
~tado que os a.colheram, no tocante à educação, que permite aos colonos se 
manterem fiéis à sua língua e à sua lfé. A estreiteza espiritual, que impede o 
aparecimento de uma consciência nacional, é, entretanto, - ouso dizê-lo -
um firme requto da alemanidade, no Espírito Santo. 

D Nota do tradutor : Literalmente": Irmãos iguais, ·gorros Iguais. 
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Entram em jôgo, ainda, o fator vontade: um apêgo tenaz ao que vem do 
passado, o senso conserva(l.or do camponês germânico. Com êsse espírito de 
continuidade, sustém-se .a organização da comunidade e transmitem-se usos e 
costumes antiquados, como Se fôssem doenças crônicas e eternas. 

Há um magnífico reverso: manteve-se vigorosa a disposição para o trabalho, 
persistiu inalterada a energia para as atividades econômicas. Quando muito 
no clima quente e úmido da região baixa, êsse vigor começa a relaxar-se. 
Dentro da estrutura econômica dominante, não foi possível desenvolver-se o 
instinto de lucro, o que não significa debilitamento. 

Em síntese: O camponês alemão, nas matas ,do Espírito Santo, está diante 
de nós como uma imagem robusta. No curso de três gerações, o clima brando 
rtão o amoleceu nem o debilitou, nem o consumiu o penoso trabalho na 
floresta. Ao contrário, êle saiu retemperado da luta pela existência. Ainda 
continua a ter, juntamente com as pequenas fraquezas e os grandes pecados, 
as virtudes magníficas do germano: a constância e a tenacidade, a fidelidade 
e a contingência, a piedade e a sinceridade, o senso de independência e o 
orgulho. Lá está êle como a sentinela avançada não do domínio político da 
Alemanha, mas da índole alemã e da cultura alemã! - sem, por certo,. suspeitar 
da grandeza e do poderio do império, da magnificência e do esplendor das cria
ções do espírito.alemão. 

\ 

~ Concorra para que o Brasil seja cartogràficamente bem representado, enviando ao Con
....,. selho ~acional de Geografia informações e mapas que po88am ser de utilidade à nova ediçio 
da Carta Geo;gráfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. . 



Resenha e Opiniões 

011 gra,ndes problemas da antropologia 
brasileira • 

Há, no setor dos estudos antropo
lógicos, entre nós, uma situação curio
sa, e é a despropórção entre o imenso 
material de pesquisa, e o relativamen
te pequeno número de estudiosos que 
se dedicam ao tratamento cientifico 
dêste material. Já se tem dito que o 
Brasil é um grande "laboratório de ci
vilização", mas só recentemente é que 
se vêm recrutando os seus técnicos para 
o ingresso nesse laboratório. 

Uma das razões dêste fato é que 
a antropologia é uma ciência de estru
turação recente. Na realidade, ela é a 
mais jovem das ciências sociais, e seus 
objetivos têm variado no correr dos 
tempos. A principio, ela foi uma sim
ples atividade de coleta etnográfica, A 
chamada "etnografia" não constituía 
mais do que uma atividade complemen
tar dos estudos sociológicos, quando se 
tratava de exemplificar ou comprovar, 
com o material dos "primitivos", os 
fatos com que a sociologia teria de 
lidar. A etnografia era assim uma dis
ciplina pitore8ca ou curiosa, que ·recru
tava seus materiais de observação entre 
os povos "selvagens", "bárbaros•i ou 
"primitivos" dêste mundo. 

Por isso mesmo, as atividades et
nográficas constituíram durante muito 
tempo uma disciplina dos museus, 
preocupados em coletar e catalogar 
curiosidades exóticas para suas vitri
nes de exibição. Esta catalogação de 
"curios" recrutou para o seu serviço 
tôda · uma equipe de expedicionários e 
viajantes que se derramaram pelos 
quatro cantos da Terra, reconh1mdo dos 
primitivos um vasto material que era 
distribuído, em esforços de competição, 
pelos museus e universidades. 

Só recentemente é que a antropo
logia yeio se definindo como uma ciên-

• Conferência pronunciada pelo Prof. Ar· 
tur 'Ramos, por ocasião da11 comemorações da 
Semana Euclidiana, em São José do Blo Par
do, em São Paulo, em agosto do ano findo. 

eia mais vasta do homem, em seus qua
dros de · natureza e de cultura. Mas, 
assim considerada, a antropologia não 
existia como disciplina de estudo nos 
currículos universitários do Brasil. Os 
estudos de antropologia física consti
tuíam apenas atividades subsidiárias 
ou aplicadas, enxertadas nas Faculda
des de Medicina, onde se fragmenta
vam em várias disciplinas, como a 
anatomia e fisiologia humanas, a me
dicina legal e identificação, a bioti
pologia ou constitucionalística. E a 
etnografia, dentro dos objetivos atrás 
assinalados, existe desde que o Brasil . 
foi descoberto. 

A humanidade indigena aqui en
contrada forneceu, de Súbito, um novo 
e abundante material de observação. 
E o pdmeirb etnógrafo brasileiro foi 
também o primeiro cronista dos feitos 
da descoberta. A preocupação inicial 
fôra a do registo dos grupos indígenas 
existentes, com suas linguas, suas "ori
ginalldcades", suas "esquisitices", seus 
costumes "exóticos", suas práticas "pa
gãs", seus hábitos "ferozes" ou "não
civilizados", tão diferentes dos padrões 
de vida dos primeiros observadores. 

Foi a fase dos esquemas, dos gran
des quadros lingüisticos, das classifi
cações de .cobjuntQ, das obs~r'Vações 
"estereotipadas" que enchem a etno
grafia brasileira, desde os primeiros ob
servadores até os estudiosos da fase 
·pré-universitária da antropologia. O 
primeiro esquema foi traçado pelos pa
dres da Companhia de Jesus, quando 
basearam suas observações principal
m,ente nas linguas indígenas, e de en
tão para cá se multiplicaram os esque
mas classlficatórios, desde Martius até 
Chestmir Loukotka. Nos fins do sé
culo XIX e começos do XX, a tendên
cia ainda era para as classificações lin
güisticas, como se pode verificar no 
grupo francês da Societé des América
nistes de Paris. Não quer dizer que não 
tenham sido de importância os estu
dos realizados neste setor, onde se des
taca, por exemplo, a obra fundamen-
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tal de Rivet, mas êsses objetivos não 
cobriam todo o campo da antropologia, 
modernamente considerada como a ci
ência da personalidade cultural: 

Mesmo nos estudos monográficos, 
de campo, que vêm de fins do. século 
XIX, com a obra generosa dos expe
dicionários alemães, von den Steinen 
e Ehrenreich, a tendênci~ ainda era 
para uma visão daqueles aspectos das 
culturas indígenas, consideradas imó
veis, conservativas, curiosas ou aber
rantes. Em suma, essas aijvidades ainda 
eram "etnografia", como também é 
"etnografia" e aliás boa etnografia, a 
atividade magnifica que gira em tôrno 
d!JiS expedições do ciclo Rondon, em 
começos dêste século, e continuada nos 
esforços de coleta e catalogação do Ser
viço de Proteção aos tndios. 

A criação dos cursos de antropolo
gia e etnologia no ambiente universi
tário originou uma mudança radical 
de eixo. Os objetivos se precisam e os 
métodos . de pesquisa se aperfeiçoam. 
Já não se trata de simples atividade de 
coleta, de classificações lingüisticas, de 
arrumação de dados curiosos. A pre
ocupação dominante será então a da 
reconstituição da história do índio bra
sileiro no plano paleontológico e paleo
etnológico; como será a da compreen
são da sua personalidade cultural, nos 
quadros da sua v'ida .atuante de nossos 
dias. 

o movimento do chamado "ame
rica'.2-ismo" deu lugar a uma literatura 
romantica que atingiu a um inflacio
nismo perigoso, onde as mais estra va
gantes hipóteses se degladiavam, le
vando a confusão ao espírito de estu
diosos e leigos do assunto. Foi a época 
das hipóteses sôbre a origem do ho
mem americano, quando vieram à tona 
grupos de escolas, com suas opiniõ~s 
estanques, algump.s delas com o i::êlo 
de interêsses nacionais ou politicos. Não· 
quéro dizer que não tenham sido fe
cundas algumas atividades neste setor, 
mas a maior parte destas hipóteses 
tinham um fundo livresco, literatóide, 
ou ·se baseavam em fatos insuficientes, 
ou falseados, de observação. Quer no 
plano fisico, quer no cultural, essas hi
póteses e teorias, estabelecendo analo-

. gias apressadas, como no caso dos acha
dos fósseis, ou das comparações lin

. guistica, conduziram sempre a resul
tados os mais diversos, às vêzes estapa
fúrdio$ e antagônicos. 

Precursores dos estudos brasileiros 
- A paleontologia humana e a paleo
etnologia brasileira têm precursores de 

valor, enfileirando nomes ~omo os de 
R. von Ihering, Ferreira Pena, Bar
bosa Rodrigues, Ladislau Neto. . . mas 
na realidade só agora se iniciam com 
rígido critério científico com alguns 
trabalhos já dignos de menção, como 
os realizados pelo grupo m!.Iielro sôbre 
as raças do Homem da Lagoa Santa, 
do grupo dos estudiosos dos sambaquis 
e palafitas litorâneos ou dos investi
gadores da páleo-etnologia do vaie 
amazônico. Modernamente, Jlá alguns ~ 
probfomas que estão a desafiar a ar
gúcia dos pesquisadores: o da caracte
rização dos tipos indígenas fósseis, do 
grupo Lagide e do grupo mais recente, 
do Homem dos sambaquis; a analise 
das culturas pré-cabralinas realizadas 
com métodos mais científicos de com
paração e reconstituição; o exame es
tratigráfico da,s capas geológicas, para 
o estabelecimento da cronologia pre
cisa, a comparação páleo-etnológica 
etc.; o levantamento da 11rqueologia 
do vale amazônico, com critérios novos, 
como os iniciados por Nordensklold, 
Helen Palmatary e outros, permitindo 
estabelecer não só a cronologia como 
as conexões culturais, entre o alto, mé
dio e baixo Amazonas, e entre êste úl
timo e as culturas centro-americanas. 

Também se impõe a sistematiza
ção dos estudos culturais sôbre o 1ndio 
brasileiro. Uma tarefa inicial será a 
da tomada de contacto, um survey 
geral, como o intentado nas páginas 
do primeiro volume da nqssa Intro
dução à Antropologia Brasileira. As 
classlflcações lingüistlcas e algumas 
culturais já realizadas foram multo 
úteis, porque permitem situar o ma-

. teria! de observação e de estudo. Em 
muitos pontos, essa tomada de contac
to nem foi realizada, ou o foi de ma
neira .vacilante' ou imprecisa. A obra 
dos museus, como do Serviço de Pro
teção aos índios, ou de outras institui
ções oficiais; poderá ajudar nesta tare
fa de contacto prévio. 

'Mas o trabalho etnográfico, de des
criação e classificação, de outros tem
pos deverá ser substituído hoje pelo 
estudo científico das culturas indíge
nas, nas pesquisas monográficas. Já 
não se trata, no setor, por exemplo, da 
cultura material de uma dada área, 
de colhêr e descrever seus traços và
rlos, mas de compreendê-los funcional
mente no contexto geral da cúltura de 
que fazem parte, ou de compará-los 
com os traços de cultura de outras 
áreas, para as necessárias tarefas de 
estabelecer conexões e analogias, e tan
to quanto possível, traçar-lhes a cro-

" 
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nologia relativa, analisar-lhes os em
préstimos recíprocos, anotar a dinâ
mica da mudança cultural, registar o 
trabalho aculturativo. São objetivos 
novos que alargam o campo de inte
rêsse dos estudos antropológicos, libe.r
tando-os dos interêsses puramente re
creativos ou ilustrativioo que tinham 
até então. 

A cultura não-material, a lingüís
tica, a organização social, por seu lado, 
constituem hodiernamente, novos cam
pos de interêsse, mal explanado pelos 
investigadores de outras eras. Os vá
rios traços ·da cultura não-material 
não devem ser estudados, como já o 
dissemos com relação à cultura mate
rial, como elementos isolados que se 
vão somando progressivamente no de
curso da investigação, mas compreendi
dos em conjunto, ligados funcional
mente aos outros elementos da cultura 
total. . O moderno antropólogo deve 
ter em mira que detrás dos traços de 
cultura que êle observa, está o agente ' 
que os produziu, o Homem, objeto úl
timo da sua perquirição. 

As línguas indígenas não devem 
servir, apenas, como se fazia até então, 
para o trabalho classifica.tório das tri
bos indígenas. Elas oferecem um ma
terial psicológico do mais alto valor, 
que deve ser explorado em todos os 
&eus aspectos. Certas tentativas de re
constituição histórica de línguas in
dígenas - como o caso do tupi-gua-
1;'.ani - são da mais alta importância, 
mas não me parece que devam cons
tituir o objetivo primacial da recons
tituição cultural dêsses grupos. As 
Jínguas indígenas devem sempre ser 
estudadas em conexão com a cultura, 
óu as culturas totais de que fazem 
parte. 

Um setor pràticamente novo é do 
estudo da organização social, que entre 
riós só agora se inicia, com o ímpeto 
das pesquisas do malogrado Nimuen
daju e continuadas pelo grupo dos es
tudiosos ligados à Universidade de São 
Paulo . Aspectos inteiramente novos 
para a antropologia l;>:rasileirâ estão 
surgindo à tona das discussões, como 
os ligados à organização da família, 
ao sib, às organizações duais, aos sis
temas e têrmos de parentesco; aos gru
pos de trabalho e outros, às institui
ções s9ciais e políticas. Também re
centes são os trabalhos sôbre a mu
dança cultural e a aculturação entre 
os índios, iniciados com as pesquisas 
de Claude Levi-Strauss, de Charles 
Wagly, de Herbert Baldus e seus co
laboradores. E isso decorre de observa-

ção contemporânea de que as culturas, 
mesmo as mais "primitivas", nã~ são 
con8ervativas e imóveis, porém, ao re
vés, transformam-se no decorrer do 
te?ttpo, se modificam mercê de causas 
intrínsecas de mudança psicológica ou 
extrínsecas de empréstimos culturais, 
advindos do contacto com outras cul
turas. As transformações aculturati
vas da personalidade do índio deverão 
ser · ainda registradas por um exame 
psicológico que ateste as influências 
recíprocas entre a personalidade e a 
cultura. Pesquisas desta natureza vi
rão completar as outras, já iniciadas, 
sôbre a dinâmica cultural, e será êste 
certamente o aspecto mais novo e mais 
promissor da antropologia cultural do· · 
indígena brasileiro. 

Estudos sôbre o negro - Com o 
setor dos estudos sôbre o negro, · no 
Brasil, a situação foi talvez pior. A 
princípio não foram sequer considera
dos matéria de tratamento etnográfico. 
l!:sses estudos se distribuíam pelos vá
rios departamentos da história, das 
crônicas de viagem, da lingüística, e 
quando muito, da sociologia ou da de
mografia . O assunto era considerado 
pitoresco e interessante, mas tropeçou 
naquela série de dificuldades, que apon
tamos em mais de uma oportunidade: 
a deficiência do documentário histó
rico, os preconceitos e estereotipas dos 
observadores, a influência da opinião 
pública, o interêsse menor em contras
te com as atitudes românticas que sem
pre rodearam os assuntos indígenas . 

Aproveita-se, contudo, muita coisa 
das páginas cheias de colorido e algum 
interêsse . que nos vêm dos cronistas 
do período colonial e imperial. Nestas 
páginas não houve nenhum estudo pro
priamente antropológico, a não ser a 
tentativa de Spix e Martius, que nos 
deixaram o primeiro esbôço de classifi
cação étnica dos grupos negros entra
dos no Brasil. Convém destacar, de 
outro lado, as contribuições históricas 
e politicas, principalmente no período 
da campanha abolicionista, onde o ne
gro se tornou assunto obrigatório no 
Parlamento e no jornalismo. A atenção 
dos estudiosos foi polarizada para 
o problema e dai alguns trabalhos de 
valor, no plano dos estudos lingüís
ticos e sociológicos, que se enfileiram 
de Antônio Joaquim de Macedo Soares 
a Sílvio Romero e João Ribeiro. 

Nina Rodrigues inaugura, em fins 
do século passado, a fase realmente 
cientifica dos estudos sóbre o negro. 
De início, seu ihterêsse foi de natureza 
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médico-psicológica. Professor de medi
ciha legal, na velha Faculdade de Me
dicina da Bahia, Nina Rodrigues esta
va prêso às correntes da criminologia 
italiana e do grupo francês da Societé 
Médico-Psychologique. Por isso mesmo, 
seus primeiros trabalhos visavam os 
aspectos da criminalidade dos negros 
e dos mestiços da capital baiana,' da 
"degenerescência" ·da mestiçagem, do 
contágio criminal, da sociologia da 
mala vita dos grupos dos candomblés, 
dos fenômenos de possessão exibidos 
pelas "filhas de santo", que o mestre 
baiano examinava no seu consultório 
clínico. 
· 1!:sses trabalhos traziam as estereo
tipias d.a época e do método. Tratava
se de ajustar o material de observação, 
como o fêz Ortiz, em. Cuba, e como o 
faziam outros autores em diferentes 
pontos do Velho e do Novo Mundo, às 
correntes lombrosianas que dominavam 
o mundo científico de então. Já tive 
aliás a ocasião de comentar as dificul
dades com que se defrontol,l Nina Ro
drigues para conciliar seu grande do
cumentário de observação com as vistas 
teóricas de escola, sôbre a degeneres
cência da mestiçagem, do atavismo do 
crime, da inferioridade antropológica 
do negro em relação aos grupos étnicos 
de procedência européia . 

Seus ensaios famosos sôbre o ban
doleiro Lucas da Feira, sôbre a loucura 
epidêmica de Canudos, como sôbre a~ 
tnartifestações psicológicas dos negros 
dos candomblés, o levaram a pôr em 
destaque os fatôres rociais na gênese 
daqueles fenômenos. Era uma correcão 
social e cultural às téses da pura an
tropologia criminal e física, uma como 
antecipação às conquistas recentes da 
antropologia cultural. 
· Daí ser levado Nina Rodrigues a 
alargar o seu campo c;le observação 
sôbre o elemento negro nó Brasil, pro
pondo um método de estudos que 
êle aplicou na série de trabalhos que 
haviam de culminar na obra famosa, 
deixada incompleta. O ProbTema da 
Raça Negra ·na América Portuguêsa. 
1:sse método - o do estudo compara
tivo das culturas africanas e suas "so
brevivências" no Brasil - iria depois 
ser adotado pelos antropólogos contem
porâneos do negro, muitos dos quais 
não tomam conhecimento, ou o fazem 
de maneira inadequada, das contribui
ções pioneiras de Nina Rodrigues. 

O negro é hpje um dos assuntos 
permanentes da antropologia e da so
ciologia das Américas. Uma institui-

ção recente congrega seus especialis
tas: .é o Instituto Internacional de Es
tudos Afro-Americanos. Dêle fazem 
piirte notáveis scholars, que, dos Esta
dos Unidos, de Cuba, do México, de 
Haiti, da América do Sul, reclamam 
a importância do estudo dos "africa
nismos" sobreviventes nos grupos de 
cultura do negro dos . seus respectivos 
paises. Mas historicamente, foi o mes
tre baiano quem na realidade metodi
zou o problema nos têrmos científicos 
em que exatamente o devemos con
sidt:rar. 

Certamente que hoje o estudo an
tropológico do negro não se confinará 
na COJllparação cultural dos seus tra
ços, na pesquisa de africanismos so
breviventes nos seus focos de cultura. 
Vai mais além: procurará as raizes 
históricas do comportamento do negro 
no Novo Mundo; examinará o impacto 
da escravidão, modelando tipos e gru
pos de caráter e de conduta nos qua
dros nacionais; registará a incidência 
de múltiplos fatôres de ordem social 
e cultural que condicionam a mudança 
de eultura; tomará nota dos contactos 
reciprocas dos grupos e indivíduos, 
para a análise do mecanismo funda
mental da aculturação; estudará a 
influência psico-sociológica dos grupos 
dominantes, não-negros, as relações de 
"raça", os estereótipos de opiniões e 
atitudes, os fatôres sociológicos da cas
ta e da classe, os mecanismos psicoló
gicos da frustração e da agressão; re
colherá o estudo da personalidade 
emergente do negro, como indivíduo e 
como cultura, no• seus grupos de vida 
local, regional ou nacional. · 

Esta imensa tarefa, que recrutará 
tôda uma equi1Je de pesquisadores, ain
da se completará com .a do estudo an
.tropológico-fis.ieo dos tipos negros e 
seus mestiços, na análise estatística 
das medidas antropométricas, visarldo 
a existência ou não, de tipos homogê
neos; nas pesquisas de ordem genética 
para a verificação mendeliana das ca
racterísticas "negras" e suas combina
ções; no estudo cientifico dos grupos 
mestiços; na análise dos tipos indivi
duais e suas caracterizações fenotípi
cas. Num ponto comum, o moderno 
antropólogo há de se deter, e é na ve
rificação de que é impossivel estudar o 
negro no Mundo, sem sua filiação às 
raizes africanas, sem procurar destruir 
o "complexo de inferioridade do passa
do africano", que, em muitos pontos da 
América, tem dificultado a correta 
apresentação do problema. E êsse mé-

' 
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todo é uma proposição que pertence ao 
grupo de estudiosos, que se filiam ao 
legado de Nina Rodrigues. 

O estudo dos grupos europeus não 
recebeu até agora um tratamento ci
entifico ao nível do negro ou do indio. 
Era considerado "sociologia", "demo
grafia'', "história", ou o que mais fôsse. 
A antropologia, ou a "etnografia" con
sideradas disciplinas que lida vara com 
os "primitivos" não podiam se ocupar 
de assuntos tidos como excedendo, ou 
quando muito, tangenciando seus ob
jetivos. E por isso, todo êsse material 
sofreu um tratamento não-científico, 
sujeito aos azare's ou aos preconceitos 
de interpretação, de côr históri('JI., so
cial ou política. 

Quer com relação ao colonizador, 
quer com relação ao imigrante, têm 
sido inúmeras e contraditórias as opi
niões emitidas sôbre a sua importân
cia e a sua contribuição respectiva à 
formação nacional. Julgamentos de va
lor impregnam tôda uma literatura 
que á.té ·agora se tem derramado sôbre 
a apreciação dos grupos europeus que 
entraram no Brasil, como colonizac:Io
res e depois como imigrantes. Os "en
saios" e as "interpretações" dó Brasil 
refletem as opiniões estereotipadas sô
bre êsses. grupos, seu valor em relação 
aos grupos não-europeus, as culturas, 
os contactos, fisicos e culturais, seus 
destinos na tarefa da amalgamação e 
da aculturação. 

Somente agora é que êsse material 
começa a sofrer um tratamento real
mente cientifico, e um dos meus cui
dados, ao escrever o segundo tomo da 
Introdução d Antropologia Brasileira, 

. foi justamente o de submeter a uma 
análise meticulosa o material disponi
vel e os critérios a serem estabelecidos 
para o seu correto tratamento cienti
fico. Alguma coisa já foi intentada, 
sendo de· destacar as contribuições de 
Herbert Baldus e Emillo Willems sôbre 
o grupo japonês e as monografias fun
damentais do Prof. Willems sôbre o 
grupo alemão e sua acu1turaçãp no 
Brasil. :fl:sses trabalhos inauguram, na 
realidade, um novo setor, e dos mais 
importantes, da antropologia brasi
leira. 

Um fenômeno interessante, e que 
deve ser assinalado aqui é o estado de 
crise, de métodos e de objetos, em que 
se debate cada uma das disciplinas que 
constituem as ciências do homem e 
da sociedade. Esta impressão critica 
atinge talvez preferenciàlmente a so
ciologia, pelo fato de que o seu objeto 

' 1 

de estudo constitui precisamente a so
ciedade de que faz parte o observador. 
As atitudes pré-estabelecidas, o Zett
geist, o etnocentrismo cultural impreg
nam de tal maneira o estudioso àa sua 
própria sociedade e da sua própria cul
tura, que êle · se converte insensivel
mente num apologista da sua cultura 
ou num reformador utópico, imbuído· 
da filosofia da sua classe ou da sua 
casta. 

Por isso mesmo, nestas duas últi- · 
mas décadas, os especialistas nos vá
rios ramos das ciências sociais estão se 
reunindo em tôrn.o de um objetivo co
mum, um campo novo da ciência, -
"a ciência das relações humanas'', 
como alguns propõem chamar. A an
tropologia, ciência total do Homem ~ 
da Sociedade, proporciona êste campo 
de encontro, nos seus objetivos e nos 
seus métodos, não mais interessada 
apenas em caracterizar os "primiti
vos". em realizar medidas . antropomé
tricas, em classificar "raças" ou cole
cionar curiosidade de museu. :&: hoje a · 
ciência mestra do comportamento com
parado do homem, a disciplina con
dutora dêste conhecimento das rela
ções humanas. 

Hoje, as comunidades não-primi-
tivas, do tipo europeu ou europeizado, 
são passíveis de tratamento antropo
lógico, desde os ensaios pioneiros . de · 
Robert S. Lynd e Helen Merrell Lynd, 
até a já agora relativamente extensa 
lista de estudos de comunidades do · 
tipo Yankee Ctty Serie.s. Precisamente· 
no prefácio do livro dos Lynd, Middle
town, escrito em 1929, dizia o professor 
Clark Wisi;ler ser est~ "uma tentativa 
pioneira de lidar com uma amostra de 
comunidade americana à maneira da 
antropologia social", acrescentando que 
essa contradição realizava "uma expe
riência, não somente no método, mas. 
num novo campo, a antropologia so
cial · da vida contemporânea". 

Esta experiência frutificou e tive
mos uma antropologia renovada em 
ação, a principio estudando comunida
de de fole-cultura, como nas mono
grafias do grupo de Chicago, e depois 
alargando o seu campo no estudo de 
outras comunidades, não apenas ru
rais, mas também urbanas. A tentati
va metodol6gica recente de Chapple e 
Coon, nos seus P.rinciples of Anthro
pology procura estender os métodos da . 
nova antropologia ao estudo das comu
nidades urbanas, embora sejam em 
reduzido número os experimentos rea
lizados neste setor. 

,. 
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. A obra de Euclides entre as pes
quisas dos nossos especialistas - O 
Brasil tem uma rica tradição de es
tudos regionais das suas populações, 
embora realizados até agora pelos geó
grafos, pelos sociólogos, pelos historia
dores sociais. É precisamente neste 
setor que se inclui a grande obra pio- . 
neira de Euclides da Cunha. Quero 
destacar aqui haver feito, no 2.0 volu
me da Introdução à Antropologia Bra
sileira, grandes restrições ao famoso 
autor de Os Sertões, numa critica cer
rada, que poderia ser julgada um tan .. 
to excessiva. Meu intuito fôra na rea
lidade uma an~lise objetiva das opi
niões e atitudes pré-estabelecidas em 
frente aos fatos de observação, em que 
incorreram não só Euclides, como ou
tros grandes pioneiros, não se exce- . 
tuando Nina Rodrigues, m.estre tão das 
minhas predileções. 

A melhor maneira de cultuarmos 
a memória dos nossos escritores e cien
tistas será a da análise imparcial da 
sua obra; expurgando-a dos senões de 
método, das falhas de observação, das 
interpretações tendenciosas ou doutri
nárias, que muitas vêzes refletem a 
fllosófia em voga, os estereotipos da 
época, em suma o seu zettgeist. Será 
uma das tarefas dos amigos de Eucli
des da Cunha reeditar agora Os Ser
tões, nada modificando naturalmente 
do texto definitivo, assim julgado pelo 
autor, onde seu pensamento e seu es
tilo se conservam intactos, mas acres
centando-lhe notas que visam corri-

. gir-lhe os exageros enfáticos, atuali-. 
zando os conhecimentos ao diapasão 
das conquistas científicas modernas, 
expurgando-o dos senões metodológi
cos e de algumas interpretações ten
deaciosas que o prejudicam. 

Era o que eu propunha, há pouco 
tempo atrás, ao meu inovidável mes
tre e amigo Afrânio Peixoto, ao ser re
editado As regras humanas e a res
ponsabilidade penal no Brasil, . talvez 
o mais fr~co de todos os livros de Nina 
Rodrigues, e o que eu próprio o fiz, 
nos comentários e notas à margem de 
O antmtsmo fetichista dos negros baia:- · 
nos, e As coletividades anormais. 

Reiterando o que afirmei de Eu
clides da Cunha, nas páginas talvez 
amargas acima referidas, quero no en
tanto reivindicar para o autor de Os 
Sertões o papel de grande pioneiro da. 
antropologia regional do Brasil. É 
esta, ao meu ver, a mais importante 
das suas mensagens às novas gerações 
- a de ter ensinado como se pode 
fa~r antropologia e psicologia social 

de uma região brasileira, dando-nos 
um documentário das condições de 
atraso cultural que levaram a região 
de Canudos aos movimentos de fana
tismo religioso, ou de rebelião franca, 
da parte áe uma cultura mais atrasa
da em frente à cultura dominante. 
Fenômeno que, na moderna termino
logia antropológica, chamaremos de 
movimentos contra aculturativos, quer 
sejam fechados, .introversos, no plano 
do misticismo e do fanatismo religioso, 
quer sejam abertos, extraversos, no 
plano das insurreições, das rebeliões, 
das · 1utas deflagradas. 

Todo~ os ensaios brasileiros que, 
nestes três últimos decênios, se têm 
ocupado dêsses estudos de antropolo
gia e sociologia regionais do Brasil -
do bandoleirismo, do fanatismo, do pa
pel dos heróis, dos beato$, dos crimino
sos do sertão, das sêcas, ' do atraso cul
tu;ral, da fome, da história social e 
cultura da região, da fole-cultura ... 
- podem se considerar como ligados à 
tradição euclideana de tratamento dês
se material. 

Os métodos se aperfeiçoam no de
correr dos tempos, mas os objetivos 
fundamentais são os mesmos, Euclides 
ensinou-nos como se deve segmentar 
a humii.nidade e a natureza do Brasil, 
em estudos parcelados e regionais, sem 
os quais não poderemos ter a visão do 
conjunto. Se êsses estudos pertenciam 
aos geógrafos ou aos historiadores so
ciais, a quem se deve no Brasil tôda 
uma série de interessantes e valiosos 
trabalhos, hoje passam a constituir 
objeto de estudo da antropologia da 
região, da antropologia urbana e rural, 
da antropologia da comunidade. 

Uma perspectiva brasileira - Esta 
é a perspectiva mais nova e mais pro
missora que se abre aos estudos an
tropológicos no Brasil. Diriamos me
lhór: uma perspectiva renovada, atua
lizada à luz dos novos métodos da ciên
cia das relações humanas. A humani
dade chamada "primitiva" se torna 
cada vez mais aproximada, no tempo 
e no espaço. Embora no Brasil, ainda 
tenhamos uma pequena porcentagem 
dêsses chamados grupos "primitivos", 
sua população indigena, o interêsse 
maior das pesquisas antropológicas se 
destaca para o estudo da mudança cul
tural dêsses grupos, como já dissemos, 
das suas modificações sucessivas que 
culminam na fole-cultura e suas tran
sições para a cultura urbana. Traça
remos então um diagrama dêsses es
tudos de comunidade, começando pela 
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localização, identificação e análise de 
uma comunidade indígena, passando 
pelos vários graus de complexidade 
crescente das comunidades de fole-cul
tura, até o estudo das comunidades 
urbanas, atrav'és da análise dos con
tactos culturais, dos cotejos, de ordem 
histórica e funcional, entre o conser
vatismo cultural e a mudança. 

:tsse estudo da comu,nidade, deve
rá necessàriamente set completado 
com a análise psicológica dos seus par
ticipantes, no molde de certos traba
lhos, como, entre outros, o de Dollard 
numa pequena cidade do sul dos Esta
dos Unidos, sôbre as reações individuais 
em frente às estruturas de classe e 
casta, ou o de James West sôbre a cul
tura total de uma cidade-amostra 
Plainsville, U. S . A., e seu impacto 
sôbre a personalidade. 

Sómente estudos monográficos, 
conduzidos com rígido critério meto
l~ico, onde as pesquisas sôbre a 
psicologia individual são completadas 
e corrigidas com a visão da cultura 
total, podem destacar e definir êsses 
objetivos ainda novos das inter-influ
ências entre a personalidade e a cultu
ra. Os trabalhos de Linton e Kardiner, 
como os de certos psicanalistas que 
trouxeram à primitiva ortodoxia de es
cqla a correção social e cultural tra
zida pela antropologia, já permitem 
até um certo ponto, a compreensão dos 
fenômenos da personalidade e do com
portamento humanos em frente ao seu 
mundo de cultura. Pesquisas desta na
tureza. deverão completar, no Brasil, o 
estudo objetivo de uma comunidade 
padrão. E só depois de realizadas sé
ries inteiras de pesquisas desta ordem, 
poderemos nos aventurar a propor "in
terpretações" do Brasil, ensaios de con:. 
junto ou planos normativos de ação, até 
agora reservados aos estudos impres
sionistas que podem ser muito interes
santes, mas conduzem a generalizações 
apressadas e perigosas. 

Não sabemos ainda o que é o 
ethos brasileiro, nem poderemos sabê
lo, antes destas pesquisas parciais que 
permitam a análise da região e da co
munidade, e a compreensão da perso
nalidade humana em frente ao seu gru'
po de cultura. 

O Brasil se estende num território 
imenso povoado por uma humanidade 
diversificada erradamente considerada 
homogênea. Sua unidade pode ser po
lítica, ou quando muito, lingüística. 
Mas do ponto de vista antropológico, 
não há uma "cultura" brasileira, mas 

"culturas" que só agora começam a ser 
estudadas e compreendidas. Ainda: é 
cedo portanto para indagarmos do "ca- · 
ráter nacional", do seu ethos em visões 
generalizado:i;as que lancem mão do 
critério histórico ou social. 

Por isso mesmo têm malogrado 
•essas tentativas de "mensagens" nor
mativas, disciplinadoras, teorizantes e 
proféticas que vêm caracterizando a 
obra da maior parte dos nossos ensais
tas. Faltara-lhes justamente o método 
da antropologia social da comunidade, 
do, grupo ou da região. Faltara-lhes a 
compreensão do ethos de determinada 
cultura parcial, o registo dos contactos 
e das mudanças, a apreensão da per
sonalidade cultural, realizada com os 
métodos da psicologia social de mãos 
dadas com a antroplogia. 

Será preciso, de outro lado, que os 
responsáveis pela administração da 
coisa pública, procurem os técnicos do 
estudo do homem e da sociedade, que · 
tragam sua experiência científica in
dispensável. Isto não tem sido feito 
até agora . As ciências sociais como já 
destacamos, só recentemente entraram 
nos currículos dos estudos superiores, 
e seus trabalhos ainda não foram con
venientemente reconhecidos pelos po-
líticos e administradores. · 

A ciênc.ta das relações humanas é 
talvez .o instrumento mais importante 
e mais necessário do que nlll}ca, nesta 
fase atribulada da história humana. 
Os desajustamentos humanos estão, ao 
que parece, longe -de serem resolvidos 
pacificamente . Há uma enorme des
proporção entre o acervo dos bens da 
cultura material e sua distribuição 
equitativa e seu aproveitamento pelos 
homens. A civilização técnica ainda 
foi acompanhada pelo aperfeiçoamen
to correspondente do homem. E essa 
"demora cultural" é justamente apon
tada como um dos grandes males da 
cultura europóide . 

No Brasil, o problema se complica, 
pois há inúmeros fatôres primários que 
.definem as relações humanas em pla
nos que, em certos setores, diriamos 
feudais. Mas as correções e medidas 
são deixadas à aventura, principal
mente no que diz respeito ao elemento 
humano .. Com a exceção de São Paulo, 
os estudos, as pesquisas e o ensino das 
ciências do homem ainda se acham 

· pràticamente desaparelhados e des
protegidos entre nós. Não há institui
ções universitárias de ensino e pesqui
sa que se dediquem ao estudo do Ho
mem brasileiro, com o rigor metodoló-
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gico que seria de desejar-se; A Univer
sidade do Brasil, tão pomposa no seu 
título ambicioso, não possui ainda um 
Instituto de Antropologia, tão reclama
do e tão necessário. O ensino das vá
rias disciplinas que constituem a ciên
cia do Homem se acha distribuído pelos 
currículos da geografia, da história, ou 
da sociologia, onde é considerado ma
terial subsidiário ou ilustrativo. O es
tudante passa pelos cursos de antro
pologia, num contacto rápido e obri
gatório que o habilita apenas a com
pletar os seus· cursos de geografia ou 
história que o .conduzem ao professorado 
secundário. E como não há antropo-. 
logia nos currículos secundários, como 
não há o aproveitamento de técnicos· 
de antropologia nas várias instituições 
que poderiam recrutá-los, o ensino da 
antropologia nas escolas superiores 
não encontra uma finalidade imediata 
ou pragmática. 

Estas são as razões por que regis
tamos aquela situação aparentemente 
paradoxal, aludida no inicio desta con
ferência: a desproporção entre o imen
so material de estudo de antropologia 
no Brasil, e o número reduzido dos 
seus especialistas. Serviços como o de 
Imigração e Colonização ou de Pro
teção aos índios, bem como as várias 
tarefas de educação, saúde, obras pú
blicas, ação cultural. distribuídos pelos 
vários Ministérios, deveriam ter o con
curso Indispensável dos técnicos. nas 
çiências do homem e da sociedade . 

A "antropologia aplicada" - A 
ação larga da chamada "antropologia 
aplicada", considerada hoje indispen
sável, não só na obra colonial de países 
como a Inglaterra, com seus problemas 
de administração das colônias, ou de 
outros países que 'lidam com massas 
indígenas, como a Dir.amarca, com seus 
esquimós, os Estados Unidos com seus 
índios, a União Soviética, com o pro
blema das nacionalidades · que se dis
tribuem pelo seu vasto território, pode 
ser ampliada na obra de assistência 
técnica que se abre hoje nas tarefas 
normativas da ·ação social, nos planos 
vários de sociedade e de cultura. 

No Brasil, ~al se regista a exis
tência dessa "antropólogia aplicada", 
que poderia parecer aos políticos a ad
ministradores mal avisados, tarefa de 
perigosa agitação subversiva, como é 
vêzo considerar tudo aquilo, que, entre 
nós, procura remover o bolor da rotina 
ou do primàrismo. E tudo isso por essa 
razão simples: o desconhecimento do 
papel da universidadé, ·principalmente 
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no setor,· ainda mal consolidado, das.: 
ciências do h.omem e da sociedade. 

Os "grandes problemas da · antro
pologia brasileira" se convertem assim 
num único problema: o da deficiência 
técnica do ensino e da pesquisa das 
disciplinas antropológicas €Cl nosso 
meio. 

Possam essas minhas rápidas pa
la vra.s, nesta grata oportunidade das 
comemoracões euclidianas de 1948, cuja 
parte cultural é dedicada a assuntos 
de antropologia brasileira, provocar 
algumas ressonâncias favoráveis, são 
os votos mais sinceros que aqui for
mulo. 

Artur R~mos. 

Característicos das populações 
nordestinas 

Já tivemos o ensejo de observar, 
em estudo anterior, a-formação das po
pulações nordestinas, através de nú
cleos econômicos que· as reuniram como 
m"otivo de fixação e de irradiação. De 
modo geral, a costa litorânea concen
trou maior massa demográfica, quer 

. pela natureza da exploração econômica, 
quer ainda pela facilidade de transporte 
para o gênero produzido. A~m o que se 
verificou com a cana de açucar, com o 
sal, com o algodão. 

No interior, o povoamento acom
panhoÚ· as boiadas, à proporção que 
estas penetravam procurando água e. 
salinas para suas necessidades. Dêste 
modo a penetração, peJa região medi
terrânea, foi encontrar a que vinha 
beirando a costa, nas zonas salineiras 
e das oficinas de carne sêca. Esta in.,. 
dústria e Q gado, cuja carne lhe era. 
matéria prima exigiam a proximidade 
do sal, por motivos que seria ocioso 
repetir. f 

Tanto uma como outra dessas ex
pànsões deiµográflcas, a que acompa
nhou o litóral e a que penetrou pelo 
mediterrâneo nordestino, foram fin
cando à sua passagem os marcos de 
fixação demográfica, ou . sejam os nú
cleos de onde haveria de irradiar-se a 
população regional. ~stes núcleos são 
geralmente de base econômica estável, 
suportando tanto quanto possível, as: 
dificuldades transitórias· oriundas de 
crises econômicas ou de crises climáti
cas, a que está sujeito o sertão do Nor
deste. 

De origem econômica, em virtude· 
da carência de estabilidade em grande 
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área sertaneja, são os surtos de noma
dismo, verificados na população nor
destina, mormente da região interior. 
Não lhe faltam, para aguçar o sentido 
de mobilidade, causas de ordem históri
ca e étnica, baseadas no nomadismo 
do indigena, elemento formador, em 
maior volume, dessas populações; e êste 
nomadismo era acentuadamente eco
nômico, pelo regime de colheita das 
substâncias alimentícias, forçando o 
deslocamento das tribos, quando escas
seavam recursos naturais a explorar. 

;Esta mobilidade indígena refletiu 
em grande parte na população do Nor
deste, e 8e juntou, como fator a mais 
acentuar a migração de hoje, a for
mação econômica, baseada no pasto
reio, sempre em movimento pela neces
sidade de renovação de pastos, pela 
procura de salinas, pelo aumento dos 
currais. Dêste modo, e ainda sob a in
fluência de fatôres climáticos, traduzi
das nas sêcas periódicas, o sertanejo 
nordestino é geralmente um homem 
em movimento, em que pese, todavia, 
o seu amor à terra natal. 

Resumindo o caráter da mobili
dade das populações rurícolas, assim 
escreveu Joaquim Alves, com o conhe
cimento pessoal do problema sertanejo, 
a cujo estudo se vem afanosamente 
dedicando: "As "conseqüências econô
micas do nomadismo sertanejo refle
tem-se na- instabilidade da vida social, 
no fluxo da fortuna particular, que 
emigra de senhor para senhor, sem 
nunca permitir a garantia de um de
senvolvimento econômico,. ocasionando 
ainda a ausência· de tradições fami
liares, confundindo-se . nos grandes 
dias da miséria a aristocracia rural, re
presentada por seus descendentes, com 
a plebe mista de descendência africa
na e camponeses que sempre viveram 
agregados aos . proprietários." 

Antes de estudarmos numêrica-
• mente o movimento migratório das po

pulações nordestinas, passemos a exa
minar alguns aspectos de sua si
tuação atual, através de informações 
.que nos proporcionam os, resultados do 
censo demográfico de 1940. Como vi
mos, encontraram-se, na região nor
destina, 7 920 872 habitantes, cuja dis
tribuição, segundo a localização, é a se
guinte.: 1567 484 na zona urbana, 
400 128 na suburbana,- e 5 953 260 na 
rural. Em,números relativos, colocam
se com 19.8 % a zona urbana, 5,1 % 
a suburbana e 75,1 % a rural. 

Encarada a localização demográ
fica, :!Jor Estado, verificar-se-ão, porém, 

algumas modificações de estrutura, se 
bem que pequenas. Assim, Pernambuco 
apresenta a maior concentração ur-
bana. · 

A maior concentração na zona· ru
ral faz com que se encontre nas ativi
dades agropecuárias a mais alta' por
centagem do elemento humano, sobre
tudo do sexo masculino, do Nordeste. 
O elemento feminino prepondera nas 
atividades domésticas e escolares. 
As atividades de agricultura, pecuária 
e silvicultura totalizam 2 075 188 oes
soas, das quais 87,7 % do sexo masculi
no. Em relação ao total da população 
do Nordeste, aquelas atividades ocupam 
26,2 %. 

Seguem-se, pelo volume demográ
fico que concentram, as atividades do
mésticas e escolares, que reúnem ..... 
2 055 501 pessoas, ou 25,9 % da popula
ção nordestina. Também as indústrias 
de transformação e os serviços e ati
vidades sociais detêm alto volume de 
habitantes do Nordeste, destacando-se 
ainda, principalmente em Pernambuco, 
as atividades de comércio. Resumida
mente, segundo o sentido econômico 
da distribuição demográfica, encontra
remos os seguintes resultados princi
pais: 2 298 031 habita:r;ttes em atividades 
de produção; 159 114 em atividades de 
distribuição (comércio, transporte, etc., 
etc.); 48 599 em atividades de admi
nistração em geral, incluindo defesa e 
segurança pública; 2 055 501 em ativl
dades domésticas e escolares; e os dEi
mais em atividades diversas, tais como 
profissões liberais, atividades e servi
ços . sociais, condições inativas ou mal 
definidas, etc . · 

Outros aspectos da distribuição de
mográfica podem ser verificados quan
to ao nível de alfabetização e da loca
lização nas capitais. Em Pernambuco, 
que é sem dúvida, o mais importante 
Estado da região, o censo demográfico 
de 1940 encontrou uma população de 
2 688 240, da qual 348 424 habitantes, ou 
sejam 13 % do total, estavam na capi
tal. Note-se que dentro da região, é o 
Recife a capital que concentra maior 
porcentagem em relação a tôda a uni
dade federada. As demais capitais apre
sentam porcentagem inferior a 10. 

As condições de alfabetização da 
população pernambucana não são das 
mais satisfatórias, se bem que a quota 
de alfabetização dos maiores de 10 anos 
não seja das menores do Brasil; é de 
28,33 % . Considerando-se a quota de 
alfabetização, segundo as regiões fisio
gráficas, ver-se-á ·que a zona do Lito-



RESENHA E OPINiõES 

ral e Mata apresenta 34,21 % caindo na 
zona do Sertão para 23,85 % e ainda 
mais na zona do Agreste e Caating9 
a 20,16 % 

Dos 85 municÍpios pernambucanos, 
38 têm menos de 20% de alfabetizados; 
44 têm entre 20 e 40%. Sómente três 
municípios atingem quota de alfabe
tização superior a 40%. São êles: o 
Recife com 67,44%, Olinda com 60,78% 
e Jaboatão com 41,39%. Pràticamente 
é apenas a capital, uma vez que os 
dois outros se situam bastante próxi
mos do Recife, quase seus subúrbios, 

com 24,8%, e a menor rural com. 
70,7%. Já Alagoas acompanha a dis
tribuição porcentual encontrada na re
gião, com 19,8% na zona urbana, e·· 
75,9% na rural. Os demais Estados - 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. 
- aproximam-se da média da região,. 
embora com números inferiores, quan-
to à zona urbana; e superiores, quan
to à zona rural. 

Em resumo, encontramos a seguin
te distribuição da população dos Es
tados nordestinos, segundo sua loca
lização: 

Estados População 
urbana 

População 
suburbana 

População 
rural 

Ceará .............. . 
R. G. do Norte ...... . 
Paraíba .. . ......... . 
Pernambuco ........ . 
Alagoas ............ . 

356 022 
140 141 
215 741 
667 471 
188 109 

O segundo Estado em população é 
o Ceará; sua capital conta com 180 185 
habitantes, ou sej~ 8,6 % . . A zona 
Sertaneja é a que abdga maior popu
lação: 1067367 habitantes, embora 
com a mínima densidade de 10,63 % . 
Nas demais regiões entre 94,497 na Ser
rana e Litoral, e 446 995 na Litoral, 
quanto à densidade, varia entre 13,87 
na zonà Sertaneja e Serrana, e 26,66 
na Litoral. 

O número de alfabetizados maiores 
de HI anos é de 424 063, encontrando-se 
assim uma quota de 29,81 % . Se bem 
que inferior à quota de alfabetização 
do país (43,62 %),, a cearense é supe
rior à da região nordestina, de 27,09. 

A Paraíba tem uma população de 
1422 282 habitantes. · A capital, com 
94 333 habitantes, tem a menor por
centagem, dentro da região, ou sejam 
6,6 % da população gerai. Do seu total 
de habitantes sàmente 233 851 coni dez 
anos e mais, são alfabetizados; sua 
quota corresponde a 23,66 %, inferior à 
média da região e sàmente superior, 
na região, à de Alagoas. 

:mste Estado, o de Alagoas, confor
me já registamos, possui a maior den
sidade regional. A população da capi
tal é de 90 253 habitantes, isto é, 9,5 % 
do total do Estado, concentração ape
nas inferior à d6 Recife, e superior as
sim à dos demais Estados nordestinos. 

Quanto à alfabetização se situa 
num dos níveis mais baixos do país. 

119 006 
24 107 
95 661 

120 337 
41 017 

1 616 004 
603 770 

1 110 880 
1 900 432 

722 174 

A porcentagem da sua população de 
mais de 10 anos alfabetizada é· de 
22,03 % . Há assim, no Estado, na po
pulação de mais de 10 anos, nada me
nos de 77,97 % de analfabetos, o que 
merece preocupação se considerarmos, 
de um lado, a densidade demográfica, 
e, de outro, o nível de crescimento da 
população localizada em território de 
pequena extensão. 

O Rio Grande do Norte tem em 
sua capital 54 836 habitantes, ou sejam 
7,1% do total do Estado. A quota de 
alfabetização do Estado é de 30,38 % , 
correspondendo a uma população de 
165 008 alfabetizados entre pessoas 
maiores de 10 anos. Em relação à mé
dia da região e à média particular de 
cada Estado, esta quota é satisfatória; 
não o é, entretanto, para os que an- · 
selam por uma maior elevação do ní
vel cultural das populações nordestinas. 

Em conjunto, o Nordeste distri
bui sua população com 7 152 841 habi
tantes no interior e 768 031 nas capi
tais, representando aquela 90,2 % . En
tretanto, não dispõe, êsse interior, de 
riqueza suficiente para garantir um ní
vel de vida satisfatório a essas popula
ções que nêle habitam; ao contrário, 
as condições são as mais prementes. 
as mais difíceis, as mais lastimá veis . 
Isso fàcilmente se verificará pelo exa

me das condições econômicas da regiã<> 
ou em particular, de cada Estado. 

Manuel Diegues Júnior . 
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Contribuição à geografia médica brasi
leira: Combate específico ao vetor da 
malária em zona de transmissão por 
anofelinos do sub-gênero "Kerteszia" 

O Sr. Mário O. Ferreira, do· Ser
viço Nacional da Malária, apresentou 
ao I Congresso Interamericano de Me
dicina, ,realizado nesta capital de 7 a 
14 de setembro de 1946, substancioso 
estudo sôbre combate à malária. A alu
dida tese, que foi publicada no número 
inicial de Resumos de Malariologia e 
Doenças Tropicais - Julho-setembro 
de 1948 -, e cujo título original é 
"Combáte específico ao vetor da ma
lária, em zona de transmissão por 
anofelinos do sub-genero Kerteszia, é 
o do seguinte teor: 

A zona de "bromélia-malária", ex
pressão empregada por Downs e Pitten
drigh1 para traduzir o problema da ma
lária transmitida por anofelinos do 
sub-gênero Kerteszia, abrange, em nos
so país, o litoral de três Estados suli
nos: Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Compreende para mais 
de 30 municípios e nela estão situadas 
cidades de grande importância econô
mico-social, como portos de mar, cen
tros industriais, praias balneárias e a 
própria capital (Florianópolis) de um 
dêsses Estados, o de Santa Catarina . 

Os anofelinos do sub-~ênero Ker
teszia têm como criadouros as bromé-

. lias, plantas que acumulam água. i!:s
tes criadouros acham-se abundante
mente disseminados por tôda essa área, 
cuja superfície é, aproximadamente, de 
36 000 quilômetros quadrados, e são en
contrados, não só nas matas e florestas, 
sôbre árvores, como no próprio solo e 
sôbre pedras. mas também, dentro do 
perímetro urbano de várias cidades, o 
que mais complexo torna nosso proble
ma de "bromélia-malária", o qual não 
é apenas um problema de malária ru
ral, como o de Trinidad (tndias Bri
tânicas Ocideritais), para ser também 
um problema de malária urbana, mui
to mais grave portanto. 

As Kerteszia, está provado; trans
mitem a malária tanto dentro quanto 
fora das habitações, e, assim, a sim
ples proteção mecânica destas e o com
bate ao mosquito em sua fase alada, 
não re~olvem o problema, embora pos
sam concorrer pára uma diminuição da 
incidência da plasmodiose . 

t Downs W . e Pittendrigh C. S . (1946) 
- Brómeliad malaria ln Trlnldad B. W. 1• 
Amr. J . Trop. , Med . 26, 1 : 47. 

O combate útil só pode ser feito 
pela eliminação de seus criadouros e, 
para tal, três seriam os ·métodos a 
serem empregados: 

1) aplicáção de herbicidas; 
, 2) retirada manual das bromélias; 

3) desma~amento. 

1) Aplicação de herbicidas: As 
bromélias epifitas e a maioria das no&
sas bromélias terrestres &ão do tipo se
cundário, e suas raízes desempenham 
uma simples função mecânica, a de 
fixação; essas plantas alimentam-se 
através de pequenos órgãos altamente 
diferenciados, existentes na base de 
suas fôlhas, com os quais retiram da 
água o que. necessitam para sua sub
sistência. 

Aproveitando essa particularidade 
fisiológica, foi idealizado o método de 
combate a essas plantas pela aplicação 
de substâncias que lhes fôssem nocivas 
e de efeito mortal. Entre tais, citam-se 
o arsenito de sódio, os di-nitro-cresóis, 
o sulfato de cobre e outros . 

Em Trinidad, onde as bromélias 
estavam disseminadas pelas árvores 
que servem para fazer sombra às plan
tações de cacau, foi preciso empregar 
uma substância que, matando as bro
mélias, fôsse inofensiva ao cacau. · 
Downs e Pittendrigh1 utilizaram o sul
fato de ·cobre, obtendo ótim,,os resulta
dos, em soluções em água a 1 ou 2 % . 

Para a aspersão do herbicida; 
usam-se bombas de alta pressão, mon
tadas em caminhões e providas de ex- . 
tensas e resistentes mangueiras• (tubos 
de descarga) . A pressão da bomba de
ve ser alta, afim de permitir que o 
jato atinja as bromélias epífitas mais 
altamente situadas. 

i!:ste é o método indicado para o 
combate às bromélias em áreas expos
tas e em florestas de tipo secundário, 
abertas e baixas. 

. Embora seja necessária uma apa
relhagem de preço elevado, manejada 
por pessoal técnico especializado, en
carregado de sua conservação, tal mé
todo é indicado pela sua rapidez, pes
soal reduzido e custo relativamente 
baixo quando a quase totalidade da re
gião fôr do tipo acima referido. Não 
é o caso, porém, de Santa Catarina, 
onde tal método não é indicado, pois, 
ai, nossas florestas em sua maioria, são 
muito densas, altas e situadas em en
costas de colina, o que dificultaria SO· 
bremodo o· trabalho, sendo grandes as 
probabilidades de malôgro do método, 
que ainda econômicamente não seria 
vantajoso, havendo necessidade de se 
fazer revisão da área limpa, pois a 
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reinfestação da mata por bromélias 
certamente se daria. 

2) Retirada manual das bromé
~= A retirada manual das bromélias 
com preservação das matas e florestas 
foi o métoào inicialmente empregado 
em Santa Catarina, de modo geral. ~sse 
trabalho comporta os seguintes tempos: 

4) preparo do terreno; 
b) retirada dai; bromélias; 
e) colecionamento; 
d) contagem e destruição; 
e) medição da área limpa. 

a) Preparo do terreno: A área 
a ser limpa de bromélias · é de início 
roçada, afim de não ficarem ocultas 
as bromélias terrestres. Logo ·a seguir, 
traçam-se várias picadas, de preferên
cia perpendiculares umas às outras; 
tem-se, assim; maiores facilidades para 

• a penetração na mata e maior con
trõle na limpeza da mesma. 

b) Retirada das bromélias: É fei
ta diretamente com as mãos ou por 
meio de facões e . raspadeiras. Nossas 
turmas de trabalhadores compõem-se, 
em geral, de 20 homens chefiados por 
um capataz especializado; cada uma 
dessas turmas deve ter pelo menos 
num têrço de seus componentes, rapa.: 
zes jovens e ágeis, treinados na escala
da de árvores de grande altura; tais 
rapazes constituem, como chamamoo 
no Serviço Nacional de Malária, o 
"grupo dos trepadores" . 

Essas turmas são equipadas de 
foices, machadinhas, raspadeiras, en
xadas, enxadões, facões, cordas, linho
tes, escadas de corda, agarradeiras para 
os pés, cintos de segurança, cêstos e 
trenas. 

c) Colectonamento: A medida que 
tão sendo retiradas as bromélias, al
·guns trabalhadores, que constituem o · 
"grupo dos colecionadores", vão reco
lhendo-as com grandes cêstos e amon
toando-as em local apropriado. 

d) Contagem e destruição: No lo
cal onde vão sendo acumuladas as bro
mélias retiradas, abre-se uma cova 
grande no terreno, em cujo fundo se 
coloca um p'ouco de lenha sêca, a que 
se ateia fogo. Um.a vez contadas as 
bromélias, contagem que é fiscalizada 
pelo capataz da turma, vão sendo as 
mesmas atiradas à cova, onde a sua 
queima concorre para se aproveitar ao 
máximo a capacidade da mesma. A 
queima deve ser total. A seguir, a ter
ra que foi retirada com a abertura da 
cova é aí novamente colocada. 

. e) Medição da área limpa: Ter
minado o serviço do dia, a área limpa 
é medida por dois homens, sendo as
sinalado em um boletim o número de 
metros quadrados da área trabalhada 
o número de bromélias destruídas e o 
número de trabalhadores, dados que 
nos permitam acompanhar a eficiência 
e o custo do trabalho e completar estu
dos relativos aos diversos tipos de ma
tas e densidade de bromélias. 

••• 
Como já dissemos linhas atrás 

êsse foi o método inicialmente empre.: 
g~do. Verificamos, porém, que várias 
sao as suas desvantagens: 

!) é moroso; 
II) os trabalhadores correm gran

des riscos, agindo em árvores de mais 
de 25· metros de altura; vários aci
dentes foram registados; 

II!) exige uma fiscalização rigo
.rosa para que as áreas dadas como lim
pas não apresentem realmente bromé
lias; 

IV) a reinfestação das matas é 
certa, devido à permanência de semen
tes de bromélias e ao transporte pelo 
vento, de novas sementes. Há, pois, ne
cessidade de um constante serviço de , 
revisão, de periodicidade ainda por es-
tabelecer; · · 

V) devido ao serviço de revisão 
obrigatório, o custo do método é bas
tante encarecido. 
. Com o emprêgo dêsse método, ob

tivemos resultados satisfatórios sob o 
ponto de vista epidemiológico. Devido 
às suas desvantagens, porém, relega -
mo-lo a plano secundário, sendo agora 
aplicado apenas nos terrenos onde são 
abundantes as bromélias de chão e de 
rochas. 

3) Desmatamento: l!:ste é o ter
ceiro método profilático que pode ser 
adotado para o combate à mal'ária em 
zona de transmissão por anofelinos do 
sub-gênero Kerteszia. Quer nos pare
cer que é o único que nos pocte dar 
resultados definitivos em nossa zona de 
bromélia-malária, parecer cómparti
lhado por Pittendrigh • quando de sua 
visita, a . convite do S. N. M., a essa 
região. É rápido, não implica na exis
tência de um seniço rotineiro de· revi
são na área limpa e é económicamente 
o mais indicado. ~sse método já está 
sendo pôsto em prática, em Santa Ca
tarina, como meio de combate à ma
lária nas cidades e núcleos menores 
de população. 

• Pittendrlgh, C . S. (1945) - Relatório 
apresentado ao Serviço Nacional de Malária. 

•• 
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O plano geral dêsse método con
siste: 

a) desmatamento de determina
da área na periferia do perímetro ur
bano de cada cidade, em extensão que 
será determinada depois de· conhecido 
o raio de vôo das Kerteszias, cujos es
tudos estão sendo realizados; 

b) aproveitamento de um míni~ 
mo de 2/3 de área desmatada para 
plantações diversas, de preferência le
gumes e flores, criando, assim, em tôr
no de cada . cidade um círculo pràtica
mente aberto, com baixa vegetação; 

e) reflorestamento do restante da 
área desmatada, empregando-se plan
tas que não sejam susceptíveis ao epi-

. fítlsmo por bromélias e de valor comer
cial. O eucalipto parece reunir essas 
qualidades e é com êle que pretende
mos re·auzar êsse reflorestamento, de
pois, naturalmente, de termos o pare
cer dos técnicos do Ministério da Agri
cultura, já convocados para darem sua 
opinião. 

No croquis a seguir encontra-se o 
esquema do plano. · 

ALGUNS RESULTADOS OBTIDOS EM 
SANTA CATARINA COM A PROFILA

XIA ANTI-"KERTESZIA" 

Em Florianópolis, capital do Esta
do, iniciamos em 1944 o combate espe
cífico ao vetor. Para tal, empregamos 
o método de retirada manual das bro-
mélias. · 

Essa cidade, com seus 30 000 habi
tantes a serem protegidos em seus 30 

· quilômetros quadrados de área a ser 
trabalhada, apresenta uma topografia 
muito acidentada. Existem em sua área 
urbana vários morros rochosos, cuja 
altitude não ultrapassa 200 metros, em 
cujas encostas se encontram espalha
das numerosas habitações . l!:sses mor
ros apresentavam grandes extensões de 
área cobertas por bromélias terrestres . 
Existem algumas matas de tipo secun
dário, onde eram abundantes as bro
mélias epifitas. 

No ano de 1944, foram destruídas 
10 974 971 bromélias em uma área de 
23 077 877 m•; o custo dêsse trabalho 
foi de Cr$ 263 399,30. No ano seguinte, 
1945, foi limpa uma área de 3 930 278 m', 
sendo retiradas 2 261 363 bromélias, e 
foi feita a revisão da área limpa no ano 
anterior, onde se encontraram 206 107 
novas bromélias (reinfestação da área 
limpa) ; o custo dos trabalhos dêsse ano 

foi de Cr$ 246 470,00, dos quais Cr$ 
192 197,40 nos trabalhos de revisão para 
destruição das 206 107 bromélias ! As
sim, a retirada manual de 2 261363 
bromélias, em 1945, em primeira lim
peza, custou Cr$ 54 270,60, ou sejam Cr$ 
2,40 por 100 unidades, enquanto o ser
viço de revisão nos ficou em Cr$ 93,00 
por 100 unidades, ou sejam, quase 39 
vêzes mais! No corrente .ano, nova re
visão será feita nas áreas ainterior
mente limpas, e essa revisão terá. ainda 
que ser feita sistemàticamente nos anos 
seguintes, pois a reinfestação por bro
mélias das áreas limpas é fat<;> indis
cutível. O custo dessas revisões tende 
naturalmente a baixar, mas, ainda as
sim, será sempre uma parcela razoável 
da verba orçamentária . 

Os resultados que obtivemos com 
êsse método foram satisfatórios. Para 
facilidade de contrôle, a área de Flo
rianópolis está dividida em 9 zonas de 
trabalho (111, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 
123 e 124) . Em 1944, tivemos em 6 zo
nas (113, 114, 115, 121, 122 e 124) 90 
casos primários autóctones de infecção 
malária; essa foi a área linipa de bro
mélias nesse ano (10 974 9'11 bromélias 
destruídas) . Em 1945, nessas mesmas 
zonas e onde o Serviço de Revisão des
truiu 206 107 novas bromélias, regista
mos um único caso de primo-infecçào 
autóctone, o que representa uma redu
ção de 98,9 % . As 3 zonas restantes 
(111, 112 e 123) não foram trabalhadas 
em 1944; aí ocorreram 22 casos de 
primo-infecção autóctone, número que 
caiu para 11 em 1945, quando aí foi 
iniciada a destruição das bromélias. 
Houve, pois, nessas três zonas apenas 
parcialmente limpas, uma redução de 
50 %. 

Considerando tôda a área de Flo
rianópolis (9 zonas) , tivemos 112 casos 
primários autóctones em 1944, para 12 
em 1945, não estando tôda a área limpa 
de bromélias. Em 1944, aí foram feitas 
10 314 inspeções domiciliares, sendo cap
turadas 132 Kerteszias em 61 prédios, o 
que dá um índice domiciliar de 0,59 e 
uma densidade domiciliar-hora de 0,10; 
o número médio de anqfelinos por pré
dio com anofelino foi de 2,16 . Em 1945, 
aumentou o número de inspeções domi
ciliareft, 17 795, e em 64 prédios foram 
capturadas 69 Kerteszias; o .índice do
miciliar foi de 0,35, a densidade domi
ciliar-hora de 0,02 e de 1,08 o número 
médio de anofelinos por prédio com 
anofelino. Em capturas extradomici
liares, a redução tambem foi sensivel, 
pois se, em 1944 capturamos 572 Ker-

f 
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teszias com iscas humana e animal 
êsse número caiu em 1945 para 28. ' 

Pelos dados expostos, pode-se ve
rificar: 

a> o combate específico ao vetor 
as Kerteszias, tem sido eficiente, poi~ 
se verificou uma diminuição sensível 
da incidência da malária na área onde 
o mesmo tem sido feito; 

b) a diminuição da incidência da · 
malária, traduzida pelo número de pri
mo-infecções autóctones, é acompa
nhada pela diminuição dos índices 
relativos à incidência das Kerteszias 
confirmando epidemiolõgicamente os 
achados de laboratório sôbre o papel 
desempenhado por tais anofelinos na 
transmissão da plasmodiose; 

e) a retirada manual ·das bromé
lias, como meio de combate às Kertes
ztas, dá resultados -satisfatórios sob o 
ponto de vista epidemiológico, mas é de 
custo muito elevado devido ao serviço 
d_e revisão obrigatório nas áreas lim
pas de bromélias . 

Em cidades como Brusque e Blu
menau, onde a área urbana se estende 
por estreitos vales, cercada de matas 
densas e altas, 'os resultados não foram 
tão animadores quanto os de Floria
nópolis. Houve um decréscimo na in
cidência da malária nessas duas cida
des, mas um decréscimo muito pequeno 
se levarmos em conta o todo do pro
blema. Aí também foi empregada a 
retirada manual das bromélias, mas 
suas matas, altas e densas muitas 
ainda de tipo primário, são u~ grande 
obstáculo ao método que se torna mo
roso e pouco produtivo. Nessas cidades 
e em muitas outras do Estado de Santa 
Catarina, onde o problema de bromé
lia-malária se apresenta com a mesma 
feição, outfo método profilático se im
põe: o desmatamento. 

O desmatamento da periferia das 
cidades a serem protegidas é o · único 
recurso de que podeµios lançar mão 
para um combate eficiente à malária 
na zona de bromélia-malária de Santa 
Catarina. · 

Mário o. Ferreira. 

A gruta de Maquiné 

Justificando um projeto de sua au
toria, o deputado Vasconcelos Costa 
apresentou à Câmara Federal interes
santes considerações sôbre a gruta de 
Maq_uiné, situada em Minas Gerais. O 

projeto em aprêço, que tem o n.º 637 -
1947, e que já recebeu parecer favorá
vel da Comissão de Justiça e pareceres 
com substitutivos, das Comissões dê 
Ed';Icação e Cultura e de Finanças, au
~onza o Poder Executivo a adquirir a 
area de terreno em que se acha locali
zada a gruta de Maquiné. Sã:o· as se
guintes as apreciações do deputado 
Vasconcelos Costa encaminhando o·alu
dido projeto: 

A mais conhecida entre as caver
nas de Minas Gerais é, sem dúvida, a 
gruta de Maquiné, que tem sido objeto 
de intensa curiosidade de cientistas e 
leigos. Desde 1836, quando o sábio di
namarquês Pedro Guilherme Lund di:.. 
vulgou minuciosa descrição de seu as
pecto, natureza e particularidade até 
os dias de hoje, o notável monumento 
natural vem atraindo número conside
r~vel de visitantes, aumentado nos úl
timos anos pelas facilidades de trans
porte automobilístico. 

A_ g:uta, localizada no município 
de Cordisburgo, a poucos quilômetros 
?-ª cidade dêsse nome, forma um con
Junto de sete vastos compartimentos 
ou "c~maras" principais, precedidas de 
um portico de rocha viva. Já no "ves-. 
tíbulo" - observa o Sr. Afonso de 
Guaíra Heberle, que em 1940 procedeu 
a~ seu le".a~tamento topográfico (Re
vista Brasileira ~e Geografia", ns. 2 e 3 
de 1941) - respira-se o "hálito severo 
de milênios idos". Logo se fazem nota
das as formas estranhas e escultórica.s 
q?~ o desenvolvimento do processo geo~ 
logico, por meio de infiltrações de água. 
f~i criando e acumulando numa exten- · 
sao de centenas de metros, bacias, co
lunas, altares, candelabros, rendilha
dos, franjas e filêtes de estalactites e 
estalagmites, alg•Jmas delas em blocos 
cintilantes, culminando no chamado 
"Castelo das Fadas", e que deslumbram. 
a vista e geram no espírito uma im
P.res~o de majestade, beleza e temor. 
Duvido que a formação de estalactites 

- escreveu Lund - tenha em qualquer 
outra caverna conhecida produzido 
combinações tão admiràvêlmente be
las ... Pelo menos as cavernàs que vi
sitei na Alemanha lhe são muito infe
riores a êste respeito; e a julgar das 
belezas das outras pelas descrições que 
tenho lido, nenhuma pode sofrer a ·mi
nima comparação com a de que falo". 
E foi ainda nesse cenário natural que 
o mesmo Lund colheu preciosos espé
cimes fósseis, os quais, remetidos para 
o seu pais, enriquecem hoje hs coleções 
do Museu de Copenhague. 
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Outros estudiosos, como o geólogo 
mineiro Alvaro da Silveira e o professor 
E. Bousquet, da antiga Escola Politéc
nica do Rio de Janeiro, t.ambém elabo
raram sugestivas descrições dessa mas
sa imponente de concreções calcáreas, 
extraordinàriamente dispostas de modo 
a figurar obra humana. E o que se 
conclui de todos êsses depoimentos é 
que a gruta se destaca não sõmente pelo 
seu tnterêsse paisagístico mas também 
seu 1nterêsse científico. 

Torna-se evidente que conjunto 
dessa ordem se inclui entre os sítios 
naturais que a Constituição, em seu 
artigo 175, coloca sob a proteção do 
poder público .. Esta proteção já estava 
objetivada no decreto-lei n.0 25, de 30 
de novembro de 1937, que ao conceituar 
o patrimônio histórico e artístico na
cio.oal (art. 1.º) assim estabeleceu, no 
parágrafo segundo do mesmo artigo: 

"Equiparam-se aos bens a que se 
refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos 
naturais, bem como os sítios e paisa
gens que importe conservar e proteger 
pela feição notável com que tenham 
sido dotados pela natureza ou agen
ciados pela indústria humana". 

A medida legal que se impõe para 
a conveniente proteção e conservação 

.. 

da gruta de Maquiné há de ser, porém, 
mais ampla que o tombamento. A 
gruta está encravada em fazenda de 
propriedade particular, e seu dono co
bra, determinada quantia das pessoas 
que desejem visitá-la. A proteção que 
êsse proprietário lhe ,Pispensa contra 
os danos eventuais, produzidos por vi
sitantes menos escrupulosos, não será 
tão efetiva quanto â do poder público. 
Esta se faz necessária, ainda, com o 
objetivo de evitar que o interêsse pri
vado possa vir desfigurar o conjunto 
pela exploração industrial do salitre1 
freqüente nas cavernas calcáreas. De 
resto, a própria União, pelo decreto
lei n.0 4 146, de 4 de março de 1942, 
declarou propriedade sua os depósitos 
fossilíferos. 

Justifica-se, destarte, que a União 
adquira, mediante desapropriação, o 
domínio da área em que se acha loca
lizada a gruta de Maquiné, declarando 
êste monumento nacional e pondo-a 
sob as guardas e Gs cuidados do Mi
nistério da Agricultura. 

Medida de caráter idêntico foi to
mada, em 1911, pelo govêrno paulista, 
que pelo decreto n.0 2 029, de 8 de abril 
daquele ano, adquiria as grutas calcá
reas de Iporanga e Xiririca . 

Vasconcelos Costa . 

• 

--

AOS EDITORES: :l!:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registará ou 
comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam enviada• 

H Conselho Nacio~al de Geografia, concorrendo d4!&1e modo para mais ampla difusão da bibllo-
•rafla. referente à geografia brasllelrll. · 



Contribuição ao ensino 

Geobotânica e Geologia 
MOACIR DO AMARAL LISBOA 

Catedrático de Paleontologia da Escola 
de Minas de Ouro Prêto. 

Quando se procede ao reconhecimento geológico de uma região, além das 
observações de caráter puramente fisiográfico é de grande importância levar-se, 
também, em consideração o panorama florístico. 

Em muitos casos a mudança súbita de vegetação é tão chocante que chama 
a atenção do geólogo, mesmo que êste não seja dado a assuntos de Botâ'nica 
e considere esta ciência como matéria inteiramente dispensável para as suas 
atividades de campo. Um bom geólogo, todavia, pode não ser um conhecedor 
razoável de Botânica sistemática mas, deve ter as bases indispensáveis do 
reconhecimento prático das diversas famílias botânicas para poder apreciar a 

· variação da flora e i'nterpretar as causas dessa variação. 
Os vegetais, como todos os sêres vivos, se distribuem qualitativa e quantita

tivamente de acôrdo com os fatôres dominantes do meio onde êles vivem. :rl:stes 
fatôres são diversos, mas aquêles que dizem respeito ao meio terrestre e 
principalmente à natureza do solo são os de importância mais apreciável porque 
são êles que estabelecem \lma relação mais íntima do vegetal com o meio onde 
êle vive. Na organização dos sêres vivos, desde os mais inferiores até os mais 
aperfeiçoados, como o Homem, podemos notar, sempre, a existência de órgãos 
ou modificações estruturais, destinadas a funcionar como meio de defesa das 
ações do meio que possam prejudicar ou ameaçar a regularidade do seu ciclo 
vital. Não é possível, entretanto, conceber-se a existência de um meio de defesa 
tão perfeito ou uma organização funcional capaz de retirar do meio, apenas 
aquilo que é necessário à vida, pois que, mesmo o Homem, que é o ser viv9 
mais perfeito tanto na organização funcional como na improvisação de meios 
de defesa, não se pode livrar, de maneira absoluta, das ações nocivas do meio 
onde vivemos. O nosso, aparelho respiratório, por exemplo, apesar de tôda a 
sua perfeição não dispõe de meios suficientes para impedir que no ato da 
inspiração, sejam eliminados os microrganismos que pululam na atfnosfera e os 
gases tóxicos provenientes de combustões e decomposições químicas .. E' natural, 
,portanto, q!le uma espécie vegetal possa viver em meios diferentes, pois os 
vegetais não absorvem do solo apenas o que lhes é 'necessário para o seu ciclo 
vital. Juntamente com os elementos indispensáveis outros podem ser absorvidos 
e, mesmo em doses infinitesimais, agem como simples elementos catalizadores, 
como estimulantes da vida vegetativa ou das funções reprodutoras ou, final
mente, podem ser de ação mais ou menos tóxica para a planta. Decorre daí a 
existência de grupos de pl~ntas denominadas plantas halófilas, calcífilas, nitró
filas, etc. 

Também a reação do solo exerce uma influência considerável na distribuição 
da flora. De acôrdo com o pH poc;iemos estabelecer a classificação abaixo: 

Tipos de solos 

Solos muito ácidos ......... . . . .......... . . 
Solos ácidos a neutros ..... .... .. ........ . 
So]os propriamente neutros .............. . 
Solos moderadamente básicos .... . ... .. ... . 
Solos muito básicos ...................... . 

pH 

3,85 a 5,20 
4,20 a 6,80 
6,80 a 7,20 
7,28 a 7,35 
7,35 a 7,90 

N - Trabalho, orlglnàrlamente, publicado no n• 1 - Ano XII da R e1jista da. Escola de 
M inas de Ouro · Pr~to, referente ao mês de março de 1947. 
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A natureza do solo tanto no que diz respeito à sua constituição mineralógica 
como à composição química e seu pH depende, evidentemente, das suas rochas 
matrizes. Nestas condições, a vegetação das regiões onde predomi'nam formações 
do Algonquiano não deve ser a mesma das regiões trapeanas ou de terrenos 
oriundos de rochas do Complexo Cristalino Brasileiro. Em um mesmo andar 
geológico a vegetação pode variar de acôrdo com as séries . 

Infelizmente, como diz A. J. de Sampaio no seu livro Fitogeografia do Brasil 
os estudos botânicos, entre nós, com algumas exceções, têm sido essencialmente 
florísticos ou descritivos, no terreno da Fitogeografia e Fitopatologia, principal- · 
mente. 

Com respeito às formações do Algonquiano de Minas Gerais já há, todavia, 
algumas observações dignas de nota devidas ao botânico mineiro Henrique L. de 
Melo Barreto. Assim é que ·nas regiões serranas de Minas, as famílias das 

• Velosiáceas e Melastomáceas são grandemente represerttadas com espécies típicas 
da série de Minas ou da série Itacolomi. Segundo Melo Barreto, das 88 espécies 
de Lavoisiera, 83 ocorrem somente em solos do sistema Algonquiano e destas 
68 são privativas da série Itacolomi. 

Do gênero Barbacenia, familia das Velosiáceas, cujas espécies são conhecidas 
vulgarmente por "canela de ema", há um grupo que tem flores amarelas, sendo 
a espécie Barbacenia flava Mart. dos terrenos da série de Minas e B. longiflora 
Mart. bem como B. bicolor Mart. típicas das formações da série Itacolomi. Do 
grupo das espécies de flores vermelhas são encontradas nas montanhas da série 
de Minas: B. tricolor Mart.(?) B. luzulaefolia M. e B. Hilariei Goeth. et Henr., 
enquanto que na sérje Itacolomi vegetam· as espécies B. tomentosa Mart. e B. 
Damaziana aeauverd. . . 

Fora da canga ferruginosa ainda não foi encontrada a Mimosa calodendron 
Mart. (Familia -s Leguminosas) . A Fitogeografia, conforme êsses exemplos, 
poderá prestar auxÍlios inestimáveis à Geologia podendo-se fazer a correlação 
botânica do mesmo modo que se faz a correlação petrográfica ou paleontológica 
a fim de se determinar a idade das formações geológicas . 

• 

~o Servii:o Central de Docmmentai:ão Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
....- completo, compreendendo-Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográfico, destinando
•e ês$e à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 

, 



Cadastro de professôres 

Organizado pela Secção Cultural do C.N.G. 

COLJ!:GIOS E . GINASIOS • 

AMAZONAS 

Manaus - Colégio N. S. Auxiliadora - Prof.ª: Ana da Paz Neno (Ir.). 

CEARA 

Crato - Ginásio de Crato - Profs.: Rodolfo Ferreira da Cunha (Pe); Francisco 
Esmeraldo de Melo . 

PARA 

Belém - Ginásio Santo Antônio - Profs.: Maria Jovilina Barreto; Maria Sarai..-a 
Martins; Maria Lindalva Miranda de Oliveira. 

PIAut 

Teresina - Ginásio Sagrado Coração de Jesus - Profs.: Artur Furtado Filho; 
Mário José Batista . . · · 

RIO DE JANEIRO 

Niterói - Colégio Bittencourt Silva - Profs.: José Bittencourt Silva; Humberto 
Bittencourt Silva; Maria Amélia de Sousa Aboud; Zeni Bitte'ncourt Soares; 

· Delmira Luísa Aires Neves. 
O<>Zégio Estadual do Liceu "Nüo Peçanha" - Profs.: Antônio da Silva Mendea; 

JW;ezina Moreira Duarte; Delmira Luísa Aires Neves; Esmeralda de V. Sá 
Alves Souto; José Vieira de Sousa; Luci Muylaert Silva Rêgo; Marta 
Maia de Oliveira Berriel; Talita de Oliveira; Zilda Ribeiro. 

ESCOLAS TÉCNICAS DE COMJ!:RCIO 

SAO PAULO 

Santos - Escola Técnica de Comércio Coelho Neto - Prof.: Artur Rivau; Erciu 
José Nogueira. 

SERGIPE 

Aracaju - Escola Técnica de Comércio de Sergipe - Prof.ª: Maria Marieta 
Teles de Meneses. 

GINASIOS E COLÉGIOS•• 

DISTRITO FEDERAL .... 

Ginásio Laranjeiras - Profs.: Aurea G. de Abreu; Alvaro F. Salgado. 
Colégio Batista Profs.: Sebastião J. Ribeiro; Fábio Crissiuma; Antônio 

nutra Jr. 
·Os professôres registrados neste cadastro 
têm direito ao abatimento de 50% nos preços 
de tôdas as publicações editadas pelo Conse
lho, de acôrdo com a resolução n.0 284, de 19 
de setembro de 1947," do Diretório Central. 

'• Respostas recebidas durante o mês de novembro do ano findo . 
•• Respostas recebidas durante o mês de dezembro do ano findo. 

• 
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N o t i e 
Capital 

PRESID11:NCIA DA REP()BLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTAT1STICA · 

SEU NOVO VICE-PRESIDENTE - Por 
decreto do Presidente da República, assinado 
a 31 do mês passado, foi concedida aposenta
doria .ao Dr. Heitor Bracet, no cargo de 
diretor geral do Serviço de Estatistlca Demo
gráfica, Moral e Polltlca, e nesta qualidade 
vice-presidente do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e E)statlsUca, sendo nomeajlo por Igual 
ato para aquéle cargo o Prof. ;José Carneiro 
Filipe que assim assume automàtlcamente a 
vlce-pres,dêncla do I.B.G.E. 

* 
Conselho Nacional de Geografia 

PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA O ANO 
DE 1949 - A •Si:cretaria-Geral do Conselho 
Nacional .de Geografia .apresentou ao seu ór
gão deliberativo - o Diretório Central - o 
seguinte programa de atividades para o ano 
entrante, o qual foi aprovado pela resolução 
n• 324, de 30 de dezembro de 1948: · 

Oapftulo 1 - Atímdades de caráter inter
nacional: 1) Organização da "I Reunião Pan
Americana de Consulta sôbre Geografia", a 
realizar-se no Rio de :Jan~lro em agôsto. 
. 2) Adesão ao Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História, à União Geogréfica In
ternacional, à União Geodésica e Geoflslca In
ternacional, compreendendo o pagamento das 
quotas respectivas e a participação nas suas 
atividades. 

3) Custeio da. Comissão de Geografia ào 
_Instituto Pan-Arilerlcano, cuja presidência e 
dl~eção foram confiadas ao Brasil. 

4) Participação no XVI Congresso Inter
nacional de Geografia, a realizar-se em Lisboa 
em abril, compreendendo ·O preparo de t~ses 
e publicações e a Ida de uma delegação <le 
geógrafos . 

5) Desenvolvimento do Intercâmbio cultu
ral. com Instituições geográficas congêneres, 
sobretudo mediante permuta de publicações. 

Capítulo II - Atividades de cardter na
cional: 1) Assistência aos órgãos geográficos 
dos Estados (Ida de técnicos do Conselho, 
vinda de funcionários estaduais, para estágios. 
de aperfeiçoamento, cooperação em serviços e 
trabalhos de mútuo lnterêsse); 

2) Participação no 4° Congresso Nacional 
de História, no Congresso Baiano de Geogra
fia e História, na Assembléia da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros e demais certames 
a serem realizados no pais e que tenham ln
terêase geográfico ou cartográfico; 

3) Realização, em cooperação com outras 
Instituições, (Embaixada de França, Funda
ção Getúlio Vargas, repartições cartográficas 
e emprêsas de aerofotogrametrla) do curso de 
formação e aperfeiçoamento de técnicos em 
restituição aerofotogramétrlca e em lnterpre-

• , . 
l a r 1 o 

Federal 
tação de fotografias aéreas, mediante pratlca
gen:i em aparelho Polvllliers; 

4) Realização dos cursos de Cartografia, 
destinados à formação e aperfeiçoamento de 
técnicos, sobretudo dos Estados; 

5) . Realização. em cooperação com a Fa
culdade Nacional de Filosofia, de cursos de 
extensão e de conferências, sobretudo dos cur
sos de férias destinados aos professores de 
Geografia, do ensino de Geografia, especial
mente dos Estados; 

6) :Realização, em cooperação com a As
sociação Brasileira de Educação, do curso 
anual, pelo rádio, destinado aos profesaõres 
do ensino · primário; · 

7) Em cooperação com a Comissão do 
Vale do São Francisco, levantamento de de
terminada região, restituição de f-0tograflas 
aéreas "trlmetrogon" e preparo dum mapa ge
ral na esçala de 1 : 250 000; 

8), · Estudos, em cooperação com o Con
selho de Colonização e Imigração, . de áreas de 
lnterêsse para o· povoamento; 

9) Preparo, em cooperação com o Conse
lho Nacional de Estatistlca, de mapas para o 
recenseamento de 1950; 

10) Execução de trabalhos de lnterêsse 
comum em cooperação com os Estados de Santa 
Catarina, São Paulo, · Minas Gerais, Rio de 
:Janeiro, · Espirlto Santo, Goiás e Bahia, em 
conexão com as campanhas de campo do Con
selho. 

11) Preparo, mediante compilação carto
gráfica em conexão com os trabalilos das fô
lhas dá carta geográfica do Bras!I; de mapas 
dos Estados de Pernambuco, Rio Grande !la 
Norte, Para1ba, Amazonas, Alagoas e Serglpl!' 
em regime de cooperação . 

Oapftulo III - Atividades de cardter "'
temo - Em geral - 1) Funcionamento dos 
órgãc;is do Conselho (deliberativos, consultivos, 
lntormaUvos e executivos) em· condições nor
mais de rendimento satisfatório; 

2) Instalação, em cooperação com o Con
selho Nacional de Estat!stlca, dum serviço de 
rádio-comunicações com os órgãos. estaduais 
e com as turmas de campo; 

3) Instalação dum setor de transportes 
com uma pequena oficina mecânica; 

4) Instalação do serviço médico, de acôrdo 
com o que decidir o Diretório Central; 

5) Realização, m. Cidade do Salvador, da 
IX Sessão Ordinária da Assembléia Geral; 

6) Instalação adequada dos serviços, me
diante adaptação do edlflclo Iguaçu e constru
ção de barracão no terreno da avenida Fran
cisco Bicalho; 

7) Aplicação dos regimentos da Secreta
ria-Geral e do Serviço de Geografia e Carto-
grafia, ora em estudos; · 

8) Consolidação dos quadros de pessoal, 
enquadrando-se no regime do funcionalismo 
federal; 

9) Realização- de cursos Internos para o 
aperfeiçoamento do pessoal do Conselho (Car-
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tografla, Geografia, Português, Inglês e Es
panhol); 

10) Renovação parcelada e progressiva do 
material de transporte, objetivando-se também 
à sua padronização. 

Atividades da Secretaria Geral - 1) Na 
Secção de Administração da Secretaria, além 
dos serviços normais de pessoal e material: 
a) Inicio da organização do almanaque do 
pessoal; b) tombamento do material perma
nente; o) contrôle do material, de consumo; 

2) Na · 8ecção Econômica e Financeira, 
além dos serviços' normais e da consolidação 
da sua Implantação· serão Iniciados os prepa
rativos para: a) instalação do serviço de 
cheques; b) contabl!lzação das despesas pelos 
setores de trabalho; 

3) Na Secção de Documentação, além dos 
serviços de rotina: a) continuação do preparo 
dos 1'.íltlmos seis vocabulários estaduais; b) 
Inicio do preparo do pequeno dicionário !las 
capitais; e) desenvolvimento da documenta
ção relativa aos munlclpios; d) preparo de 
maquetas e conjuntos representativos das pai
sagens brasileiras e das respectivas plaquetas; 

4) Na Secção de Divisão Territorial, além 
dos trabalhos de rotina: a) ampliação da 
Secção; b) estudos . e registos relativos à sis
tematização da divisão territorial do pais para 
o qüinqüênio 1949-53; e) atualização do In
dicador das cidades e vilas õrasileiras; d) 
ultimação, com o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, da revisão da nomencla
tura das estações ferroviárias e preparo do 
Indicador correspondente; e) ·preparo, em co
laboração com outros setores interessados, da 
publicação MDez Anos de Divisão Territorial", 
apresentando os resultados da sistemática de 
1939-1948; f) documentação sistemática das 
descrições das divisas Intermunicipais e inter
distritais e a correspondente cooperação com 
os serviços do Conselho Nacional de Geografia 
e do Instituto Braslleiro de Geografia e Esta
tlstlca quanto ao preparo dos mapas censitá
rios para 1950; 

5) Na Secção de Publicações ·e Publici
dade, além da rotina: a) aumento de três re
datores, b) "reorganização dos setores internos, 
tendo em vista uma melhO'l' sistematização do 
J9eparo e Impressão das publicações periódi
cas; e) lançamento do 1• número do "Anuário 
Geográfico Brasileiro"; d) revisão geral das 
listas de distribuição das publicações. objeti
vando a intensificação do Intercâmbio cultu
ral; e) dest?nvolvlmento da organização de 
vendas de publicações; /) preparo dos núme
ros da Revista Geográfica do Instituto Pan
Amerlcano de Geografia e mstórla, em coo
peração com a sua Comissão · de Geografia; g) 
Impressão de vocabulários geográficos; 

6) Na Secção Cultural, além da rotina: 
a) nomeação do chefe; b) Intensificação da 
assistência aos professôres de Geografia, atra
vés do Cadastro de Professôres; e) organi
zação duma série de leituras geográficas para 
Impressão e distribuição aos professõres de 
Geografia; d) dirigir o concurso anual de 
monografias municipais; e) cooperar no pre
paro do Dicionário Geográfico Brasileiro, na 
parte didática; f) organizar os cursos de res
ponsabilidade do Conselho (cursos de férias, 
cursos de extensão com a Faculdade Nacional 
de Filosofia, curso de cartografia, cursos ln· 
ternos). 

Atividades da Divi8ão de Geografia: Em 
suas linhas gerais, o programa da Divisão 
para 1949 consiste: a) na ultimação dos es
tudos resultantes dos trabalhos de campo fei
tos em 1948; b) na realização de 4 excursões 
de estudos no campo, de duração de 2 meses 
cada, aproximadamente; e) no .Preparo de 

teses e trabalhos para o Congresso Internacio
nal de Geografia (abril-Lisboa) e para a "I 
Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sôbre 
Geografia" (agôsto - Rio de Janeiro) ; d) na 
execução de trabalhos de gabinete. 

Além dos trabalhos de rotina que se não 
mencionam, caberá à Divisão de l:;eografia 
executar em 1949 as seguintes tarefas: 1) 
Prosseguimento dos relatórios finais das duas 
expedições geográficas ao 'Planalto Central, 
com mapas anexos que contribuirão para me
lhorar a cartografia da região. (Cooperação 
com a Comissão de Estudos para a Localização 
da Nova Capital). 

2) Conclusão do relatório da excursão 
realizada em 1948 nos Estados de São Paulo 
(noroeste), .Mato Grosso (sul, centro e leste) 
e Goiás (sudoeste) . (Cooperação com o Con
selho de Imigração e Colonização). 

3) organização de ahorts cinematográficos. 
extraldos dos filmes documentais tirados du
rante as excursões. 

4) Conclusão do relatório da excursão 
realizada em 1948 na região da cachoeira de 
Paulo Afonso (partes dos Estados da Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe). (Cooperação 
com a Comissão do Vale do São . Francisco). 

5) Mapa da vegetação de Goiás: a) Ma
to Grosso de Goiás - Desenho do mapa (ve
getação, população e divt.são das propriedades) 
e coleta dos elementos faltantes, mediante co
laboração do Estado de Goiás: b) Matas do 
vale do Paranalba - Trabalhos de campo e 
coleta de elementos, mediante colaboração do. 
Estado de Goiás. 

6) Mapa da vegetação de Minas Gerais 
conclusão da parte cartografada na escala 

de 1 : 100 000. 
7) Atlas Geral da Colonização do Brasil : 

a) conclusão dos relatórios das excursões an
teriores realizadas em partes dos Estados do 
Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul; 
b) trabalhos de campo no Rio Grande do Sul 
(noroeste), em Santa Catarina (oeste) e Para
ná (sudoeste);. e) trabalhos de campo no 
Estado do Esplrito Santo (zona de colonização 
européia) . 

8) Estudos sõbre a Am&.21ônla: a) con
clusão do relatório da viagem realizada em 
1948 no vale· do Amazonas; b) trabalhos de 
campo no .Território do Amapá; e) Inicio de 
um "Atlas da Região N'orte"; d) trabalhos 
em conexão . com o Instituto Internacional da 
Hiléia Amazônica. 

9) Trabalhos para o Congresso Interna-
cional de Geografia de Lisboa. · 

10) Trabalhos para a I Reunião Pan-Ame
ricana de Consulta sôbre Geografia no Rio 
de .Janeiro. 

11) Divisão Territorial do Brasil: a) a
tualização dos cartogramas de divisão territo
rial, em colaboração com a Divisão de Carto
grafia, do Brasil e dos Estados; b) medição 
das áreas de todos os munlclpios e distritos, 
segundo a divisão vigorante no qüinqüênio 
1949-1953 (para servir ao recenseamento de 
1950). 

12) Contribuições para o Anuário Geográ
fico (a cargo da Secção de Publicações e Pu
blicidade da Secretaria Geral. 

13) Mapas e cartogramas parciais do Bra
sil, com textos explicativos: a) econômicos 
- de produção, de propriedades rurais, de 
arre.cadação de impostos; b) de População -
acréscimos e decréscimos por municlpios, de 
1920 para 1940; movimentos de população; dis
tribuição da população rural e urbana (conti
nuação da série dos Estados e Territórios); 
e) climáticos; d) cartogramas de divisão 
territorial anteriores a 1940 (alterações do 
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Amblto territorial, cálculos de áreas munici
pais e distritais) (condicional). 

14) Revisão e atualização da divisão re
gional do Brasil para ser apresentada às As
sembléias Gerais dos Conselhos de Geografia 
e Estatfstlca em julho de 1950 (Impõe-se êsse 
trabalho pela vigência de nova divisão terri
torial e em conseqüência das observações e 
estudos realizados pela Divisão desde 1945, no 
campo e no gabinete). 

15) Estudos geográficos de cartas em es
cala grande : fôlhas das cartas de São Paulo 
e de Minas Gerais na escala 'l:l.e 1 : 100 000; 
carta do Distrito Federal, na escala de 
1 : 50 000; (condicional). 

· 16) Trabalhos de campo na zona da serra 
da Murlbeca, no Estado do Rio de Janeiro, 
para fins de colonização (atendendo a uma 
solicitação feita anteriormente pelo govêrno 
do Estado, caso esteja nas possibilidades da 
Divisão). (Condicional). 

17) Trabalhos especiais para as publica
ções geográficas editadas pelo Conselho . 

18) Trabalhos para o Anuário EstaUstlco 
do Brasil (Estatistlcas Territorial~). 

19) Colaboração nos cursos organizados 
ou patrocinados pelo Conselho . 

20) Contribuição cientifica aos certames 
brasileiros de Geografia e Cartogra!la, a se 
realizarem em 1949. 

21) Preparo de documentações para um 
prontuário geográfico. 

22) Organização da mapoteca especializada 
da Divisão. 

28) / Organização do almoxarltado especial 
da Divisão . 

24) Fichário municipal (dados gerais nas 
datas dos diversos recenseamentos). 

25) Contribuição para o gula turlstlco de 
Petrópolis . 

26) estudos de campo e de gabinete para 
o preparo de mapas de vegetação dos Estados 
de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 
a localização dos pinhais, em cooperação com 
o Instituto Nacional do Pinho. 

Afftl(daàes da Divislto de Cartografia: Dum 
mbdo geral, a Divisão em 1949 aplicar-se-á 
na· execução dos seus planos próprios e na 
execução de trabalhos em cooperação com ou
tras instituições. 

l1) de salientar que, tanto num caso como 
no outro. se procurou acompanhar da melhor 
maneira passivei o anteprojeto de Plano Na
cional de Cartografia Terrestre, elaborado pe-
10 Conselho e ainda sujeito à aprovação do 
govêrno, nos têrmos do decreto-lei n.• 9 210. 

Ainda mais, de acordo com os entendimen
tos preliminares havidos com os emissários do 
Inter American Geodetlc Survey a propósito 
de uma cooperação de serviços cartográficos, 
ainda sujeita à aprovação superior, o programa 
do Conselho para 1949 procurou atender tam
bém às conveniências de tal cooperação, que 
é de lndlscuUvel lnterêsse reciproco. 

Além dos trabathos de rotina, cuja Indi
cação não cabe, a Divisão de Cartografia apli
cará os seus esforços e recursos em 1949 na 
execução das seguintes tarefas: 

TRABALHOS DE CAMPO - 1) Na Trian
gulação geodésica de 1• ordem: a) prosse
guimento da medição ao longo do meridiano 
de 49•, devendo chegaT-se em Goiânia em mea
dos do ano; b) Inicio do reconhecimento da· 
triangulação ao longo do paralelo de 25•; e) 
Inicio do reconhecimento da. triangulação ao 

' longo do paralelo de 209, em cooperação com 
o Estado de Minas; d) Inicio da trlan&"ula-

ção de Bauru, em direção a Corumbá, ao 
longo da E.F. Noroeste, em cooperação com 
o Estado de São Paulo. 

2) No nivelamento de precisão: a) nive
lamento dos circuitos 13 e 14 do plano geral, 
atingindo o Triângulo Mineiro e Goiás at~ 
Goiânia; b) Inicio do nivelamento dos clr-· 
cultos 11 e 12, em cooperaç!o com o Estado
de Minas; e) Inicio do circuito n. 5, em coo
peração com o Estado do Rio de Janeiro. 

3) Na astronomia, bases e gravimetrla: 
a) det erminação astronômica de coordenadas 
geográficas, por tarefa; b) ampliação da 
Secção de Astronomia, mediante a criação dum 
Setor de Bases; e) medição de seis bases; 
d) determinação de coordenadas geográficas 
e de azimutes de Laplace, de acôrdo com as 
exigências técnicas da rêde de triangulação . . 

4) Lotar convenientemente a Secção de 
Cálculos, de modo que possa acompanhar o 
ritmo dos trabalhos de campo. 

5) Execução, pelo 'Sistema cha!flado de 
"levantamentos mistos" dos trabalhos nas áreas 
da bacia do São Francisco. em cooperação com 
a respectiva Comissão, e nas áreas do Estado 
da Bahl.a, em cooperação com ·o govêrno es
tadual. 

TRABALHOS DE.. 'llJSCRITóRIO - 1) da 
Carta Geográfica do Brasil : a) impressão de 
pelo menos 18 !Olhas na escala de 1 : 1 000 000; 
b) impressão de pelo menos 8 fôlhas na es
cala de 1 : 600 000; e) prosseguimento· da 
compilação, desenho e preparo das matrlz.es 
dás demais !Olhas; d) inicio da redução das 
!Olhas de 600 000 para completar-se a série 
das fôlhas de milhão. 

2) Preparo de mapas , especiais : a) ma
pa do Brasil na escala de 1 : 6 000 000 para 
ser Impresso a 4 côres (10 000 exemplares) e 
a 10 cores (100 000); b) mapa do Brasil na 
escala de 1 : 3 000 ()(X), para ser impresso a 
cores em 4 fôlhas; e) mapas dos Estados, em 
cooperação com os respectivos governos e em 
conexão com os trabalhos da Carta Geográ
tlca; d) cartogramas da divisão municipal e 
distrital do Brasil e dos Estados. · 

3) Restituição aero!otogramétrica das foto
grafias aéreas pelo sistema "trlmetrogon~, de 
lnterêssll para o preparo das cartas e mapas 
previstos e para os trabalhos de campo pro
gramados. 

* 
CURSO DE FltRIAS PARA PROFESSORES 
SECUNDARIOS - SUA RECENTE INSTA
LAÇÃO - Promovido pela Faculdade Nacional 
de · Fllosona em cooperação com o Conselho 
Nacional de Geografia. Inaugurou-se a 6 do 
corrente o curso de férias destinado ao aper
feiçoamento de professores secundélrlos de 
Geografia, História Natural, Qulmlca e Latim. 

Do programa do dia constaram as três 
seguintes aulas: Geografia Fislca, pelo pro
fessor Junqueira Schmldt; Geografia do Bra
sil, pelo professor Fábio de Macedo Soares 
Guimarães, e Filosofia da' Educação, pelo 
professor Raul Bittencourt. ) 

Na sua dissertação tratou o p rofessor Jun
·queira Schmldt da t endência geral da circula
ção atmosférica, os seus efeitos, e intluênclàs 
exercidas sôbre ela pela radiação solar. Alu
diu ainda o professor Schmldt à importâncl• 
da ação dinâmica da circulação sôbre a super
ficie da Terra, assinalando a formação de 
faixas de pressões altas e baixas, e mostran
do as modificações que pode sofrer essa dis
tribuição, considerando-se a Terra em três 
situações : no seu aspecto uniforme: tendo em 
vista a existência de continentes, e conside
rado o movimento de rotação. 
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Por sua vez, o professor Fá'bio de Macedo 
Soares Guimarães expôs, Inicialmente na pre
leção que lhe coube fazer. o programa de es
tudos que se propunha desenvolver, no correr 
de quatro aulas sob sua responsabilidade. En
trando no assunto da aula, criticou a afirma
ção de que o Brasil é um pais extremamente 
montanhoso, tecendo sôbre a questão conside
rações de assinalado interêsse. A seguir fêz 
uma retificação a propósito do nosso relêvo 
que dividiu em cinco regiões constituldas de 
dois planaltos e três planlcles, que discrimi
nou. Concluindo, estudou o professor Fábio 
a localização e delimitação das Serras do Mar, 
Mantiqueira, Paranaplacaba e Chapada Dia
mantina. 

Quanto ao professor Raul Blttencourt, co
meçou por fazer uma anãllse preliminar do 
problema educacional, partindo do conceito de 
educação tomado como realidade objetiva. Nes
ta ordem de Idéias, examinou o aspecto social 
do que chama "fato educacional". para final
mente fõrmular uma teoria geral da educação, 
considerada dos pontos de vista filoàóflco e 
cientifico. 

Diretório Central 

BERNARDINO DE SOUSA - CARTA DE 
MATO GROSSO - BIBLIOTECA DE ESTA
TfSTICA - ALCANTARA, CIDADE MONU
MENTO - I REUNIÃO PAN-AMERICANA 
DE GEOGRAFIA - Sob a presidência do Cel. 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira, represen
tante do Ministério das Relações Exteriores, 
realizou-se' no dia 13 de janeiro , corrente a 
reunião quinzenal do Diretório Central do 
Conselho Nacional de Geografia, estando pre
sente a maioria dos seus membros. 

Inicialmente, aprovou-se a ata da reunião 
anterior, e toram lidos o expediente e o "Diá
rio do Conselho", relativos à quinzena. 

O Eng• Christovam Leite de castro, secre
tário-geral do Conselho, referindo-se 11'.l fale
cimento do ministro Bernardino J'osé je Sou
sa, exaltou a sua perli!onalldade e a atuação 
que teve em favo.r da Geografia nacional, tendo 
o Diretório consigqado votos de pesar . 

O Cte . Manuel Ribeiro Esplndola, repre
lilentante de Conselho Nacional de Estat!stlca, 

. realçou os méritos do almirante Aristides 
Gullhem, tendo sido aprovados votos de pesar 
pelo seu falecimento. 

Foi lida então a mensagem do Dr .. Heitor 
Bracet despedindo-se do Diretório por motivo 

de aposentadoria do serviço público, tendo sido 
designada uma Comlsllão para manifestar-lhe 
o aprêço e os agradecimentos do Diretório. 

Por proposta do Cte. Ribeiro Esplndola, 
foi aprovado um voto · de congratulações ao· 
Dr. J'osé Carneiro Flllpe pela sua recente no
meação para diretor do Serviço de Estatfstica 
Demográfica, Moral e Polftlca do Ministério 
da J'ustiça e Negócios Interiores. 

Foram ainda aprovados os seguintes pro
nunciamentos propostos pelo secretãrlo-geral: 
de regozijo pela concessão ao Ministério da 
Guerra de recursos para a conclusão da carta 
de Mato Grosso; de congratulações ao Conse
lho Nacional de Estatlstica pela abertura ao 
público da sua biblioteca; de aplauso ao go
vêrno pela assinatura do decreto que erige 
em monumento nacional a cidade de Alcântara, 
no Estado do Maranhão. 

Na ordem do dia, foram.aprovadas as reso
luções ns. 326 e 327, a primeira constituindo a 
Comissão Organizadora da "I · Reunião Pan
-Amerlcana de Consulta sôbre Geografia" e a 
segunda encaminhando à consideração da As
sembléia Geral, o relatório das atividades de
senvolvidas pelo . Diretório Central em 1948. 

Por fim, o Cel. Edtnundo Gastão da Cunha, 
suplente . do representante do Ministério da 
Guerra, · apresentou um projeto de resolução 
criando no Diretório uma Comissão de Reda
ção, o que foi aprovado em principio, deven
do-se na próxima reunião discutir-se o proje
to acrescido das sugestões surgidas no seu 
debate. 

-te 
MINISTIJRIO DA GUERRA 

Centro Militar de Estudos 

CONFER~NCIA SôBRE GEOGRAFIA HU
MANA E GEOGRAFIA ECONôMICA DO RIO 

4 GRANDE DO SUL - O Centro Militar de Es
tudos realizou a 30 de dezembro, a sua oitava 
sessão ordinária, durante a qual o major Otá
vio Ferreira de Queirós leu um trabalhe de 
sua autoria sôbre a geografia humana do 
Rio Grande do Sul. Pedida a manifestação dos 
presentes, foi o assunto debatido nos seus 
pontos controversos. 

Voltando a reunir-se ordinàrlamente a 5 
do corrente. o Centro patrocinou a conferên
cia do capitão Osvaldo Ferraro de Carvalho 
sôbre o tema: "Geografia econômica do Rio 
Grande do Sul" que 'como a primeira despertou 
multo lnterêsse. . , 

-te 

Instituições Particulares 
ACADEMIA BRASILEIRA DE Cll:NCIAS 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS - ESTRA
TIGRAFIA DA Sl!:RIE TUBARÃO - FOLHE
LHO PIRO-BETUMINOSO NA FORMAÇÃO 
CRETACEA DA Sll:RIE JATOBÁ - A Acade
mia Brasileira de Ciências realizou a 12 do 
corrente, sob a presidência do Prof. Artur 
Moses, uma reunião extraordinária especial
mente_ convocada para discussão e votação de 
emendas aos seus estatutos, após a qual que 
resultou na aprovação unânime de tôdas as 
alterações propostas, com exceção de uma, 
passou aquela entidade a se reunir em sessão 
ordinária. 

Durante esta última reunião, o Prof. Ma
tias de Oliveira Roxo apresentou uma comu
nicação de autoria do Dr. Otávio Barbosa e 
Fernando M. Almeida, sôbre estratigrafia da 

série Tubarão, em São Paulo, cujas principais 
conclusões são as seguintes: 1 - Na região 
da bacia do rio Tieté a série Tubarão apre
senta sucessão Inteiramente diversa · da· que se 
mostra na coluna clássica de I.C. White, na 
serra Geral, em Santa Catarina. 

2 - A divisão da série- Tubarão, de White, 
em duas outras, conforme proposta de Eu
sébio de Oltvelra, não encontra justificativas 
na região examinada pelos autores em São 
Paulo. 

3 - Existe, nos arredores de Caplvarl, uma 
Intercalação marinha na sucessão glacial, con
tendo elementos fauntstlcos ainda não conhe
cidos alhures, no sul do Brasil. 

4 - As jazidas de carvão da regllo de 
Tleté constltulrSfD-Se no último Intervalo ln
terglaclal, e não são posteriores à glaciação, 
como se supunha geralmente. 
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5 - A jazida de carvão de Monte Mor 
(Boa Vista) constituiu-se no primeiro inter
valo lnterglaclal, estando portanto na parte 
inferior da série Tubarão. 

6 - Os sedimentos anteriormente conhe
cidos sob a denominação Tatu! ·não incluem as 
camadas de carvão, como se supunha, mas são
lhee posteriores. 

7 - Os representantes da tlora Gl0880pte
"8 mostram-se desde o inicio da glaciação de 
Gonduana no sul do Brasil . 

Em continuação à ordem do· dia o acadê
mico Mário dá Silva Pinto apresentou uma 
comunicação sôbre o encontro, pelos engenhei
ros de minas Luciano Jacques de Morais e 
Benedito Paulo Alves. do Departamento Na
cional da Produção Mineral, um folheto cal
cáreo piro-betuminoso na formação cretácea 
da série Jatobá, no Estado da Bahia, no lu
gar denominado Bacamarte, à distância de 
24 quilômetros a nor-noroeste do povoado de 
Salgado do Melão, no munlclplo de Glória, e 
cêrca de 60 quilômetros, em reta, a oeste 
dessa cidade. O ponto mais perto do rio São 
ll'rancisco é Penedlnho, a uns 35 quilômetros 
para nordeste; para o lado oeste-noroeste, 
acha-se situada a vila de Macururé, à distân
cia vtrtuar de 25 quilômetros, aproximada
mente. 

iC 

~OCIEDADE BRASILEIRA DE CI&NCIA 
DO SOLO 

PRINCIPAIS FINALIDADES DESTA EN
TIDADE - CAMPANHA DE ARREGIMENTA-1 
ÇAO - ESCOLHA DA CAPITAL PAULISTA 
PARA SEDE DA II REUNIÃO BRASILEIRA 

DE CI:l!:NCIA DO SOLO. Criada por decisão 
da Primeira Réunlão Brasileira de Ciência do 
Solo realizada em outubro de 1947, nesta ca
pital, a Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo destina-se a congregar todos os que se 

elnteressem pelo desenvolvimento dêste ramo 
da ciência no Brasil, tendo como finalidade 
promover e estimular a aproximação e o In
tercâmbio Intelectual de quantos militando na 
pesquisa, no ensino, ou em atividades técnicas, 
concorrem para o melhoramento e melhor uti
lização do solo, propondo-se ainda a difundir 
o conhecimento dos métodos clent!flcos das 
técnicas racionais . de exploração, ~ratamento, 
e conservação do solo; tratar da umformlzaç_ão 
da nomenclatura, bem como dos métodos de 
análise, estudo e representação do solo; pug
nar pela organização de museus para guarda 
e seleção de amostras t!picas, e colaborar na 
organização da carta geral dos solos do Bra
sil. 

Visando atrair para o seu selo o maior 
número posslvel de sócios, vem a ·sociedade 
Br.asllelra de Ciência do Solo desempenhando 
Intensa campanha, de arregimentação tendo, 
dêste modo, obtido em 1948 resultados satis
fatórios. 

· Recentemente distribuiu a entidade uma 
circular a várias Instituições cientificas e téc
nicas do pais contendo Informações acêrca de 
atividades que lhe dizem respeito, e em que 
além de revelar os nomes dos membros que 
constituem o seu primeiro Conselho Diretor, 
lembra a escolha, por resolução da Assem
bléia Geral da capital do Estado de São Paulo 
para sede da II Reunião Brasileira de Ciência 
do Solo, que deverá realizar-se em julho do 
corrente ano. 

iC 

Unidades Federadas 
GOIAS 

Faculdade de Filosofia 

AUTORIZADO · O FUNCIONAMENTO DOS 
CURSOS DE GEOGRAFIA E HISTóRIA -
Por decretos do Presidente da República, re
centemente assinados, foram autorizados a 
funcionar entre outros, cursos de Geografia, 
História e Pedagcigla da Faculdade de Filo
sofia do Estado de Golé.s. 

MARANHÃO 

Diretório Regional de Geografia 

MUDANÇA NA DENOMINAÇÃO DE MU
NICtPIOS - FOLHAS DE MAPA DO ESTA
DO. - Sob a presidência do coronel Sebastião 
Archer da Silva, governador do Estado, e com 
a presença da maioria dos seus membros, in
clusive o seu presidente Dr. Alfredo Duallbe, 
em mais uma de suas sessões ordinárias 
reuniu-se a 16 de setembro do ano próximo 
findo, o Diretório Regional de Geografia do 
Maranhão. 

Após a leitura do expediente em que to
mou aquêle D.R. conhecimento, entre outros, 
de um oficio do Conselho Nacional de Geogra
fia, foram, pelo presidente, submetidos à con
sideração dos membros do Diretório os pro
cessos relativos à mudança de denominação 
dos munlclplos de Baixo Mearlm e Iguaratln
ga, respectivamente para Vitória do Mearlm 
e São Francisco do Maranhão, modificações 
pleiteadas pelos moradores daquelas looall-

B.G. -6 

dades maranhenses, tendo tlcado resolvido por 
aprovação unânime dos membros presentes, 
o encaminhamento dos aludidos processos à 
Comissão Revisora do Mapa do Estado, afim 
de que esta emita parecer a respeito. 

Apresentando várias fôlhas do mapa do 
Estado, deixado pelo Dr. Pedro Grande, ma
nifestou-se o secretário daquele órgão regio
nal de Geografia. mostrando a conveniência 
de · aproveitar-se o mais posslvel os elementos 
consignados nas mesmas. Nesse sentido, es
clarece que multo material já se tem · reunido 
para a elaboração do cartograma com as mo
dificações apresentadas pela Comissão Revi
sora do Mapa, sugerindo que o govêrno pro
videncie um desenhista que . se Incumba dos 
trabalhos para cuja orientação Indicou o en
genheiro da Estrada de Rodagem Ollmplo Ri
beiro Fialho que se encontra à disposição do 
Diretório. 

Por proposta do Dr. Antônio L opes da 
Cunha, aprovada unânlmemente, ficou assenta
do que a Comissão apresente ao chefe do exe
cutivo estadual as providências que se fize-
r em mister. • 

MINAS GERAIS 

Escola de Minas de Ooro Prêto 

CONFER:l!:NCIA DO ENG. ALVES DE 
SOUSA SOBRE OS PROBLEMAS DO SÃO 
FRANCISCO - Na qualidade de paraninfo 
da turma de engenheiros de minas e civlll 
que se diplomaram em dezembro do ano paa
sado na Escola de Minas de Ouro Prêto, o 
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engenheiro Antônio José Alves de Sousa, pre
sidente da Companhia Hidra-Elétrica do São 
Francisco, pronunciou naquela Escola, por 
ocasião da colação de grau da referida turma, 
uma conferência sôbre os problemas do São 
Francisco. Entrando neste assunto após agra
decer a escolha do seu nome para patrono 
da turma dlplomanda, disse o engenheiro Al
ves de Sousa que o São Francisco é um dos 
rios brasileiros que mais têm prendido a aten
ção dos estudiosos. técnicos, cientistas, econo
mistas e pollticos brasileiros, estendendo-se 

a seguir em considerações sôbre a significa
ção histórica, condições, recursos e importân
cia do São Francisco como fator de economia 
e unidade nacional. 

O conferencista dedicou parte do trabalho 
lido perante os novos engenheiros ao problema 
de recuperação do São Francisco, relatando 
os .trabalhos e medidas que neste sentido vêm 
sendo realizados e adotadas no ralo de ação 
'da Companhia Hidra-Elétrica do São Fran
cisco . 

... A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exatamente o lruial 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 

poHuir, devidamente legendadas. . · 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios dos Representantes Estaduais, 
Apresentados à VIII Reunião Ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. 
MINAS GERAIS 

Pelo Prof. Benedito Qulntino dos Santos, 
delegado do Estado de Minas Gerais à VIII 
Sessão Ordinária da Assembléia Geral do 
C .N.G., foi apresentado o seguinte relatório 
das atividades geográficas levadas a efeito na
quela unidade federada no periodo de julho 
de 1947 a junho de 1948: 

Os trabalhos geográficos em Minas Gerais, 
no decorrer do ano de 1947, tiveram sua mar
cha normal, cumprindo-me registrar, no pre
sente relatório. sucintamente, os principais 
fatos do Departamento Geográfico e as ativi
dades do Diretório Regional do Conselho Na
cional de Geografia. 

OperaglJes geodésicas: As operações geo
désicas em que se baseiam os trabalhort de 
elaboração da carta na escala de 1 : 100 000 
tiveram o seguinte andamento: no campo foram 
ttxados vários pontos de contrôle da !Olha de 
Sacramento e triangulação na fôlha de Iblracl, 
atingindo as barrancas do rio Grande, na 
divisa com São Paulo, A área triangulada foi 
de 3 300 quilômetros quadrados, tendo sido, 
nesta área, fechados oito triângulos novos, 
instalados nove sinais e fixada a posição geo
gráfica de 4 cidades, 6 povoações e 79 pontos 
para apolo dos levantamentos. 

Foram iniciados os trabalhos regulares de 
nivelamento geométrico necessários à melhor 
representação do relêvo na carta de 1 : 100 000. 
itsse trabalho teve comêço na linha-eixo, em 
Ar~. e ligar-se-á a uma referência de nivel 
de precisão Instalado pelo Serviço congênere 
de São Paulo. 

O nivelamento geodésico que vem sendo 
feito simultaneamente com os trabalhog.. de 
triangulação ta~bém tiveram prosseguimento 
por melo de visadas zenitais, seguindo o mé
todo de observações tangenciais aos pontos 
naturais do terreno. 

Os trabalhos de escritório que constituem 
outro aspecto das operações geodésicas foram 
continuados na campanha de 1947, tomando-se 
por base o elipsóide Internacional recomen
dado pelas assembléias geográficas lnterame
ricanas. Tendo Minas Gerais participado desta 
convenção, impunha-se uma revisão dos cál
culos, tendo-se em vista a interligação da nos-

N. R. - Acompanha o presente relatório 
um cartograma de Minas Gerais, com mdlca
ção das partes já levantadas e trianguladas 
pa~a elaboração da nova carta geográfica do 
Estado, o qual, por mot'lvos técnicos, deixa de 
ser publicado nesta transcrição. 

sa rêde geodésica com a trlangulv.ção dos Es
tados vizinhos e do Conselho Nacional de Geo
grafia, sendo o confronto posslvel sõmente 
com a adoção de um elipsóide único. 

Além dos cálculos comuns de triangulação 
da campanha de 1947, foram recalculadas mais 
de 150 coordenadas geográficas de cadela en
tre Belo Horizonte e Araxá, visando eliminar 
divergências entre as rêdes partidas de di
versas bases, •bem como a escolha de um pon
to fundamental ·para servir de àatum provi
sório até que seja fixado o datum brasileiro 
ou sul-americano. 

Trabalhos topogrd/l.cos : Iniciada a campa
nha da segunda quinzena de março, foram lo
calizadas três turmas duplas na zona do Triân
gulo Mineiro para conclusão das fôlhas de 
Araxá, Iblá e Italpu. 

Uma outra turma foi encarregada de com
pletar as fôlhas de Dores do Indafá e Pom
peu e outra turma dupla Incumbiu-se dos 
"claros" da fôlha de Baldlm. 

Para correção de aitltudes e preenchimento 
de "claros" foi designada outra turma na ro
lha de Carmo do Rio Claro . 

Encerrada a temporada de campo em fins 
de setembro, foi a seguinte a produção total 
de levantamentos: camlnhamentos expeditos 
7 485 quilômetros; observações barométricas, 
8 476; observações hlpsométrtcas, 197. :esses 
trabalhos abrangem uma área aproximada de 
4 200 quilômetros quadrados. 

Terminada a campanha normal, ainda pros
seguiram até o fim do ano os trabalho.a de 
nivelamento direto entre Iblá e Sacramento, 
sob a orientação da Divisão de Geodésia. 

Os · trabalhos de escritório realizados du
rante o perlodo chuvoso consistiram no dese
nho de camlnhamentos e cálculo de altitudes 
relativos às campanhas de 1946 e 1947. 

O problema de r~resentação do relêvo, 
com melhor precisão, tem sido objeto de preo
cupação da Divisão de Topografia que se tem 
esforçado no sentido de obter o melhor resul
tado posslvel, apesar das naturais diflculda.
des. com o aproveitamento das observações 
sincrônlcas do campo e as fornecidas pelo Ser
viço Meteorológico, até que seja posslvel a 
adoção do processo aerofotogramétrlco . 

TrabalhoB cartogrd/ícoB: Os trabalhos car
tográficos tiveram melhor rendimento em vir
tude do aperfeiçoamento dos métodos empre
gados no desenho que está sendo feito para. 
reprodução por fotolitografia. 
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O Departamento aguarda, da Imprensa Ofi
cial, o. prosseguimento da Impressão das fôlhas 
topográficas, serviço que tem estado paralisado 
e que deve ser retomado, com a maior urgência 
passivei. 

Para facilitar os trabalhos· de Impressão 
das fôlhas de Pará de Minas e Poços de Cal
das, há muito tempo entregues às oficinas da 
Imprensa Oficial, foram preparados. novos ori
ginais dessas fôlhas para aplicação do proces
so fotolitográfico. 

Foram iniciados os desenhos das fôlhas 
de Dores do Indalá., Pompeu, Taplra e Ibi
raci, concluindo-se as fôlhas de Luz e Campos 
Altos e em andamento as !Olhas de Morro do 
Piiar, Capetlnga, Carmo do Rio Claro, An
tônio Dias e Guapé. 

Além das fôlhas da carta em 1 : 100 000, 
foram realizados vá.rios aesenhos e cópias, 
afim de atender a pedidos de diversos ramos 
da administração. 

O gráfico anexo demonstra o avanço ·dos 
trabalhos de levantamento que atingiu a área 
total de 184 070 qullômetros quadrados, ou 
seja mais de um têrço da superflcle do Es
tado, achando-se já desenhados 167 028 quilô
metros quadrados. 

Foi publicada a carta geral do EstadÕ na 
escala de 1 : 600 000 e a redução dessa carta 
na escala de 1 : 1 000 000, em cuja execução 
foram empregados os trabalhos parciais da 
carta em 1 : 100 000, os mapas municipais na 
parte norte e triângulo, apoiados em coorde
nadas geográficas obtidas nas campanhas an
teriores . 

Existem vá.rios originais das fôlhas em 
1 : 100 000 concluldos, sem que tenha sido pas
sivei a sua Impressão, eni virtude da deficiên
cia de oficinas aparelhadas para impressão 
de cartas de precisão no país . Nesse sentido 
estamos, atualmente, em entendimentos com 
o Conselho Nacional de Geografia, que se está 
aparelhando para êsse fim. 

Trabalhos referentes a divisllo administra
túia do Estado : - A Divisão de Limites e 
Coordenação Geográfica prestou, durante o 
ano, esclarecimentos e Informações sôbre as 
linhas divisórias municipais de Brasllla, . Bo
caluva, Ferros, Patos de Minas e Conselheiro 
Pena e fêz os estudos necessários para a sub
divisão em subdistritos nos segúlntes munlcl
plos; Brasllla, distrito da sede, aprovado .pe
lo decreto-lei 2 132, de 3 de julho de 1947; 
Bocaluva, distrito da sede, aprovado pelo de
creto-lei 2 145, de 10 de Julho de 1947; Bra
sllia, distrito de Ubal, subdividido pelo de
creto-lei 2 156, de 12 de julho de 1947; mu
nlc!plo de Ferros, distrito de Sete Cachoeiras, 
subdivisão aprovada pelo decreto-lei n• 2 157, 
de 12 de julho de 1947; foram, ainda, estuda
das as subdivisões dos distritos de Chumbo, 
do munlclpio de Patos de Minas; Penha do 
Norte, do munlclpio de Conselheiro Pena. A 
Divisão · colaborou, ainda, na elaboração do 
decreto-lei n• 2 113, de 31 de maio de 1947, 
que estabelece as .novas divisas para os sub
distritos da capital do Estado. 

Finalmente, colaborou a Divisão em 'diver
sas Informações ·de caráter geográfico, aten
dendo a pedidos de prefeitos municipais e ou
tros Interessados e estudiosos dos assuntos 
geográficos de Minas. 

• Desenho de mapas municipais: - O pre
paro, aperfeiçoamento e atualização dos mapas 
especiais de diversos munlclplos, de acôrdo 
com a divisão administrativa em vigor, a car
go do Serviço de Mapas Municipais, teve a 
seguinte produção : ficaram concluldos os ma
pas municipais, na escala de 1 : 50 000 de An
dradas, Nova Resende, São Sebastião do Pa-

ra!so ; na escala de 1 : 100 000 de Manhuaçu, 
Murlaé, Sêrro, São Domingos do Prata e Ta
rumlrlm ; na escala de 1 ; 150 000 de Minas 
Novas, Patos de Minas: na escala de 1 : 200 000 
de Ataléla, Bocaluva, Carlos Chagas, ltama
randlba e Mantena; ainda na escala de 
1 ; 150 000 o mapa de Capelinha. Foram, pois, 
executados, ao todo, 16 mapas municipais, na 
conformidade da divisão administrativa em 
vigor. Foram, ainda, por . êsse Serviço, exe- · 
cutados diversos desenhos, aartogramas e çó
plas de lnterêsse geral da administração. 

Limites do Estado: COM O ESTADO DO 
RIO DE JANEffiO - Tendo surgido dúvidas 
sêbre a arrecadação de Impostos na zona de
nominada "Perdição" e "Agua Limpa", no mu
nlclpfo de Tombos, efetuamos os estudos e pe11-
qulsas necessários, tendo prestado minuciosas 
Informações sôbre a linha divisória com o :&:1-
tado do Rio que já está. perfeitamente demar
cada, de comum acõrdo, conforme o decreto-lei 
n• 1 201, de 27 de outubro de 1944, de Minas, e 
1 260, de 10 de novembro do mesmo ano; do 
vizinho Estado e homologado pelo decreto-lei 
federal n• 7 614, de 5 de junho de 1945. Espera
se que, com os esclarecimentos prestados, de
sapareçam as dificuldades de ordem fiscal que 
surgiram, como convém a ambas as adminis
trações. 

COM O ESTADO DA BAHIA - A linha 
divisória com o Estado da Bahia foi objeto 
de um convênio realizado entre os dois Estados 
e aprovado pelo decreto-lei 24 155, de 2S de 
abril de 11134, do govêrno federal. Não tendo 
sido ainda demarcada a linha divisória já es
tabelecida, têm surgido dúvidas no trecho em 
linha reta de grande extensão entre o Alto 
do Vale Fundo e a Barra do Mosquito Inte
ressando aos munlclplos de São .João do Pa
raisa, em Minas e Condeúbas, da Bahia. 

Realizamos entendimentos com o prefeito 
de São .João do Paralso e o diretor do Serviço 
Geográfico da Bahia, de modo a esclarecer, à 
vista. dos mapas municipais, as dúvidas uia
tentes, até que seja poss!vel a demarcação de
finitiva, por uma comissão mista Interestadual. 
l!:sse é um trabalho que convirá. ser Iniciado o 
mais breve poss!vel e para o qual, neste ano, 
serão submetidos à aprovação os plano11 de 
operações de campo a serem combinados com 0 
govêrno da Bahia. 

COM O ESTADO DO ESPfRITO SANTO 
- Continuaram, no ano de 1947, infelizmente, 
as dificuldades que resultam da Insistência do 
govêrno do vizinho Estado, em alterar a tradi
cional linha divisória estabelecida pela sen
tença arbitral de 30 de novembro de 1914. 

As Infiltrações capixabas atingiram a re
giões até há pouco de pacifica jurisdição mi
neira, no munlclplo de Ataléla. O Departa
mento Geográfico estêve sempre vigilante, apre
sentando esclarecimentos minuciosos e infor
mações acompanhadas de documentação, · 11em
pre que necessário, na defesa dos superiores 
lnterêsses do Estado. Dentro da superior orien
tação do senhor governador, têm sido feitos 
esforços no sentido do traçado de uma linha 
conciliatória que ponha têrmo, por acôrdo di
reto, dentro do perlodo constitucional, a êsse 
grave problema. 

Oolabortl/!do prestada 11elo Departamento a 
diversos empreendimentos - Por intermédio 
de vá.rios de seus técnicos experimentados, 
o Departamento Geográfico prestou colabo
ração em diversos empreendimentos de ln-

. terêsse do Estado, tais como: Plano de Re
cuperação Econômica e Fomento da Produ
ção levantamentos da bacia do Santo 
Ant ônio e nova Cidade Industrial; Prefeitura 
de Belo Horizonte - trabalhos cadastrais; Pre
feitura de Caxambu - ampliação e atualização 
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da planta .cadastral; Navegação Mineira do 
São Francisco - trabalhos de reorganização; 
Departamento de Estradas de Rodagem - es
tudos diversos; Departamento de Aguas e Ener
gia Elétrica - trabalhos no Fecho do Funil; 
Prefeitura de Barbacena - trabalhos urbanls
tlcos; Comissão do Eclipse Solar de 20 de 
maio - trabalhos de Instalação e levantamen
tos pàra diversas comissões cientificas nacio

. nals e estrangeiras; Conselho Nacional de Geo
grafia - trabalhos de triangulação e nivela
mento de precisão. 

Sente-se multo honrado e grato o Departa
mento Geográfico pelos freqüentes pedidos de 
seus técnicos para colaboração em trabalhos 
de grande vulto e de lnterêsse geral. Contudo. 
ê.sse tato vem desfalcar a Repartição para a 
execução de seus trabalhos normais no levanta
mento da carta em r : 100 000 e outros, de 
modo que se torna necessária uma ampliação 
do quadro do pessoal técnico, o que deverá 
ser objeto de atenção na reestruturação dos 
serviços do Estado . 

Aparelhagem para trabalhos aerofoto
gramétricos 

Atendendo a uma antiga aspiração do De
partamento Geográfico, foram Iniciados, com 
o lmpresclndlvel apolo do senhor secretário da 
Viação e presidente do Diretório Regional de 
Geografia - Dr. J'osé Rodrigues Seabra, os 
estudos e preparativos para a aplicação dos 
processos aerofotogramétrlcos necessãrlos • ao 
aperfeiçoamento e Intensificação dos levanta
mentos geográficos e topográficos ao território 
do Estado. l!: esta uma medida de extraordi
nário alcance e que permitirá a maior ef!ciên; 
ela, economia e rapidez na execução dos diver
sos levantamentos exigidos para atender ao 
crescente progresso do Estado. Nesse sentido, 
foi organizado um plano geral para aquisição 
de aparelhagem de restituição, de campo e 
transporte, bem como um plano de estágio 
de técnicos junto às instituições especializadas 
do pais, plano êsse que está sendo põsto em 
execução, à medida das possibilidades. 

Atlvidades do Diretório Regional do Con
selho Nacional de Geografia 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia realizou, durante o anD', 7 reu
niões, .nas quais tratou de assuntos geográficos 
de grande interêsse. 

Na reunião de 9 de janeiro, toram rece
bidos os geógrafos e auxiliares do Conselho 
Nacional de Geografia, chefiados pelo profes
sor Francis Ruellan que se dirigiram à região 
do planalto central, na zona limitrofe Minas
-Goiás, em estudos necessários à Comissão da 
Mudança da Capital Federal. A distinta cara
vana foi prestada, durante a sua permanência 
em Minas, tõda a assistência necessária. Na 

sessão de 4 de fevereiro, tomou o Diretório 
conhecimento do relatório das atividades refe
rentes ao exerclcio anterior e . foi discutida a 
necessidade de um curso prãtlco de topógrafo, 
tendo sido aprovada a resolução número 25 
que cria êsse curso, cuja Instalação depende 
de recursos especiais. Na sessão de S de março 
foi ouvida a palestra do engenheiro Chrlstovam 
Leite de Castro, secretário geral e membro da 
Comissão da Mudança da Capital Federal, a 
propósito da Interiorização da capital. Foi co
memorada a passagem do oitavo aniversário 
da emancipação do Departamento Geográfico, 
em sessão de 25 de março, 1tendo sido, nesta 
sessão, dado conhecimento do plano para a 
campanha do ano em curso. Na reunião de 28 
de abril toram recebidos os primeiros cientis
tas que vieram ao pais afim de darem exe
cução aos estudos e observações a propósito 
do eclipse do sol de 20 de maio. O Diretório 
teve conhecimento, em plenãrlo, do ato gover
namental que Instituiu a comissão estadual 
para os estudos do fenômeno e assistência às 
expedições. Na sessão · de 13 de agôsto o Di
retório tomou conhecimento da· adesão ofereci
da às comemorações do clnqüentenárlo de 
Belo Horizonte pelo Conselho Nacional de 
Geografia e pelo Diretório Regional de São 
Paulo. Ainda nessa sessão foi feita a comu
nicação sõbre os trabalhos da Comissão Esta
dual do Eclipse Solar. Na reunião realizada 
no dia 24 de· novembro, foi recebido o profesaor · 
Allr!o H. de Matos e o professor George Po!
villlers, pertencente à Escola Central e Conser
vatório Nacional de Artes e Oflclos .e conse
lheiro-técnico do Instituto Nacional de Geogra
fia da França, que velo ao Brasil em missão 
cultural. O professor Polvilllers discorreu so
bre a aerofotogrametria, assunto do qual é 
grande autoridade e pelo qual multo se inte
ressa o Departamento Geográfico. Nessa mesma 
reunião foi votada moção de profundo pesar 
pelo desaparecimento trágico do professor Rei
naldo Oti\vlo Alves de Brito, da Escola de 
Minas de Ouro Prêto. que foi destacado mem
bro da Comissão Estadual do Eclipse Solar, 
tendo chefiado o acampamento da comissão. 
mineira em Bocaiuva e apresentado um va
lioso relatório sôbre os trabalhos a seu cargo. 

O Diretório patrocinou, ainda, e acompa
nhou as visitas feitas a Belo Horizonte e ar
redores pelos cientistas da América do Norte, 
Suécia, Finlândia, Argentina, Uruguai, Cahadã 
e da U.R.S.S. participando, por seus represen
tantes. nas reuniões que se realizaram na So
ciedade Mineira de Engenheiros ·e na Associa
ção Brasileira de Cultura Inglêsa, nas quais 
toram fe!te,s as primeiras comunicações cien
tificas a propósito do ecllpse. 

São estas, resumidamente, as pr!nclpats 
ocorrências do órgão geográfico do Estado, 
no decorrer do ano de 1947. 

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 1948." 

..... Concorra para que o Brasil seJa cartogràf!camente bem representado, enviando ao Con
selho Nacional de Geocrafla informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edioã 

da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 
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Livros 
AROLDO DE 

Regional 
Nacional 
1949. 

AZEVEDO - Geografia 
Companhia Editôra 

- São Paulo, Brasil. 

Livro de texto, organizado de acôr
do com o programa oficial e destinado 
à segunda série do curso colegial, cons
titui uma fonte básica de conhecimen
tos atualizados sôbre o panorama polí
tico e econômjco dos povos da terra, 
distribuídos pelas grandes regiões geo
gráficas e em que as diferenças cultu.'." 
rais e as peculiaridades mais marcan
tes são encaradas à luz do desenvolvi
mento histórico e da influência dos fa
tôres geográficos .1 

J.M .C .L. 

ENG.0 LUCAS LOPES - Relatório Téc
nico - Comissão de Estudos para 
a Localização da Nova Capital do 
Brasil - 1.ª Parte - Vol. II -
Rio de Janeiro, 1948. 

O Eng.0 Lucas Lopes, justificando o 
voto que apresentou à Comissão de Es
tudos para a Localização da Nova Ca
pital do Brasil, examina nessa mono
grafia as razões e os fundamentos que 
informam sua convicção. Colocándo o 
problema em têrmos práticos, afim de 
se ter uma idéia do montante do custo 
total daquele empreendimento, o au
tor faz uma "avaliação e classificação 
de despesas com a transferência da Ca
pital Federal e obras complementares 
de -planos nacionais". 

J.M.C.L. 

• 
GUILLERMO MANN - Biologia de la 

Antártica Suramericana - Estu
dios realisados durante la Expe
dición Antártica Chilena, 1947 -
Santiago de Chile, 1948. 

Expõe-se no presente trabalho as 
características da flora e da fauna an
tárticas nas regiões percorrida& em re
centes expedições cientificas, apresen
tando a par da enumeração e identifi
cação do material recolhido, uma apro
ximação das relações ecológicas e agru
pamentos na base de habitats bem in
dividualizados. O texto acha-se enri
quecido com chapas e desenhos. 

J .M.C.L. 

• 
JOSÉ PEREZ DE BARRADOS - Ar

queologia Agustini.ana - Biblioteca 
de Cultura Colombiana - Bogotá 
(Colombia), 1943. ' 

Constitui alentada obra que o Ins
tituto Etnológico e de Arqueologia da 
Colômbia houve por bem difundir en
tre as instituições científicas a que pos
sa ser de interêsse. Reúne os resulta
dos de escavações e pesquisas a que o 
autor procedeu na 'região de San Agus
tin com ampla descrição e interpreta
ção das peças achadas, que se vêem nas 
diversas chapas que acompanham o 
texto . A primeira parte da obra . trata 
da geografia física da área estudada; 
a segunda, refere-se às escavações e· 
achados e a terceira traz as conclusões 
derivadas pelo autor do estudo e aná-· 
lise dos monumen.tos, sarcófagos, tem
plos, utensílios, etc ., descobertos em 
1937 pelos cientistas. 

J .M.C .L. 

• 
F. DE RYCK - Les Lalia-ngolu -

Anvers, 1937 . 

Trata-se de importante .coÂt.r.ibui
ção à etnografia africana em que seu 
autor expõe os costumes, as institui- \ 
ções, a vida econômica, artística e in
telectual dos Lalia-ngolu, do Território 

/ 
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' de Ikela, do Congo Belga. O autor é 
abalizado especialista, tendo vasta ex
periência em cargos administrativos na 
Africa. 

J.M.C.L. 

-te 

HANS STEFFEN Patagonia Occi-
dental - Las cordilleras patago
ntcas y sus regiones circundantes 
- Ediciones de la Universidad de 
Chile - 1944. 

Trata-se de alentada obra em dois 
volumes, em que o especialista acima 
indicado faz um compre~sivo estudo 
sôbre a região montan:trosa da Pata
gônia, desde as linhas fundamentais 
da sua geografia fisica até a meticulo
sa descrição dos aspectos particulares 
que revestem importância quer na ex
plicação dos fatôres naturais, quer no 
plano do aproveitamento econômico e 
possibilidades materiais. 

Grande número de ilustrações, 
pranchas, chapas, etc., enriquecem o 
texto. 

J.M.C.L. 

-te 

MfLTON DA SILVA RODRIGUES 
Contribuição para o estudo de al
gumas características sociais e bio-

métricas de adolescentes da cidade 
de São Paulo - Universidade de 
São Paulo - Boletim LXXXI -
Estatística n.0 2 - 1948. 

O presente estudo resultou da pes
quisa que o autor realizou entre alu
nos do curso secundário de São 
Paulo, valendo-se dos dados constantes 
dos registos obrigatóriamente mantidos 
pelos diversos ginásios. Descreve o au
tor as características sociais, escolares 
e biométricas dêsses adolescentes, com
parando os valores encontrados à luz 
·da composição populacional paulista. 

J.M.C.L. 

-te 

MARGUERITE THIBERT - Proble
mes de formation prrofessionneUe 
en Extrême-Orient. - Bureau In
ternational du Travai! - Geneve, 
1948. 

Trata-se de um relatório sôbre a 
situação atual da Asia no tocante aos 
meios de formação técnica e profissio
nal, promovido pelo B. 1. T., como 
contribuição à política de estímulo 
agrícola e industrial das regiões de 
precário desenvolvimento econômico do 
mundo

1 
em que se empenham os orga

nismos internacionais. 
J.M.C.L. 

Periódicos 
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 

AMERICAN GEOGRAPHERS 
Volume XXXVIII - Number 3 -
September, 1948 - New York (U. ' 
S. A.). 

No- presente número dessa publica
ção científica chamamos a atenção 
para as contribuições que indicamos a 
seguir: "The climatic record: its con
tent, limitation and geographic value", 
por Charles F. Brooks e "Some regio- · 
nal characteristics, of american farms
teads", por Glenn T. Trewartha. O 
primeiro estuda os processos mediante 
os quais se obtém os valores climáticos, 
mostrando os desenvolvimentos técni
cos e mecânicos verificados durante o 
período de guerra . 

O segundo aprecia no quadro das 
condições da vida rural americana, as 
funções e a estrutura específica das 

"farmsteads", que centralizam as ope
rações numa fazenda. 

J.M.C.L. 

-te 

AGRICULTURE - Vol. V - N.0 3 -
Revue trimestrielle publiée par la 
Corporation des Agronomes de la 
Province de Quebec, Canadá. 

Os problemas pedológicos e agrí
colas canadenses são apreciados em 
diversos ângulos nos artigos que enfei
xa o número em referência de Agrt
culture. Além da matéria referente à 
Sociedade de que é órgão, contém os 
seguintes trabalhos: 

"O problema da matéria orgânica 
nos solos de Quebec", por Bruno Lan
dey; "O esgotamento do solo", por 
Ulric .Jean"; "O contrôle da erosão", 
por Auguste Scott e "Problêmes agri-

1 
)..· 
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coles et realisations agronoiniques" 
por Georges Gauthier. 

REVISTA GEOGRAFICA AMERICANA 
- Afio XVI - Vol. XXX .:__ Num. 
182, Buenos Aires (Argentina), no

. viembre, 1948. 

Focalizando aspectos pitorescos da Geo
grafia em diversos países, como meio 
de difundir o conhecimento das rea-: 
!idades americanas, essa revista apre
senta em forma accessível a todos, não 
especializada, trabalhos descritivos, 
como "Alguns aspectos de! Delta del 
Parana", por Juan Baader. 

CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR
NAL - Vol. XXXVII - N.º 5 -
November 1948 - Ottawa (Ca
nadá). 

O número acima indicado do ór
gão da Sociedade Geográfica ~anaden
se, encerra alguns trabalhos sôbre te
mas da geografia canadense e do mun
dQ, conforme se vê do sumário que 
transcrevemos abaixo: "Glacier obser
vations in the Canadian Cordillera -
por Victor Meek; "The Scottish "Do
ocot" por L. S. Paterson; Surveying 
on the Hamilton River, Labrador -
Por J. Desbarats; Balsa - Ceylon's 
new industry - por J. R. T. Richar
dson. 

ECONOMIA - Ano X - N.0 15 - São 
Paulo, dezembro; 1948. 

Economia apresenta neste número 
matéria de interêsse acêrca de pro
blemas econômicos e financeiros do 
Brasil atual. Entre êsses, cabe pôr em 
relêvo os seguintes: "A elasticidade da 
procura norte americana do café", pelo 
Prof . Hélio Schlittler, "Petróleo e di
nheiro'.' por Joaq.uim Maia; ''.Os adu
bos quimicos na cultura do fumo", por 
Renato Ceriani; "Defesa dos preços dos 
produtos agrícolas" de Alvaro de Oli
veira Machado; "A pobreza rural na 
América Latina" de Cristóvão Dantas 
e "Reestruturação do eooperativismo 
paulista", por Luís Amaral. · 

NOTES AFRICAINES - Institut Fran
çais d'Afrique Noir - N.0 40 - Ou
tubro 1948. 
Entre outros estudos que focali

zam diversos aspectos da Africa Ocl
den tal Francesa, importa salientar, 
pelas conclusões gerais que nêle se con
têm, o trabalho assinado por Raymond 
Shnell, em que se analisam os tipos de 
erosão dos solos observados na região 
de floresta da Africa Ocidenta,l Fran-
cesa. 

J.M.C.L. 

iC 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLO
GIA - Afio IX - Vol. IX ~ N.º 3 
- México. 
Nesse número do órgão acima in

dicado aparece, além de trabalhos es
pecializados, o artigo intitulado "Las 
Ciencias Sociales, Medios, y Fines", por 
Robert Redfield, que, por seu caráter 
geral, merece ser assinalado aqui. 

J.M.·C.L. 

iC 

EL SUELO EN EL URUGUAY - IV 
Semana Geografica del Uruguay -
Montevideo, 1948. 
Contém a série de conferências pro

nunciadas por ocasião da IV Semana 
Geográfica del Uruguay, que teve por 
tema primordial o solo do Uruguai. 
Abaixo transcrevemos os títulos dos 
trabalhos apresentados: "Estado actual 
demuestros conocimientos sobre el sub
P.uelo del Uruguay" - por Rodolfo Men
dez Alzola; "Genesis y évolucion de los 
suelos" - Ing. Carlos A. Fynn; "El 
precioso activo que encierran nuestros 
rios y arroyos" ....:... Ing. Victor B. Sou
driers; "Aspecto geo-quimico de Ia ac
cfon de 'las aguas en las rocas" - Ma
ria I. de Arce de Speroni, "El manto 
vegetal" - Ing. Gustavo Spangemberg.; 
"Desiertos en marcha, el drama -de los 
suelos en el Uruguay - Ing. Daniel Rey 
Vercesi. 

J.M.C.L . . 

iC 

JOURNAL DES GEOMETRES EX
PERTS ET TOPOGRAPHES FRAN
ÇAIS :...__ 109° Année - N.0 12 - Dê
cembre, 1948 . 
Além de trabalhos de indole espe

cializada, inclui duas contribuições cujo 
registo se recomenda aqui, a saber: 



• 
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"Regroupement cultural et remem
brement" aplicado às circunstâncias da 
propriedade rural francesa no após
guerra, por Jean Marie Schmerber e 
"Conseils pour la tria'ngulation" pelo 
Gal. Hurault. 

J.M.C.L. 

iC 

REVISTA GEOGRAFICA DE CHILE -
• Terra Australis - Ano I - N.º 1. 

órgão divulgador do Comitê Nacio
nal de Geografia e do Instituto 0€0-
gráflco Militar, surglu o presente perió
dico em substituição às publicações da
quelas entidades, atendendo à necessi
dade de "intensificar a investigação e 
divulgação do conhecimento sôbre o 

patrimônio nacional, físico e humano" 
daquele pais. As matérias científicas 
estão distribuidas pelos seguintes itens: 
geopolitica, geografia, geologia, arqueo
logia, climatologia, biogeografia, geofi
sica, geografia econômica, astronomia, 
geodésia. Dentre êsses trabalhos cum
pre salientar os seguintes: "Algunas 
reflexiones geopolíticas sobre el pre
sente y el futuro de America y de Chi
le", por Ramon Canas M.; "El Oceano 
Pacifico y la Prehistória Chilena", pela 
Dra. Grete Mostny; "Mapa pluviomé
trico de la zona del desierto y de las . 
estepas calidas", por Elias Almeyda 
Arroyo; "Las auroras polares", por R'. 
P. Francisco Gun-Bayer. Os demais 
dizem respeito mais exclusivamente à 
geografia daquele país. 

J.M.C.L . 

..-
S. lhe lntere88a adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
1ua Seeretarla (Praça Mahatma Gandhi, 14 - Edlficlo Francisco Serrador - li. o andar -

Blo ele Janeiro) que o atenderá pronta e aatisfatôrlamente; 



Contribuição 

bibliográfica especializada 

Boletim do Seryiço Geologico 
e Mineralógico do Brasil 

lndice e súmula dos assuntos constitutivos dos Boletins Ns. 1 a 99 
(Ns.1Za21) 

BOLETIM 17. - Vários autores. 1926, 
54 páginas, 1 corte geológico, 1 ma
pa geográfico, bibliografia de 13 
obras. 

1 - Aguas termo-minerais do vale 
do rio Itapicuru, Estado da Bahia, por 
José Ferreira de Andrade Júnior. -
Descoberta da ''água do Cipó"; históri
co e desenvolvimento do seu aproveita
mento. Situação. Geologia; formação 
arenosa cretácea entre Barracão e Ci
pó. Fontes minerais Fervente, Muriço
ca, Mosquete, Rocinha, Olho d'Agua, 
etc. Fonte do Cipó; situação, perfil geo
lógico; discordância do arenito cretá
ceo, onde emerge a água e as camadas 
superiores horizo·ntais. Moluscos ano
donta do Itapicuru e ossadas fósseis de 
mamíferos da camada de argila hori
zontal. Tufo calcáreo e calcáreo cin
zento de Cipó. Provável idade pleisto
cênica para as argilas e areias do Ita
plcuru. Fraturas retangulares e fase · 
hidro-termal post-cretácea de Seremão. 
Folhelhos e calcáreos sotopostos ao are
nito cretáceo, talvez série Sergipe; 
Ieptinolitos, leptinitos e gnaisses. Des
crição petrográfica de 5 lâminas pelo 
Dr.. Djalma Guimarães. Conclusão; 
gl!füogia do curso do Itapicuru; os se
dimentos terciários e cretáceos; areias, 
argilas e fósseis pleistocênicos} . tectô
nica, falha e ação hidro-termal. As 
fontes; vazão e temperatura; · compo
sição e análises químicas e proprie
dades físicas das várias fontes; sua 
mineralização. Tectônica, origem· e 
emergência; mecanismo da . clorora
ção e provas pela presença de boro 
da origem eruptiva das águas termais 
de Itapicuru. Radioatividade; gases 
espontâneos e relação entre função 
radioativa e desprendimento dos gases 

espontâneos. Análises de radioatividade . 
das águas do Cipó e Fervente. Cálculo 
de boro-radioatividade, potência e va
lor radioativo das fontes do Cipó·. Qua
dro comparativo de fontes francesas e 
da fonte de Cipó~ Azôto e gases nobres 
nas águas minerais; relação entre ga
ses raros variando com o teor em azôto, 
anidrido carbônico e profundidade; im
portância do estudo dos gases espontâ
neos das fontes minerais. Variação da 
emanação com o regime e origem da 
água. Conselhos sôbre as pesquisas de 
águas radioativas. Aplicações terapêu
ticas das águas minerais. Considerações 
sôbre a captação de fontes de Cipó. 

2 - Reconhecimento geológico da 
parte ocidental do Estado da Bahia, por 
Luís Flores de Morais Rêgo. - Situação 
da área estudada; hidrografia; orogra
fia e relêvo; o planalto divisor de águas· 
do São Francisco, Tocantins e Parnaíba; 
feições fisiográficas; subsolo do vale e 
seu perfil litológico; vazantes e "for
mação das Vazantes"; Ipueiras; as 
inundações; trabalho erosivo do São 
Francisco e Rio Grande; coroas e vaza; 
Megatherium e Mastodon na formação 
"Vazantes"; antigos lagos pleistocêni
cos ou condições sub-aéreas geraram 
as "vazantes"; dunas entre Barra e Pi
lão Arcado; tabuleiros; extensão e 
distribuição da formação "Vazantes". 
Arqueano; as rochas cristalinas; sua 
distribuição, fisiografia, peneplano an
tigo e a caatinga. Cambriano ? Série 
de L,avras; quartzitos com intrusões de 
eruptivas das serras do Estreito e do 
Boqueirão; textura; metamorfismo; po
sição estratigráfica e relação com a 
Chapada Diamantina e a sua referência 
à série de Lavras. As três divisões de 
Branner para esta série, arenito con
glomerático; folhelho Caboclo; arenito 

• 
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do Tombador. Crític0i desta classifica- suas coordenadas; constituição litoló
ção. Algonquiano? Filitos e quartzitos glca. Geologia, litologia; metamorfis
da série Jacobina; seus caracteres mi- mo; diáclases; gliptogênese; análises 
neraiógicos; minério de ferro da série petrográficas pelo Dr. Djalma Guima
do Limoeiro; tectônico, fraturas, intru- rães. Geologia econômica; mica de F..s
são ácida, área e distribuição desta sé- pera Feliz; localização das jazidas; 
rie e razões de sua correlação com a de "casqueiros"; os trabalhos das minas; a 
Jacobina. Sincronismo tectônico desta ação do Estado sôbre elas e o contra
série e da de Lavras com a do centro de bando; os "Marreteiros"; berilos e tur
Minas. Siluriano? Série Bambuí; cal- matina negra da jazida de Taquaruna; 
cáreos e filitos; seus tipos; análises dos quartzo, feldspato e caulim; rocha ma
calcáreos; a tectônica da série Bambui; triz, o pegmatito; modos de exploração; 
posição estratigráfica e forma estrutu- descrição das Instalações e da marcha 
ral das séries "Vazantes", "Jacobina", Companhia Brasileira de· Porcelana; 
"Lavras" e "U~ucuia". Extensão e glip- dos trabalhos; matéria prima. Fontes 
togênesis da série Bambuí. Estrutura de "Fervedouro" e Carangola; situação 
sinclinal e monoclinal desta série entre e clima; instalações balneárias; vias 
os rios Prêto e Grande;· discussão da de comunicações; inexistência da aná-
idade da série. Dissolução do calcáreo; Use qufmica da água. · 
grutas e cavernas; estalactites e esta- 2 _ Berilo e mica do vale do rio 
lagmites de São Desidério; desmorona- Doce, por Luciano Jacques de Morais. 
mentos subterrâneos e falsos tremores 
de terra; aspectos fisiográficos; clima; - "Companhia Minas de Golconda"; 
solo imigração. Cretáceo? Arenito do situação das jazidas; geologia; gnais
Urucuia; sua textura, composicão, con- se, pegmatito e diabásio; berilo; pro-

• • t - i priedades; Lavra Nossa Senhora do 
sistencia, cor, es rutura, inclusoes de s - Rosário, um pegmatito caullnlzado; 
lex e leitos de conglomerados; leitos ho- ... emburrado de cristal",· "malacacheta 
rlzontais e discordância com as séries tatu", "tatuzinho" e "borrões pretos"·, inferiores. Gllptogênesis; cômoros; o o modo de ocorrência do berilo; esco
arenito Urucuia formador do planalto ras, olhos, chuveiro, costura; dimen.,. 
central; sua distribuição. A grande es- sões comuns; côres; informações; em
carpa da fronteira Bahia-Goiás, traba- prêgo. Mica: ocorrência e posição no 
lho do rio Palmo; os "Campos Gerais" 
ou os 'IGerais"; as "Campinas", os "Bai- pegmatito; côres; defeitos; explora-
xões", os "Marimbus", as "Veredas"~ ção; beneficiamento. Columbita; ocor-

- , rência no "emburrado da mica"; aná-
Ambiente gerador, condiçoes sub-ae- Use química; condições econômicas·, 
reas. Discussão da idade do "arenito 
urucuia". Terciário; plioeiênio; "Cal- aplicações. Turmalina; informações;· 

, Lavra Nossa Senhora do Rosário, do 
cáreo caatinga"; lixiviação do calca- Ferreira e da estação de Lajão, no 
reo Bambuí; quadro cronológico da re-
gião. Geologi11. econômica; calcáreo da rio Doce. Conclusão: lugares de ocor-
série Bambuí; diamantes em São Mar- rência dos mineràis acima; descri
celo; ferro da série Jacobina; ouro da ção geral da geologia e ocorrências 
cidade Correntinas; cobre de Brotas; minera)s na !aixa Colatina-Antôelnio 
mica e quartzo dos arredores de Santa . DJas-Sao Dom~~os do. Prata . . R ~
Rita. pirita da série Lavras· salitre . çao da dis~rlbmçao das Jazida~ de ~er1-

, i ' ha ,,,. lo, turmalina e mica no Brasil: Minas 
das .grutas e s lex do arenito das c - Gerais, Bahia, Capital Federal, Paraí-
padas. ba, Rio Grande do Norte, São Paulo, 

BOLETIM 18. - Vários autores. 1926, 
62 páginas, 15 fotos, bibliografia de 
13 obras. 

1 - Reconhecimentos nos municí
pios de Santa Luzia do Carangola e 
Manhuacu, Estado de Minas Gerais, 
por Eugênio Bourdot Dutra. - Aspec
to geral; gllptogênese e fisiografia ar
queana da região; rêde hidrográfica, 
corredeiras e quedas d'água . A serra 

· de Caparaó; sua ascensão; planalto de 
campos de Caparaó; flora; fauna; o 
gado brasileiro; pousos; o pico da Ban
deira; suas altitudes determinadas; 

Pernambuco e ceará. 
• 3 - Jazidas de amianto de Ca~ 

té, por José Ferreira de Andrade Jú
nior. - PosiC:ão geográfica das jazi
das; deirenvolviment.o históric~ da sua 
exploração; até o tratamento- e classi
ficacão atuais. Orografia e rêde hidro
gráfica da região. Geologia; distri
buição do arqueano e da série de Mi
nas; seus aspectos estruturais e tex
turais; caracteres litológicos; disposi
ção estratigráfica; veios de diábases; 
calcáreo do Morro de Terra Vermelha; 
descrição das jazidas; associação do 
amianto ao talcochisto e serpentina; 
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perfil descritivo da jazida da Ponte do 
Morro; ocorrência do amianto; suas 3 
variedades; sedoso, fibroso e das fen
das; modo de ocorrência. e análise quí
mica das 3 variedades de amianto; 
ligeiras notícias sôbre o amianto de 
Pedras Pretas, de Sapeis de São Gon
çalo, de Morro Vermelho e do Morro 
da Terra Vermelha. Estudo das rochas 
relacionadas com o amianto, realiza
dos pelo Dr. Dj alma Guimarães, de 

• Caeté, Morro Vermelho e Taquaraçu. 
Gênese do amianto por ação metamór
fica de águas aquecidas carregadas de 
sílica e alumina sôbre calcáreos dolo-

, míticos da série de Minas. Conclusão; 
lance de olhos sôbre a geologia, a glip
togênese e o metamorfismo. Movi
mentos · tectônicos atuando sôbre a sé
rie de Minas. 

4 - Idade de minerais radioativos . 
do Brasil, por Eusébio de Oliveira. _: 
Os minerais radioativos encontrados 
em diques de pegmatitos em Minas 
Gerais; as revistas que descrevem os 
minerais e dão suas análises; transfor
mações radiotivas com produção de 2 
corpos: rádio G, isótopo do chumbo, e 
hélio; principio do cálculo da idade de 
1 mineral radioativo, em função das 
porcentagens do U, Th i; Pb e. da . ve
locidade de tra•nsformaçao rad1oat1va; 
fórmulas adotadas por Dr. Fraude L. 
Hess e por Mme. Curie e por Eusébio 
Paulo de Oliveira; aplicação ao caso 
de unia samarsquita do Divino e de 
uma policrasita de Santa Clara. 

5 - Jazida de quartzo do norte do 
Estado de Minas Gerais, por Luciano 
Jacques de Morais. - Ocorrência de 
quartzo hialino nas serras do Cabral, 
Mineira e Itacambira; jazidas da serra 
do Cabral; Lavrinha; Guará, Santo 
Antônio, Comechas, Santo Antônio das 
Comechas, Galheirinho e Porteiras; 
descrição das jazidas das Porteiras e 
de Lavrinha; "cristaleiros"; "mulas"; 
"dente de cão"; "ôvo de ema"; "linha 
de cristal"; "catas"; "lavrado", as in
formações; jazidas da Serra Mineira, 
Santa Rita e Buriti do Cláudio. Três 
lavras de quartzo na serra de Itacam
bira. 

Boletim 19. - ·Estudos geológicos e 
mineralógicos feitos na bacia do 
rio Doce para o fim de localizar 
usinas siderúrgicas. - Vários auto
res. 1926, 107 páginas, 1 mapa geral. 

1 - Considerações, 31or Luís Filipe 
Gonzaga Campos. - Justificativa do 
vale do rio Doce como local para insta-

lação das usinas e primeiras medidas 
para essa realização; povoamento; 
energia e combustível; transporte; lo
cação da usina; razões do emprêgo da 
electro-siderurgia; vantagens econômi
cas do forno elétrico; transporte do car
vão e minério por água; condições es
senciais para a localização da usina. 

2 - Considerações, por Eusébio P. 
de Oliveira. ~ Forno eletro metal em 
vez de forno alto a carvão de madeira; 
os contratos de exportação do nosso mi
nério de ferro e criação da siderurgia; 
critica ao contrato Farqhuar; ·as jazi
das de ferro; indispensável o ramal 
Santa Bárbara-São José. da Lagoa; mi
nério de · ferro de Cocais e Cacunda; 
calcáreo; caráter dolomítico da região; 
necessidade do ramal à barra do rio 
do Peixe para transporte de calcáreo; 
manganês; jazidas próximo a Santa 
Bárbara e a· São João do Morro Gran
de; quedas d'água; possível necessi- . 
dade das· cachoeiras e do Salto, da 
Mamona e do Funil, com 70 000 e. v.; 
carvão vegetal; 240 000 alqueires de 
matas no vale; 2 000 m• de lenha por 
alqueire. 

3 - Relatório de Odorico Rodrigues 
de Albuquerque. - O- valor das infor
mações dos proprietários de terras, sõ
bre ·minas, minérios, etc. Geologia da 
bacia do rio Doce; <;landarela; Fonseca; 
aluvium; glaciação pleistocênica?; sé
rie de Minas; o arqueano; litologia; 
rêde hidrográfica jovem; tectônica no.. 
va, post-terciário; esteatitos no contacto 
algonquiano-arqueano; estruturas; gra
ben,horst e falhas. Relação dos mine
rais, minérios e rochas de valor indus
trial da bacia do rio Doce; ferre; situa
ção das jazidas; relato geral da excur
são geológica; fábrica de ferro de Agua 
Limpa; jazida de Morro Agudo; jazida 
de Monlevade; problema de transporte 
e de energia hidráulica; vila Antônio 
Dias; seu histórico; hematita quartzi
fera de Pinhões; sua análise; aflora
mentos de Cocais Grande e análise do 
minério de Poço Redondo; calcáreo; 
camada de 0,5 m de calcáreo em Inha
pim e sua análise química; pedreira cal
cárea do Rochedo; sua análise; inexis
tência de calcáreo para siderurgia; bai
xada das Traíras e do Queiroga; Fi
gueira, centro de comércio de minerais; 
pedras semipreciosas entre os rios Sa
çui-Grande e Saçui-Pequeno; minério 
de Agua-Branca, Peçanha e sua análi
se; minério de Tôrre de Ferro e análise; 
itabirito de Três Morros; jazida de Can
donga; análise do minério; o berilo ver-

• de da Esmeralda; morro do. Cacunda e 
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sua jazida de ferro; blocos esparsos de 
minério; normas para sua pesquisa; o 
minério de manganês de Pedra de Ferro 
e sua análise; manganês do portão da 
Fazenda Braga e análise, indicado para 
o "Spiegeleisen"; outras jazidas de 
manganês. 

· 4 - Estudos da bacia do rio Doce 
para o fim de localizar usinas siderúr
gicas, por Luís Flores de Morais Rêgo. 
- Geologia: arqueano e suas ro
chas; algonquiano; suas rochas; areias 
terciárias e aluviões modernas; ja
zidas de ferro; situação; análise; na
tureza e tipo d~ minério; jazidas de 
calcáreo; situação em· tôrno de Inha
pim; natureza, tipos e análises de cal
cáreo; calcáreo do Rochedo e análises 
de amostras de 6 lugares; ramais ferro
viários para transporte do calcáreo e 
as suas condições técnicas. Fôrças hi
dráulicas; principais cachoeiras e cor
redeiras do rio Doce e Piracicaba e seus 
afluentes. Matas; solo, vegetação e der
rubadas destrutoras; 240 000 alqueíres 
de matas ou 480 000 0000 ms de lenha 
para construção e carvão. Recursos mi
nerais diversos; lavras de pedras cora
das; situação e variedades ocorrentes; 
cotação das 'pedras por grama; mica 
em Peçanha e Teófilo Otoni; lavra de 
ouro de Cuieté; grafita de Redentor e 
sua análise. Locais para instalação da 
usina; condições gerais de abastecimen
to e condições locais. Crítica da loca
ção: a) vargem do Pimenta; b) var
gem da Capelinha; c) esplanada do 
Calado; d) Figueira do rio Doce. S~iu
bridade da região. 

5 - PrOjeto de usina eletro-side
rúrgiCa, por Luís Flores de Morais Rê
go. - Volume da produção; tipo· do 
produto; energia elétrica requerida; re
dutor. Fornos altos; capacidade, tipo, 
marcha; instalações acessórias; apa
relhamento necessário para acearia, 
laminação, usinas de ferro, ligas e elé
trodos; oficina mecânica e usina elétri
trica; especificações e caracteristicas de 
todo o aparelhamento da usina. 

6 - Nota petrográfica sôbre as ro
chas da bacia do rio .Doce, por Djalma 
Guimarães. - Estudo petrográfico e 
microscópio de 2 amostras de rochas 
da região. 

7 - Fôrças hidráulicas, por Megál
vio da Silva Rodrigues e Mário Barbosa 
de Moura. - Fisiografia da região e re
lêvo; vias de comunicação; descarga do 
Piracicaba em Antônio Dias. Cachoeira 
do Salto; situação; geologia; aprovei
tamento; topografia; potência possível. 

Corredeira do Amorim; situação; o 
melhor aproveitamento; geologia; to
pografia e potência; corredeira do Fu
nil; situação; queda; aproveitamento; 
potência. Outras corredeiras; 120 000 
H. P. teóricos em 34 quilômetros do Pi
racicaba. 

BOLETIM 20. - Fôrças hidráulicas. 
(Trabalhos de 1924) . Vários auto- · 
res. 1926, 34 páginas, 9 mapas de 
rios, 1 gráfico de descarga do Pa-
raíba. · 

1 +-- Rio Capivarí, Estado do Para
ná, por Ai"aken de Azeredo Coutinho e 
Ernesto de Melo Filho. - Estudo do 
"Salto qo Inferno". 

2 - Rio Grande, Estado de Minas 
Gerais, por Valdemar José de Carvalho 
e Tasso Costa Rodrigues. - Estudo da 
cachoeira de Aiuruoca, das Furnas 
e reconhecimento das cachoeiras <la 
Agua Preta'', da "Capivara" e do "Fabi". 

3 - Rio das Velhas, Minas Gerais, 
por An.tônio José Alves de Sousa, Sál
vio de Almeida e Valdemar José de Car
valho. - Estudo dos desníveis entre 
Esperança e Rio Acima, cachoeira de 
Bonga corredeira das Pirambeiras e do 
Bem-te-vi. 

.4 - Rio Paraúna, Minas Gerais, 
por Antônio José Alves de Sousa e Sál
vio de Almeida. - Estudo do "Salto do 
Paraúna" e corredeiras a montante. 

5 - Rio Piracicaba, Minas Gerais, 
por Megálvio da Silva Rodrigues e Má
rio Barbosa de Moura. - Estudos dos 
saltos de Antônio Dias, corredeiras do 
Amorim e "Funil". 

6 - Rio de Contas, Bahia, por Aris
tóteles Alves Pinto e Jaime' Martins de 
Sousa. - Estudo da cachoeira do "Pan-
cada". · 

7 - Rio Paraíba, Estado do Rio, por 
Luís Lõfgren. - Estudo de descarga do 
rio Paraíba em Barra do Piràí, em 
1921. 

BOLETIM 21. - Vários autores, 19'26, 
70 páginas. 

1 - Jazida 'de magnetita de Anitá
polis. Estudo geológico e petrográfico da 
jazida de magnetita de Anitápolis, Es
tado de Santa Catarina, por Luís Flores 
de Morais Rêgo e Djalma ·Guimarães. 
- Vias de comunicação; topografia; 
fisiografia; orografia; hidrografia da 
faixa entre Florianópolis e Anitápolis. 
Geologia geral; formas topográficas e 
fisiográficas; litologia e petrografia das 

• 

, 
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rochas da região; sienitos nefelínicos e 
suas análises químicas. Ilha: de Santa 
Catarina; sua geologia; transgressão 
eo-cretácea e regressão cenozóica . A 
Serra de Cubatão; descrição do seu gra
nito. Argilas da Costa. Rochas de Cal
das; fonte de água termal; granito só
dico de Caldas; granito sódico de Tere
sópolis. Conglomerado do rio Prêto com 
fósseis glossopteris, sincrônico do Or
leães; o granito da região de Anitápo
lls. Veios de pegmatito sódico. Estudo 
petrográfico da região e analises quí
micas das f'Ochas. ,Os sedimentos de 
Anitápolis; o conglomerado e filitos e 
ardósia fossilífera. Tufo vulcânico no 
alto rio Braço do Norte. Filltos e ardó
sias fossilíferas do rio da Várzea; ordo
vicianos os fósseis. Metamorfismo do 
magma gra:nítico sôbre os sedimentos, 
inclusive um calcáreo. Arenito super
Posto ao conglomerado, cortado por 
um augita-porfirito; idade desta rocha. 
Camadas de folhelhos com leitos de 
carvão no divisor de arenito nas bacias 
do Tubarão e do Itajai; análise do 
carvão. Plantas fósseis dos folhelhos. 
Idade dos conglomerados, folhelhos e 
arenitos. A Serra Geral, resumo geoló
gico, petrogenético e metamórfico, se
guido de um quadro crono-geológico. 
Geologia econômica; calcáreo e ro
chas eruptivas dos leitos do Pinheiros 
e do Prêto, petrografia e análise destas 
rochas. Distribuição das eruptivas piro
xenolíticas e nefelínicas da região. In
dicio da ocorrência de minério de fer
ro; correlação das ocorrências do mi
nério com as rochas piroxenoliticas; 
variedades diversas do minério e res-

, pectivas análises. Estudo petrogenético 
e em particular metalogenético da 
jazida. 

2 - Reconhecimento topográfico e 
geológico no Estado de Santa Catarina, 
por Eugênio Bourdot Dutra. - Secções 
geológicas interessantes: Ponta Gros
sa-Pôrto União; castro-União; Pôrto 
União-São Bento. Mafra; geologia e 
fósseis; série Itararé até Itaiópolis; sé
rie Tubarão até Paraguaçu; arenito 
Tubarão e seus caracteres; calcáreo do 
Tubarão e sua análise; corte ge~lógico 
Rio Negro-São Bento. Afloramentos de 
magnetita em Joinville e trabalhos de 
pesquisa; tipo de jazida e análise do 

minério. Secção Jaraguá-Blumenau; 
chumbo do ribeirão da Prata; situação 
da jazida; pêsquisas; tratamento; aná
lise do minério; tipo de jazida; rocha 
encaixotante; atitude de jazida; gale
rias de pesquisas. Secção Morro Pela
do-Serra Geral; dificuldades de traba
lho. Secção do granito de Taquaras aos 
folhelhos de Iratí do Lombo Alto. Plan
tas fósseis de Joaquim Branco. Calcá
reo da Rocinha; seu perfil. Jazida de 
carvão de Lauro Müller e seu perfil; 
carvão de Uruçanga e perfil da jazida; 
carvão do rio América; perfil da jazida; 
Criciúma; jazida de carvão, trabalhos 
de exploração e- perfil secção da Serra 
Geral ao Campo do Ilhéu. Excursões 
geológicas pela região do rio Itaj aí. Sé
rie do Rio Itajaí; sua distribuição; ca
racteres litológicos. Estrada Florianó
polis-Lajes; geologia; secções; contac
to das várias séries. 

3 - Nota sôbre a mina de chumbo 
do Ribeirão da Prata, município de Blu
menau, Estado de Santa Catarina, por 
Horace E. Williams. - Situação; insta
lações e trabalhos; verificação do teor; 
formações geológicas; intrusões ígneas; 
veios de quartzo; metamorfismo; aflo
ramentos de minério; traçagem das ga
lerias e suas formâções; associações mi
nerais; jazida de grande corpo de mi
nério. 

4 - Volframita e cassiterita no mu
nicípio de Encruzilhada, no Estado do 
Rio Grande do Sul, por Djalma Guima
rães. - Ocorrência da volframita. La
vra. Estabelecimento das minas; si
tuação; ocorrência da cassiterita; rin-

. cão dos Pedrosas e dos Tabuleiros da 
fazenda dos Silvas; jazidas entre o rio 
Camaquã e arroio dos Vargas. Encru
zilhada e seu granito róseo. Veios de 
quartzo com volframita e cassiterita de 
Estabelecimento das Minas; distrito 
petrográfico desta região; arenito triás
sico no município de Encruzilhada; mi
cachistos da fazenda do Tabuleiro; 
gnaisse de Camaquã; cassiterita de Pi
ratiní. Estabelecimento das Minas; res
tos das instalações; como foi trabalhada 
a jazida; produção; da .extensão dos ve
eiros; energia utilizada; vias de comu
nicação; jazidas de cassiterita; a de Pi
ratini; pesquisas realizadas; ocorrên
cia da cassiterita; produção mensal. 

..- O Serviço Central de Documentacão Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
· completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco, destinando-

1e êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 15 
a 30 de junho de 1948 

Leis e decretos 
Lei n. • 291, de 22 de Junho de 1948 - "Dls-

• põe sôbre a abertura de contas bancárias 
de súditos do Eixo". 
"Dlãrlo Oflc.lal" de 28-6-48. 

Decreto n.º 24 488, de 6 de fevereiro de 1948 -
"Autoriza estrangeiros a adquirir o domf
nlo útil do terreno de marinha que men
ciona situado nesta capital"'. 
"Dlãrlo Oficial" de 21-6-48. 

Decreto n.º 24 7'9, de 8 de abril de 1948 -
"Concede a firma F. Pereira & Cla . Limi
tada autorização para funcionar como em
prêsa de navegação de cabotagem, de acôr
do com que ptescreve o decreto-lei n. 0 

2 784, de 20 de novembro de 1940". 
"Diãrlo Oficial" de 26-6-48. 

Decreto n.º 24 809, de 13 de abril de 1948 
"Concede à Indústria Eletro-Mecànica Ar
dos Limitada autorização para funcionar 
como emprêsa de mlneraçã9". 
"Diário Oficial" de 28-6-948. · 

Decreto n. 0 24 980, de 20 de maio de 1948 T 
"Introduz modificações e acrescenta artigos 
à Ordenança Geral para o Servico da 
Armada". 
"Diãrlo Oficial" de 26-6-48. 

Decreto n. 0 24 993, de 25 de maio de 1948' -
"Autoriza estrangeiro a adquirir a ocupa
ção do terreno de acrescido de marinha 
que menciona e suas benfeitorias, situa
dos nesta capital. 
"Dlãrlo Oficial" de 26-6-48. 

Decreto n.0 25 006, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João CoE!lho 
Dias a . lavrar caullm e associados no mu
nlclplo de Juiz de Fora. Estado de Minas 
Gerais" . 
"Diário Oficial" de 22-6-48 . 

Decreto n .0 25 027, de 28 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Fa
rias .a comprar pedras preciosas". 
"Dlãrlo Oficial" de 17-6-48. 

Decreto n.º 25 029, de 28 de maio de 1948 
"Autoriza o cld.adão brasileiro MHton Ama
ro do Nascimento a comprar pedra~ pre
ciosas". 
"Dlãrlo Oficial" de 17-6-48. 

Decreto n.0 25 066, de '1 de Junho .de 1948 
"Concede à The City of Santos Impro
vements Company, Llmlted autorização 
para continuar a funcionar na República". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-6-48. 

Decreto n.0 25 088, de 11 de junho de 1948 -
"Altera com redução de despesa a Tabela 
Num!\rlca Ordlnãrla de Extranumerárlo 
Mensalista do Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro do Ministério da Via
ção e Obras Públicas". 
"Dlãrlo Oficial" de 17-6-48 . 

Decreto n. 0 25 092, de 14 de Junho de 1948 -
"Concede à companhia The Rio de Ja
neiro Tramway Llght and Power Llml
ted autorl~ação para continuar a funcio
nar na República". 
jDlãrlo Oficial" de 26-6-48 . 

Decreto n.0 25 095, de 19 de Junho de 1948 -
"Aprova projetos e orçamentos de obras 
a cargo da Companhia Mojlana de Estra
das de Ferro". 
"Dlãrio Oficial" de 28-6-48. 

Decreto n.0 25 lH, de 18 de Junho de 1948 -
"Renova o decreto n .o 20 465, de 23 de 
janeiro de 1946". 
"Dlãrlo Oficial" de 24-6·48 . 

Decreto n.0 26 116, de 18 de junho de 1948 ._ 
"Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Al
berto Loiola a pesquisar leuclta, potássio, 
bauxita, silicato de alum1nlo, zlrcônlo e 
associados no munlclplo de Aguas da Pra
ta, Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 24-6·48 . 

Decreto n.0 25116, de 18 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro 
jUeonel Vieira a pesquisar calcãreo no mu
nlclplo de Cantagalo, . Estado do Rio de 
Janeiro". 
' 'Dlãrio Oficial" de 24-6-48 . 

Decreto n.0 25 117, de 21 de junho de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-6-48 . 

Decreto n.0 25 118, de 22 de íunho 
"Ratifica concessão de s~rvlço 
estadual". 
"Dlãrlo Oficial" de 26-6-48. 

de 1948 -
de loteria · 
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Decreto n.º 25 119, de 22 de Junho de 1948 -
"Revoga o decreto n.o 20 618, de 20 de 
fevereiro de l!l46". 
"Diário Oficial" de 24-6-48. 

Decreto n.º 25122, de 22 de Junho de 1948 -
"Transfere funções de Tabelas Numéricas, 
Ordinárias e Suplementares de repartl
cões do Ministério da Guerra". 
"Diário Oficial" de 24-6-48 , 

Decreto n.º 25 123, de 22 de Junho de lMs 
"Cria função de Mestre, referência 22 na 
'I'abela Numérica de Mensalistas da Adml
nlstracão do Pôrto do Rio d.e Janeiro". 
"Dlàrlo Oficial" de 24-6-48 . 

Decreto n.0 25124, de 22 de Junho de 1948 ...:... 
"Aceita a doacão de um terreno situado 
em Teófilo Otôni, Estado de Minas Gerais". 
"Dlàrlo Oficial" de 24-6-48. 

Decreto n . o 25 125, de 22 de Junho de 1948 -
"Declara de utilidade pública para desa
propriação pela Estrada de Ferro Noro
este do Brasil, as faixas de terra que 
mencionaº. 
"Diàrlo Oficial" de 24-6-48. 

Decreto n. 0 25126, de 23 de Junho de 19'l8 -
"Libera dos efeitos do decreto-lei n . o 
4 166, de 11 de março de 1942, os bens do 
súdito Italiano Pio Tacoli e dà outras 
providências". 
"Dlàrlo Oficial" de 26-6-48. 

Decreto n.º 25 127, de 24 de Junho de 1948 
"Altera sem aumento de despesa a Tabe
la Numérica Ordlnàrla de Extranumerárlo 
Mensalista da Delegacia do Trabalho Ma
rltlmo no Estado do Rio Grande do Norte 
do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio". · 
"Diário Oficial" de 24-6-48. 

Decreto n .0 25128, de 24 de Junho de 1948 - . 
"Concede à Associação Comercial e In
dustrial de Nova Iguaçu a prerrogativa 
da allnea "a" do art. 513 da Consolidação 
das Leis do Trabalho". 
"Diário Oficial" de 26-6-48. 

Decreto n. 0 25 1S4, de 25 de Junho de 19'l8 
"Concede reconhecimento ao curso glna-
11lal do Ginâslo Londrlnense, de Londrina" . 
"Dlárl9 Oficial" de 30-6-48. 

Decreto n. 0 25 1S8, de 25 de junho de 1948 -
"Revoga o decreto n. o 10 307, de 20 de 
agôsto de 1942". 
"Diário Oficial" de 28-6-48. 

Decreto n.0 25 189, de 25 de Junho de 19'l8 -
"Revoga os decretos ns. 5 407, de 28 de 
março de 1940 e 17 099, de 9 de novembro 
de 1944". 
"Diário Oficial" de 28-6-48. 

Decreto n.0 25 140, de 26 de Junho de 1948 
"Retifica os organofamas de que trata 
o artigo 40 do Regul ento aprovado pelo 
decreto-lei n .o 24 74 de 5 de abril de 
1948" . 
"Dlàrlo Oficial" de 29-6-48. 

Decreto n.0 25 141, de 26 de Junho de 19'l8 -
"Declara de utilidade pública para desa
propriação terreno necessário à base aérea 
de Salvador, Estado da Bahia". 
"Diàrlo Oficial" de 29-6-48 . 

Decreto n.0 25 142, de 26 de junho de 1948 
Transfere função de Tabela Numérica Su
plementar de Extranumerárlo-Mensallsta". 
"Diàrlo Oficial" de 29-6-48 . 

Decreto n.0 25 144, de 28 de Junho de 1948 -
"Transfere funcão de Tabelas Numéricas 
Suplementares de Extranumerárlo Mensa
lista de repartições do Ministério da 
Guerraº. 
"Diário Oficial" de 29-6-48 . 

Decreto n.0 25 145, de 28 de J'unho de 1948 
"Transfere função . da Tabela Numérica 
Ordinária ·de Extranumerário Mensalista 
do Laboratório Qulmlco-Farmacêutlco do 
Exército para Idêntica Tabela da Policlfnlca 
Central do Exército ambas do Ministério 
da Guerra". 
"Diário Oficial" de 30-6-48 . 

Decreto n.0 25 146, de 28 de Junho de 1948 
"Transfere função da Tabela Numérica 
Ordlnàrla de Extranumeràrlo Mensalista 
da Diretoria de Obras e Fortlflcaçõe.s do 
Exército para Idêntica Tabela da Prefei
tura Militar". 
"Diário Oficial" de 30-6-48. 

Decreto n.0 25 147, de 28 de Junho de 1948 -
"Dispõe sôbre o Fundo e o Plano de In
denizações e dá outras provlqênclas". 
"Diário Oficial" de 30-6-48 . 

..... 
Concorra para que 10 Brasil seja geogràflcamente bem representado, enviando ao Conselb• 
Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova editie 

da Carta Geográfica .do Brasil ao lllilionlislmo, que o Conselho está elaborando. 



, 
Integra da legislação de interêsse 

geográfico 
Deereto n.0 26 077, de 22 de dezembro de 1948 

Brlge upi monumento nacional a ciàade àe 
Alc4ntara; no Estaào . ào · Maranhao. 

O Presidente Ga República, usan~o da 
atribuição que lhe ~onfere o art. ffl, n• I, da 
Constituição Federal. e 

Considerando . que transcorre nesta data o 
terceiro centenário da Instituição da vila de 
Santo Antônio de Alcântara, antiga Alpela dos 
Americanos, ou Tapultapera, e atual cidade de 
Alcântara, no Estado do Maranhão; . 

Considerando que a referida vila, sede da 
capitania de. Tapultapera ou Cumã, integrante 
do primitivo Estado do Maranhão, constitui 
um dos marcos iniciais da catequese e do 
desbravamento do território setentrional do 
Brasil: . 

Considerando que, anteriormente à insti
tuição da vila por Antônio de Albuquerque 
Cóelho de Carvalho em 1648, já a respectiva 
povoação figurava· nos fastos da luta contra 
o lnval!P_r holandês, em que se despertou e 
alentou·~ sentimento da nova pátrla; 

Considerando que em Alcântara se conser
vam no todo ou em parte, valiosas edificações 
de earáter civil, religioso ou militar, a ates
'tarem a anclp.nldade de sua história e o al
eance de f!Ua contribuição para o desenvolvi-
mento da comunidade nacional; , 

Considerando que tais vestlglos devem ser 
apreciados e protegfdos eIJl se11 conjunto, de 
modo a manter a caracteristiça 'fetção da pai
sagem em que se Integram; 

Considerando que é desejo manifestado 
pela população de Alcântara e do Estado do 
Maranhão ver assegurada a justa veneração 
clvica a êsse precioso conjunto de natureza 
histórica e artlstica. 

Decreta: 
Art. 1• E' erigida em monumento nacional 

.a cidade de Alcântara, no Estado do Maranhão. 
Art 2• O conjunto arquitetônico e urbanls

tlco da cidade · deverá ser inscrito no Livro 
-de Tombo atstórlco, institu!do pelo decreto-lei 
nº 25, de 30 de novembro de 1937, competindo 
à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artls
ttco Nacional, tomar ·as providências necessá
rias pltra a demarcação da área respectiva. 

Art. 3• 1!lste decreto entrará em vigor na 
·data de sua publicação, revogadas as disposl
·Ções em contrário . 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1948, 
127• da Independência e 60• da República. 

(D.O. 28-12-48) 

EURICO G. DUTRA 
Clementí Mariani. 

~ 

.Deereto n. o 26 092, de 29 de dezembro de 1948 

Abre, ao Ministérto àa Guerra, o créàito ellpe
cial àe Cr$ 850 000,00, para àesJ)68as com 
a :conclusão àa carta geogrdfica ào Estaào 
de Mato Grosso. 
O Presidente da República, usando da 

autorização contida na lei n• 431, de 12 dti 
outubro de 1948, e tendo ouvido o Tribunal de 

·Contas, nos têrmos do art. 93 do Regulamento 
·Geral de Contabilidade Pública, decreta: 

Art. 1• Fica aberto, ao Ministério da Guer
raú o crédito especial de oitocentos e cinqüenta 
·m cruzeiros (Cr$ 850 000,00), para o paga-

B.G. -7 

• • 
mento de despesas com os trabalhos comple
mentares e a impressão CV- carta geográfica do 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2• O presente decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1948, 
127° da Independéncla e 60o da República. 

EURICO G. DUTRA 
Canrobert P. àa Costa. 

Correia e Castro. 
(D.O. 25-12-48) 

Decreto n.0 26 lSl, de 81 de dezembro de 19411 

Abre, pelo Ministério da Eàv-caçl2o e 8aúàe, 
o crédito eapecial de Cr$ 500 000,00, para o 
fim _que· especifica. 
O Presidente da Repúbllça, usando da au

torização contida na lei n• 352, de 27 de agõsto 
de 1943, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, 
nos têrmos d·o art. 93, do Regulamento Geral 
de Contabilidade Pública, decreta: 

Artigo único. Fica aberto pelo Ministério 
da Educação e. Sa()de, o crédito especial de Cr$ 
500 000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para as 
despesas da comemoração nacional das duas 
batalhas dos Guararapes, inclusive para dis
tribuição de prêmios, entre os maestros bra
sileiros que apresentarem a partitura de uma 
ópera consagrada à exaltação das mesmas. 

Rfo de Janeiro, 31 de dez.,mbro de 1948, 
127• da Independência e 60• da República. 

EURICO G. DUTRA 

(D.O. 5-1-49) J 

Clemente Mariani 
Correia e Castro 

~ 
Decreto n.0 26150, de 6 de Janeiro de 1949 

Abre, pelo Ministério àa Eàucacilo e Saúde o 
créàito especial de Cr$ 8 500 000,00, para 

o fim que especifica. 
O Presidente da República, . usando da 

autorização contida na lei n• 402, de. 23 de se
tembro de 1948, e tendo ouvido .o Tribunal de 
Contas, nos têrmos do art. 93, do . Regulamento 
Geral de Contabilidade Pública, decreta :. 

Artigo único. FICa. aberto, pelo Mlnlst~rlo . 
da Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 8 500 000,oo· (oito milhões e quinhentos mil 
cruzeiros), assim discriminados: 

Para a construção, aparelhamen
to e custeio de um hospital e 
pôsto de higiene anexei, no 
distrito de Barra de Paule 
Afonso (obras) ...... . ......... . 

Para a construçã8 de um hotel 
na área de Paulo Afonso ..•.. 

Para estudos e projetos de ser
viços de abastecimento d'água 
de cidades marginais do São 
Francisco ....• . .. . ..... , .... , .. 

Total 

Cr$ 

2 500 000,00 . 

5 000 000,00 

1 ooo ooo.~ 
8 500 000,00 

Rio de Janeiro,. 6 de janeiro de 1949, 128• 
Independênola e 61• da República. 

EURICO G. DUTRA 
Clemente Mariani 
Correia e Castro. 

• 



Legislação estadual 
, , 

Integ:ca . das leis, · de~retos ed emais. 
atos de interêsse geográfico 

Leis 
BAHIA 

Lei n. o 140, de 22 de dezembro de 11M8 

Lei Orgânica dos Municlpios. 

O Governador do Estado da Bahia. 
Faço saber que a .A.88embléla Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DO MUNICtPIO 

SECÇÃO I 

Da organizaç/%0 ào municfpio 

Art. 1° - O Estado se divide. em munici
plos autônomos em tudo o que se refira ao 
seu peculiar lnterêsse. 

1 1• - O munlclplo terá ãrea contínua e 
compreenderá um · ou mais distritos admlnts
tratlvos : 

1 2• - A sede do municlpio terá a categoria 
de cidade e lhe darã o nome. 

1 3• - Cada um dos demais distritos eerã 
designado pelo nome de sua sede, que terã 
a categoria de vila. 

Art. 2• - A constituição de novo municl
plo · pode ocorrer por : 

I ~ desmembramento do território de um 
municlpio; 

II :._ fusão ·de parcelas de território de 
dois ou mais municlplos; 

III - anexação de dois ou mais municl
pios confrontantes. 

Art. 3• - Para que um território seja 
constltuldo em munlclplo é indispensável que 
preencha as condições mlnimas estabelecida.é 
para a respectiva região e que a maioria do 
eleitorado nêle domlctllado se manlteste favo
ràvelmente, mediante o ,.Plebiscito. 

Art. 4• - Para o fim de fixação das con
dições mlnimas referidas no artigo anterior, 
fica 'o Estado dividido em três regiões, cons
tltuldas pelas zonas fisiográficas estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de J}eografla, em re
solução 143, de 13 de julho de 1945, e cons
tantes do "Quadro Sistemático da Divisão Re~ 
glonal das Unidades Federadas Brasileiras", 
an~ado à presente lei na parte que se refere 
à Bahia. 

Parágrafo único - A Primeira Região com
preenderá as zonas do Recôncavo, Cacaueira, da 
Feira de Sant' Ana e do J equlé; a Segunda Re
gião, as zonas d.o Litoral-Norte, de Conquista, 
das Matas-do-Orobó e de Jacobina; a Terceira 
Região, as zonas do Extremo-Sul, do Nordeste, 
do Sertão-do-São Francisco, da Chapada-Dia
mantina, da Serra-Geral, do Médio-São-Fran
cisco e do Planalto-Ocidental. 

Art. 5° São condições mlnimas para a 
criação de municlpios; 

· I - na Primeira Região. 
a) área de quinhentos quilômetros qua-

dradO!I: . 
b) população de quinze mil habitantes; 
c) densidade demográfica de dez habitan

tes por quilômetro quadrado; 
d) média de arrecadação municipal, no 

tiltlmo triênio, de duzentos e cinqüenta m!I 
cruzeiros; 

e) população de dois mil habltftites na 
sede; 

II - na Segunda Região : 
a) "área de mil quilômetros quadrados; 
b) população de quinze mil habitantes ; 
c) densidade demográfica de ·cinco habl

· tantes por quilômetro quadrado; 
d) média de .arrecadação .municipal, no 

·filttmo triênio, de cento e cinqüenta mil cru-
zeiros; • 

e) população de dois mil habitantes na 
sede. • 

III - na Terceira Região : 
a) área de mil e quinhentos quilômetros 

quadradps; 
b) população de dez mil habitantes; 
c) densidade demográfica de três habi

tantes por quilômetro quadrado; 
d) média de arrecadação municipal, no 

'(iltimo triênio de cem mil cruzeiros; . 
e) população de mil e quinhentos habitan

tes na sede; 
Parágrafo tini.co - São condições comuns 

às três Regiões: 
a) arrecadação de tributos estaduais que 

comporte pelo menos uma exatorla de última 
classe; .. 

b) eleitorado equivalente a, pelo menm., 
dez por cento da população; 

c) sede municipal que disponha de acess·:> 
mairltlmo, fluvial , ferrovlãrlo ou rodoviário, 
apresente condições urbanistlcas razoáveis em 
relação à zona em que se situa, e possua edl
flcios condignos à localização do govêrno mu
nicipal e demais serviços públicos. 

Art~ 6• - A proposta de criação de munlci-· 
pio .caberá: 

I - A Assembléia Legislativa, pela quarta 
parte de seus membros; 

II - à maioria da Câmara Municipal ou 
dos municlpios interessados; 

III - à têrça parte, pelo menos, dos elei
tores domlclliados no território a ser consti
tuldo em municlpio, mediante representação 
à Assembléia, com o n<unero do titulo eleitoral 
e o domicilio de cada slgnatãrio e as firmas 
devidamente reconhecidas. 

Parág rafo único - Não será tomada em 
consideração a proposta de criação de muni-
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c!pio que não seja presente à Assembléia até 
o dia 30 de abril dos anos de milésimos 2 e 7. 

Art. 7• - Quando a proposta decorrer de 
representação àos eleitores, na forma do inciso 
III do artigo anterior, o presidente da Assem
bléia a fará pµblicar, assinando o prazo de 
trinta dias para receber impugnações quanto 
à indentldade ºP. legitimidade dos signaté.rlos, 
e mandará cancelar· os nomes dos que a tenham 
assinado indevidamente. 

Parágrafo (mico - Será mandada arquivar 
a representação, se o ndtnero dos signatários, 
em coRseqüência do cancelamento a que se 
refere êste artigo, se tornar inferior ao pres
crito no inciso III do art. 6. ' 

Art. 8• - A proposta, satisfeitas as pres
crições dos arts. 6 e 7, seré. encaminhada à 
comissão competente, que, no prazo de trinta 
dias, emitirá parecer de que constará, especi
ficadamente: 

I - se o território que se pretende ·colll!l
titulr em munlc!pio preenche as condições ml
nimas estabelecidas nesta lei; 

II ·- se o munlclplo ou .os municlpios, à 
custa de cujo território se pretende constituir 
o novo municlpio, conservarão as condições 
mlnlmas e possibilidades de florescimento eco
nômico; 

IIt - o montante da divida por que será 
responsável o municlpio a ser criado; 

IV ~ o mapa do no;o munic!pio. 
§ l• - O parecer concluirã: 
a) pelo arquivamento da proposta, se não 

forem atendidas as determinações da Consti
tuição do Estado e desta lei; 

b) por projeto de resolução que deter
mine a realização dq plebiscito, se atendidas 
as prescrições legais. 

t 2• - As repartições estadu~ís e muni
cipais facilitarão à comh~são os elementos e o 
pessoal necessários à coleta dos dados ref~ 
ridos neste artigo. 

Art. 9• - O plebiscito será convocado pelo 
governador nos dez dias seguintes à promul
gação da resolução a que se refere o art. 8•, 
e se realizará dentro de sessenta dias, regu
lando-se pelas normas da legislação eleitoral 
e instruções complementares expedidas pel• 
Poder Executivo até trinta dias antes de sua 
realização. 

§ 1• - Terão direito de voto os eleitores 
domiciliados no território que se ·vai constituir 
em municlpio e que, na última eleição, tenham 
votado nas secções que ai funcionaram. · 

§· 2• - As Mesas receptoras serão consti
tuldas de presidente e dois mesários, nomeados 
pelo juiz de direito. e dois secretários designa
dos pelo presidente. 

§ 3• - As cédulas para a votação, de mo
dêlo oficial, devem conter apenas as pafavra1;1 
SIM e NÃO, significando, respectivamente, 
aquiscência e recusa à criação do municlpio. 

§ 4• - Depois que o eleitor assinàr as fô
lhas de votação, o presidente rubricará a 
cédula e a entregará juntamente com a sobre
carta .de papel opaco, devendo o elelt.or, em 
recinto indevassável cancelar a palavra contrá
ria ao seu voto e ·colocar a cédula na sobre
carta, · que, em seguida, depositará na urna. 

§ 5• - Até vinte dias antes do plebiscito, 
o juiz de direUo distribuirá · os eleitores pelas 
secções, que funcionarão no território a se 
constituir em munlclpio, e enviará cópia au
tên.tlca da distribuição ao presidente da As
seibbléla, publicando-a em listas atixadW!I na 
sefle do Julzo, nos lugares onde hajam de 
funcionar as Mesas receptoras e na imprensa, 
onde houver. 

1 6• - As !Olhas de votação, em duas vias, 
serão organizadas pelo Julzo, que as remeterá 
aos presidentes das Mesas, pelo menos trê& 
dias antes do plebiscito. 

§ 7° - Podem nomear-fiscais para todos 
os atos do plebiscito: . 

a) o prefeito do munlc!pio ou dos muni. 
clplos a que pertence o território em causa; 

b) . os diretórios municipais de partidos. 
polltlcos; 

c) grupos de cem eleitores do território_ 
Art. 10 - A apuração do plebiscito será: 

feita por 1,1ma Junta constltulda do juiz de 
direito, como presidente, do promotor públi
cG e de um auxiliar da Justiça, designado pefo· 
juiz. 

§ 1• - Proclamado o resultado do plebiscito 
pelo presidente da Junta Apuradora, qualquer- · 
fiscal poderá recorrer, dentro de quarenta e 
oito horas, com fundamento em fraude; coação
ou irregularidade que determine o falseament<r 
da vontade d·o eleitorado. 

§ 2• - A ata final de apuração, com os. 
respectivos mapas, recursos e demais .docu
mentos, devidamente autentleados serão enca- · 
mlnhados ao presidente da Assembléia, fio pra
zo de quinze dias. 

§ 3• - Os recursos serão julgados pela 
Assembléia Legislativa, depois do parecer da. 
Comissão de Constituição e Justiça, dentro de 
quinze dias. 

§ 4° - Se uma ou mais secções forem anu-· 
!adas e os votos anulados puderem alterar· 
decisivamente o resultado do plebiscito, o pre-· 
sidente da Assembléia solicitará do Poder Exe-· 
cutlvo que determine nova votação nas secções 
anuladas, dentro de trinta dias. 

§ 5• - Nenhuma votação se renovará maís 
de uma vez. • · 

Art. 11 - Julgado em definitivo o plebis
cito, os documentos serão encaminhados à co
missão competente, que emitirá parecer dentro 
de dez dias. . 

Art. 12 - Sempre que o plebiscito fôr fa
vorável à constituição do municlplo, o parecer 
concluirá COI!). projeto de lei que determine 
sua criação e fixe os limites . 

§ 1• - Considera-se favorável o plebiscito, 
se mais de metade do eleitorado inscrito no 
território em causa se tiver manifestado pela. 
criação.• 

§ 2° - O ato de criação do munlcipio só 
entrará em vigor com a Lei de Divisão Terri
torial que se lhe seguir, e que estabelecerá as 
divisas Intermunicipais e interdistritais. 

§ 3• - Sempre que o plebiscito fôr desfa
vorãv'el à criação do municlplo, a propost11 
será mandada arquivar, não podendo ser reno
vada para o mesmo qüinqüênio . 

Art. 13 - Os novos municlpios serão ins
talados, com a posse do prefeito e dos verea
dores, na data da entrada em vigor da Lei 
de Divisão Territorial. 

§ 1. • - Quando forem constitu!dos novos 
munlclplos, o governador do Estado comuni
cará o fato ao presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral, para o fim de eleição, que deve 
realizar-se até cento e vinte dias antes da data. 
da instalação. · 

§ 2• -'- Se a Lei de Divisão Territorial en
trar em vigor no ·mesmo ano em que se tiver 
de realizar a . eleição • geral para prefeitos e 
vereadores, as eleições para os munlclpios re
cém-criados se realizarão simultâneamente com 
esta. e a · Instalação, bem como a posse dos 
eleitos, se darão no dia 7 de abril. • 

§ 3. • - Enquanto não fôr instalado o mu
nlclplo recém-criado, seu território permane
cerá sob a administração a que estava sujeito. 
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Art. 14 - Até que tenha legislação própria, 
vigorará no novo munlciplo a legislação daque
le de onde proveio a sede, salvo a lei orçamen
!áJ'la, que será decretada pQr ato do prefeito. 
dentro de quinze -dias, mediante proposta do 
Departamento das Municipalidades .. 

Parágrafo único - Os f~ncloné.rios com 
mais de dois anos de exerciclo no território 
de que fôr constltuldo o novo municlplo terão 
neste assegurados os seqs direitos. 

Art. 15 - O munlclpio constltuldo ou acres
cido por desmembramento responderá por par
te da divida do que sofreu a redução terr.lto
rlal, fazendo-se a avaliação em julzo arbitral, 
na . forma do Código do Processo Civil, salvo 
acôrdo homologado pelas respectivas Câmaras 
~unlclpais. , 

Parágrafo único - Na avaliação, levar-se
-ão em conta a superflcie e o valor do território 
desmembrado, bem como. a média da renda 
..municipal nêle arrecadada no último triênio. 

Art,. 16 - Os próprios municipais sltuadoe 
no território desmembrado passarão, indepen
dentemente. de indenização, à propriedade do 
:munlclplo criado gu acrescido. 

Parágrafo único - Os Imóveis e as insta
:1ações, que constltulrem parte Integrante e ln
. separável de serviços industriais de utilização 
·conjunta, passarão à propriedade e administra
.ção dos municlpiós interessados, na proporção 
de sua ut!l!zação e nos têrmos do a.rt. 16. 

Art. 17 - A criação· de distritos adminis
.tratlvos se fará na Lei de Divisão Territorial. 

Parágrafo único - Para que um território 
tenha a categoria de distrito administrativo, 
cumpre que preencha as seguintes condições: 

a) área e população correspondentes a, pe
lo menos, a quinta parte do que se exige para 
a criação de munlclplo, na respectiva Região; 

b) sede com caracteristicas de vila; que 
disponha de logradouros públicos, arruamento 
regular e permanente , aglomerado de resi
dências e centro comercial expre.sso por feira 
ou mercado, e cujos moradores exerçam suas 
atividades econômicas, não em função de ln
terêsses de um proprietário do solo, mas do 
próprio agrupamento; 

c) ser do domlnlo municipal a área onde 
se situe a sede do distrito. 

SECÇÃO II • 
, 

Daa 1 68t4nciaa hidro-mi1wwaiB 

Art. 18 - Pode ser declaradp estância hi
dro-mineral, na forma do art. 16, § 69, IV da 
Constituição do Estado, o munlciplo que pos
suir mananciais com propriedades terapêuticas, 
para cujo aproveitamento a União ou o Estado 

- tenham contribuldo financeiramente, à base de 
um plano racional de exploração e com eviden
te vantagem para a administração municipal. 

Parágrafo único - Não se aplicam às es
tâncias hldro-minerals, os dispositivos dos arts. 
3, 4 · e 6 desta lei. . 

Art. 19 - O Estado aplicará anualmente, 
em obras e serviços públicos nesses munlclplos, 
importância nunca Inferior ao total da arreca
dação municipal do exercicio anterior. 

Parágrafo único - Não serão computadas, 
para os fins dêste artigo, as quotas atrlbuidas 
ao municlplo por fôrça 'doe d~sppsitlvos dos 
arts. 15 e 20 da Constituição Federal. 

· Art. 20 - Os planos de aproveitamento dos 
mananclals serão elaborados pelo Poder Exe
cutivo estadual, atendidas as determinações da 
legislação federal ou estadual sôbr~ eetànclas 
hidro-minerals. 

Art. 21 - O cancelamento da constituição 
de um municlpio em estância hldro-mlneral de
pende de lei e se fará quando ocorrerem mo
tivos. que o justifiquem, particularmente se se 
reduzir a vazão dos mananciais, a ponto de 
perderem suas caracter!sticas de utillzaçã<>' 
geral. 

SECÇÃO III 

Da padronizaçlfo f'1 di viBilo territorwl 

Art. 22 ..... O quadro territorial-administra-· 
tlvo do Estado será fixado em lei estadual, nos 
anos de milésimos 3 e 8, para vigorar a partir 
de 1• de janeiro do ano seguinte. 

Parágrafo único - O anteprojeto da Lei 
de Divisão Territorial acompanhado dos dife
rentes quadros explicativos e de exposição de 
motivos em que se justifiquem as alterações 
propostas, será encaminhado à Assembléia Le
gislativa, pelo governador, até o dia 30 de 
abril dos anos referido& neste artigo. 

Art. 23 - :msse anteprojeto serã elaborado 
por uma Comissão Revisora da Divisão Terri
torial-Administrativa, c&mposta de cinco mem
bros designados pelO governador do Estado . 

§ 1° - A Comissão Revisora, ouvido o ór
gão competente no âmbito nacional quanto à 
padrdnização geral em vigor, apresentará. o 
anteprojeto até 16 de abril. , 

§ 2. 9 - A Comissão :Revisora prestará coo
peração têcnica à .Assembléia Legislativa na 
elaboração da Lei de Divisão Territorial, for
necendo-lhe todos os esclarecimentos solicitados 
e , depois de aprovado o projeto em terceira 
discussão, terá o prazo de vinte dias para 
ajustar convenientemente as linhas divisórias, 
de acôrdo com as normas cartográfl.cas. 

Art. 24 - Na fixação das linhas divisórias 
intermunicipais e 1-nterdlstritals, serão nbser-
vfias as eeg;ulntes norinas: ~ 

· I - não se considerarão· Incorporados, ou, 
a qualquer titulo, subordinados a uma circuns
crição, territórios compreendidos no perlmetro 
<le circunscrições vizinhas; 

II - as super!lcies d'água não quebram 
a contlnuidape territorial; 

• III - a configuração dos munlcipios, tanto 
quanto posslvel, ,deverá atender a uma relativa 
harmonia das suas dimensões, devendo ser 
evitadas as formas anômalas, de estrangula
mentos e os alongamentos exagerados; 

IV - para a delimitação, dar-se-á prefe
rência, sempre que . posslvel, aos acidentes geo
gráficos duradouros fàcilmente Identificáveis, 
e, na sua falta, a pontos outros dotados das 
necessárias condições de fixidez e -fácfl reco-
nhecimento. ' 

Art. 25 -'Na toponlmia dos municlpios, se
guir-se-ão os .seguintes prlnclplos: 

I - não se repetirão topônlmos de cidades 
ou vilas brasileiras jã existente.a : 

II - não se empregarão designações de 
datas, vocábulos estrangeiros, nomes de pes
soa vivas, e evitar-se-ão expressões compostas 
de mais, de duas palavras, vedadas as de mais 
de três. · 

Art. 26 - Durante o qüinqüênio, a dlVteãó 
não sofrerá qualquer modificação. 

Parágrafo único - Não se consideram mo
dificações da divisão t erritorial: 

a) leis interpretativas de linhas dlvisó
·rias intermunicipais ou lnt~distritais que· vi
sem melhor e mais fiel Interpretação de divls~ 
naturais ou sejam conseqüência de aberturà 
de novas vias de comunicação, desde que não 
acarretem a transferência de uma cidade ou 
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• 
vila de seu âmbito territorial, e decorram de 
iniciativa do ·,governador do Estado, do prefei
to ou da Câmara Municipal; 

b) a subdivisão de um distrito em zonas 
urbanas ou em subdistritos rurais, a crltérl1> 
dos poderes municipais. 

Art. 'J/1 ~ A transferência .da sede ou da 
denominação de um munidpio ou distrito sô
mente se fará na Lei de Divisão Territorial. 

1 ·1• - Dependerá da Iniciativa• da Câmara 
Municipal, a mudança da sede do munic1plo. 

§ f!O - Não se fará a transferência da sede 
de munlc1plo se o novo local 'não dispuser de 
ediflcios próprios para o funcionamento do go
vêrno municipal e da justiça, dos serviços de 
policia e de arrecad,ação1 e de escolas, e .não 
apresentar facilidade de comunicação com os 
vários pontos do munlc1pio, além de condições 
favoráveis de desenvolvimento. 

§ 3• - A sede do munlc1pio poderá ser 
transferida temporàrlamente, por ato da As
sem~léla Legislativa ou de sua Secção Perma
nente. co~tanto que observadas as seguintes 
condições: 

a) impedimento do regular funcionamento 
dos órgãos administrativos municipais, em vir
tude de guerra, comoção Intestina ou calami
dade pública; 

b) iniciativa do prefeito, com aprovação 
da Câmara Municipal; 

c) prazo máximo de seis meses, que pode
rá ser prorrogado por igual perlodo, se perdu
rarem as condições determinantes da transfe
rência. 

SECÇÃO IV 

Da compet6ncía 

Art. 28 - Além dos casos previstos nesta 
lei orgânica, compete ao munlclplo: 

I - Administrar seu patrimônio; 
II - adquirir bens, aceitar doações, lega

dos e heranças e determinar-lhes a aplicação; 
~II - orçar a receita e fixar a despesa 

municipal; · 
IV - decretar Impostos, tAxas, contribui

ções e emotu1Pentos; 
V - organizar seus serviços; 
VI - fazer concessões de serviços públicos 

de caráter local; 
VII - desapropriar por utilidade ou ne

ces1ldade pública. na forma estabelecida em 
lei; 

VIII - executar obras e serviços de lnte
rêsse municipal; 

IX - prover sôbre abertura, alinhamento, 
calçamento, limpeza, desobstrução, aln;gamen
to, denominação, numeração e emplacamento 
de ruas estradas e praças; construção e repa
ração de parques e jardins públicos, calçadas 
ou passeios, pontes, chafarizes, poços, lavan
darias, viadutos e logradouros públicos em 
geral; 

X - regulamentar a utilização dos logra
douros públ!c'os, bem como o serviço 'de trans
porte de passageiros e cargas; 

XI - regular o horário do funcionamento 
• de estabelecimentos comerciais e Industriais, 

respeitada a legislação do trabalho; 
XII - aferir pesos e medidas, e quaisquer 

Instrumentos e aparelhos de pesar ou medir 
artigos destinados à venda, e veriffoar pesos 
ou medidas declarados em artigos expostos ou 
destinados à venda; 

XIII - prover à remoção do li'xo dos lo
gradouros públicos e dos domlcUios e ao seu 

aproveltalllento ou destruição, bem como à ir
rigação de ruas e extinção de Incêndios;· 

XIV - prover sôbre abastecimento de água, 
serviço de esgotos, fornecimento de iluminação 
pública e particular. gás, energia elétrica e 
telefones; . 

XV - regulamentar as construções de 
qualquer natureza, loteamentos e arruamentos 
em terrenos particulares, conceder licença para 
habitação, interditar edlflcios e prQmover a 
demolição dos que comprometerem a segur11J1-
ça pública; 

XVI - construir e explorar mercados pú
bUcos e Instituir feiras-livres para gênero de 
primeira necessidade e produtos da pequena 
lavour~. fiscalizando a quantidade das merca
dorias sob o aspecto sanitário e não permi
tindo monopólios e atravessamentos; 

XVII - conceder licença para o exercicio 
do cómércio ambulante, para abertura e con
tinuação de atividade dos estabelecimentos In
dustriais; comerciais e similares, cassar licença 
aos estabelecimentos que se tornarem preju
diciais à saúde, ao sossêgo e aos bons costu
mes, determinar o fechamento dos que funcio
narem sem autorização; 

XVIII - regulamentar e licenciar ~ àtlxa
ção e distribuição de cartazes, anúncios, em
blemas e de qualquer outro melo de publici-
dade e propaganda; • 

' XIX - dar assistência aos presos pobtes 
não sentenciados; 

XX - prover sôbre clmitérios e • serviços 
de sepultamento Inclusive fiscalização de ce
mitérios particulares; 

XXI - regulamentar jogos, espetáculos e 
divertimentos púbUcos; 

XXII - dispor sôbre a apreensão de semo
ventes, mercadorias e coisas móvel,s em geral, 
no caso de transgressão de leis. reaoluc;ões e 
posturas municipais, bem como sôbre a forma 
e condição de ve~da das coisas apreendidas; 

XXII! ...:. ~egular a Imposição de multas 
por infração de suas leis, resoluções e postu
ras, até o limite de cinco mil cruzeiros, Po
dendo elevá-las ao dôbro nas reincidências; 

XXI\T - organizar a policia admlriistra
tlva municipal; 

XXV - traçar normas sôbre o processo 
de concorrência pública e administrativa; 

XVI - realizar serviços de lnterêsse co
mum com outros municlplos ou com o Estado, 
mediante acordos e convênios com êstes flr-

1 mados. . 
~arágra!o único - Os munlclplos instala

rão bibliotecas pelo 'menos na sede. organi
zando-as com publicações educacionais, técni
cas e cientificas . 

Art. 29 ...>. Comp~te ao munlclpio, concor
rentemente com o Estado: 

I - a Introdução e colocaçã,o de imigrantes 
e colonos no munlc1plo, respeitadas as prescri-
ções legais; 1 

II - a abertura e conservação de estradas, 
caminhos e serviços públicos; 

III - regulamentar e fiscalizar a produ
ção,- conservação, comércio, transporte e ma
nipulação dos gêneros allmenticlos destinados 
ao abastecimento público do municlpl.o, em par
ticular do leite e seus derivados, de frutas, 
verduras e carne. provendo sôbre frlgorl!icos, 
matadouros, talhos, entrepostos, tendais, açou
gues, leitarias, feiras e mercados;· 

IV· - prover sôbre a defesa sanltâria ve
getal e animal, a extinção de formigas e ani
mais daninhos, a proteção contra a exaustão 
do solo; • 
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V - fomentar a lavoura e a indústria, esti
mular as fontes de produção, institlllndo prê
núos promovendo exposições, destrlbulndo mu
das 'e sementes, fornecendo niaquinarlo agri
cola por empréstimo ou venda a baixo preço, 
difundindo principlos técnicos e cientiflcos re
lativos às atividades rurais; 

VI - incentivar a organização de coopera
tivas e outras sociedades de caril.ter rural; 

VII - instituir, quando o Impuser o lnte
rêsse público, armazéns de emergência ou pos
tos de abastecimento, ·para fornecer gêneros 
de primeira necessidade à população, sem ob
jetivo de lucro; 

VIII - zelar pela saúde e higiene, e pro
mover a assistência social; 

IX ~ promover o ensino, a educação e a 
cultura populares; 

X - regulamentar o trAnslto e a circula
ção nas vias públicas, o . licenciamento e em
placamento de veiculos de pessoas ou emprê
sas domiciliadas no munlciplo, respeitadas 8.!f 
disposições da legislação federal e estadual; 

XI· - zelar pela conservação das matas e 
o reflorestamentp, especialmente em nascentes 
de cursos d'âgua; 

XII - prover às despesas com a Instala
ção e funcionamento do júri. 

Art. 30 - Os munlciplos não poderão, sem 
prévia autoridade da Assembléia Legislativa 
ou da Secção Permanente: 

I - conceder privilégios e isenções; 
II - alienar ou aforar bens imóveis do 

dominlo municipal, salvo, quando se tratar de: 
a) ãrea ürbana até seiscentos metros qua

drados; 
b) área suburbana até cinco mil metros 

quadrados; 
c) área rural até quarenta e cinco mil 

metros quadrados; 
d) doação à União ou ao Estado; 
e) doação a Instituições de educação e de 

assistência social, desde que da escritura cons
t~ a cláusula de ·r eversão, Independente de 
ônus para o municiplo, se cessarem os fins a 
que foi destinado o imóvel doá.do; 

III - majorar Impostos em mais de 20%; 
IV ·- celebrar cont~atos sem concorrência 

pública, salvo as exceções previstas no código 
de contabilidade e nesta lei; 

V - deliberar sôbre o disposto nos artigos 
100 e 101 da Constituição do Estado. 

Parágrafo único - A autorização a que se 
refere êste artigo será solicitada à Assem
bléia Leg.lslativa p elo prefeito, após sanção ou 
promulgação do ato legislativo municipal. 

Art. 31 - O municiplo não poderá perdoar 
divida ativa, salvo : 

I - quando 'sua execução possa determinar 
a ruina do devedor ou a perda de seu único 
bem; · 

II - quando o devedor fôr reconhecida
mente pobre. 

Parágrafo único - Considera-se reconhe
cidamente pobre o devedor que viver do seu 
salário não superior ao dôbro do salário mi
nimo da região, ou que possua como único 
bem uma propriedade rural de menos de cinco 
hectares. 

Art. 32 - Independe de aprovação da As
sembléia Legislativa o perdão de divida: 

I - de valor inferior a cinco mil cruzeiros; 
Parâgrafo único - A lei que perdoar divi

da independentemente de autorização da As
sembléia L egislativa, só poderá ser aprovada 
pelo mlnimo de dois terços da totalidade da 
Câmara Municipal. · 

• 
II - que date de mii.ls de dez anos. 
Art. 33 - Os municlpiol!I só poderão con

trair empréstimos, com a condição de não ex
ceder o serviço anual de juros e amortização, 
Inclusive de empréstimos anteriores, a têrça 
parte da renda média, tomando-se por base a 
receita efetivamente arrecadada nq · último triê
nio. 

Parágrafo único - Quando se tratar de 
empréstimo ou financiamento d~ obras repro
dutivas ou de serviços Industriais, computar
se-á no cálculo da capacidade financeira, a re
ceita provável qessa obra .ou serviço . 

CAPITULO II 

DO GOVil:RNO MUNICIPAL 

SECÇÃO I 

Da constituição do gou~rno 

ArL 34 - O govêrno do municiplo ae exer
ce pela Câmara Municipal, com funções legis
lativas, e pelo prefeito, com funções executivas. 

Art. 35 - O prefeito e os vereadores serão 
eleitos, na forma da legislação eleitoral, si
multâneamente com os representantes dos po
deres estaduais, e tomarão posse dos respecti
vos cargos no dia 7 de abril do ano Inicial do. 
qu!Ltrlênio. 

Art. 36 - Na data prevista no artigo an
terior, na sala das sessões da Câmara Muni
cipal, em sessão especial, a autoridade designn
da pela Justiça Eleitoral convidará para se
cretários dois vereadores diplomados e manda
rá proceder à chamada nominal dos diplomados; 
deferlndo-)hes · O c9mpromlsso de posse. 

§ 1• - Em seguida, por escrut!nio secreto, 
em· cédulas sepanadas, proceder-se-á à eleição 
dos membros da Mesa e se lhes dará posse. 

§ 2• - Estando presente o prefeito diplo
mado, ser-lhe-á deferido pelo presidente da 
Câmara o compromisso de lei. 

§ 3• - Lavrar-se-á, a seguir, a ata dos 
trabalhos, que será submetida à aprovação da 
Câmara e assinada pela autoridade que presi
diu a posse dos .vereadores, pela Mesa e pelo 
prefeito extraindo-se dêsse documento cópias 
autêntrc'as, para s erem enviadas, dentro do 
prazo de três dias, ao Departamento das Mu
nlclpalldad·es e. ao Arquivo Público, por Inter
médio da Secretaria do Interior e Justiça. 

Art. 37 - O prefeito ou vereador que dei
xar de tomar posse no dia designado, poderá 
fazê-lo em sessão da Câmara, perante seu pre
sidente, no prazo de trinta dias, prorrogável 

. por motivo de fôrça maior devidamente com
provado . 

§ 1° - Se a Câmara não estiver em fun
cionamento, o portador do diploma solicitará 
do presidente a convocação de sessão extraor
dinária para tal fim, e · se esta -não se efetivar 
dentro de dez dias, tómará posse em audiên
cia, perante o juiz eleitoral da zona. 

§ 20 - Se, na data fixada para a posse, o 
prefeito e os vereadc;ires não estiverem diplo
mados, ou deixarem de o fazer por qualquer 
outra circunstância, assumirá o cargo de pre
feito, até a posse do ele.lto ou a eleição d'o 
presidente da Câmara, o ,funcionário. munici
pal efetivo, de mais alta categoria. 

§ S• - Caso só es_tejam diplomados os ve- • 
readores. ou o prefeito diplomado não compa
reça para a posse, Instalar-se-á a CAmara e o 
seu presidente assumirá as funções de pre
feito. 

§' 4'> - Se apenas o prefeito estiver diplo
mado, empossar-se-á perante o juiz eleitoral 
da zona a que pertencer o municfplo. / 
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Art. 38 - Se renunciarem todos os verea
dores de uma Câmara Municipal e não basta
rem os suplentes para recompô-la integral
mente, proceder-se-á a .eleição para preenchi
mento das vagas restantes, na forma da le
gislação eleitoral. 

§ 1• - Caso o ~prefeito tenha renunciado 
juntamente com a Câmara Municipal, assu
mirá o cargo, até a reconstituição da Mesa da 
Câmara, ou eleição do prefeito, o funcional.rio 
efetivo de mais alta categoria. . 

§ 2• - Em todos. os casos, os novos eleitos 
exercerão o mandato ·pelo tempo que restar 
aos substltuldos. 

Art. 39 - Ocorrendo vaga do cargo de 
prefeito, .a Câmara Municipal . dentro de trinta 
diu, elegerá seu substituto, por escrutlnlo s.e

- ereto e voto de sua maioria absoluta, e, se não 
estiver reunida, será para Isso convocada por 
seu presidente . 

§ 1• L... Se nenhum candidato obtiver maio
ria absoluta no primeiro escrutinio, realizar
-se-á nova votação no dia !mediato, por maio- , 
ria relativa, desde que presente, pelo menos, 
dois terços dos vereadores. 

§ 2• - Não comparecendo dois terços dos 
verea'dores para essa eleição, a Câmara será 
convocada para o dia seguinte, e, então ele
gerá o prefeito com qualquer número d,e pre
sentes e p'or maioria relativa. 

§ 3• - Em caso de empate será conside
rado eleito o 'mais velho. 

§ 4• - O prefeito eleito exercerá o man
dato pelo tempo que faltar ao substltuido. 

Art. 40 - Serão d& nomeação do governa
dor do Estado, os prefeitos e seus substitutos 
eventuais, nos munlclp!os que a lei federal de
clarar bases ou portos militares de excepcio
nal lmpurtAncla para a defeisa externa do 
Pais, e naqueles que forem considerados es
tâncias hldro-mlnerais . 

§ 1• - O subsidio dos prefeitos nomeados 
pelo governador para os munlclpios conside
rados estâncias h!dro-m!nera!s será fixado pe
la .Al!sembl&a Legislativa, mediante proposta 
do Poder Executivo, e pago pelos cofres do 
Estado. 

§ 2• - Aplicam-se aos prefeitos referidos 
neste artigo as determinações da presente lei, 
salvo as dos Incisos IV, V e VI do art. 53 e 
as que contrariem dispositivos expressos da 
C'onstituição Federal ou Estadual, ou da le
gislação especifica ' das estâncias hidro-mine-
rais . · 

SECÇÃO II 

Da C4mara Muni cipal 

BUB-SECÇAO 1 

Da composição 

Art. 41 - A Câmara Municipal compõe-se 
de vereadores eleitos por quatro anos, na for
ma da lei. 
, § 1• -·O número de vereadores obedecerá 
à seguinte proporção: 

I - oito para os municlplos de menos de 
vinte e cinco mil habitantes; 

II - doze para os munlclp!os de vinte e 
cinco a setenta e cii:ico mil habitantes; 

III - dai por diante, mais um para cada,, 
Yinte e cinco mil habitantes, até dezoito,. que 
serli o limite mlix!mo. 

1 2• - Para a fixação do número de verea
dores serli considerada a população computada 

pelo órgão competente de âmbito nacional, se
gundo os dados cens!tãr!os e as estimativas 
anuais . 

Art. 42 - Pode ser vereador o cidadã9, 
maior de vinte e um anos, que preencha os 
requisitos da legislação eleitoral. 

Art. 43 - A função de vereador é gratuita, 
salvo nos municlpios cuja renda seja Igual ou 
superior a 1% da receita tributária do Estado, 
nos quais serã a remuneração fixada mediante 
resolução da Assembléia Legislativa . 

§ 1° - O 'Departamento das Municipali
dades fornecerá à Assembléia Legislativa, 
anualmente, até o dia 30 de abril, o demons
trativo do porcentual da arrecadação de cada 
munlciplo sôbre a receita tributária do Esta
do, e, em face dêsses dados, a Assembléia de
cretará quais os munlcipios em que a função 
de vereador será remunerada. 

§ 2• - Promulgada essa resolução, o dl
.reito de percepção ao subsidio correrli desde a 
,primeira sessão do perlodo legislativo seguinte 
'ao encerramento do balanço. · 

§ 3• - A resolução que incluir o munlcipio 
na categoria prevista neste artigo, poderá. ser 
revogada durante a legislatura, se o munlcipio 
vier a perder os requisitos de rend' aqui de
terminados . 
. ~rt. 44 - A remuneração dos vereadores 
constará. de uma parte fixa, que se pagarã no 
decui'l!o- do ano, e outra variável, por sessão 
a que comparecer. 

· § 1• - A parte variável da remuneração 
não será paga nas convocações ou sessões ex
traordinárias. 

§ 2• - O v~readoi: que fôr funcionário pú
blico poderã optar pela remuneração do man
dato ou pelos vencimentos de seu cargo. 

Art. 45 - O vereador que seja servidor pú
blico, civil, ·militar ou de entidade autárquica, 
ficará afastado do cargo durante o tempo de 
exerclclo do mandato e, sç, êste .não !ôr remu
nerado, perceberá. os respectivos venci!Tientos. 

§ 1• - Logo que empossado, o vereador o 
comunicará ao diretor de sua repartição, para 
os fins regulamentares . 

§ 2• - No Intervalo dos perlodos de fun
cionamento da Câmara, o vereador voltarâ ao 
exerctclo do seu cargo, se fõr poss!vel fazê-lo 
no munic!plo em que desempenha o mandato, 
salvo o funcionário do municipio, que perma
necerá afastado . 

§ 8° - Os vereadores que ocupa.Jim as 
funções de presl~nte, vice-presidente e 1• se
cretário permanecerão afastados dos respecti
vos cargos durante todo o tempo do mandato. 

§ 4• - Os vereadores que permanecerem 
afastados dos cargos durante o Intervalo rlos 
perlodos de funcionamento da Câmara, na for
ma dos §§ 2• e 3•, terão direito à percepção 
dos respectivos vencimentos. 

§ 5• - Quando se tratar de mandato remu
nerado• o .vereador poderá. optar pela percepção 
do vencimento ou da parte fixa do subsidio. 

Art. 46 - Desde a posse, nenhum vereador 
poderá : 

I - celebrar contrato com a administração 
municipal, entidade autárquica ou sociedade 
de economia mista, subordinada à administra
ção ou fiscalização do reàpectlvo municipio, 
salvo quando o contrato obedecer a normas 
uniformes; 

II - aceitar comissão ou emprêgo remu
nerado do munlcip!o, entidade autárquica, so
ciedade de economia mista. ou emprêsa con
cessionãria de serviços públicos municipais; 

III - aceitar nomeação para juiz de paz; 

• 
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IV - ser, proprietário, diretor ou sócio 
principal de emprêsa que goze de privilégio, 
Isenção ou favor: em virtude de contrato cõm 
a administração municipal; 

• V - patrocinar causas contra o poder pü
bllco municipal ou entidade autãrqulca a êle 
subordinada; 

VI - pleitear lnterêsses privados perante 
a administração municipal, na qualidade de 
advogado ou procurador; 

VII - ter domicilio fora do território do 
munlclpio; 

VIII - acumular mandatos eletivos . · 
Parágrafo ünlco - O exercic!o do magis

tério secundário e superior não se inclui nas 
proibições dêsse artigo. 

Art. 47 - Independentemente de licença 
da Câmara Municipal e sem ·perda do cargo, 
qualquer vereador, desde que se afaste do 
exerciclo do mandato, poderá desempenhar as 
funções de secretário de Estado e, no respec
tivo munlciplo, as de secretãrio da Prefeitura 
delegado de policia e de Interventor nos casos 
previstos no capitulo m. 

Art. 48 - As vagas na CAmara Municip!11 
verificar-se-ão nos casos de : 

I - f11leclmento; 
II - renúncia; 
III - perda do mandato. 
§ 1• - A- renüncla torna-se efetiva nas con~ 

dlções seguintes: 
a) quando o vereador o comunique à Câ

mara por oficio com firma reconhecida, lido 
em sessão e transcrito em ata; 

b) se não prestar compromisso dentro de 
trinta dias da lnstala!;ão da CAmara salvo 
prorrogação por esta concedida, em virtude de 
motivo de fôrça maior d evidamente comuni- · 
cado, ocorrendo o mesmo para o suplente con
vocado ou o novo vereador, contando-se, nesse 
caso, os trinta dias , a partir, r espectivamente, 
da publicação do ato que o convocar ou da di
plomação. 

§ 2° - O vereador perderá o mandato, 
quando: 

a) Infringir as proibições do artigo 46 ; 
b) deixar de comparecer a tôdas u ses

sões realizadas durante quinze dias ou alter
nadamente, à metade das , sessões ordinárias 
realizadas durante um perlodo de fúnciona
mento, salvo motivo justo devida e oportuna
mente comunicado à Câmara, valendo por esta 
comunicação a declaração que houver feito 
pela imprensa, ao t-empo do seu não compare
cimento, com os motivos que o determinaram . 

c) forem cassados os seus direitos pdU
ttcos ou supressos . por tempo superior ao que 
lhe restar de mandato; 

d) fôr cancelado o registo eleitoral do 
partido sob cuja legenda se elegeu; 

e) tendo domicilio em t erritório de mu
ntcfpto recém-criado, não o transferir para o 
daquele em que exerce o mandato, dentro de 
sessenta dias, a contar da instalação do novo 
municipio ; · 

f) tiver o procedimento julgado lncompa
tlvel com o decoro da Câmara, pelo voto de 
·três quartos do& seus pares . 

§ 3• - . Na hipótese da ailnea d do § 2•, 
considera-se decretada a perda do mandato · 
desde que o presidente da CAmara receba da 
Justiça Eleitoral a comunicação oficial do 
"acórdão" que cancelou o registo do partido, 
e o publique em sessão . 

§ 4• - A resolução da CA.mara que decretar 
a perda de mandato, salvo no caso do § 3•, 
será tomada em sessão sei:reta. 

Art. 49 - O vereador terá direito a licença, 
até sessenta dias, na forma do Regimento In-
terno. · 

Art. 50 - Nos c~os de vaga, de lleença 
ou de ausência na forma da allnea b do 1 2" 
do art. 48, o presidente da CAmara, além de 
outras. provtdêrrcias, convocará o suplente, em 
sessão e por comunicação postal ou telegráfica, 
logo que se verl!!que a vacAncla, a licença ou 
a ausência . ' 

§ 1° - Convocar-se-á também o suplente, 
quando o presldel)te da Câmara assumir o car
go de prefeito. por mais de quinze dias, na 
forma desta lei. 

§ 2• - Quando ocorrer vaga de vereador 
e não houver suplente, o presidente da Câmara 
o comunicará ao presidente do Tribunal Re
gional Eleitoral, para o fim de se proceder 
a nova eleição, salvo se faltarem menos de 
seis meses para o término do quatrlênlo, 

Art. 51 - Os vereadores são invioláveis por 
suas opiniões, palavras e votos, no exerclcio 
do mandato . 

8UB-8EOÇAO 11 

Da competência 

Art. 52 - Compete 'à Câmara Municipal , 
com a sanção do prefeito, deliberar sôbre todos 
os aBSUfttos previstos nos arts. 28 a 33 da pre
sente lei, e quaisquer outros concernentes ao 
peculiar lnterêsse do munlciplo. 1 

Art. 53 - E' da competência exclusiva da 
Câmara Municipal: -

I -11eger anualmente sua Mesa e suas 
comlssõe permanentes; 

II - organizar o seu Regimento Interno, 
que somente poderá ser reformado ou alterado 
mediante proposta escrita, aprovada em três 
discussões e votações; 

III - organizar sua policia e secretaria, 
criando cargos, fixando-lhes atribuições e ven
cimentos, nomeando, demitindo- ou aposentan
do os respectivos funcionários, de acordo com 
a lei; 

IV- - dar posse ao prefeito, conhecer de 
sua ren11ricla e conseder-lhe licença para que 
se ausente do munlc1pio por mais de trinta 
dias ou se afaste do cargo até seis meses; • 

V - eleger o prefeito, .na forma dos arte. 
95 e 31 da Constituição do Estado e do art. 
39 desta lei; 

VI - 'rixar o subsidio do prefeito, no 6.1-
tlmo perlodo do quatrlênlo, para vigorar no 
quatriênlo · seguinte; 

VII - tomar e julgar as contas do prefeito l 
VIII -... autorizar e aprovar acordos e con

vênios com outras pessoas de direito público; 
IX - tomar conhecimento dos atos do pre

feito relativos a exoneração com fundamento 
no parágrafo único do art. 76 da Constituição 
do ·Estado, e da apbsentadorla dos funcionários 
a êle subordinados; 

X - r esolver, em grau de recurso, sôbre 
lançamento de Impostos e aplicação de mul
tas; 

XI ~ solicitar Informações e pareceres ao 
Departamento das Munlcipal~dades; · 

XII ·~ solicitar Informações ao prefeito, 
sObre assuntos referentes à administração; 

XIII - criar comissões sôbre fatos deter
minados, sempre que o requerer a têrça P,arte 
de seus membros; 

XIV propor emendai! à Constituição do 
Estado; · 
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XV - propor a intervenção do Estado, nos 
têrmos do artigo 105 da Constituição Estadual; 

XVI - usar, em sua plenitude, do direito 
de representação perante os poderes federal 
e estadUU.; 

XVII - prorrogar ou adiar suas sessões. 
Panigrafo único - As d~pesas com o pes

soal da Secretaria da Càmll.ra Municipal não 
excederão de 15% sObre o limite atrlbuido .ao 
munlclplo na forma do art. 175. 

SUB-SECÇÃO III 

Do funcionamento · 

.Arl. 64 - A Câmara Municipal u-eunlr-se-á, 
lndepelldentemente de convocação, em dois 
perfodoe cada ano, Iniciados a 7 de abril e 
7 de outubro. e funcionará durante dois meses 
em cada perlodo. 

1 1• - Quando ocorrer assunto urgente, a 
Cãmara pode ser convocada extraordlnàrla
mente pelo seu presidente por deliberação pró
pria ou por solicitação do prefeito, e por um 
têrço dos vereadores. 

t 2• - As sessões extrlordinárlas serão 
convocadas com antecetllêncla de dez dias pelo 

'menos, por edital afixado à porta principal 
do edlflclo da Prefeitura, reproduzido na lm
prenaa local onde houver, e por telegraina. car

•ta registada ou convite escrito, com recibo de 
volta. l 

1 a. - Nas sessões extraordlnáriáS não se 
tratanl de assunto estranho ao que deter.minou 
a convocação, salvo o que exigir solução ur-, 
gente e fOr proposto. por dois terços dos ve
readores. 

Art. 55 - As ses.sões da Câmara devem rea
lizar-se no ediflclo do paço municipal, em 
sala para êsse fim destinada, em dia e hora 
prescritos no Regimento Interno. pelo menos 
duas vêzes por semana, considerando-se nulas 
as que se efetuarem fora dessas condições, 
Balvo quando circunstâncias extraordlnãrias o 
exigirem e assim !Or deliberado, em sessão, 
pelo voto de dois terços dos vereadores ou com 
presença da totalidade da Câmara.• 

Art. 56 - Anualmente, na primeira sessão 
ordinária do primeiro perlcido, a Câmara ele
gerá, por escrutinlo secreto e maioria abso
luta de votos, a Mesa, constltulda de presi
dente, vice-presidente e dois secretários, e, 
na. forma do art.· 57, as comissões permanentes. 

Parágrafo único - Se n,enh~ candidato 
obtiver maioria absoluta ou houver empate, 
proceder-se-à, Imediatamente, a novo escrut!
nto· por maioria relativa, e, se ocorrer nov.o 
empate, considerar-se-á eleito o mais velho. 

Art. 57 - As comissões permanentes, en
carregadas do exame e estudo dos assuntos 
submetidos à deliberação da Câmara, serão 
constltuldas de três ou cinco membros, aten
dendo-se tanto quanto posslvel, à representa
ção proporcional das correntes partidárias. 

f 1• - A i;epresentação partldãria, em cada 
comlBSão, será determinada pela Mesa da Câ
mara, multiplicando-se o número de vereado
res eleitos em cada legenda, pelo número de 
membros da comissão e dividindo-se o ·respec
tivo produto pelo número total de vereadores, 
e, caso haja decimais, caberã o lugar corres
pondente ao grupo que apresentar a maior 
fração ou, se as frações forem Iguais, ao que 
ai.nda não tenha representação. 
· t 20 - Para o fim do parágrafo anterior, 
duas ou mais bancadas. podem, mediante de
claração assinada por todos os seus membros, 
funcionar como uma bancada única. .. 

§ 3• - Nenhum vereador poderá fazer par
te de mais de trêe comissões. 

Art. 58 _: Serão públicas as sessões da 
Câmara salvo deliberação em contrário da sua 
maioria, e realizar-se-ão com a presença de 
pelo menos, a metade de seus membros. 

Art. 59 - As deliberações serão tomadas 
por maioria de votos, presente mais de me
tade dos vereadores, salvo as exceções previs
tas nesta lei. . 

§ 1• - S_erá necessário o voto favorável 
da maioria dos membros da Câmara para apro
vação dos projetos que determinem: 

a) criação de despesa ou aumento da pre
vista, salvo caso · de calamidade pública; 

b) recusa d.e legados; 
'C) concessão de moPatória da divida pú

blica; 
d) desapropriação por necessidade ou uti

lidade pública; 
e) aposentadoria de funcionário da Se

cretaria da CAmara, na conformidade da lei; 
f) criação ou aumento de tributos; 
g) suspensão da execução de atos do pre

feito Ilegais ou contrários ao interêsse pábllco; 
h) rejeição de veto ou aprovação de atos 

do prefeito, na forma do Inciso IX do art. 53. 
.. . § 2• - Será necessãrlo o voto favorável• 

de ,dois terços dos vereadore.s para: 
a) autorização para empréstimos ou op;-

rações de crédito; . \" 
b) representação à Assembléia Leg!slàtlva 

'sõbre criação de distrito adinlnistrativo, an~
xação ou desmembramento do território do 
munlcfplo; · 

c) autorização para venda, gravame de 
Onus real e permuta de bens do patrimônio 
municipal; 

d) perdão de divida na forma dos artigos 
31 e 32; 

e) aprovação de projetos relativos a ln
terêsses particulares de pessoa natural ou ju
rfdlca, e de proteção a indústria que explore 
ou venha a explorar matéria prima estran
geira, quando haja similares no Pais; 

f) declaração de perda de mandato de ve
reador, na forma do art. 48, § 2•. 

§ 3• ~ Quando o pedido de autoriz1Lção 
para empréstimo ou operação de crédito não 
obtenha a aprovação prevista no § 2. 0 esta o
derA ser concedida pela Assembléia Legisla
tiva, desde que seja solicitada pela respectiva 
Câmara Municipal, mediante voto da maioria 
absoluta de seus membros•. · 

Art. 60 - A Iniciativa dos projetos de let 
cabe a qualquer vereador e ao prefeito. 

Parágrafo único - Cabe privativamente ao 
prefeito a Iniciativa do projeto da lei orça
mentãria, salvo o caso previsto no art. 180 pa
fágrafo único, e dos que versarem sôbre au
mento de venclmentos de funcionários e cria
ção ou supressão de cargos em serviços j~ 
organizados, respeitada a competência exclu
siva da Câmara quanto à organização de sua. 
secretaria. · 

Art. 61 - Os projetos de lei serão apre
sentados com a respectiva ementa, que lhes 
expresse o objeto em forma sucinta, e não
conterão matéria estranha ao seu enunciado, 
devendo ser acompanhadas de exposição de mo
tivos, quando da iniciativa do prefeito. 

Art. 62 - Nenhuma proposição será sub
metida à deliberação da Câmara sem audiência. 
da comissão r espectiva, que, no prazo de 
cinco dias, prorrogãvel por Igual tempo, sobre
.a mesma emitirá parecer salvo quando seja 
oriunda da comissão . 

Parágrafo único - Esgotado o prazo de• 
cinco dias, ou a prorrogação, sem . que a co-· 
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missão apresente parecer, o presidente da Câ
mara poderá, por deliberação própria ou a re
querimento de qualquer vereador, Incluir a 
proposição na ordem-do-dia seguinte, indepen
dente de parecer. 

Art. 63 - Nenhuma proposição poderá ser 
discutida, sem ter sido dada para ordem-do
-dia, pelo menos vinte e quatro. horas antes, 
não podendo mediar menor prazo entre uma 
discussão e a seguinte. 

§ l• - Caso a Câmara defira requerimento 
de urgência do autor do projeto ou do relator 
do .parecer, será dispensado o lnterstlclo entre 
uma e outra discussão, que se poderão pro
cessar em dias sucessivos. 

§ 2• - O deferimento da urgência não d;s
pensa a exigência de. parecer da comissão. 

1 3• - Os projetos de criação ou majora
ção de impostos e de concessão de favores, não 
poderão ser discutidos ou votados em regime 
de urgência. 

Art. 64 - Nenhuma proposta que a~arrete 
despesa será votada pela Câmara, sem prévia 
audiência do prefeito sôbre a existência de 
recursos dlsponi'veis salvo se êste deixar de 
fornecer, dentro de· dez dias, as Informações 

tsollcltadas. 
Art. 65 - As indicações, os requerimentos 

e os pareceres que não concluam por um JK"O
jato, sofrerão a.penas uma discussão. 

Parágrafo único - Serão submetidos a trés 
discussões os projetos de leis, resoluções e pos
turas e quaisquer deliberações que não se re.
firam a assunto de exclusiva economia da Câ
mara, salvo quando originárias de, comissões 
ou de. Iniciativa do prefeito, casos em que se 
dispensará a primeira discussão . 

Art. 66. - Aprovado um projeto de lei, re
solução ou postura, o presidente da Câmara 
enviá-lo-á ao prefeito, que o sancione.rã e pro
mulgará. dent,ro de oito dias, mandando afi
xá-lo por cópia autêntica, na porta principal 
do edlf!clo da Prefeitura, nas sedes dos dis
tritos administrativos e na imprensa local, on
de houver. 

§1 l• - Se entender que um projeto é ile
. gal ou contrário ao tnterêsse público, o pre
feito poderá vetá-lo, no todo ou em parte, no 
prazo de oito dias, ~ontados da data em que 
o receber, devolvendo-o à Câmara Municipal, 
acompanhado das razões determinantes do ve
tó,. 

§ 2• - Ao tomar conhecimento do veto e 
de seus motivos, ·a Câmara. dentro de dez 
dias, submeterá a uma só discussão o projeto 
ou os dispositivos vetados, e, se o aprovar 
pelo voto da maioria absoluta de seus m!!m
·bros, remete-lo-á ao prefeito, como lei, para 
.ser promulgado . 

§ 3• - Caso o proje.to vetado não obtenha 
.a aprovação prevista no parágrafo anterior, ou 
sôbre êle a Câmara não tenha deliberado no 
prazo do § 2•, considerar-se-á adelto o veto, 
e. se êste foi parcial, o projeto será remetido 
ao prefeito, para os fins de sanção e promul
:gação das partes não vetadas. 

§ 4• - O silêncio do. prefeito, decorrido o 
prazo de oito dias após lhe ter sido remetido 
um projeto de lei, · Implica !lm sanção, e o 
presidente da Câmara o promulgará e fará pu
blicar, proceden'do da mesma forma, caso um 
projeto cujo veto tenha sido rejeitado pela 
Câmara, não seja promulgado pelo prefeito 
três dias após sua devolução . 

f 5° - As resoluções, r eferentes a assuntos 
·de competência exclusiva da Câmara na forma 
·do artigo 53, serão promulgadas e publicadas 
]leia respectiva Mesa. 

§ 6• - Os projetos rejeitados ou vetados 
não se renovarão no decurso do mesmo ano. 

Art. 67 - As deliberações da Câmara Mu
nicipal, salvo disposição expressa. sômente 
entrarão em vigor dez dias depois da sua pu
blicação integral, na forma do artigo anterior. 

Art. 68 - Carecem de validade as delibe
. rações da Câmara Municipal, quando : 

I - versarem sobre objeto que não seja 
da competência cJo munlciplo, na forma da 
Constituição e desta lei; · · 

II - forem tomaci.as fora de sessão ou 
em sessão realizada em desacôrdo com as de
terminações do artigo 55; 

III - procederem de sessões- extraordiná
rias não anunciadas na forma desta lél, ou de 
cuja convocação não tenham sido objeto, salvo 
a exceção prevista no art. 54, § 3•; · 

IV ~ não tiverem sido oportuna e regular
mente registadas no livro a Isto destinado. 

Parágrafo único - · São competentes para 
promover perante o juiz de direito da comarca, 
a nulidade de tais deliberações, o promotor 
público ou qualquer vereador . 

Art. 69 - As atas das sessões da Câmara. 
devidamente ass!nadas pelos vereadores pre
sentes à sessão em que forem aprovadas, e 
tôdas as deliberações, serão registradas ém 
livro próprio, dentro de três dias. 

Art .• 70 - A Câmara Municipal, quando 
julgar Ilegal ou contrário ao interês15e público 
um ato do prefeito, · poderá, dentro de quinze 
dias, contados da publicação, suspender-lhe 
a execução, pelo voto da maioria absoluta. 

§ l• - o· presidente da Câmara solicitará, 
dentro do prazo de três dias, a audiência do 
Departamento das Municipalidades. que emi
tirá seu parecer no prazo de trinta dias. 

§ 2• - Recebido o parecer do Departamen
to das Municipalidades, a Câmara, dentro de 
vinte dias, deliberará em definitivo sôbre a 
Ilegalidade do ato impugnado. 

1 3• - Se a Câmara não estiver reunida, 
será convocada extraordlnàriamente pelo seu 
presidente, contando-se de sua primeira ses
são o prazo de vinte dias . 

§ 4• - Se a Câmara não houver deliberado 
dentro do prazo menciónado no § 2°, consi
dera-se validado o ato do prefeito. 

§ 5• - Ao prefeito assiste o direito de 
recorrer da decisão da Câmara para a Assem
bléia Legislativa, que se pronunciará dentro 
de vinte dias do recebimento do recurso, Jm
portando o silêncio da Assembléia nesse prazo 
em aprovação da decisão da Câmara . 

§ 6• - E' irrenovável a suspensão do 
mesmo ato. 

Art. 71 - O prefeito, quando considerar 
Ilegal ou Inconstitucional uma deliberação da 
Câmara Municipal, de competência exclusiva 
desta ou promulgada após rejeição de veto, 
solicitará sua revogação, dentro de dez dias, 
à Assembléia Legislativa . 

Art. 72 - Os processos de votação serão 
regulados no Regimento ln.terno. 

§ 1• - Além de outros casos previstos no 
Regimento Interno, a votação será secreta : 

a) nas eleições de prefeito e da Mesa da 
Câmara; 

b) nas deliberações sôbre veto; 
c) no pronunciamento sôbre nomeação, de

missão ou aposentadoria de funcionário; t

d) na fixação do subsidio e representação . 
do prefeito ; 

e) na votação da perda de mandato de ve
reador; · 

f) na concessão de favores individuais. 

• 
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§ 2• _, Nas votações para as quais se exija 
quo"'m qualitlcado, o voto será nominal ou 
secreto. 

Art. 73 - O vereador que estiver no re
cinto não poderá escusar-se de votar, salvo 
quando se tratár de lnterêsse seu particular ou 
de pessoa de que seja parente consangul~o 
ou afim até o terceiro grau Inclusive, quando 
não votará, podendo entretanto, tomar parte 
na discussão. 

Parágrafo único - Se · mais de um têrço 
dos vereadores estiver impedido, na forma dês
te artigo. serão convocados os suplentes, para 
os ffils exclusivos de votação. 

Art. 74 - O presidente, da sua cadeira, 
não pode apresentar nem discutir projétQS, in
dicações, requerimentos, emendas ou propostp 
de qualquer espécie. 

Art. 75 - ó presidente da CAmara somente 
poderá votar nos casos de empate e de escru
tfnio secreto e nos casos previstos nos §§ 1 o 
e ~ do art. 59. 

1 1• .- Quando estiver no exerclcio das 
funções de prefeito, o presidente da CAmara 
será eubstltuldo pelo vice-presidente. 

• § 29 - O fato de estar o presidente da 
CAmara substituindo fa prefeito, não Impede 
qu~. na época determinada, se proceda à elei
ção para o dito cargo na renovação da Mesa 
nem que recala em outro a preferência da 
Clmara. 

SECÇÃO III 

Do Prefeito 

SUB-SECÇÃO 1 

Das atribuições 

Art. 76 - As !unções executivas no munl
dplo serão exercidas pelo prefeito. 

Parágrafo único - Nos casos de licença, 
falta ou Impedimento do prefeito. serão cha
mados sucessivamente ao exerclclo do cargo, 
q presidente e o vice-presidente da CAmara 
Municipal, e verificando-se ·vaga, a Câmara 
M:unlclpal elegerá o prefeito, observando as 
disposições dos artigos 31 da Constituição .do 
Estado e 39 desta : lei. 

Art. 77 - O prefeito deverá ter domicilio 
na sede do munlclplo. 

Parágrafo único - Sempre que tiver de 
ausentar-se do território do munlciplo por 
mais de cinco dias, o prefeito passará o exer
clclo ao seu substituto legal, e, quando o•tlver 
de fazer por mais de trinta dias, solicitará 11-
<iença à CAmara Municipal. 

Art. 78 - O subsidio do prefeito será fi
xado pela CAmara Municipal no último ano 
·de <iada legislatura, para vigorar no quatrlê
nio imediato, não podendo exceder. anual
;mente, ainda que a ·titulo de representação, 
aos seguintes limites: 

Cr$ Cr$ 
I - municlpios 

de renda até 
II - munlclplos 

100 000,00 ... 12 000,00 

de renda até 300 000,00 ... 18 000,00 
III - munlclpios 

· de renda até 
IV - munlclpios 

450 000,00 .... 24 Ó00,00 

de renda até 600 000,00 ... 30 000,00 
V - municlplos 

de renda até 
VI - munlclpios 

750 000,00 .. • 36 000,00 

42 0<!0·00 de renda até 1 000 000,00 ... 
VII - munlclpios 

de renda até 2 000 000,00 .... 48 000,00 

VIII - municlpios 
de renda até 4 000 000,00... 60 000,00 

IX - munic!pios 
de renda até 8 000 000,00 .. . 72 000,00 

X - munlcipios 
de renda superior a 8 poo 000,00... 84 000,00 

f l• - O subsidio do prefeito não poderá 
ser Inferior ·à metade do limite fixado para a 
classe respectl va. 

§ 2• - As porcentagens de que trata êste 
artigo serão calculadas, tomando-se por base 
a média da receita nos dois últimos exerclclos 
encerrados. 

f 3• - Não se compreenderão como ren
da do munlclplo, para cálculo da porcentagem 
de que trata êste artigo, as importânciB.I! que 
entrarem em seus cofres de acôrdo com o dis
posto nos H . 2• e 4• do art. 15 e no art. 20 
da Constituição Federal. 

Art. 79 - A verba de representação do 
prefeito, que não poderá ser superior à me
tade do subsidio, será utilizada por duodé
cimos. 

· Art. 80 - O substituto legal do prefeito 
não terá direito à remuneração do cargo, 
quando o substltuido se ausentar a serviço do 
munlc!plo, e perceberá o respectivo subsidio 
nos demais casos. 

Art. 81 - Compete ao prefeito, além de 
outrlll! atribuições estabelecidas na Constitui
ção .e nesta· lei : 

I - sancionar as leis e posturas decreta
das pela CAmara Municipal nos têrmos do art. · 
66, promulgá-las e fazer publicá-las, bem como 
expedir regulamentos e Instruções para sua 
fiel execução; 

II - vetar total ou parcialmente.os pro
jetos de leis ou posturas; 

III .:.... participar da Iniciativa de projetos 
encaminhando-os, com exposição de motivos, 
à CAmara Municipal ; 

IV - solicitar 'ao presidente da CAmara 
rlunlcipal a convocação extraordinária ·desta, 
com as razões determinantes da providência; 

V - propor à Câmara Municipal a criação 
ou extinção de cargos; · 

VI - nomear, remover, promover, exone
rar demitir ou aposentar os funcionários mu
nlcÍpals, con,ceder-lhes licenças e férias e apli
car-lhes penas disciplinares, na forma da lei. 

VII - decretar desapropriações por ne
cessidade ou utilidade pública; 

VIII - executar e fazer cumprir as leis, 
resoluções e posturas municipais; 

IX - superintender e fiscalizar por si ou 
por prepostos da Prefeitura, estabelecimentos, 
'obras e serviços criados, mantidos ou auxi
liados pelo munlclplo; 

X - superintender a exat4 arrecadação, 
guarda e apllcacão das rendas municipais; 

XI - promover o tombamento e Inventário 
dos bens do munlclplo; 

XII - administrar as propriedades do mu-
niclpio; · 

XIII - pro:vldenciar a execução da divida 
ativa do munlclplo; · · 

XIV - fazer, por seus agentes, a policia 
administrativa do munfolplo e Impor adminis
trativamente, as multas em que hajam incor
rido os infratores de leis, resoluções, posturas 
e contratos; x• - autorizar despesas e pagamentos, 
dentro das verbas votadas pela CAmara; 

XVI - enviar ao Departamento das Muni
cipalidades, até o dia 15 de julho, o antepro
jeto da lei orçamentária; 
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XVII..·-:- encaminhar à Câmara Municipal, 
até o dia 15 de outubro, a proposta de orça
mento; 

XVIII - apresentar à Câmara Municipal, 
na abertura oo seus trabalhos, um relatório 
sôbre a situação do munlclplo, seus serviços 
e finanças, no qual sugerirá as providências 
que julgar convenientes; 

XIX - prorrogar o orçamento do exerclclo 
anterior, quando outro não tiver sido votado 
pela Câmara; 

XX - prestar pessoalmente, se o preferir, 
por Intermédio do secretário . da Prefeitura ou 
por escrito. as Informações e esclarecimentos 
que a Câmara Municipal lhe requisitar; 

XXI - representar o munlclplo em jutzo 
ou tora dêle; 

XXII - celebrar convenções, ajustes, acor
dos e convênios, com outros munlelplos, com 
o Estado e com a União, com autorização ou 
aã referendum da Câmara Municipal; 

XXII! - fornecer as Informações que, so
bre serviço ou assunto de lnterêsse ptlbllco, 
lhe sejam solicitadas pelo Govêrno do Estado 
ou da União, pela Assembléia Legislativa ou 
por qualquer de suas comissões, e pelo Tri
bunal de Contas; 

XXIV - colaborar para a boa marcha dos 
serviços de estatlstlca; 

XXV - conceder as licenças que forem 
requeridas. podendo cassá-las. quando houver 
abuso ou Infração das cláusulas a que estejam 
sujeitas; 

XXVI - dar. pÚbllcidade a todos os atos, 
leis e resoluções dos poderes p(ibllcos muni
cipais; · 

XXVII - requisitar às autoridades do Es
tado o auxilio da fôrça ptlbllca, para cumpri
mento de suas determinações legais; 

XXVIII - resolver sôbre os requerimentos 
e reclamações que lhe forem presentes, enca
minhando à Câmara os que escaparem de SJa 
competência; · 1 

XXIX - providenciar nos casos de calami
dade pública, submetendo os seus atos à apro
vação da Câmara. logo que esta se retina, se 
êles excederem suas atribuições; 

XXX - acatar as determinações dos po
deres pdtlllcos do Estado e da União na exe
cução de serviços de caráter geral, criados por 
lei; 

XXXI - formular ao Departamento das 
Municipalidades as consultas ou solicitações 
a que, nos têrmos da Constituição e das leis 
do Estado, esteja obrigado aquêle órgão em 
relação aos munlclpios; 

XXXII - encaminhar ao Departamento das' 
Municipalidades. dentro de cinco ·dias de sua 
promulgação, cópias autênticas das leis, reso
luções e regulamentos municipais, . bem como 
dos contratos que acarretem ônus para os co
fres do munlclplo, dentro de trinta dias do re
conhecimento de sua legalidade pelo Tribunal 
de Contas; 

XXXIII - remeter ao Departamento das 
Municipalidades, até o dia 10 de cada: mês, o 
balancete da receita e ·despesa, relativo ao 
mês anterior; 

XXXIV - praticar todos os demais atos 
de gestão e administração a que esteja legal
mente autorizado. 

SUB-SECÇÃO . II 

Da responsabilidade 

• 

Art. 82 -'- Perderâ o cargo o prefeito que: 

I - praticar qualquer dos atos prevt1to11 
no art. 37 da Constituição do Estado; 

II - tiver cassados ou suspensos os di
reitos poUtlcos por tempo Igual ou excedente 
ao que lhe restar de mandato; 

III - fôr condenado por crime comum, sal" 
vo os culposos; · 

IV - violar o disposto no art. 77 desta 
lei. 

Parágrafo tlnlco - O prefeito, nos casos 
do tm:lso I dêste artigo, serã processado e 
julgado pelo juiz de direito da comarca maia 
próximo, com recurso necessário para. o Trl
bunal de Justiça, e a condenação o deixará 
lnabl\ltado para · qualquer função públtca, esta
dual ou municipal, até cinco . ai;ios, sem pre
jõlzo das ações civeis e criminais cablvei11 na 
espécie. 

CAPtTULO III 

DA INTERVENC:AO NOS MUNIC!PIOS 

Art. 83 - O Estado poderá lntervl,r nos 
· municlpios para lhes regularizar as flnanç• 
quando: 

I ~ se verificar lmpontualldade no serpço 
de empréstimo garantido pelo Estado; 

II - deixarem de pagar, por dois anos 
consecutivos, sua divida fundada. 

Art. 84 - A Intervenção 'será decretada 
pela AssembJéla Legislativa, por solicitação 
do governador, do prefeito ou da Câmara Mtl· 
njclpal, podendo ser prorrogada por solicita
ção do governador. 

§ 1° - O decreto de Intervenção fixará sua 
duraçãq e limites, e determinará quais os ór
gãos do govêrno municipal cujas funções serão 
suspensas. · 

§ 20 - A intervenção não suspende a obri
gatoriedade da legislação municipal vigente. 

Art. 85 - A Intervenção será executada 
pelo governador do Estado, que facllltará ~ 
Interventor os meios de ação necessários e 
traçará normas para o exerclclo de sua fwição. 

Art. 86 - Cessada a intervenção, o Inter
ventor é obrigado a pr~tação de contas, na 
forma dos arts. 193 e 197. 

Art. f!l - A remuneração do Interventor 
serâ fl;ic:ada pela Assembléia Legislativa, por 
proposta do governador, e paga pelos cofres 
estaduais. 

CAPfTULO 1 IV 

DA ADMINISTRAC:AO MUNICIPAL 

SECÇÃO Í 

Art. 88 - Os serviços do munlclplo serão 
criados e definidos em leis municipais, obser
vadas as prescrições da Constituição e desta 
lei. 

§' 10 - Os munlclplos terão obrigatl>r!.a
mente serviços de Administração e Contablll
dade, dirigidos por chefes de serviço, providos 
em comissão, com as denominações de secre
tário da Prefeitura e contador municipal. 

§ 20 - Os serviços de contabilidade .serão 
dirigidos por funcionários contadores de ca
pacidade comprovada ou nos munlclplos em 
que não haja contadores diplomados, por pee
soas habilitadas e mediante concurso de pro
vas . 

Art. 89 - Os tesoureiros e demais fundo
nários municipais encarregados do recebimento, 
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pagamento ou guarda de dinheiros públicos 
ou de bens e valores do munlclpio, estão su
jeitos· a prestação de fiança. 

Parágrafo único - A · fiança poderá ser 
it-restada: 

a) em dinheiro: 
b) em titulos da divida pública da União, 

do Estado ou do municlplo; 
c) em apólice de seguro de fVJelidade 

tuncional emitida por instituto oficial ou com
panhia legalmente autorizada. 

Art. 90 - Os atol! e resoluções doe órgãos 
da administração municipal só produzirão efei
to depois de publfoados. 

§ 1• - A publicação será sempre feita por 
·edital afixado à porta da Prefeitura, na sede 
do munlclplo, à porta dos cartórios de paz, 
na sede de cada um dos distritos, e no órgão 
-oficial da munlclpallliade, onde houver. 

§ 2• - Serão publicadas as nomeações ou 
designações para funções pu cargo.s de qual" 
'fl.Uer cq.tegorla, Inclusive diaristas, mencionan
do-se ds vencimentos, gratificações ou salários 
e a verba orçamenté.rla ou crédito que ocorrer 
.à despesa. 

§ 3• - Quando outra coisa não dispuserem, 
as deliberações dos poderes municipais entra
rão em vigor dez dias depois de publicadas. 

Art. 91 - As . leis, resoluções sancionáveis 
·e atos publicados pelo prefeito, serão referen
·dado.s pelo secretário da Prefeitura. 

Art. ll2 - O orçamento e as leis e regula
mentos sôbre Impostos, serão Impressos em 
folhetos e expostos à venda, para aquisição 
·pelos eontribulntes, •na sede da Prefeitura. 

' A'rt. 93 - A lndustrlalizatão de serviços 
põblicos, se o munlclpio não possuir departa
mento técnico, si'>mente se fará mediante es
tudo e exame pericial, requisitado aq Depar
tamento das Municipalidades. 

Art. 94 - Os municlpios deverão ter livros 
necessé'rlos ao expediente dos ~us serviços e, 
obrigatoriamente: • 

I - de atas das sessões da Câmara Mu-
' ·nlclpal; , ' 

II - de registo das leis e, resoluções; 
III - de registo de atos do prefeito; 
IV - de có\>la àa . correspondência oficiai; 
V :_ de contabilidade; 
VI - de protocolo, lndlce de papéis e li

vros arqttlvados. 
Parágrafo único - Os livros da Prefeitura 

terão têrmos de abertura e encerramento assi
nados pelo prefe)to e os da éàmara pelo seu 

/'presidente. 

SECÇÃO II 

Da administraç4o d'8trita1. 

Art. 95 - O distrito administrativo que 
não fôr sede de municlpio, será. dirigido por 
-um administrador distrital. nomeado em co
missão pelo prefeito. 

Parágrafo único - Nos municlplos consi
derados estâncias hldro-mlnerais, a nomeação 
-do administrador dfstrltal dependerá. de pré
via aprovação da Câmara Municipal. 

Art. 96 - Ao administrador distrital ln-
·~mbe:, . 

I - fazer afixar na sede do distrito cópia 
-das leis, resoluções e atos municipais, enviados 
pelo prefeito; . 

II - executar e fazer executar as leis, re
.soluções e posturas municipais; 

III - cumprir E} fazer cumprir as determi
nações legais do prefeito; 

IV - superintender os serviços e as obras 
locais; . 

V - prestar contas ao prefeito, mensalmen
te, da aplicação das rendas distritais a sua 
disposição; 

VI - prestar as Informações que lhe to
rem solicitadas pelo prefeito. 

Art. 97 - A arrecadação de tributos, em 
cada distrito, será realizada por agentes arre
cadadores distritais, nomeados pelo prefeito. 

§ 1• - Os agentes arrecadadores recolhe
rão à tesouraria municipal, no,s prazos fixados 
em lei municipal, a arrecadação realizada. 

1 2• - Na fixação dos prazos, que não po
derão ser superiores a trinta dias, levar-se-ão 
em conta o volume da renda e a distância do 
posto arrecadador. 

Art. 98 - Pará os sub-distritos poderão 
ser nomeados auxlll'áres da administração e· 
da arrecadação, na . forma da lei. 

Art. 99 - Os serviços e obras distritais se
rão dirlgld9s pelo administrador, sendo os or
çamentos previamente aprovados pelo prefeito. 

Pará.grafo único - Os tarefeiros e o pes
soal de obras serão escolhldow pelo administra
dor distrital. 

SECÇÃO III 
• Da adm,niatraç4o àa8 cidades e vilas 

Art. 100 - Os municlplos deverão possuir 
planta cadastral das suas sedes e vilas. 

Parágrafo único - Na execução das plan
tas, o Estado, pelo Departamento das Muni
cipalidades, prestará. auxilio técnico e finan
ceiro aos munlclplos, levando em conta as 
rendas dêstes e a extensão do trabalho a rea
lizar. 

Art. 101 - Os mimlciplos são obrigados a 
estabelecer as áreas urbanas e suburbanas de 
suas cidades e vilas, fixando•lhes os respec-
tivos limites. · 

Pará.grafo 11nico - Os municlpios deverão 
promover o zoneamento dos seus centros urba
nos, atend~ndo às normas técnicas que regem 
a espécie. · 

Art. 102 - As normas que regerão o desen
volvimento urbano e a modificação total ou 
parcial do aspecto das localidades, obedecerão 
a um plano diretor, elaborado por técnico de 
reconhecida coiµpetêncla. e aprovado pelo De
partamento daé Municipalidades. 

§•l• - O plano diretor será aprovado por 
decreto do prefeito,· depois de parecer do ór
gão competente do munlclplo ou do Departa
mento das Municipalidades, tornando-se obri
gatória a sua execução, , bem como dos regula
mentos, para cuja aplicação serão assentadas 
as medidas necessárias. 

§ 2• - O Plano diretor não poderá. ser 
alterado na sua estrutura essencial, devendo 
as modificações de pormenores, depois de apro
vadas por técnicos de notória competência ou 
pelo Departamento das Municipalidades como 
órgão técnico, sér submetidas à deliberação 
da Clmara Municipal. 

SECÇÃO IV 

Dos serviços d.e eatatistica e d.e geografia 

Art. 103 - Os serviços de estatlstlca mu. 
nlcipal serão executados na forma estabelecf
da nos convênios firmados com os organismos 
federais e estaduais competentes. 
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Art. 104 - Ainda que cessado. o regime de 
convénio, os munic!pios são obrigados a: 

I - manter a uniformidade das normas de 
execução estatlstica· geral brasileira; 

II - formar um corpo de servidores ca
paz de realizar eficazmente, pesquisas e In
quéritos e de prestar proveitosa colaboração 
a tôdas as campanhas e Iniciativas destinadas 
a promover o progresso social, econômico e 
cultural da comunidade brasileira; 

• III - satisfazer, na contabilidade munici
pal, as especificações · exigidas pela estatlsti
ca nacional . das finanças municipais; 

IV -. Inclui!' o ensino elementar de esta
t!stlca nos programas de instrução primária, 
secundária e profissional dos seus estabeleci
mentos; 

V - assegurar a contribuição municipal 
para a realização das pesquisas e levantamentos 
especiais que forem do interêsse da se·gurança 
nacional; 

VI - coligir, catalogar e arquivar todos 
· os elementos informativos referentes à evolu
ção econômica, social, cultural e poUtlco-admi
nistratlva do munic!pio; 

VII - execu\ar todos os trabalhos de co
leta e pesquisa referentes à estatlsttc11- geral 
do munlciplo e compreendidas nos planos re
gionais e nacionais; 

VIII - organizar, de maneira sistemática, 
coleções de originais quando possivel ou de 
cópias, se estiverem em mãos particulares, de 
documentos de importância histórica; 

IX - organizar a documentação fotográ
fica dos aspectos expressivos do munic!plo. 

Art. 105 - Os serviços de cooperação e In
formações geográficas serão executados na· 
forma prevista nos convênios nacionais e serão 
realizados por Diretórios Municipais de Geo
grafia Instalados em cada munlc!pio e arti
culados ao órgão competente de âmbito na
cional. 

Parágrafo único - São atribuições dos 
Diretórios Municipais de Geografia: 

a) promover estudos, inquéritos locais, 
trabalhos geográficos e outras iniciativas, re
comendadas pelo órgão nacionaL; 

b) incentivar, orientar e articular as ati
vidades geográficas locais, no sentido da pes
quisa e da educação, dentro do território dÕ 
municlpio; 

c) realizar estudos e Investigações ten
. dentes ao conhecimento da geografia do mu-

niclpio; • 

d) colaborar na organização· do mapa mu
nicipal e das plantas dos centros urbanos, In
cumbindo-se também da organização de mo~ 
nograflas, memórias. documentação fotográfica 
e Informações outras da vida municipal; 

e) informar os poderes públicos sôbre os 
pormenores referentes à divisão territOll'ial, 
sugerindo modificações e aperfeiçoamentos na 
divisão territorial e nos mapas existentes. 

Art. 106 - Incumbe aos municlpios, com o 
auxilio técnico e financeiro dos órgãos geográ
ficos nacional e estadual e do Departamento 
das Munlclpalldad~s. a atualização dos respec
tivos mapas, dentro dos seis meses seguintes à 
vigência da Lei de Divisão Territorial, sem
pre que sejam alteradas ·ou modificadas as suas 
divisas . · 

Parágrafo único - Quando fôr criado um 
ntuniclpio, o prefeito promoverá o levantamen
to do r espectivo mapa, no prazo e nas con
dições dêste artigo. 

SECÇÃO V 

Dos funcionários municipais 

Art. 107 - Os eargos públicos municipais 
são acessiveis a todos os brasileiros, observa
dos os requisitos que a lei esta.}:>elo;cer. 

Art. 108 - · E' vedada a acumulação de 
quaisquer cargos, exceto a de dois cargos de 
magistéi9o ou . de um déstes com outro técnic• 
ou cientifico. contanto que haja correlação de 
matérias e compatibilidade de horário!!. 

Art. 109 - A primeira investidura em car
go de carreira e em outros que a lei deter
minar, efetuar-se-á mediante concurso, prece
dido de inspeção de saúde. 

Art. 110 - São estáveis: 
I - depois de dois anos de exercicio, os 

funcionários · efetivos, nomeados por concurso; 
II ..;... depois de cinco anos de exerciclo, os 

funcionários nomeados sem concurso. 
§ 1• - Enquanto não adquirirem estabili

dade, os funcionários efetivos sômente pode
rão ser destltu!dos dos cargos por justa causa 
ou motivo de lnterêsse público. 

§ 2• - O disposto neste artigo rião se 
aplica aos cargos de confiança, nem aos que a 
lei, declare de livre nomeação e demissão. 

Art. 111 - O funcJonárlo público, quando 
estável, sômente perderá o cargo por sentença 
jUdlclária, e:iotlnção do cargo ou demissão após 
processo administrativo. em que se lhe tenha 
assegurado ampla defesa. 

§ 1• - Extinguindo-se o .cargo, o funcio
nário estável ficará em disponibilidade remu
nerada, até o seu obrigatório aproveitamento 
em outro de natureza e vencimentos compati· 
veis com o qúe ocupava. 

§ 2° - Invalidada por sentença a demissãü 
de qualquer funcionário, será êle reintegrado. 
e quem lhe houver ocupado o lugar, ficará 
destltuldo, de plano, ou será reconduzido ao 
cargo anterior, sem direito a Indenização. 

Art. 112 - O funcionário será aposentado : 
I - por invalidez; 
II - conípul:sôriamente, aos setenta anos 

de Idade. 
§ 1• - Será aposentado, se o requerer, o 

funcionário que contar trinta anos de serviço . 

1 2• - Os ·vencimentos da aposentadoria 
serão Integ rais, se o funcionário contar trinta 
anos de serviço, e proporcionais, se contar tem
po inferior . 

§ 3• - Serão integrais os vencimentos da 
aposentadoria, quando o funcionário se inva
lidar por acidente ocorrido em serviço, por 
moléstia profissional ou por doença grave, con
tagiosa ou incurâvel, especificada na lei esta-
dual. · · 

1 4• - Atendendo à natureza especial do 
serviço, poderá a . lei reduzir os limites refe
ridos no Inciso II e no § 2• dêste artigo, res
peitados os, padrões da legislação estadual. 

Art. 113 - O tempo de serv1';o público fe
deral, estadual ou municipal, computar-se-á 
Integralmente, para efeitos de disponibilidade 
e aposentadoria. 

Art. 114 - Os proventOs da Inatividade não 
poderão exceder os da atividade, mas serão 
revistos sempre que, por motivo de alteração 
do poder aquisitivo da moeda, se modificarem 
os vencimentos dos funcionários em atividade. 

Art. 115 - O munlc1plo é civilmente res
ponsável pelos danos que os seus funcionários, 
nessa qualidade, causem a terceiros. 
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Parágrafo único - Caberá ação regressiva 
contra os funcionários causadores de dano, 
quando tiver havido culpa dêstes. 

Art: 116 - O quadro dos funcionários com
preenderá todos que exerçam cargos públlcos 
criados. em lei, qualquer que seja o critério 
adotado para seu estipêndio. 

Art. 117 - As promoções obedecerão, alter
nadamente, ao critério de antiguidade de clas
se e : ao merecimento . 

Art. 118 - Haverá sempre direito · a recurso 
contra decisão dlsclpllnar e, nos casos deter
minados, à revisão do processo em que se tenha 
Imposto penalidade. 

Art. 119 - O funcionário municipal terá di
reito a férias anuais de trinta dias, sem qual
quer desconto, e a funcionária gestante, a três 
meses de llcença, com vencim·entos lntegrQ.ls . 

Art. 120 - Os extranumerárlos serão admi
tidos em conseqüência de programas periódicos, 
para ' funções de caráter transitório, e após 
cinco anos de existência consecutiva, as fun
ções serão obrlgatôrlamente extintas ou trans
formadas · em cargos de carreira ou isolados, 
°providos na forma da lei, com preferência, 
em igualdade de condições, para o extranume
rárlo que estiver exercendo a função. 

Parágrafo único - As disposições dêste 
artigo não se apllcam ao pessoal para obras. 

Art. 121 - Ao prefeito compete nomear, 
remover, promover, exonerar, demitir, .punir, 
llcenclar e 1t.posentar os funcionários munici
pais, salvo os da Câmara Municipal, que terá 
pela Mesa igual competência em relação aos 
mesmos. 

Art. 122 - Não podem ser nomeados fun
cionários municipais os parentes consangu!
neos ou afins do prefeito. até o segundo grau 
civll, nem os de qualquer vereador, quando se 
tratar de funcionário da Câmara. 

Parágrafo único ' Não se compreendem 
neSt1a proibição os cargos de confiança nem 
aquêles que forem preenchidos mediante con
curso e na ordem rlgoros1t. de classlf!c1t.ção. 

Art. 123 - Os extranµmerários diaristas e 
tarefeiros t erã·o direito ào repouso semanal 
remunerado, preferentemente aos domingos. 

Art. 124 - E' dever dos munlc!plos dar 
assistêncl1t. e tratamento aos funcionários mu
nicipais e pessoas de suas familias, atingidos 
por câncer, lepra, malária, tuberculose e quais
quer doenças Infecto-contagiosas, ou decorren-. 
tes das zonas em que exerçam suas funções. 

Art. 125 - Os munlc!plos darão Incentivo 
e apolo às associações de classe dos servido
res públicos e patrocinarão o serviço de assis
tência social aos funcionários e suas familias. 

Art. 126 - Os estatutos do funcionalismo 
municipal, estabelecidos em lei do munlc!plo, 
regularão os direitos, deveres e garantias de 
seus servidores, respeitados os dispositivos 
constitucionais e as leis estaduais especificas. 

Art. 127 - Os munlc!plos manterão a pa
dronização do quadro dos servidores munici
pais, atualmente vigorante, salvo alterações 
que se tornem necessárias no lnterêsse da ad
ministração . 

SECÇÃO VI 

ba ordem dos processos na administração 

SUB-BEOÇAO 1 

Do inquérito administrativo 

Art. 128 - A portaria que determinar o 
Inquérito deve especificar clrcunstancladamente 
as acusações contra o funcionário. 

Art. 129 - Instalada a comissão, o pre
sidente mandará citar o funcionário ·1t.cusado, 
conceaendo-lhe quarenta e oito horas para de
fesa prévia . 

Art. 130 - O acusado deve ser Intimado 
pelo menos vinte e quatro horas antes da ins
trução, para assistir à produção das provas 
processuais. 

Art. 131 - Realizadas as provas referidas 
no artigo anterior, o acusado terá o prazo 
de três dias para requerer as provas de sua 
defesa. • 

Art. 132 - Encerrada a Instrução, serão 
concedidos ao acusado dez dias para a defesa 
escrita. 

Art. 133 - Ao ausente nomear-se-á defen-
sor . 

BUB-BECÇAO II 

•, Do processo fiscal 

Art. 134 - Nenhum processo fiscal será 
Iniciado sem denúncia escrita, ou auto de in
fração. 

§ 1• - Salvo reincidência, nenhuma multa 
por trifração fiscal será imposta sem que ao 
respectivo auto preceda notificação para re
colhimento. no prazo legal do tributo devido/ 

§ 2° - O auto não deverá conter entre
. linhas, emendas ou rasuras e especificará as 

circunstâncias por que foi lavrado e os mo
tivos que o determinaram. 

Art. 135 - As irregularidades ou omissões 
do auto não acarretarão a nulldade do pro
cesso, se dêste se puder conhecer com segu
rança a Infração e o infrator. 

Art. 136 - Ao Infrator serão concedidos 
dez dias para requerer as provas de sua de
fesa. 

Parâgrafo único - O prazo previsto neste 
artigo se contará da data: 

I - do auto, quando assinado pelo Infra
tor, seu representante ou preposto; 

II - da intimação sob registo postal ?? 
livro de protocolo, quando; 

a) o auto fõr lavrado na ausência do in
frator; 

b) o autuado ou seu representante não 
o ase~nar; 

c) a Infração fôr apurada no curso de 
processo ao qual seja estranho o autuado ; 

III - do edital afixado à porta do edlff
clo da Prefeitura ou da administração distri
tal, quando no distrito fôr domiciliado o In
frator, se êste: 

a) se ocultar para obstar a intimação ; 
b) estiver em lugar Incerto e não sabido. 
Art. 137 - Conclu!das as provas e proferi-

da decisão final pelo prefeito, t erá o Infrator 
quinze dias para lnterpoT recurso. 

Parágrafo único - O prazo será contado 
da Intimação ou do edital, no caso do Inciso 
III do artigo anterior. 

Art. 138 .- São competentes para julgar os 
r ecursos voluntârlos: 

I - o Tribunal de Contas: 
a) se a decisão fõr proferida para Inter

pretar dispositivos da Constituição e desta 
Lei Orgânica ainda não regulamentados ou in
suscetivels de regulamentação; 

b) se o fundamento da condenação fôr, 
além de disposições legais de caráter munlcl
pa.l. quálquer texto de lei federal ou estadual; 

c) nàs causas de valor :superior a cinco 
mil cruzeiros; 
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II - a Câmara Municipal, em todos os ca
.sos não previstos no inciso anterior. 

Parágrafo único - Sempre que a decisão 
fôr contra a Fazenda Municipal, será Inter
posto recurso ex-oflicl.o para o Tribunal de 
Contas. 

Art. 139 - Nenhum recurso voluntário se
rá interposto sem depósito da quantia objeto 
da condenação. 

Parágrafo único - Se a quantia fôr supe
rior a cinco mil cruzeiros, será admitida a 
prestação de fiança idônea. 

Art. 140 - Quando o processo versar sôbre 
matéria fiscal que não envolva qualquer valor, 
cobrar-se-á a taxa mlnlma fixada em ato do 
prefeito. 

Art. 141 - As p,orcentagens ou quotas-par
tes atrlbuidos por lei, em virtude de multas 
ou serviços de fiscalização e Inspeção, só po
derão ser creditadas aos funcionários 11.utuan
tes, depois de provada a Infração fiscal e· reco
lhida aos cofres públicos, em caráter definitivo, 
a Importância correspondente. 

SUB-SECÇÃO 111 

Do processo de concorrência 

Art. 142 - A Contabilidade Municipal exer
cerá fiscalização sôbre todos os processos de 
pagamento de obras ou fornecimentos, verifi
cando, nos casos em 'que fôt exigida .concor
rência. se esta foi regularmente efetuada. 

Art. 143 - E' dispensável a concorrência 
pública: 

I - para arrendamento ou compra de pré
dios ou terrenos destinados aos serviços pú
blicos; 

II - quando não acudirem proponentes à 
primeira concorrência; 

III --' quando se tratar de artigo estran
geiro e o fornecedor f6r único; 

IV - quando se tratar de artigo privile
giado. 

§ 1• - Nas obras e fornecimentos de valor 
inferior a dez mil cruzeiros, . a concorrência 
pode sér administrativa, exigida sômente a 
coleta de preços quando inferiores a mil cru
zeiros. 

, § 2• - Na hipótese do inciso III será exi
gido documento que prove a qualidade de 
(mico fornecedor. 

f 3• - Na l!ipótese do inciso IV, o for
necedor deve provar, com certidão da repar
tição fiscal competente, que sômente êle paga 
o imposto devido pelo respectivo negócio . 

Art. 144 - A Inscrição dos concorrentes só 
será admitida depois de julgada a sua Idonei
dade. 
, Art. 145. - A concorrência pdbllca far-se-á 
por edital, no jornal local onde houver, e no 
local próprio parlt edlt11-ls na sede da Prefei
tura. com, pelo menos, quinze dias de ante- -
cedência, e aviso no Didrio Offoial do Estado. 

Parágrafo único - O edital deve especi
ficar o objeto da concorrência, as condições 
técnicas de realizaçã,o, entrega e verificação; 
prazo para Inicio e conclusão de obras, quan
do fôr o caso; local de exame de amostra, 
plantas ou desenhos; exigência de prova de 
quitação com a fazenda pública: Importância 
de depósito para garantia de .assinatura dos 
contratos. 

Art. 146 - As propostas, devidamente au
tenticadas e lacradas serão entregues pelos 
concorrentes, e, no momento de sua abertura, 
serão rubricadas pelos demais concorrentes ou 
seus representantes autorizados. 

Art. 147 - Se, por motivo .de Igualdade das 
propostas mais vantajosas, se fizer nove, con
corrência. esta só poderá realizar-se entre os 
proponentes que estiverem empatados : 

Art. 148 - Nos contratos de concessão de 
serviços pdbllcos municipais, considerar-se-á 
nula qualquer cláusula ou condição que Impos
sibilite, findo o prazo de sua vigência, a re
versão ao patrimônio municipal, de todos os 
bens e direitos destinados ao fim da mesma 
concessão. 

Art. 149 - Da mensagem que o prefeito 
dirigir à Câmara sôbre concessão de privilé-
gio, constará: ' 

I - cópia do edital de concorrência p(i-
bllca: · 

II - cópia das propostas que tiverem sido 
ápresentadas na concorrência; 

'III - cópia da ata de abertura das pro
postas; 

IV - cópia do ato do prefeito que 'tiver 
julgado as mesmas propostas. 

CAP1TULO V 

DAS FINANÇAS MUNICIPAIS 

SECÇÃO I 

Da contabilidade 

Art. 150 - A contabilidade municipal com
preende todos os atos relativos às contas de 
gestão do patrimônio municipal, à inspeção 
e registo da receita e despesa, sob a Imediata 
direção da Contadoria Municipal, fiscalização 
do prefeito e da Câmara e orientação técnica 
do Departamento das Municipalidades quando 
solicitada. 

Art. 151 - A contabilidade municipal será 
feita por exerclclo financeiro, de acôrdo com 
as disposições desta lei e com as que forem 
estabelecidas pelo Códlgp de Contabilidade doe 
Municlploe, que será organizado por lei esta
dual. 

Art. 152 - Os rendimentos, Impostos, taxas 
e contribuições municipais serão arrecadados 
de acõrdo com o regime tributário respectivo 
devendo, na escrituração da receita e despesa, 
ser observados os dispositivos ·e regras do 
Código de Contaljlldade. 

Art. 153 - AS despesas do municlplo· pas-
sam por três estágios: 

I - empenho, 
II - liquidação, 
III - pagamento. 
Art. 154 - 'A despesa variável é sujeita a 

empenho prévio, emitido por .quem a ordenar, 
sendo admitido para a despesa variável de 
pessoal o regime de distribuição de ::redito e 
de registro, correspondente ao empenho pré-
vio. ' 

§ 1• - A nota de empenho deve Indicar o 
nome do credor ou, quando a favor de diversos 
credores, referir-se a fôlhas de pagamento ou 
a outros documentos que os individualizem. 

· § 2• - A nota de empenho conterá, além 
de Indicações complementares, os seguintes re
quisitos essenciais: 

a) a Indicação da repartição a que se 
refere a despesa; 

b) '1 nome da autoridade que houver or
denado a despesa; 

e) a designação da dotação orçamentária; 
d) o saldo anterior, a dedução da Impor

tância a empenhar e o saldo resultante; 
e) a especificação do material ou serviço, 

1Seu preço unitário, parcelas e importância 
total a empenhar.; 
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t) a assinatura do tunclonl\rio autorizado 
a emitir a nota de empenho, 

1 3• - As despesas contratuais, ou não 
sujeitas a parcelamento, poderão ser empenha
das englobadamente. 

§ 4° - O empenho será feito por estima
tiva, quando imposslvel a determinação exata 
da importância da despesa. 

§ 5• - O empenho da despesa referente 
a cada exerclcio cessa no dia 31 de dezembro. 

§ 6• - Em cada repartição ordenadora, 
haverá livro de registo dos empenhos, de acôr
do com modelos uniformes. 

§ 7• - A ContadÓrià'- Municipal levantara 
balancetes mensais que demonstrem o estado 
das dotações, com a indicação expressa da 
despesa empenhada, para serem encaminhados 
ao prefeito . 

Art. 155 - Consideram-se "restos-a-pagar" 
as despesas orçamentárias ou decorrentes de 
créditos especiais, quando regularmente em
penhadas mas não pagas até a data do en
cerramento do exerclclo financeiro, distinguin
do-se, na contabilidade, as processadas das não 
processadas. . 

Art. 156 - No caso de falta de empenho, 
ou quando os compromissos normais do muni
clpio fôrem apurados depois do encerramento 
do exerclcio respectivo, a despesa, após cabal 
justificativa e comprovação, deverá correr à 
conta de crédito especial. 

Art. 157 - Para a liquidação da despesa, 
a Contadoria Municipal verificará o direito "àd
quirido pelo credor à base dos seguintes titu
los e documentos comprobatórios : 

I - nas despesas oriundas de empenhos 
de origem legislativa ou judiciária, à vista dos 
respectivos atos, tltulos ou cartd de sentença 
segundo a natureza da obrigação a liquidar; 

II - nas despesas oriundas de ·empenhos 
de origem administrativa ou contratual, por 
fornecimentos feitos ou serviços prestados, à 
vista da ordem da autoridade competente e do 
r.eclbo do material fornecido ou do atestado 
da prestação do serviço. 

Art. 158 - A Contadoria registará a receita 
arrecadada, na conformidade das especificações 
das leis orçamentárias, abrindo contas para os 
encarregados da arrecadação, de forma que 
seja fixada a respectiva responsabilidade pelo 
movimento de numerário. 

Parágrafo único - No registo da receita 
lançada, haverá sempre a relação nominal do11 
devedores, cumprindo aos responsáveis pelos 
serviços, acompanhar a liquidação das contas 
e providenciar para que sejam compelidos ao 
pagamento os que se acharem em mora. 

Art. 159 - A Contadoria registará as op~
rações de despesa nas fases de empenho, 11-
quldaçiio e pagamento de acôrdo com as espe
cificações das leis orçamentárias e tabelas ex-

. plicatlvas. 
Art. 160 - Os resultados gerais do exercl

cio serão demonstrados no balanço financeiro · 
no balanço patrimonial e na deinonstração d~ 
conta patrimonial. · 

Art. 161 - O balanço patrimonial com-
preenderá : 

I - o ativo financeiro; 
II - o ativo permanente; 
III - o ativo compensado; 
IV - o passivo financeiro: 
V - o passivo permanente; 
VI - o passivo compensado. 
§ 1• - O ativo financeiro compreenderá 

os valores numerários e os créditos movlmen-
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táveis Independentemente de autorização legis
lativa especial, tais como dinheiro -em cofre, 
depósitos bancários, tltulos e valores aliená
veis por melo de endôsso ou simples tradição 
manual. 

§ 2• - O passivo financeiro abrangerá os 
compromissos exlgivels, provenientes .de ope
rações que devem ser pagas Independentemente 
de a11torlzação orçamentária ou crédito, tais 
como restos a pagar, depósitos de diversa& 
origens, fundos para o serviço da divida. 

§ 3• - O· ativo permanente compreenderá 
os bens ou créditos não incluidos no ativo fi
nanceiro, tais como: 

a) os valores móveis ou Imóveis que se 
integram no patrimônio como elementos Ins
trumentais de administração e .os bens de na
tureza Industrial; 

b) os que, para serem alienados, depen
dem de autorização legislativa especial; 

c) todos aquêles que por SU(!. natureza, 
formem grupos especiais 'de contas que, mo
vimentadas; ·determinam compensações perfei
tas dentro do próprio sistema do patrimônio 
permanente ou produzem variação no patrimô
nio financeiro e no saldo econômico: 

d) a divida ativa, originada de tributos 
e créditos estranhos ao ativo financeiro. 

§ 4° - · O passivo permanente abrangerá os 
débitos .não lncluidos no passivo financeiro, 
tais como: • 

a) as responsabilidades que, para serem 
pagas, dependam de consignação orçamentária 
ou de autorização legislativa especial: 

b) todos aquêles que, por sua natureza, 
formem grupos especiais de contas, cujos mo
vimentos determinam compensações perfeitas 
dentro do próprio sistema do patrimônio per
manente ou que produzem variações no patri
mônio financeiro e no saldo econômico. 

§ 5• - As contas de compensação do ativo 
e passivo compreenderão as parcelas referentes 

· ao registo de garantias dadas e recebidas em 
virtude de contratos, aos valores nominais emi
tidos e outros . 

§ 6• - Não se incluem entre os .valores 
patrimoniais, para efeito dq balanço geral; 

a) os bens de uso comum ou de domlnlo 
público, por não possuirem valor de permuta; 

b) o valor do domfnlo direto, nos casos 
de enfiteuse: 

c) as reservas técnicas para aposentado
ria e pensões de funcionários, salvo as que 
forem r ecolhidas pelos respectivos tntere11a
dos, mediante contribuições pertencentes a tn1-
tltulções para-estatais de previdência, apoaen
tadoria e pensões. 

• Art. 162 - A Prefeitura organizará men
salmente um ·balancete da receita e da de11pe11a, 
do qual constarão : 

1 - a receita orçadà; 
II - a arrecadada no mês; 
III - a arrecadada até o mês anterior; 
IV - o total arrecadado até o mês: 
V - a despesa fixada; · 
VI - a paga no mês; 
VII - a paga até o mês anterior; 
VIII - a empenhada e por pagar; 
IX - o total pago até. Ó mês; 
X - o saldo do exercfcio anterior; 
XI - o saldo em caixa; 
XII - o total da despesa efetuada até o 

mês, em cada distrito; 
XIII - o total da receita arrecadada até 

o mês, em cada distrito; 
§ 1• - Nos balancetes mensais, a receita 

e a despesa serão rigorosamente classi!lcadaa, 
de acôrdo com os orçamentos anuais. 
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§ 2• - Dos balancetes serão extraldas có
pias, que serão publicadas na Imprensa onde 
houver, afixadas na Prefeitura Municipal e 
na sede de cada distrito administrativo, e re
metidas à Câmara Municipal, à Agência Mu
nicipal de Estatistlca e ao Departamento das 
Munlcl:qalldades. 

Art. 163 - O registo das operações finan
ceiras e P'-trlmonlals, far-se-á pelo método das 
partidas dobradas, de acôrdo com as formali
dades e modelos que acompanharão as Instru
ções para execução do Código de Contabilidade 
dos Munlc1plos. 

Art. 164 - O ano financeiro dos munlcl
plos cotn:clde com o ano civil. · 

Parãgrafo único - O exerclcio financeiro 
abrange o perfodo de 1• ae janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano. 

Art. 165 - A contabilidade municipal abran
ger! a escrituração da receita geral do munl
cfplo, da despesa empenhada, paga e por pa
gar, e em geral. de todos os atos e fatos 
administrativos que interessem ao patrimônio 
e bem assim aos bens de terceiros. 

Art. 166 - Em boletim afixado dlàrlamen
te no edlflclo da Prefeitura, fará o · prefeito 
publicar o movimento do caixa do dia anterior. 

Art. 167 - A escrituração municipal será 
feita de acôl'do com as Instruções para exe
cução do Códlgo•de Contabilidade. sendo ado
tados os seguintes livros : 

I - Receita classificada; . 
II - Despesa classificada: 
III - Empenho de despesa; 
IV - Restos a pagar; · 
V - Depósitos e cauções; 
VI - Lançamentos de contribuintes; 
VII - Inscrição da divida ativa; 
VIII - Registo de concorrências e obri-

gações; 
IX - Inventários e patrimônio; 
X - Almoxarifado; 
XI - Diário; 
XII - Razão; 
XIII - Caixa; 
XIV - Contas-Correntes; 
XV - Tesouraria. 
Parágrafo único - Os livros de contabi

lidade deverão trazer têrmos de abertura e 
encerramento, assinados pelo prefeito, e suas 
páginas serão rubricadas pelo secre ... rlo da 
Prefeitura. · 

SECÇÃO II 

Da receita 

Art. 168 - Constituem receita dos munl
clpios: 

I - as Importâncias arrecadadas e prove
nientes de Impostos, taxas, contribuições ou 
quaisquer outros tributos a serem pagos pelos 
contribuintes; 

II - as quantias atrlbuldas ao munlclplo 
pelas Constituições Federal e Estadual, bem 
como os auxfllos concedidos, para fins espe
ciais, pela União, pelo Estado ou por qualquer 
pessoa flslca ou jurldlca; / 

III - as quantias arrecadadas por conta 
de terceiros, os depósitos, as cauções e os sal
dos do exercfclo anterior. 

Art. 169 - Compete ao munlclplo arre
cadar: 

I - lmpôsto predial urbano, que será co
brado em forma de décima, na porcentagem 
que fôr estabelecida em lei municipal e Inci
dirá sôbre prédios da cidade, vilas e povoados 
onde existam serviços públicos urbanos; 

II - lmpôsto territorial, urbano, em ca
ráter progressivo, sôbre terrenos urbanos sem 
edificação, murados, abertos QU utilizados em 
culturas, e prédios Inabitáveis ou em rulnaii; 

III - lmpôsto de licença sôbre o exerci
cio de qualquer Indústria ou profissão, comér
cio fixo ou ambulante, exploração de serviços 
de transporte no munlc!plo, construções de 
andaimes, depósitos de materiais nas vias e 
logradouros públicos, extração de areia, pe
dras, cal e barro; afixação e colocação nas 
vias públicas, muros, paredes e toldos, de le
treiros, emblemas, placas, anúncios, cartazes 
e quaisquer outros meios de publicidade; rea
lização de obras ou edificações em geral; 

Ív - lmpôsto sôbre diversões públicas: 
V - lmpôsto de Indústrias e profissões; 
VI - lmpôsto sôbre exploração agrlcola e 

Industrial; 
VII - taxas de serviços municipais, como: 
a) aferição de aparelhos e Instrumentos 

de pesar e medir: 
b) execução e conservação de calçamento ;. 
c) conservação e melhoramentos de es-

tradas; 
d) limpeza pública e particular; 
e) numeração predial; 
f) utilização de cais; 
g) expedição de chapa de matricula para 

qualquer fim; 
h) ~atança de gado abatido em matadouro 

ou em qualquer parte do munlclplo, para ' o 
consumo público; 

1) exerciclo de negócio em mercado, feira 
ou logradouro público em geral; 

j) fiscalização de cemitérios particulares. 
VIII - rendas patrimoniais, provenientes 

de : 
a) aforamento ou locação dos bens do mu

nlclplo, Inclusive das terras devolutas ao mes
mo pertencentes; 

b) ocupação do solo do dom!nio municipal; 
c) lnumações, exumações, tranaferênclas 

de sepulturas e concessões definitivas ou tem
porárias nos cemitérios municipais; 

IX - rendas industriais provenientes da 
exploração p elo munlclplo de servjços de ãgua, 
esgotos, eletricidade, telefones, transportes ou 
qualquer s erviço Industrializável ; 

X - contribuições de melhoria. quando se 
verificar valorização de Imóvel, em conseqüên
cia de obras públicas ou ·serviço municipal; 
. . XI .:_ rendas eventuais, provenientes de 
divida ativa, multas por Infração de contratos, 
leis, atos ou posturas municipais, e qualquer 
outra arrecadação não especificada. 

Art. 170 - Constituem renda do munlclpio 
com aplicação especial: 

I - a quota-parte do lmpôsto sôbre lubri
ficantes e comJ>ustfvels lfquldos ou gasosos 
arrecadado pela União e atrlbulda ao munlcl
plo nos têrmos e para OI! fins estabelecidos 
em lei federal, conforme determina o art. 16, 
§ 2• da Constituição . Federal; 

II - a quota-parte do lmpôsto sôbre a 
renda e proventos de qualquer natureza, arre
cadados pela União e atrlbulda. ao municlplo 
para os fins previstos na Constituição Federal, 
art. 15, § 4°, e Constituição do Estado, art. 
94, IV; 

III - trinta por cento do excesso da ar
recadação realizada pelo Estado, na forma do 
art, 20 da Constituição Federal, a ser aplicada 
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de acõrdo com o art. 94, IV da Cohstitulção 
do Estado; 

IV - quarenta por cento da arrecadação,_ 
feita pelo Estado, de trlblitos criados na for
ma do art. 21 da Constituição Federal. 

Art. 171 - E ' vedado aos munlcft>ios lan
çar Impostos que _direta ou lnjl.lretamente gra-
vem:• .._ 

I - bens, rendas e serviços uns dos outros; 
sem prejulzo· da tributação dos serviços pú
blicos concedidos, observado o disposto no pa
rágrafo único dêste artigo; 

II - templos de qualquer culto e bens de 
partidos polltlcos; 

ih - Instituições de educação e de assis
' têncla social, desde que as suas rendas sejam 

apllcadàs Integralmente ao Pais e para os fins 
a que fôrem destinadas; 

IV - emprêsas de jornais revistas, agên
clu telegráficas nacionais e de rádio-difusão, 
desde que se ocupem de suas próprdas edi
ções, e emprêsas de distribuição e vendagem 
de publfcações jornallstlcas; 

V - papel destinado exclusivamente A im
pressão de jornais, periódicos e livros; 

VI - a profissão de professor, escritor ou 
jornalista; ' 

VII - o trll.fego intermunicipal, quando 
implique limitação do mesmo. 

Parágrafo iínlco - 011 serviços piíblicos 
concedidos não goZám de isenção tribuliria, 
salvo quando estabelecida pelo podllr- compe
tente, ou quando institulda em lei especial 
pela União, relativamente aos próprios servi
ços, tendo em vista o interêsse coletivo. 

Art. ltt - Nenhum munlclplo poderá lan
çar lmpôsto ou taxa em valor prQÜ!ltivo da 
indiístrla, comércio ou produção trfliUUria. 

SECÇÃO III 

Da àeapeaa 

Art. 173 - Nenhuma despesa poderá ser 
ordenada e paga, sem que exista saldo de 
verba drçamentárla ou Qrédito votado pela 
Câmara Municipal, devendo a ordem de paga
mento levar a Indicação da verba respectiva 
ou do crédito a que se referir. 

• Art. 174 - Nenhuma obra, serviço ou me
lhoramento de valor superior a dez mil cruzei
ros, salvo casos de urgência, será executada 
sem prévio orçamento . , • 

Art. 17õ - A despesa total com o funclona
llsmo municipal não excederá A seguinte pro
porção: 

I - quarenta por cento sôbre a arrecada
ção até cem mil cruzeiros; 

II - trinta por cento sôbre o excesso de 
cem mil cruzeiros até um milhão de cruzeli:os; 

III - vinte por cento sôbre o excesso de 
um milhão de cruzeiros. 

1 1• - Não entrarão no Cômputo da des
pesa com o funcionalismo, para efeito do dis
posto neste artigo, o subsidio e a representação 
do prefeito, os vencimentos do mag-istérlo mu
nicipal e as porcentagens dos encarregados da · 

. cobrança da divida-ativa. 
' f 29· ...., Excluir-se-ão da renda do municl
plo, para 'efeito das porcentagens de que tra
ta ês~e artigo, as importâncias atrlbuldas ao&
mUlliclplos pela Constituição Federal no art. 
15, H 29 e 4•, e no art. 20. 

Art. 176 - Os municlplos aplicarão, anual
mente, nunca menos

1 
de vinte por . cento da 

renda proveniente de impostos, na manutenção 
e desenvi;ilvlmento do ensino primário e se-

cundárlo, dentro de sua circunscrição terri
torial. 

Parágrafo único - Esta dotação será apli
cada na conformidade da Lei Orgânica do En-
sino. · 

Art. 177 - As rendas niunlclpals previs
tas no art. 170, serão, nos têrmos das Consti
tuições Federal e Estadual, aplicadas: 

I - em obras públicas; 
a) a totalldade da quota-parte do lmpôsto 

sôbre lubrificantes e combustlvels, na forma 
•da legislação federal ; . 

b) cinqüenta por cento da quota-parte do 
lmpôst o sôbre a renda, na forma do art. Ui, f 4• 
da Cons tituição· Feder,i: 

II - em serviços sociais - a quota-parte do 
excedente da arrecadação do Estado sôbre· a 
do municlplo, na forma do inciso IV do art. 
94 da Constituição do Estado; 

III - em beneficios de ordem rural - os 
restantes clnqüehta por cento da quota refe
rida no inciso I. b, dêste artigo, ·na forma do 
Inciso IV, do art. '94 da Constituição do Es
tado. 

§ 19 - Pai:a os fins do disposto nesta lei, 
são conl!iderados serviços .sociais, os de assis
tência A maternidade, A infância e A adoles
cência; a doentes, Indigentes, Inválidos ou 
presos pobres, bem como es de proteção A 
saiíde, sejam mantidos, ·ou subvencionados. 

1 29 - Consideram-se beneficlos de ordem 
rural, os destinados a melhorar as vias de 
comunicações internas do municlpio. fomentar 
a produção ·agro-pecuária, instituir ou aper
feiçoar o ensino rural, e m elhoramentos, mes-

. mo de caráter urbano, nas vilas e povoados. 
Art. 178 - Os munlclpios empregarão, obri

gatôriamente, nos distritos, pelo menos, a im
portância da tabela progressiva seguinte, sô
bre a rend,a liquida do distrito: 

I - quarenta por .c~nto sôbre a arreca
dação até cinqüenta mil cruzeiros; 

II - cinqüenta por cento sôbre o que ex
ceder de cinqüenta mil até cem mil cruzeiros; 

III - sessenta por cento sôbre o que ex
ceder de cem mil cruzeiros. 

SECÇÃO IV 

Do or~amento 

Art. 179 - O orçamento será uno, lncotpo
rando-se obrlgatôriamente A receita todos os 
tributos, rendas e suprimentos de fundos e 
Incluindo-se discriminadamente na despesa as 
dotações necessárias ao custeio de todos os 
serviços públicos. · 

§ 1° - O orçamento não conterá dleposl
tlvo estranho A receita prevista e à despesa • 
fixada salvo: 

a) autorização para abertura de créditos 
suplementares e operações de crédito por ante-
cipação da receita; · 

b) aplicação de saldos e utilização de me
didas necessárias ao equlllbrio . or<;amentàrlo. 

§ 2• - O orçamento da despesa dividir-se-á 
em duas partes - uma fixa, que não poderá. 
ser alterada senão em virtude de lei anterior, 
e a outra variável, que obedecerá a rigorosa 
especmcação. 

Art. 180 - Nenhum tributo será exigido 
ou majorado sem lei que o determine, nem 
será cobrado, em cada exerclcio, sem prévia 
autorização orçamentária. 

Art. 181 - No or~amento, será obrlgatô
rlamente irtclulda, como despesa variável, uma 
verba especial, nunca inferior a 3% da receita 
prevista para ocot"rer, por meio d~ créditos 

.. 
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abertos no transcurso do exerciclo, às despesas 
que forem autorizadas em lei. 

Art. 182 - Os créditos suplementares só 
poderão ser abertos . depois . de 1• de julho, 
e os créditos esJ)eclals, depois de 1 • de abril. 

Art. 183 - Nenhum crédito Ilimitado po
derá ser autorizado e nenhum encargo se cria
rá. à fazenda do munlclplo sem atribuição de 
recursos suficientes para lhe custear a des
pesa. 

Art. 184 - As dotações orçamentArlas e 
os créditos suplementares perderão a vigência 
no ültlmo dia do exerclclo flnan,celro. • 

Parágrafo ünlco - Quando a lei autorizar 
créditos especiais, flxa,r-lhes-A a duração, que 
será., em caso de omissão, de dois exerclclos. 

Art. 185 - Os créditos extraordinários vi
gorarão enquanto perdurarem as causas que 
os tenham determinado, e só serão concedidos 
por necessidade urgente e Imprevista, em caso 
de calamidade pübllca. 

Art. 186 - A abertura dos créditos suple
mentares e especiais depende da existência de 
recursos dlsponlveis para ocorrer à despesa e 
aerá. precedida de exposição justificativa: 

Pará.grafo linlco - Consideram-se recursos 
disponlvels: -

a) os decorrentes de saldos dlsponlvels de 
exerclclos anteriores, convenientemente apu-
rados em balanço; . 

b) os provenientes de excesso da arreca
dação prevista, estabelecidos por melo de ln
dices técnicos baseados na execução orçamen-
tária; . . 

c) os resultantes de real economia, obtida 
em virtude de anulação parcial ou otal de do
tações orçamentárias; 

d) o produto de operações de crédito. 
Art. 187 - São proibidos os estornos de 

verbas orçamentárias, as aberturas de crédi
tos sem referência às denominações adotadas 
em lei, e a acumulação de créditos votados 
com quaisquer recursos dos serviços, Inclusive 
multas. 

Art. 188 - O prefeito envlarA ao Departa
mento das Municipalidades, até Ui de julho, a 
proposta do orçamento do exerclclo Imediato 
acompanhada dos seguintes elementos: 

I - tabelas explicativas da receita e da 
despesa; 

II - quadros comparativos entre as pre
vi.sões e dotações do dltlmo .orçamento, e as 
da proposta; 

III - mapas demonstrativos e comparati
vos da receita apurada no dltlmo exerclclo fi
nanceiro encerrado; 

IV - mapas elucidativos da despesa efe
tuada no ültlmo exerclclo; 

V - demonstrativo dos créditos adicionais 
abertos no exerclclo anterior; 

VI - balanços sintéticos dos resultados 
financeiros do exerclclo anterior; 

VII - relação das leis que criaram ou ma
joraram os tributos previstos; 

VIII - relação da despesa pelos seus ele
mentos, em cada órgão da administração; 

IX - arrecadação do ültlmo triênio, com 
· a respectiva média; 

X - demonstrativo da receita prevista· em 
cada distrito. 

1 ·1· - De posse da proposta orçamentã
rla, o Departamento das Municipalidades pro
videnciará. seu exame, dentro do prazo de 
sesaenta dias, verlflcartdo se foram observadas 
as normas técnlco-contAbels e as prescrições 
legais. , 

§ '2• ·- No caso de verificar Ilegalidade, 
erros, omissões ou Irregularidades, o Depar
tamento devolverá. a proposta orçamentArla ao 
prefeito, sugerindo correções, supressões e 
emendas aditivas necessárias, no prazo do pa
rá.grafo anterior. 

Art. 189 - Até o dia 15 de outubro. acom
panhado do parecer, ou sem êle, se o Departa
mento das Municipalidades não o enviar no 
prazo legal, o prefeito encaminhará. à Câmara 
·Municipal a proposta orçamentária para o exer
cfclff seguinte, lnstrulda com os documentos 
referidos no art. 188. 

ParAgrafo ünlco - Se, na data prevista 
neste artigo, o prefeito não tiver enviado a 

· proposta à CAmara, esta passará. a ela"borar 
o orçamento, tomando por base o que estiver 
em vlgpr . 

. Art. 190 - Se o prefeito não sancionar nem 
opuser o veto total ou parcial, ao projeto da 
lei orçamentária, no prazo de cinco dias a 
contar da remessa serA o mesmo promulgado 
pelo presidente da CAmara. 

Parágrafo único - Quando o projeto de 
orçamento fõr vetado parcialmente, .:ió serão 
devolvidos à Câmara os dispositivos vetados, 
entrando Imediatamente em vigor os. que tive
rem sido sancionados . 

Art. 191 - Se o orçamento. não estiver de
finitivamente votado até o dia 1• de dezembro, 
prorrogar-se~á. o que estiver em vigor. 

Art. 192 - Serão escrituradas e publlca
·das, discriminadamente, a receita e a despesa 
dos distritos administrativos. 

ParAgrafo ünleo - Nos balanços e balan
cetes do munlclplo, as contas referidas neste 
artigo serão demonstradas sep,arMamente ". 

SECÇÃO V 

Da pre8taç4o de contas 

Art. 193 - Encerrado o exerclclo finan
ceiro, o prefeito remeterA à Câmara Municipal, 
até o dia 15 de abril, a sua prestação de 
contas, que constará. dos seguintes documen
tos: 

I - demonstração do resultado econõmlco-
·flnancelro; • 

II - receita orçada e arrecadada, . e a por 
cobrar; 

III - relação de tõdas as dividas ativas 
e passivas; com o total por verbas; 

IV - comparação da receita arrecadada 
no exerclclo com a do exerclclo anterior; 

V - relação drni documentos originais de 
tõdas as despesas realizadas, classificadas por 
parágrafos e artigos do orçamento e das deli
berações, com indicação de documentos origi
nais e respectivas Importâncias; 

VI - demonstração de saldos em caixa, 
nos Bancos e nas Caixas Econômicas, que pas
sam para o exerclclo seguinte; 

VII - demonstração do saldo recebido do 
exerclclo anterior; 

VIII - balanço de todos os bens Imóveis 
do munlclplo, com Indicação da& variações pa
trimoniais verificadas durante o exerclclo, de 
modo que fiquem evidenciados os aumentos· 
ou diminuições ocori:ldos; 

IX - avaliação dos bens móveis pelo In
ventá.rio; 

X - cópia dos editais e de todos os con• 
trato1;1 realizados durante o exerclclo; 

XI - cópia dos contratos de empréstimos; 

' 
' 
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XII - menção de quaisquer outros docu
mentos que sirvam para es~arecer e legalizar 
a administração municipal . -

Parágrafo único - Os papéis e documen
tos referidos neste artigo serão assinados pe
los funcionários a cujo cargo estiverem as re
partições competentes, e pelo, prefeito. 

Art. 194 - Recebidos o balanço e as con
tas, a Câmara Municipal nomeará comissão 
especial de tomada de contas; que emitirá pa
recer sêbre estas, no prazo de dez dl1!-9. 

§ 1° - A Câmara Municipal julgará as con
tas do prefeito nas reuniões que se seguirem 
ao parecer. ' 

1 ~ - Concluindo por d!ligência, a Câmara 
a determinará, podendo requisitar a assistên
cia técnica do Departamento das Municipali
dades. 

Art. 195 - .Tulgadas as contas e verifi
cando-se qualquer abuso ou ilegalidade na 
aplicação dos dinheiros públicos, infração ou 
inobservância das leis estaduais ou municipais, 
a Câmara. promoverá a responsab!lidade do 
prefeito, na forma estabelecida na lei. 

§ 10 - Antes da remessa do processo de 
responsabilidade, o presidente da Câmara, por 
oficio, dará ciência ao prefeito, da decisão que 
tenha desaprovado suas contas. 

§ 20 - O prefeito poderá interpor recurso, 
com , efeito suspensivo dentro do prazo de 
quinze dias, para o Trib'llnal de Contas, da 
decisão prevista neste artigo. 

§ 30 - Terão preferência, na ordem de 
julgamento do Tribunal de Contas, os recursos 
previstos no parágrafo anterior. 

Art. 196 - Da decisão da Câmara Munici
pal que houver aprovado as contas do prefeito, 
qualquer vereador, no prazo de dez dias, pode 
interpor recurso para o Tribunal de Contas. 

f 10 - :bte ~ecurso, devidamente funda
mentado, será Interposto perante o presidente 
da Câmara, que o mandará tomar por têrmo 
em livro próprio. 

1 ~ _:, Recebido o recurso, o présldente 
da Câmara mandará juntá-lo ao processo de 
tomadas de contas e cientificará o prefeito, 
por oficio acompanhado de <:Qpia da fundamen
tação do recurso, a fim de que êle, dentro do 
prazo de quinze dias, apresente sua defesa. 

§ 3° - Esgotado o prazo acbná. o presi
dente da Câmara remeterá o processo ao Tri
bunal de Contas, no prazo Improrrogável de 
quinze dias. 

Art. 197 - J!: permitido ao prefeito que 
tiver de deixar o cargo, a remessa antecipada 
dos documentos citados no art. 193, referentes 
a sua administração, sem prejuizo do balanço 
que deverá ser . enviado no tempo oportuno. 

Art. 198 - Se, na data prevista no art. 
193. o prefeito não apresentar suas contas e 
não se justificar, a Câmara Municipal repre
sentará ao .Juizo Criminal da comarca mais 
próxima, para o fim de ser instaurado o com
petente processo de responsabilidade. 

Parágrafo único - Caso o prefeito, por 
motivo de fôrça maior, não possa apresentar 
as contas na data fixada, comunicará o fato 
à Câmara Municipal e terá o prazo de quinze 
dias para remetê-las. 

Art. 199 - Na hipótese do artigo anterior, 
sem prejuizo do processo de. responsabilidade, 
o prefeito em exerclcio nomeará uma Comissão 
para proceder ao levantamento das contas e 
&8 remeterá à Câmara Municipal, na forma do 
art. 193. 

CAPITULO VI 
DA COOBDENAÇAO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS 
Art. 200 - O Departamento das Municipa

lidades, mantido na forma do art. 102 da 
Constituição do Estado, ficará subordinado à 
Secretaria do Interior e .Tustlça e terá como 
finalidade prestar assistência técnica aos mu-
niclpios. sempre que solicitado. ' 

Art. 201 - Incumbe ao Departamento das 
Municipalidades: 

.I - responder às consultas que lhe torem 
endereçadas p.elos prefeitos ou pelas Câmaras 
Municipais, a respeito de assuntos atinentes 
à administração do munlcipio; 

II - designar os técni~os que forem requi
sitados pelos prefeitos, para orientar a exe
cução de serviços públicos ou para prestar 
assistência à contabilidade municipal; 

III - opinar sôbre as propostas orçamen
tárias organizadas pelos prefeitos, na forma 
e nos prazos do art. 188 desta lei; 

1 IV - organizar, por sollcitação dos pode-' 
res municipais, projetos de leis ou regulamen
tos e planos de serviços; 

V - registar as leis e regulamentos pro
mulgados pelo govêrno do munidpio, na forma 
do art. 81, inciso XXXII; 

·VI - registar os contratos que acarretem 
ônus para os cofres municipais, depois de re
conhecida sua legalidade pelo Tribunal de 
Contas; 

VII - fiscalizar a execução de obras mu
nicipais, realizadas com o auxilio ou median
te a garantia do Estado; 

.VIII - estudar os recursos econômicos e 
financeiros, bem como as necessidades e pos
sibilidades de cada municlpio e, à base dêlllles 
estudos, organizar projetos e planos de obras, 
serviços e outras providências, encaminhando
-os às respectivas Câmaras Municipais; 

IX - emitir parecer sôbre os empréstimos 
que os munlclpios tenham . de realizar- com o 
Tesouro do Estado ou mediante sua garan
tia, minutando e registrando os respectivos 
contratos; 

X - colaborar, na forma dos arta. 100 e 
102, no levantamento das plantas topográficas 
e cadastrais das cidades e vilas, bem como na 
elaboração dos planos diretores e dos regu
lamentos dos serviços que a êles se refiram; 

· XI - promover o levantamento dos bens 
patrimoniais dos munlcipios; 

XII - fiscalizar a proteção dos objetos de 
arte· e de valor histórico ; 

XIII - informar e encaminhar ao gover
nador do- Estado os processos relativos à ad
ministração municipal, que dependam de ini
ciativa do poder estadual; 

XIV - processar a prestação de contas dos 
interventores municipais, na forma 'dos arte. 
86 e 193; 

XV - verificar a !legalidade ou inconsti
tucionalidade de qualquer lei municipal, pe
dindo, através da Secretaria do Interior e 
.Tustlça, que o governador solicite sua revoga
ção à Assembléia Legislativa; 

XVI - organizar a estatistica financeira 
dos municipios, sugerindo-lhes medidas gerais 
e providências para o equ!librio de suas f i
nanças; 

XVII - .promover, em colaboração com os 
órgãos locais de Geografia e tle Estattstlca, 
inquéritos periódicos, a fim de sistematizar 
conhecimentos gerais sôbre as condi~ de 
vida dos munlciplos; 

' • 
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XVIII - prestar auxilio técnico e finan
ceiro aos munlclplos para a elaboração e atua
lização dos respectivos mapas; 

XIX - elaborar e encaminhar aos poderes 
municipais, normas gerais. de padronização do 
orçamento e da contabilidade, para melhor 
sistematização da administração e facilidade 
na coleta de dados estatfsticos; 

XX - anotar e editar as leis federais e 
estaduais que se refiram a assuntos de in
terêsse para a administração dos munlclpios ; 

XXI - elaborar Instruções que orientem 
os ·funcionários municipais e que sistemati
zem conhE;clmentos especializados sôbre ,cada 
serviço ou função; 

XXII - estàbelecer e manter cursos de 
aperfeiçoamento para a funcionalismo muni-
cipal . • 
, Art. 202 - O Departamento das Munici
palidades promoverá, perlôdlcamente, congres
sos gerais ou regionais, destinados ao estudo 
e discussão dos problemas administrativos e 
econômicos dos munlclplos, dando publicidade 
aos respectivos anais e promovendo os meios 
de serem executadas as deliberações tomadas. 1 

CAP1TULO VII 

DISPOSICõlJS TBANSITóRIAS 

Art. 203 - Os prefeitos que forem eleitos 
para o quatriênio a se Iniciar em 1951, toma
rão posse no dia 31 de janeiro e terminarão 
o ll)8ndato a 1 de abril de 1955. 

Art. 204 ~ Ficam assegurados os direitos 
dos atuais funcionálros da Secretaria da Pre
feitura e da Contabilidade Municipal, que te
nham adquirido estabilidade. · 

Art. 205 - Os vereadores que alnçia não 
tenham tomado posse, poderão fazê-lo, na 
forma do art. ff'l desta lei, no prazo de trinta 
dias . 

Art. 206 - As condições exigidas nesta lei, 
para a criação e instalação de novos munl
clplos, não se aplicam às emendas ou projetos 
a que se refere o art. 35 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, de 2 de agõs
to de 1!!47 . 

Art. 207 - Revogam-se as !1sposlçõe!l em 
contrtrio . 

Pala\clo do Govêrno do Estado da Bahia, 
em 22 de dezembro de 1948. - OTAVIO MAN
GABEIRA - Albérico Fraga. 

+: 
DIVISA() REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA 

(Anexada a esta lei, por· fôrça do art. 4.0 ) 

I 

ZONA DO LITORAL NORTE 

1 - Alagolnhas 
2 - Conde 
3 - Entre Rios 
4 - Esplanada 
5 - Inhambupe 
6 - .Tandalra 
7 - Rio Real 

II 

ZONA Dd RECONCAVO 

1 - Aratulpe • 
2 - CachQelra 
3 - Camaçarl 
4 - Catu 

5 - Conceição 
6 - Conceição 

· 7 - Cruz das 
8 - · Itaparica 
9 - .Taguaripe 

da Feilt 
do Almeida 
Almas 

10 - Maragojlpe 
11 - Mata de São .Toão 
12 - Murltiba 
13 - Nazaré 
14 - Pojuca 
15 - Salvador 
16 - Santo Amaro 
17 - Santo Antônio de .Tesus 
i8 - São Filipe 
19 - São Félix 
20 - São Francisco do Conde 
21 - São Gonçalo dos Campos 
22 - São Sebitstlão do "I'acé 

III 

ZONA CACAUEIRA 
\ 

1 - Belmonte 
2 - Calru 
3 - Camamu 
4 - Canavlelras 
5 - Ilhéus 
6 - Iplaú 
7 - Itabuna 
8 - Itacaré 
9 - Ituberá 

10 - Maraú 
11 - Nilo Peçanha • 
12 - Taperoá 
13 - Ubaitaba 
14 - Una 
15 - Valença 

IV 

ZONA DO EXTREMO SUL 

1 - Alcobaça 
2 - Caravelas 
3 - Mucurl 
4 - Pôrto Seguro 
5 - Prado 
6 - Santa Cruz Cabrália 

V 

ZONA DO NORDESTE 

1 - Cicero Dantas , 
2 - Cipó 
3 - Conceição do Colté 
4 - ·Euclides da Cunha 
5 - Itapicuru 
6 ~ Itlúba 
7 - .Teremoabo 
8 ~ Monte Santo 
9 - Nova Soure 

10 - Paripiranga 
11 - Queimadas 
12 - Ribeira do Pombal 
18 - Santaluz 
14 - Serrinha 
15 - Tucano 
16 - Uauá 

VI 

ZQNA DA FEIRA DE SANT'ANA 

1 - Castro Alves 
2 - Coração de Maria 
3 - Feira de Sant' Ana 
4'- IJ!lrá 
5 - Iràrá 
6 - Rlachão do .Taculpe 
7 - Santa Tereslnha 
8 - Santo Estêvão 

.. 
i 

1 

/ 

. ' 



, ,LEIS E RESOLUÇõES 

ZONA DO JEQUilll 

1 - Amargosa 
2 - ·Brejões 
à - !taquara 
4 - Itlruçu 
5 - Jaguaquara 
6 - Jequié 
7 - Jiqulriçá 
8 - Laje 
9 - Maracás 

10 - Mutulpe 
11 - Santa Inês 
12 - São Miguel das Matas 
13 - Ubalra 

VIII 

ZONA DE CONQUISTA 

1- Boa Nova 
2 - Itambé 
3. - Macaranl , 
4 - Poções 
5 - Vitória da Conquista 

IX 

' ZONA DE JACOBINA 

1 - Campo Formoso 
2 - Jacobina e 
3 - Jaguararl 
4 - Miguel Calmon 
5 - Saúde 
6 - Senhor do Bonfim 

X 

· ZONA DAS MATAS DO OROBô 

1 - Bama Grande 
2 l..- Itaberaba 
3 - Macajuba 
4 - Mairi 
.5 - Mundo Novo 
6 - Rui Barbosa 

XI 

ZONA DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 

1 - Casa Nova 
2 - curaçá 
3 - Glória 
4 - Juàzelro 
5 - l'lllo Arcado 
6 - Remanso 
7 - Sento Sé I 

XII 

ZONA DA CHAPADA' DIAMANTINA 

1 - Andara! 
2 - Barra da Estiva 
3 - Brotas de Macaúbas 
4 - Ibltlara 
5 - Irecê 
6 - Ituaçu 
7 - Lençóis. 
8 - Livramento do Brumado 
9 - Morro do Chapéu 

.10 - Mucugê 
11 - Palmeiras 
12 - Piatã 
13 - Oliveira dos Brejinhos 
14 - Rio de Contas 
15 - Santo Inácio 
16 - Seabra 

XIII 

ZONA . DA SERRA GERAL 

l 1 - Brumado 
2 - Caculé 
3 - Caiteté 
4 - Condeúba 
5 - Gúanambl 
6 - Jacarecl 
7 - Macaúbas 
8 - Palmas de Monte Alto 
9 - Paramlrlm 

10 - Riacho de Sant'Ana 
11 - Urandl 

XIV 

ZONA DO M~DIO SÃO FRANCISCO 

1 - Barra 
2 ~Bom Jesus da Lapa 
3 - Carlnhànha 
4 - Paratinga 
5 - Xiquex!que 

XV 

ZONA DO PLANALTO OCIDENTAL 

1 - Anglcal 
2 - Barreiras 
3 - Correntlna 
4 - Cotejlpe 
5 - Iblperuba 
6 - Sant'Ana 
7 - Santa Maria da Vitória 

(D .O . Bahia, 23-12-48) 
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~ Concorra para que o Bra1ll lle,ja seoenfleamente bem repreaentado, enviando ao Consellao 
....- Nacional de Geol'ftfla 1Dformatie1 e i,napa1 q,ue possam ser de utilldade à nova eCll!l&o 
da Carta Geográfica do Bra1ll ao Mllionéllmo, que o Con1elho está elaborando. . 

' 
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Legislação municipal 

~ 

Integra das leis, decretos e demais atos 
de interêsse geográfico 

FORTALEZA <Cearâ) 

Decreto n.º 900, de lS de dezembro de 1948 

B11tabelece a zona temtorial suburbana do 
munScipfo de Fortaleaa. 
O prefeito municipal de Fortaleza, no uso 

de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Art. 19 - Compõem a zona suburbana da 

cidade tõdas as ruas, praças ou avenidas que, 
situadas além da zona urbana, possuem pavl-

mentação ou estejam servidas por energia elé
trica. 

Art. 2• - O presente decreto entrará. em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições e~ contràr!O. 

Paço da Prefeitura Municipal de Forta
leza, em 1S de novembro de 1948. - Acriato 
More•ra da Bocha. Prefeito Municipal. - Joat 
Jof/re da Silva Melo, Secretàrlo Municipal de 
Urbanismo e Obras Pdbllcas. 

(D. O. Fortaleza, 18-11-48). 

' 

--

O Service Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Blblloteea, Mapoteca, Fototec. e Arquivo Corográfieo, de1tlnando-

11t1 ê1te à guarda de docwaentos eomo eeJam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que po11ulr sabre o território braelleiro. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central · 

, 
Integra das resoluções ns. 31 9 a 3 2 2 

Resolução n.0 319, de 23 de .novembro de 1948. 

Dispõe sôbre o aumento dos vencimentos dos funcionários do Conseiho. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
<le Geografia; usando das suas atrlbulçõés; 

. Considerando que a lei n9 488, de. 15 de 
novembro de 1948, no seu artigo 20, paragrafo 
primeiro, estende aos servidores do Conselho' 
Nacional de Geografia o aumento de venci
mentos em bases análogas às fixadas aos ser
vidores federais ; 

Considerando que esta lei no seu artigo 
47 autoriza a abertura de crédito especial para 
atender As despesas decorrentes da sua exe
cução; 

Considerando ainda que 'o artigo 48 da 
eüluia lei ta.culta o pagamento do aumento 
ldllependentemente do registo prévio no Tri
bunal de Contas; 

~ 

RESOLVE: 
Artigo 11n~ - FI~ autorizada a Secre

taria Geral a providenciar junto ao presiden
te do Instituto, a fim de que seja põsto à 
sua disposição o crédito necessário para aten
der, no corrente ano, ao aumento de venci
mentos dos servidores do Conselho, de que 
trata a lei n9 488, de 15 de novembro de 1948. 

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1948, 
ano XIII do Instituto. - Conferido e nume
rado. - Virg(lio Correia Filho, no impedimen
to do Secretário Assistente do Conselho; Visto 
e rubrlcac;lo. Jorge Zarur, no Impedimento do 
Secretário-Geri;! do Conselho; Publique-se, 
José Carlos de Macedo Soares, Presidente do 
Instituto. · .. 

Resolução n.0 320, de 8 de dezembro de 1948 

Concede um abatimento nos preços das publicações editadas pelo Conselho aos 
sócios da Sociedade Brastletra de Estatística 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geogr9..fla, usando de ·suas atribuições, 

RESOLVE: 
Artigo 11nlco - J!: concedida aos sócios da 

sociedade Brasileira de Estatística, red~ 
de 50% nos preços das publicações editadas 
pelo Conselho Nacional de Geografia. 

. 
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1948, 

ano XIII do Instituto. - Conferido e numera
do - Jorge Zarur, Secretário-Assistente do 
Conselho; Visto e rubricado - Ohri8t011am 
Leite de Castro, Secretário-Geral do Conselho; 

~:~:~~:t:e d~ f ::tit~::_ios de Macedo Bparea,' 

Resolução n.0 321, de 8 de dezembro de 1948 

Dá patrocínio ao Curso de Férias de 1949, destinado aos professôres de geografia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia usando· de suas atribuições; 

Considerando o êxito dos Cursos• de Fé
rias realizados nos anos anteriores em cola
boração com a Faculdade Nacional de Filo
sofia; 

RESOLVE: 

Art. 19 - O Cons.elho Nacional de Geogra-· 
fia coloca sob o seu patroclnlo o Curso de 

Férias organizado pela Faculdade Nacional de 
Filosofia, da Universidade do Brasil, a rea
lizar-se em janeiro e fevereiro de 1949. 

Art. 2• - Serão concedidas pelo Conse
lho dez bôlsas de · estudos para o referido 
Cur}!o, constando de um auxilio de Cr$ 2 000,00 
a cáda bolsista vindo dos Estados e escolhido 
pela direção do Curso, por Indicação dos Di
retórios Regionais de Geografia. 

Art. 3• - As despesas com a realização 
do Curso e a concessão das bôlsas, até o 
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máximo de Cr$ 35 000,00, ser~o por" conta das 
verbas próprias do orçamento do Conselho 
para 1949, e as importâncias correspondentes 
serão entregues à ·Faculdade Nacional de Fi
losofia. 

+: 

• Rio de Janeiro. em 8 de dezembro de 1948, 
ano xrt! do !nstltuto. - Conferido e numera
do - Jorge Zarur, Secretário-Assistente do 
Conselho; Visto e rubricado - Chriatovam 
Leite de .C<Mltro, Secretário-Geral do Conselho; 
Publique-se - José Carlos de Macedo Soares, 
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 322, de 8 de dezembro de 1948 

DislJõe sôbre a adesão à União Geodésica e Geofísica Internacional. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, 
oonslderaudo as vantagens da participação di
reta do Brasil nos entendimentos lnternaclo
naia de Geodésla e Geoflelca 'resolve: 

Art. 19 - Fica a Presldencia do Instituto 
autorizada a entender-se oom o Ministério 
das Relações Exteriores sObre a adesão do Bra
•il à União Geodésica e Geoflelca iinternaclo
nal, e a tomar as medidas que se fizerem ne
éessárlas à sua efetivação a partir de 194~. 

Art. 29 - Á - participação do Brasil · nas 
,atividade!! da União .será objeto de programas 

. .• 

que a Secretaria Geral submeterá à conside
ração do Diretório Central, depois de enten
der-se com as repartições especializadas cor
respondentes. 

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1948, 
ano XIII do Instituto. - Conferido e numera
do - Jorge Zarur, Secretário-Assistente do 
Conselho; Visto e · rubricado - Chriatovam 
Leite de Crl8tro, Secretárlo~Geral do Conselho; 
Publique-se - José Carlos de Macedo 8oaf'fl8, 
Presidente do Instituto. 

~ t!:ate "Boletim", a "Revista Brasileira .de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográflea 
...., Brasileira" encontram-se à venda ,nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhi, 14 - Edit(elo Franc.l•co Serrador 

.- 5.º andar - Blo de Janeiro, D. F. 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
PRESIDENTE 1 

Embaixador JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES 

O Instituto Braaileiro de Geovrafia • Estatistü:a, triado pão Decreto n.• 14-609, ds 6 de jul"4 de 19S4, l .uma snlidad4 u na
lum.a Jeúrativa, subordinada diretamente a Preridtncia da &pública. Tem por fim, mediante a progrt8sioa articulatão e coo7J"'aç6o das 
lru ordnu. administrali11118 da oroanizaçí!o polltit.a da República e da inieiatiea partieular, promo..,- e fazer ezecular, ou orientar tknica
ment~, em regime racionalizado, o levantamento ai&tem4tico de toda• ai eatati3ticaa nacionaia, bem como incentioar e coordenar a1 at~ 
ooográfiea• dentro do pafl, no •enlido do eBlabt.luer a C007J"'açí!o oera1 para o conhecimento melódico e ri""1nalizado do território brãaiteiro. 
Dentro do 1eu campo de atividader, coordena os diferenler &erriço• de ellatl8tica t de geografia, fim direli1><11, ertabelece normat técni:a•, faa 
diOllloaçí!o, propõe reforma•, recebe, analira • utiliza 1ugertõe1, forma e1pecialiataa, prepara ambiente favoráael a. inicialill<la neceudrilll, 
reclamando, em benefieio do4 •eua objetivo•, a colaboraçí!o daa trêa órbiuu de go.arno • oa erforçoa conjugado• de todo••• braaileiro1 do boa vontaU, 

ESQUEMA 'E ST R UTU RAL 
A formação estrutural do Instituto compreende dois sistemas 

permanentes, o dos Serviços Estatísticos e o dos Serviços Geográ
ficos - e um de organização periódica - o dos Servii;os Censitários. 

1 - SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS 

O Sistema dos Serviços Estatísticos compõe-se do Conselho Na· 
clonai de Estatística e do Quadro Executivo. 

A - CoNSELHO NACIONAL DE EsTATimcA, 6rgllo de orientação e 
coordenação geral, criado pelo Decreto n.• 24 609, de 6 de julho 
de 1934, consta de: 
1. Um "Órgão Administrativo", que é a Secretaria~Gcral do 

Conaelho e do Instituto. 
2. "Órgãos Deliberativos", que silo: Auernbléia Geral, com

posta dos rnembrns da Junta Executi:va Central, representando a 
União, e dos presidentes das Juntas Executivas Regionais, repre
sentando os Estados, o Distrito Federal e o Território do. Acre (reúne 
se anualmente no mêl! de julho) a Junta E%ecutioa Central, com· 
posta do presidente do Instituto, dos diretores das cinco RepartiçOes 
Centrais de Estatística, representando os respectivos Mjnistérios, e 
de representantes designados pelos Ministérios da Viação e Obras 
Públicas, RelacOesExteriores, Guerra, Marinha e Aeronáutica (reúne
se ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quinzena e d·elibera 
ad referendum da Assembléia Geral); as Juntas Executioaa Reoionai•, 
no Distrito Federal, nos Estados e no Território do Acre, de tompo
siçllo variável, mas guardada a possivel analogia com a J. ~. C. 
(reún,em~e,ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quinzena). 

3 . "Orgãos Opinativos", subdivididos em C1m1iasõca Tknicaa, 
is'.o é, "Comissões Permanentes" (estatísticas fisiográficas, estatís
ticas demográficas, estatísticas econômiras, etc.) e tanta.;; "Comissões 
Especiais" quantas necessárias, o Corpo de Conatdtorea Ttcnicoa, com· 
posto de 32 membros eleitos pela Assembléia Geral. 
B - QuADRO Eucur1vo (cooperação federativa): 

1. "Organização Federal", isto é, as cinco RepartiçOes Centrais 
de Estatística - Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Poli· 
tica (Ministério da J ustica), Serviço de Estatística da Educação e 
Saúde (Ministério da Educação), Serviço de Estatística da Previ
dência e Trab>lho (Ministério do Trabalho), Serviço de Estatística 
da Produção (Ministério da Agrieultu"') e Servi~o de Esl•tística Eco
nômica e Financeira (MiniStério da Fazenda), e órgãoo coopC'radores: 
Servicos e Secções de Estatística especializada em diferentes depo.r-
tameutos administrativos. . 

2. "Organização Regional", isto é, as Reparti(>Ões Centrais de 
Estatística Geral exist•ntes nos Estados - Departamentos Estaduais 
de Estatística,- no Distrito Federal e no Território do Acre-Dep.•r
tamentos de Geografia e EstatÍl!tica, - e os órgãos cooperadores: Ser
viço e Secções de Estatísticas especializadas em diferentes departa· 
meatos adminiStrativos regionais. 

3. "Organização Local'", isto é, os Departamentos ou Serviços 
Municipais de Estatística, existentes nas capitais dos Estados, e as 
Agências nos demais municípios. 

11 - SISTEMA DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS 

O Sistema dos Serviços Geográficos compõe-se do Conselho Na
cional de Geografia e do Quadro Executivo. 
A - CoNSELBO NACIONAL DB GEOGR.U'IA, órgão de orientação e 
coordenação, criado pelo Decreto n.• 1 527, de 24 de março de 
1937, consta de: 

1. Um "Órgão Administrativo", que é a Secretaria Geral do 
Coottlho. · . 
· 2. "Órgãos Dellberatlvoa", ou sejam a Aur.:bléia Geral, com-
1109ta dos me!llbro• do.Diretório Central, representando a União, e dos 
presidentes dos Diretórios Regionais, representando oe Estados e o 
T«rit6rio do .Acre (reúne-se anualmente no mb de julho): o Dite· 

!ório Central, composto do presidente d~ Instituto; do secretário 
geral do C. N. G., de um de1egado técnico de cada Ministério, de um 
representante especial do Ministério da Educacão e Saúde pela! ins
tituições do ensino da Geografia, de um representante especial do Mi
nistério das Relações Exteriores, de um representante do govêrno mu
nicipal da capital da República e de um representante do C. N. E. 
(reúne-se ordinàriamente ao terceiro dia útil de cada quinzena) os 
Diretório• Ref]ioncia nos Estados e no Território do Act•, de compo
sição variável, mas guardada a possível analogia com o D. C. (reúnem• 
se orrlinàri~mento uma vci por mês). 

3. "Orgãos· Oplnatlvos'", Íst<> é, Comisaõer Tknicaa, tantas 
quantas necessárias. e Corpo de Coniultorr• Técnicos, subdividido em 
Consultoria Nacional, articulada com o D. C., e 21 Consultoriu :a&
gionais, articuladas com os respectivos D. R. 

B - QuADRO EXECUTIVO (cooperação federativa): 

1. "Organlzacão Federal'", com um 6rgão executivo central -
Serviço de Geografia e Estatistica Fisiográfica do Ministério d& 
Viacão - e órgãos cooperadores - serviços especializados dos Mi
nistérios da Agricultura, Viação, Trabalho, Educa~ão, Fazenda, 
Relações Exteriores e Justiça, e dos Ministérios Militares, (cola> 
boração condicionada). 

2. "Organização Regional", isto é, as repartiçOes e institutos 
que funcionam como órgãos centrais de geogrõfia nos Estados. 

3. "Organlzacão Local'",- oe Diretórios Municipais, Corpos de 
Informantes e Serviços Municipais com atividades geognàficas. 

Ili - SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÁRIOS 

O Sistema dos Serviços Censitárioe compõe-se de órgãos delibera
tivos - as Comissões Censitárias - e do órgãos executivos, cujo con
junto é denominado Ser•iro Nacional d• Recemeamento. 

A - CoMISSÕBS CENSITÁRIAS: 

1. A Comissão Censitária Nacional.órgão deliberativo e contro
lador, compõe-se dos membros da Junta Executiva Central do Con· 
eelho Nacional de Estatística, do secretó.rio do Conselho Nacional de 
Geografia, de um representante do Conselho Atuarial e de trb outros 
membros - um dos quais como seu pre:iidente e diretor dos trabalhoe 
censitiirios- eleitos por aquela Junta em nome do Conselho Nacional 
de Estatfotica, verificando·•• a confirmação dos respectivos man
datos mediante ato do Poder Executivo. 

2. A! 22 Comi99l!es Censitárias Regionais, órgãos orientadores, 
cada uma das quais se compõe do delegado regional do Ret1lnsea· 
meato como seu pre:!idente, do diretor em exercício da repartição 
central regional de estatística e de um representante da Junta Execu· 
tiva Rezional do Conselho Nacional de Estatística. 

3. As Comissões Censitárias Municipais, órgãos cooperadores 
cada uma das quais constituída por três membros efetivos - .o pre
feito municipal como seu presidente, o delegado municipal do Re
censeamento e a mais graduada autoridade judiciária local, além de 
membros · colaboradores. · 

B - SIRVIÇO N A.CIONU. DB RECENSEAllBNTO: 

1. A "Dlrecão Central", composta de uma Secretaria, da Di
visão Administrativa, da Divisão de Publicidade e da Divisão TOO. 
nica. 

2. As "Delegacias Regionais", uma em cada Unidade da Fe
deral)llo. 

3. As "Delegaclas Seccionais", .em número de 117, abrangeodo 
grupos de municípios. 

4. As "Delegacias Municipais". 
5. O "Corpo de Rec:enseador8s". 

Stde do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Prasa Mahatma Gandhi, 14 - Edifíeio F. Serrador, 5.0 andar 
Seda do INSTITUTO - Av. Franklin Roosevelt, 166 



~ 
BRASIL ÁREA E POPULAÇÃO DO 

(Arca aprovada pela Resol~ção n.0 262 de 3-2-1947 do 
do Conselho Nacional de Geografia) 

Diretório Cen~~ 

ÁREA E POPULAÇÃO AB&QLUTA E RELATIVA DAS UNIDADES FEDERADAS 
E DAS !'GRANDES REGIÕES DO BRASIL 

1. Guapor6 . .. ••. .. ••••..••.. 
2 A;)l'8 • •• ... •.• ••• •• •• •••• • 
3. Atnazooaa . .. .. ....•...... . 

Belóão a ser demarcada 
Àmasonaa/Pará ..• .•• •.•. 

4. Rio Branco ..•• . . .•• ••..• • 
6. Pará ....... . . . .... ... ... . 
6. Amapá ••• •.•• •••• •••••• •• 

Absoluta 
(Km2) 

254 163 
153 170 

1 592 626 

3 192 
214 316 

1 216 72B 
137 419 

Norte. .. . . . . • . .. • • • . . • • • 3 571 612 

7. Maranhão . .••..•••.. • .••• 
8. Piaul.. . •.. •• ••• . . ••. ....• 
11. Ceará .. .. ................ . 

10. Rio Grande do Norte . .• •.• 
11. Paníba . .• . •• •. • .. ••. . •.•• 
12. Pernambuco .•. . •. . •.•.• .. . 

334 809 
249 317 
158 245 

53 048 
56 282 
97 016 
28 531 ta. Alagoas . .. •... .....•. . .••• 

H. Fernando de Noronha. .... (1) 27 

Nordeste .. .•. .. ••• •••• .• 

16. flergipe .. . .... .• ......•••• 
16. Bahia ... •... •. . .. •.•. • . •. 
17. Minas Gerail . •• .. . ••... .• 

Re~ião a ser demarcada 
MinasJEspírito Santo ... . 

18. Espírito Santo . .• ..••• • .. 
19. Rio de Janeiro . .. . ... .•• . . 
20. Distrito Federal .• ..••••... 

Leste ••.• •••• •••• ••• ••• • 

21. São Paulo ........••.• • •.. 
22. Paraná ... .. ... .. .. . •. •... 
23. Santa Catarina ..... . . •. . •• 
24. Rio Grande do Sul . •• ... •• 

Sul .•••.• •••••••••• •• ••• 

25. Mato OrOOBo .. •• .•... .•.•.• 
26. Goiás ..• .••..•....•••••••• 

Centro-Oeste . ...• . ••• •• • 

BRASIL .• . •••••••••• • 

ÃREAS: 

972 275 

21 057 
563 762 
581 975 

10 137 
(2) 40 882 

42 588 
1 356 

1 281 757 

247 223 
201 288 
94 367 

282 480 

825 358 

1 262 572 
622 463 

1 885 035 

8 616 037 

ÁREA 

Relativa 

POPULAÇÃO (3l 
(1-jX-1940) 
~ 

Relativa 

%da l 3do 
Região Brasil 

Absoluta 
31 1 ·3do 
Remira Brasil 

7,11 
4,29 
44~9 

0,09 
6,00 

34,07 
3,85 

100,00 

34,44 
25,64 
15,76 
6,46 
6,79 
9,98 
2,93 
0,00 

100,00 

1,67 
44,68 
46,12 

0,80 
3,24 
3,38 
0,\1 

100,00 

29,95 
24,39 
11,43 
34,23 

100,00 

66,98 
33,02 

100,00 

1 

2,98 
1,80 

18,70 

21 297 
79 768 

416 011 

0,04 (4) 
2,52 12 130 

923 453 
21 191 

14,29 
1,61 

41,94 1 473 850 

3,93 
2,93 
1,80 
0,62 
0,66 
1,14 
0,34 
0,00 

11,42 

1 235 169 
817 601 

2 091 032 
768 018 

1 422 282 
2 687 175 

951.300 
1 065 

9 973 842 

0,25 542 326 
6,62 3 918 ll2 
6,83 6 736 416 

0,12 66 994 
0,48 750 107 
0,50 1 847 81i7 
0,02 1 764 141 

14,82 15 625 953 

2,90 7 180 316 
2,36 1 236 276 
1,11 1 178 340 
3,32 3 320 689 

9,89 12 915 621 

14,82 420 835 
7,31 826 414 

22,13 1 247 249 

100,00 41 238 315 

U5 
6,41 

28,23 

0,82 
62,66 
1,43 

100,00 

12,38 
8,20 

20,97 
7,70 

14,26 
26,94 

9,64 
0,01 

100,00 

3,47 
25,07 
43,11 

0,43 
4,80 

11,83 
11,29 

100,00 

65,60 
9,57 
9,12 

26,71 

100,00 

33,74 
66,26 

100,00 

0,05 
0,20 
1,01 

O,O'l 
2,24 
0,05 

3,58 

3,00 
1,98 
6,07 
1,86 
3,45 
6,52 
2,31 
0,00 

. 24,19 

1,31 
9,50 

16,34 

0,16 
1,82 
4,18 
4,28 

37,89 

17,41 
3,00 
2,86 
8,05 

31,32 

1,02 
2,00 

3,02 

100,00 

Danslda& de 
população 
(bab/Km•) 

0,08 
0,52 
0,26 

0,06 
0,76 
0,15 

0,41 

3,69 
3,28 

13,65 
14,48 
25,27 
27,70 
33,34 
39, .. 

10,28 

26,76 
6,95 

ll,58 

J 6,61 
18,35 
·~.39 

1 300,99 

12,38 

29,04 
6,14 

12,49 
11,76 

15,81 

0,33 
1,33 

0,88 

4,84 

(1) Inclui aa áreas dos Penedos São Pedro e Silo Paulo e do Atol das Rocas. 
(2) Inclui 88 áreas das llha.s de Triodad• o Martim Vaz. 
ObL - A inclusão das áreas acima mencionadas, naa chamadas (1) e (2); ti feita, apenas, para facilitar a distribuicão das mesmas 

no quadro. 

POPULAÇÃO: 
(3) Reoe-ento Geral do Brasil (1.0 de Setembro de 1940). Sinopse do Censo Demográfico do l.B.G.FJ. Conft'solo Censitária 

Nacionalvom 88 a!teracões nos Estados de que se aAinaram os novos Territórios Federais cujos dartos foram utraídos do estudo n.• 16 
do O.T. - S.N.R. "r 

(4) A populapão desta região foi computada; pelo Recenseamento de 1.0 do Setembro do 1940. na do Estado do Amasonas. 
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