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Editorial 
= BIBUOTEL 

O Censo da~r Américas de 1950 

Realizou-se em fevereiro último, nesta capital, a 11 Sessão do "Comitê do 
Censo das Américas de 1950", organismo internacional bastante conhecido 
pela feliz sigla COTA. 

Foi mais um importante pasw para a nobre e fecunda campanha em 
favor das operações censitárias nas Américas, cuja realização se projeta den
tro de três características fundamentais: 1) a totalidade, de modo que o censo 
seja efetuado em todos os países americanos; 2) a simultaneidade, para que 
os censos se efetivem dentro de um período de tempo razoável, tendo de per
meio o ano de 1950; 3) a uniformidade, no sentido de as investigações censi
tárias permitirem quanto possível a obtenção · de dados comparáveis, a ser 
promovida segundo· métodos também quanto possível análogos. 

É evidente que a desejada comparabilidade dos dados não tem em mira 
a igualdade dos censos, senão que se considerem como gerais uns tantos que
sitos, fundamentais para o estudo de conjunto dos fatos americanos . 

O importante movimento liderado pela COTA conta com o apoio com
preensivo dos esclarecidos governos americanos, o que é uma garantia de êxito. 

Para a Geografia e para a Cartografia o movimento é de acentuado inte
rêsse porque ainbas vão dêle se beneficiar. 

Com efeito, há mister assinalar, em primeiro lugar, a importância que, nos 
estudos da COTA, está sendo dada ao mapa, que se conceitua como elemento 
censitário indispensável. 

Em tôrno do mapa, para o seu aperfeiçoamento, dão-se as mãos Carto
grafia e Censo, em duplo sentido : a Cartografia, para a organização censitá
ria, conttibui com o preparo dos mapas dos setores censitáriõs; o Censo, depois, 
apresenta as anotações colhidas rio terreno pelos seus agentes, que representam 
correções ou enriquecimenló dos mapas. 

Para a Geografia, a realização dos censos americanos, - nos moldes 
previstos, de totalidade, simultaneidade e uniformidade - será de excepcional 
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"iProveito, pelo concurso ou para investisação das causas, efeitos e correlações 
dos fenômenos físicos, biolósicos e humanos que ocorrem na superfície da 
terra. 

A campanha dos censos das Américas de 1950 é, portanto, merecedora 
dos mais calorosos aplausos, pelo que representa de valioso para a ciência, 
pelo que si§nilica de nobre para a aproximação dos povos. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 
Secretário-Geral do Conselho Nacional 

de Geografia 



Comentário 

Portos Brasileiros 
I 

Eng.o FLÁVIO VIEIRA 
Membro do Diretório Central do Conselho 

Nacional de Geografia. 

O Brasil, entre o cabo Orange, em seu setentrião, e o arrroio Xui, em 
seu extremo meridional - pontos que se distanciam 3807' em latitude -
oferece ao Atlântico imensa e bela costa, extensa de cêrca de 9 200 quilôme
tros e articulada, caprichosamente, através de inúmeras saliências e reentrân
cias, de que resultam suas formosas enseadas, seus ancoradouros ou portos 
naturais. 

Geometricamente, as diretrizes principais dessa costa, indicadoras de sua 
orientação geográfica, podem ser definidas por uma poligonal, envolvendo o 
litoral com quatro alinhamentos, correspondendo o menor dêles . ao trecho 
curvilineo ·da orla marítima, compreendido entre o cabo Calcanhar, contíguo 
à ponta ·de Touros, e o farol de Tamandaré. 

Foi como procedeu o provecto engenheiro Alfredo Lisboa, grande técnico 
portuário patrício, ao tratar da extensão, orientação e articulação do litoral 
brasileiro, trabalho onde fomos buscar os elementos para organizar o quadro 
a seguir, no qual da:mos os rumos dessas diretrizes, seus comprimentos e corres
pondentes desenvolvimentos costeiros, com a porcentagem dos respectivos alon
gamentos. 

J 

EXTENSÕES EM KM 
(1) ALONGA· 

DIRETRIZES PRINCIPAIS DA COSTA BRASILEIRA RUMOS MENTOS 
Pela Pelo 3 

poli1onal litoral 

Do cabo Orange ao cabo Calcanhar, contiguo à ponta de 
Touros .. .. . . . ..... . ..... .. ........ .... ... .. . .. . . 58°NW-SE 2057 3577 73,4 . 

Do cabo Calcanhar ou da ponta de Touros ao farol de Ta-
mandaré (trecho curvilíneo entre os paralelos 5°10' e 
8°5' sul) .. ....... .... . . .. . . . .... ... ...... .. .. . ... - 413 470 H,O 

Do farol de Tamandaré ao de São Tomé .. . . .. ..... . .... 22-NE-SW 1611 2181 35,4 

Do farol de São Tomé à b·arrà do arroio Xui .. ........ 43°NE-SW 1783 2970 63,4 
----

Litoral do BRASIL ...... .. .. . . .. .. .............. . - 5864 9198 57,0 

(!) - Estas extell8ÕOS cakulou-as o engenheiro Alfredo Lisboa baseado nas coordenadas aeográficaa doe poi;toe extremoe doa 
alinhamentos da poligonal, nas cartas gerais e parciais do Almirantado Britânico, em antigoe e clásaicoe trabalhoe hidrográficoe do almi
rante Mouche1, amim oomo noe de Vital de Oliveira e em levantamentoe m&~ modernoe na época (1926). 
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:t possível que a extensão total assim apurada para o nosso litoral não 
esteja rigorosamente exata, divergindo como diverge de outras medições atri
buídas ao mesmo. Aliás, são do próprio engenheiro Alfredo Lisboa as seguintes 
palavras a respeito dessa extensão: 

"O total do desenvolvimento da costa. do Brasil, que avaliamos elevar-se 
a 9 200 quilômetros, correspondendo a um alongamento de 57% sôbre a linha 
poligonal envolvente, que é de 5 864 quilômetros, difere grandemente das cifras 
apresentadas por autoridades na matéria, como, por exemplo, a de 6 609 qui
lômetros aduzidas pelo professor Delgado de Carvalho, em sua Geografia do 
Brasil, e a de 7 476 quilômetros citada pelo professor Horácio Scrosoppi nas 
Lições de Corografia do Brasil. Esta divergência é devida em parte, sem dúvida, 
a termos incorporado ao conjunto da extensão costeira os contornos dos gt:
gantescos estuários dos rios Amazonas e Pará, ~onsiderando-os como golfos 
marítimos, e os das grandes baía~ de Todos os Santos, de Guanabara e de 
Paranaguá; em parte, talvez, a nos termos utilizado de algumas cartas de
sephadas em escalas mais amplificadas". 

Como, porém, SQ visa.mos com o quadro acima dar uma idéia da ordem 
de grandeza do desenvolvimento da costa brasileira, passemos a falar dos por
tos marítimos e flúvio-marítimos nela existentes - portas oceânicas de nossas 
comunicações exteriores, assim como dos portos interiores, isto é, os fluviais 
e 'lacustres. · 

Neste artigo vamos procurar fazer sucinta notíçia dêsses portos, aos 
quais o citado engenheiro Alfredo Lisboa, em seu interessante livro Portos do 
Brasil (2.ª edição, 1926), deu a seguinte classificação: 

ZONAS PORTUARIAS 

I - Zon42 equatorial, compreendendo os portos dos estados do Pará, Ma
ranhão e Piauí Cde Belém, São Luis, Luis Correia e outros) . 

n - Zona fluvial amazônica, onde se inclui o original pôrto de Manaus. 
m - Zona do Nordeste, que agrupa os portos de Fortaleza, Camocim e 

Aracati, no Ceará; o de Natal, no Rio Grande do Norte; de Cabedelo e João 
Pessoa, na Paraíba; o de Recife, em Pernambuco; o de Jaraguá, na capital de 
Alagoas, e outros mais. 

IV - Zona baiana, com os portos de Aracaju, no estado de Sergipe; do 
Sa1vador, de Ilhéus e outros, na Bahia. 

V - Zona Abrolho~-Espírito Santo, onde figura o pôrto de Vitória, além 
de outros. 

VI - Zona do Rto de Janeiro, com o grande pôrto dêste nome, na. capital 
da Répública; o de Niterói, o de Angra dos Reis e outros, no estado do Rio. 

VII - Zona paulista, onde o pôrto de Santos é o mais importante, con
tando-se ainda os de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Vila Bela, ao 
norte, e os de Iguape e Cananéia, ao sul da. cidade santista. 

VIII - Zona Paraná-Santà Catarina, contendo os portos de Paranaguá e 
outros, naquele primeiro estado, e os de Florianópolis, Imbituba, Laguna e 
outros, em Santa Catarina. 

IX - Zona lagunar, compreendendo os portos do Rio Grande, de Pelotas e 
de Pôrto Alegre, ,na. lagoa dos Patos, e mais o de J'ôrres, todos no Rio Grande 
do Sul. 

X - zona do rio Paraguai, com os portos de Corumbá e Pôrto Esperança, 
naquela corrente fluvial. . 

Além desta, existem outras classificações portuárias, entre as quais a do 
professor José Domingues Belford Vieira, saudoso colega e amigo, que agrupou 
os nossos portos, de acôrdo com as suas profundidades, em nove categorias. 

Em nosso trabalho, porém, não seguiremos nenhuma dessas classificações 
e sim a adotada pelo I.B.G.E. e mandada adotar oficialmente, isto é, a 
qualificação dos portos brasileiros segundo a divisão fisiográfica do país. 

ll: o que passamos a fazer no quadro a seguir onde damos as características 
geográficas dos principais portos do Brasil. 
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Classtficação regional e caracteristicas geográficas dos prtnctpais portos brasileiros 

COORDENADAS DISTÃNCIA EM 
GEOGRÁFICAS MILHAS 

PORTOS NATUREZA 
- Longitude Ao parto 

Ao p6rto HIDROGRÁFICA 
Latitude do Rio de s W Gr. anterior Janeiro 

REGIÃO NORTE 
Amazonas 

Manaus: ................... 3~'30" ~00'00" - 3156 F1uvial 

Pará 
:Belém .................. . .. . 1°28'00" 48°27'00" 924 2232 Fhlvio-mar!timo 

REGIÃO 
0

NORDEST~ 

Nordeste Otldental 
Maranhão 

São Luís: .......... . . . . ..... 2031'54" 44°18'08" 340 1892 F1úvio-mar!timQ 
Tutóia .. .. .................. 2041'55" 42017'15" 79 1813 F1úvio-mar!timo 

Piaui 
Luis Correia ................ 2053'20" 41°40'00" 33 1780 F11ivio-mar!timo 

Nordeste Oriental 
Cear§. 

Camooim ............ .. ..... 2052'31" 40'>52'07" 57 1723 Flúvio-marltimo 
Fortaleza ... : ................ 3°41'28" 38°33'24" 171 1552 Marltimo 
Aracati ............ : . ....... 4024'20" 37°47'33" 74 1478 F1uvial 

Rio Grande do Norte 
• Natal ............... . ....... 5°46'41" 35012'94" 206 1272 F1óvio-marltimo 

Para!ba 
Cabedelo ............. .. . . . .. 6°58'40" 34°,50'18" 78 1194 Flóvio-mar!timo 
João Pessoa .... . . ........ ... 70()6'30" 34°53'00" 9 1203 Fluvial 

Pernambuco 
Recife .. ...... .. ......... . .. 80()4'00'' 34°53'00" ' 79 1124 Marltimo 

Alagoas ' 

Maceió ..................... 9"40'12" 35°44'00" 120 1004 Marltimo 

REGIÃO LESTE 
Leste Sete ntri o na 1 
Sergipe 

Aracaju ...... ... ..... . . .. ... 10056'00" 37<>07'21" 110 894 F1uvial 

Bahia 
Salvador .................... 13"()()'37" 38035'00" 160 734 Marltimo 
Ilhéus ........................ 14°47'46" . 40057'10" 150 584 Flúvio-mar!timo 

Leste Meridional 
Esplrito Santo 

• Vitória ........ .. .... . . .. ... . 20019'05" 40017'04" 319 265 Mar!timo 

Distrito Federal 
Rio de Jane~o .............. 22°54'23" 43"10'21" 265 ~ Mar!timo 

Rio de Janeiro 
Niterói. .......... .. ........ 22054'15" 43°10'14" 4 4 Marltimo 
Angra dos Reis .............. 23-00'30" 44019'15" 97 97 Marítimo 
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Classificação regional e características geográficas dos principais portos brasileiros 

COORDENADAS DISTÃNCIA EM 
GEOGRÁFICAS MILHAS 

PORTOS NATUREZA 

Latitude Longitude Ao p6rto 
Ao p6rto HIDROGRÁFICA 

do Rio de s W Gr. anterior Janeiro 

REGIÃO SUL 

São P11ulo 
Santos ...................... 23°57'05" 46'>24'00" 105 202 Marítimo 

Paraná 
. 

Paranaguá .................. 25031'28" 48°27'00" 142 344 Marítimo 
Antonina ...... . ............ 25026'30'' 48°43'20" 15 ... Marltimo 

Santa Catarina 
São Francisco . .............. 26°14'17" 48°41'33" 65 409 Marftimo 
ltajal.. ............ .. ....... 26°53'00'' 48°36'56" 45 454 Flúvio-marltimo 
Florianópolis .. .. ...... ... ... 27035'48" 4°33'42" 55 509 Marítimo 
Imbituba ............ . ...... 28°16'03" 48°40'11" 43 552 Marftimo 
Laguna .... . .... .... . . ....... 28°30'50'' 48°47'21" 17 569 Marftimo 

Rio Grande do Sul 
Rio Grande ................. 32"07'20" 52"05'36" 303 872 Marftimo 
Pelotas ...... . ...... . ....... 31°52'36" 52"21'12" 1 29 901 Lacustre 
Pllrto Alegre ................ 30002'00" 51°14'00" 106 1007 Lacustre 

REGIÃO CENTRO OESTE 
Mato Grosso 

Corumbá .................... 18°59'48" 57°39'18" 2163 2903 Fluvial 

Ao longo da nossa extensa orla oceânica existem cêrca de 138 ·portos natu
rais, dos quais 47 marítimos e 91 flúvio-marítimos. Numerosos também são 
os portos fluvia.is, mas somente quatro apresentam relativa importância; e 
quanto aos lacustres são apenas dois. 

Dêsses 138 ancoradouros podem-se apontar 53 como de importância, pelo 
volume do seu movimento comercial. Estão êles assim localizados: três no 
Amazonas, quatro no Pará, um no1Piauí, três no Ceará, três no Rio Grande 
do Norte, dois na Paraíba, um em Pernambuco, um em Alagoas, um em Sergipe, 
sete na Bahia, dois no Espírito Sarito, cinco no Rio de Janeiro, um no Distrito 
Federal, cinco em São Paulo, dois no Paraná, cinco em Santa Catarina, três 
no Rio Grande do Sul e um em Mato Grosso. 

De acôrdo com a legislação portuária brasileira, que considera portos 
organizados os que tenham sido melhorados ou aparelhados com cais acos
táveis, armazéns, guindastes, pontes rolantes, linhas férreas e todo o necessário 
para atender às necessidades de seu tráfego e da navegação, podemos classi
ficar dezenove como tais. 

Em construção se acham os portos do Ceará (na enseada de Mucuripe), de 
Aracaju, Belmonte, São Sebastião, Itajaí, Laguna, Corumbá e Santa Vitóri11t do 
Palmar, além de outros pequenos desembarcadouros que estão sendo melhorados 
em algumas rêdes fluviais. 

Como é sabido, ao Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, re
partição técnica e administrativa subordinada ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas, compete o estudo, projeto, construção e fiscalização de nossos portos. 

Cumpre-nos declarar que os dados referentes às características técnicas 
e geográficas das principais unidades portuárias brasileiras, que figuram no 
presente trabalho, foram colhidos naquele Departamento, atualmente sob a 
inteligente e profícua direção do nosso UuStre colega, engenheiro Clóvis Côrtes . 

• 
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Fig. 1.. - Cartograma com algum dos portos brasileiros e a poligonal mostrando as 
diretriees principais do nosso litoral. 

Isso posto, passemos a dizer algo sôbre os nossos portos, falando dos mais 
importantes, ràpidamente, repetimos, porque, se quiséssemos pormenorizá-los, 
teríamos de escrever um alentado volume. 

Principiemos mostrando as suas características técnicas, sintetizadas no 
quadro a seguir. 



Características técnicas dos portos brasileiros 

·' 
CANAL DE ACESSO CAIS ACOSTÁVEL ARMAZ~NS GUINDASTES PONTES ROLANTES 

-Amplltu- Largura da Pãtios TIPO DE 
PORTOS de total batia de 1 nterno1 Externos 

CONSTRUÇÃO 
da maré Largura Profun- evolução Extensão Profundidade Poder Poder didade total Número Número 

Área ton. ton. DO CAIS 
m m m m m m Número Área Número m2 

m2 m2 
--- -------

NORTE 
' 

Mana\18 (") ......... 11,00 300,0 25,0 - 1 314,0 6,0 a 24,ó 19 19 032,00 - - 1 050,00 15 3,0 a 5,0 - - Flutuantes 
Belo\m (") ........... 5,94 120 a 250 10,0 250,0 1 860,0 3,0 a 9,0 12 29 600,00 3 6.000,00 4 100,00 23 0,5 B 42,0 52 1,5 Alvenaria de blo-

coe 

NORDESTE 

Nordeste Ocidental 

8lo Luis ........... 7,80 100,0 4,5 - - - - - - - - - - - - -
Tutóia ...... ....... - - 5,8 - - - - - - - - - - - - -
Lula Correia. ....... 4,36 200 t320 3,0 - - - - - - - - - - - - -
l"amaíba .. ... ...... - - - - - - - - - - - - - - -

Nord811e Oriental ' 
~ -

Camocim .•....• , ••• 4,02 - - - - - - - - - - - - - - -
Fortaleza ....... : .. . 4,22 . - - - 426,0 - - - - - - - - - - -
Aracati. ..... ....... 3,00 - - - - - - - - - - - - - :... -
Natal(•) .... .. .... . 4,04 120 a 220 5,2 215,0 400,0 6,4 2 3 552,50 - - 916,00 4 1,0 a 5,0 - - Tubulõell 
Cabedelo (') ........ 3,42 100,0 6,0 300,0 400,2 8,0 2 4 000,00 1 450,00 1 500,00 5 1,5 a 5,0 • 5 1,0 a 1,5 Estacaria de aco 
João Pessoa ....... , 3,10 - - - - - - - - - - - - - - -
Recife (") .. ..... . ... 3,04 260,0 10,0 500,0 3 271,0 2,5 B 10,0 17 40 843,00 2 4 400,00 7 137,00 50 0,ó a 20,0 óO 2,0 Alvenaria de blo-

C09 

Maceió (0) ..... . .... 3,26 livre 9,0 500,0 440,0 - 2 3 162,00 2 3 267,00 - 3 ~.5 a 10,0 - ~ Estacaria de ª"°. 
LESTE , 

Leete Setentrional 

Aracaju ............ 3,26 - 8,0 - - - - - - - - - - .:::- - -
Balvador (º) . .....•. 3,56 200,0 10,0 420,0 1 480,0 2!2 a 10,0 10 19 600,00 - - 6 258,00 34 l ,Ó B ó,0 18 2,0 Alvenaria de blo-

coo 
llho\ue (") ... ~ ....... 2,40 250,0 3,3 750,0 454,0 5,0 4 3 722,00 - - - 1 5,0 - - Ponte. de atra-

eacilo 

, 
• . . . 

1 

-



-
Leste Meridional 

Vitória (>): •• •. . •••. • 

Rio de Janeiro (') .... 

Niterói (") .. . . . : •... 

Angra dos Reie (') 

SUL 

Santos (') ..... . .. . . 

Paranaguá ("). .. .. .. 

Antonina .. ... .... . . 

São Francisco ... . . . . 

ltajaí.. . . . .. . ... . . . . 

ópolis . . .• •. . . 

Imbituba (') .. ... . .. 

lag 

p 

una(") .. . ... . .• • 

ôrto Alegre (*) ••••.. 

11 

Ri 

elotas (•) •.. ... . .. . 

. o Grande (•) .... ... 

São Borja . . . . ...... 

CENTRO OESTE 

Corumbá .. . . ..•. •. . 

... 

2,42 

2,40 

2,40 

2,20 

2,66 

S,78 

3,35 

3,30 

1,99 

,. 2,54 

0~70 
1,76 

5,03 

3,36 

1,44 

14,62 

7,00 

, 

100,0 7,6 420,0 

300,0 10,5 260,0 

- 8,0 -

Fnmco 8,0 300;0 

300 a 500 8,7 840,0 

400' a 800 8,0 350,0 

- 4,3 -
- 6,0 -

160,0 4,5 -
80,0 2,4 -

- 8,0 3 200,0 

150,0 4,5 150,0 

80 a 100 5,1 200,0 

60,0 4,2 150,0 

Í50 a 400 9,5 250,0 

- 1.2 -

325,0 3,0 150,0 

NOTAS - O a,.teruco (>) indica os portos o:izaoil&doe. 

930,0 '!,5 a 

4 727,0 8,0 a 

1 470,0 2,0 a 

500,0 

5 171,0 7,0 a 

500,0 5,0 a 

- -
- -

- -
- -
100,0 

300,0 

2 893,0 2,0 a 

434,0 

2 355,0 4,5 a 

lloo,o -
. 

- -

8,5 • 6 915,00 - - 1 034,00 11 

10,5 20 66 375,00 4 34 000,00 50 017,00 135 

8,0 2 3 440,00 - - - 3 

6,0, 2 6 077,00 - - 1 925,00 4 

. 
10,0 27 93 710,00 25 161 062,00 37 140,00 142 

8,0 3 6.000,00 11 14 861,00 3 220,00 6 

....:. - - - - --- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -

5,2 - - 24 8 982,00 - 12 

8,0 1 1.600,00 1 392,00 - 4 

5,5 17 41 065,00 - ...: 8 565,00 29 

5,5 5 7 748,00 - - 2 406,00 -
8,5 15 25 300,00 3 2 400,00 180 000,00 37 

1 166,00 - - - -

- - - - - -
• ' 

P01111Uem i~ões frigorífica! oe portos de Recife, Rio de Janeiro, Santoo, Rio Grande e Pôrto Alegre. 
Os qutro primeiros dêstes portoo e os de Nat.al, Cabedelo, Salvador, Niterói, Paranaguá e Pelota. diapõem de tanques para combustível líquido. 

' 
1,5 a 10,0 8 1,5 a 4,0 Alvenaria e&bre 

caixões 
1,0 a 25,0 152 1,5 Alvenaria de blo-

coe 
1,5 a 5,0 4 1,5 Eetacaria de oi· 

meoto armado 
l,r. a 5,0 2 1,5 Eetacaria de ~ 

0,5 a 30,0 125 0,5 a 2,5 Alvenaria de blo-
cos 

1,5 a 6,0 3 1,5 Eetacaria de oi· 
mento arlllldo - - - -

- - - -
- - - -
- - - -

0,5 a 20,0 - - Tubul!lea 

8,0 - - Eetacaria de ~ 

1,5. 5,0 - - Alvenaria de blo-
coe 

- - - Cavale"'8 de :'1 
ereto annade 

0,5 a 5,0 60 1,5 Alvenaria de biai! 
cos 

- - . - ~ 

, 

- - - -
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PORTOS AMAZôNICOS 

No Amazonas - Como mostra o quadro acima, na Região Norte ou seja na 
Amazônia, possuimos dois portos organizados irilportantes: os de Manaus e 
~~m. . . . 

Situado à margem esquerda do rio Negro, a 15 quilômetros do ponto em 
que êste se lança no "Rio Mar", o pôrto de Manaus é original, diferente de 
tôdas as demais construções portuárias do país e isso porque, ao construí-lo, 
teve-se que atender à grande flutuação do nível d'água, nas cheias e na 
estiagem, cuja diferença já atingiu cêrca de 15 metros (a amplitude máxima 
verificada na oscilação dêsse nível foi de 14,97m) . 

Tratando dessa flutuação escreveu o engenheiro A. Lisboa: "Grande é a 
flutuação do nível d'água que aí se manifesta durarite o ano, devido à varia
bilidade do enorme caudal do rio, havendo contudo . bastante regularidade na 
duração dos períodos da enchente e da vazante e nas épocas do ano em que 
ocorrem os máximos e mínimos da altura da água. Assim, segundo as obser
vações do nível d'água, que desde 1902 se efetuam diàriamente, em Manaus, 
verifica-se ser geralmente de sete a oito meses o tempo que o rio leva a 
encher até o nível mais alto, o que se dá ordinàriamerite na segunda quinzena 
de junho, e de cinco a quatro meses o período da vazante, ocorrendo o nível 
mais baixo, com poucas exceções, na terceira dezena de outubro ou primeira 
de novembro". 

Em virtude de tão grande flutuação potamográfica tornou-se imperioso 
construir um pôrto flutuante, que permitisse a acostagem de qualquer embar
cação qualquer que fôsse a altura do nível do rio Negro. 

E foi o que fêz o govêrno federal, confiando essa emprêsa à Manaus 
Harbour Co. Ltda., que se desempenhou õtimamerrte da incumbência, dotando 
o sistema portuário do país, do seu mais original cais de atracação. 

O interessante pôrto de Manaus pode ser assim descrito: 
a) Plataformas de concreto armado sôbre estacadas de ferro sôbre o 

rio e ao nível da cidade; 
b) Muralha de cais sustentando um terrapleno à margem da corrente 

potâmica; • 
, c) Um cais flutuante, com a extensão de 1 035 metros, isolado de terra 

e fundeado no rio, dispondo de três transportadores aéreos, (ropeway), 
constituído cada um de um cabo de aço de 155 metros de comprimento, 
fixado em duas tôrres metálicas levantadas sôbre o flutuante uma, e sôbre 
a plataforma a outra, transportadores êsses com a capacidade de 4 toneladas 
de mercadorias movimentadas através de 40 a 50 viagens por hora; 

d) Um cais flutuante de 255 metros de comprimento para o serviço de 
cabotagem, com guindastes e armazéns e ligado à plataforma da margem 
por ponte flutuante de 205 metros de extensão e 12 de largura para peões, e 
o transporte de cargas por via funicular; 

e) Três cais flutuantes para servirem à navegação fluvial, articulados 
à margem do rio por ponte em plano inclinado e por estradas flutuantes; 

f) Dezenove armazéns com a área total útil de 19 032m2, sendo dois 
os já mencionados sôbre o cais flUtuante para a cabotagem, 9 sôbre a grande 
plataforma e os restantes sôbre o terrapleno referido na alinea "b". 

A exploração comercial do grande pôrto amazonense iniciou-se em maio 
de 1903. Dista êle 1 509 quilômetros do pôrto de Belém e 1 649 da foz do 
rio Pará. 

A sua frente, "um formidável lençol líquido côr de azeviche" forma a baía 
do Rio Negro com cêrca de 2 500 metros de largura, grandes profundidades 
e quase 40 quilômetros de comprimento. 

No Pará - O pôrto ãe Belém ergue-se ao longo de ampla e bonita avenida . t 
da capital paraense, à margem direita da baía de Ouajará. ~ 

Pela sua situação geográfica constitui um dos nossos portos. flúvio-marítimos, 
pois Belém do Pará fica na junção do rio Guamá com aquela baía e a. 140 
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quilômetros do Atlântico, sentindo o fluxo e refluxo das águas oceânicas com 
bastante intensidade. 

Entre a cidade e a ilha das Onças, que lhe está fronteira, a Guajará 
mede de 3 200 a 4 000 metros de largura. 

Em 1897 o engenheiro Domingos Sérgio Sabóia e Silva apresentou um 
projeto para melhoramento do importante pôrto paraense, figurando nêle 
o desaparecimento das docas "Ver-o-Pêso" e "Sousa Franco", ainda hoje 
existentes. Baseado nesse projeto, o govêrno federal abriu concorrência para 
executá-lo. Foi isso em 1901, mas só cinco anos depois, devido a não terem 
os signatários da proposta aceita assinado o respectivo contrato, o engenheiro 
Percival Farquhar, concessionário da construção, de acôrdo com o decreto n.º 
5 978, de abril de 1906, firmou o têrmo para consecução das obras do pôrto. 

Pelo decreto n.0 6 283, de 20 de dezembro de i906, a concessão foi trans:. 
ferida à companhia Port of Pará, que deu início à construção. 

. Em 2 de outubro de 1909 iniciou-se a exploração comercial por parte da 
citada companhia com a inauguração de um pequeno trecho do cais, e já 
em 1911, estava em tráfego quase a totalidade do cais atual, cuja extensão é 
de 1 860 metros. 

O sistema de construção da muralha é de alvenaria de grandes blocos feitos 
de cimento e areia, inclinados a 70º sôbre o horizonte, dos dois lados de um 
núcleo prismático (block-island) . . · 

O pôrto de Belém dispõe de bom aparelhamento, estando projetados o 
prolongamento da E. F. Bragança até o cais e outros melhoramentos visando 
sua maior eficiência. -

Outros. portos - Além das duas importantes unidades portuárias acima 
descritas, conta a Região Norte com nu!JleroSos outros ancoradouros naturais. 

Assim é que, na costa paraense, pode-se mencionar os de Chaves e Bailique, 
na ilha Marajó; os de Calsoene e Coanani, nas embocaduras dos diminutos 
cursos d'água dos m~smos nomes. O pôrto de Calsoene, até há uns quarenta anos 
atrás, era servido por uma ferrovia de tipo monotrilho, construida para o trans
porte das riquezas da zona, onde há abundância de ouro. Essa estrada, que teria 
uns 110 quilômetros, não mais existe . 

Citemos Amapá, no território de igual nome, ancoradouro sito na costa 
ocidental da ilha de Maracá, accessível a navios de grande calado e a respeito 
do qual disse Elisée Reclus ser "le meilleur mouillage de la côte entre l'Orénoque 
et l'Amazone", acrescentando: "ce· lieu de refuge, ouvert dans les mers dan
gereuses ou grande la pororoca, peut devenir l'une des rades les plus fréquentées 
de l'Atlantique". 

Há ainda os de Oiapoque, Colares, Vigia, Curuçá, Marapanim, Maracanã, 
Salinas e outros. 

Ftuviais, podemos citar os portos paraenses de Santarém, na foz do Tapajós; 
óbidos, à margem esquerda do Amazonas; Cametá, que teve um cais de 
atracação, à esquerda do Tocantins; os portos de Breves, Gurupá, Itaituba, 
Pôrto de Moz, Faro, etc. No território do Amapá temos o de Maç:apá, capital 
dessa unidade federada. No estado do Amazonas: Itaquatiara, Parintins, 
Codajás, Manacapuru, Tefé, etc. No território do Acre os de Sena Madureira, 
Rio Branco e Pôrto · Acre; e, no de Guaporé, o de Pôrto Velho. 

PORTOS NORDESTINOS 

No Maranhão - o pôrto de São Luis, que serve à capital maranhense, está 
situado nos estuários dos pequenos rios Bacanga e Anil, da ilha de São Luís, que, 
reunidos, desembocam na vasta baía de São Marcos. Ainda não está organizad(l 
e seu acesso difícil é feito por um canal de 100 metros de largura e 4,5 de 
profundidade. 

Tutóia é outro ancoradouro do Maranhão. Tem grande profundidade, con
veniente abrigo e fica próXilJlo à embocadura do braço mais ocidental do rio 
Parnaíba, atrás da ilha do Cajueiro . 
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Outros portos maranhenses: Carutapera, Turiaçu; Guimarães ou Jacunã, 
na costa; Alcântara e São Be·nto, na baía de São Marcos, e Icatu, Miritiba 
e São José na ~aía dêste nome. 

No Piauí - No delta do rio Parnaíba tem o Piauí seu pôrto flúvio-marítimo, 
o de Luís Correia, ex-Amarração. Fica no braço mais oriental dêsse rio, a 
2 quilômetros de Atalaia, ·no litoral atlântico e :a 16 quilômetros e 600 metros 
da cidade de Parnaíba. 

Nesta cidade existe o outro pôrto piauiense. Situa-se 1no braço Igaraçu do 
, rio Parnaíba, a cêrca de 20 quilômetros do mar. Dista, através dos meandros 
dos braços fluviais e pelos igarapés, que os ligam, cêrca de 130 quilômetros da 
barra de Tutóia. 

No Ceará - Neste estado podem ser citados os portos de Fortaleza, Camo
cim e Aracati. Tendo-se malogrado as tentativas de construir o principal pôrto 
do Ceará na enseada aberta em pleno Atlântico e desprotegida do regime dos 
ventos, onde se ergue a cidade de Fortaleza, a solução dêsse problema foi 
achada no aproveitamento da enseada da ponta do Mucuripe, a sete quilô
metros daquela cidade, onde está sendo construido o grande pôrto cearense, 
que já tem pronto um trecho de cais com 426 metros de extensão. 

A construção do pôrto cearense e sua posterior exploração foram .confiadas 
ao govêmo do estado, sendo os recursos para as obras fornecidos pelo govêmo 
federal~ 

O ancoradouro de Camocim encontra-se à margem esquerda do rio de igual 
nome, a cinco quilômetros do oceano. Em frente da cidade há fundos até 
7,50 metros em baixa-mar média de sizígias, mas o canal de acesso é obstruído 
por inúmeros baixios. 

O pôrto de Aracati é fluvial, pois a cidade que lhe dá o nome. se acha a 
24 quilômetros da foz do Jaguaribe no Atlântico. 

:Fig; 2 - Vi8ta geral do p6rto de Mucuripe, que estd sendo construido no Ceará, em pleno ·oceUtto, 
e déste de/endldo pelos quebra-mares. 
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Rio Grande do Norte - O estuário do Rio Grande do Norte, que, pode-se
dizer, é o estuário reunido dos rios Potenji e Jundiaí, estende-se a cêrca. 
de 20 quilômetros pela terra a dentro, com grande profundidade e a largura 
média de 700 metros. 

Aí, à margem direita do Potenji, está o pôrto de Natal, próximo das 
águas oceânicas. As obras realizadas na barra deram-lhe um canal de acesso 
largo de 120 a 220 metros e profundo de 5,2 metros. 

o pôrto de Natal dispõe de um cais acostável com comprimento de 400 
metros, do tipo de tubulões, tendo-se dado sua inauguração em 1932. 

Na Paraíba - O pôrto organizado do estado da Paraíba é o de Cabedelo, 
cujo cais foi construído com estacaria de aço e tem a e.xtensão de 400;2 
metros. Tendo o canal de acesso 100 metros, com a profundidade de 6 metros. 

O pôrto de Cabedelo, fica à margem direita do rio Paraiba do Norte, perto 
de sua embocadura no oceano, a qual mede 1 500 metros de largura. &--tá 
ligado à cidade de João Pessoa por linha férrea da The Great Western of 
Brazil Ry. Co. Ltd. e teve iniciada a sua exploração em 1935. 

Em Pernambuco --- O pôrto de Recife é o grande e importante ancoradouro 
do Nordeste. 

A respeito das condições naturais dêsse ancoradouro escreveu Alfredo 
Lisboa na obra já citada: "Em 1909, antes de iniciadas as grandes obras de 
melhoramentos do pôrto, que vieram transformar os aspectos e as condições 
do litoral da cidade e dos "arrecifes", êstes em 2 910 metros de extensão 
(entre a barreta das Jangadas, ao sul, e a barra. do Picão, ao norte), emer
gindo, quando as águas abaixo da maré alta, as ondas marítimas vinham 
transpô-los e espargir-se no · ancoradouro, excetuando-se um trecho de 912 
metros, terminando no farol do Picão, que já no tempo do dominio dos ho
landeses havia sido alteado por uma muralha". 

A construção do pôrto não fêz desaparecer êsses arrecifes, que defendem 
a cidade do mar alto por extensa linha quase retilínea "de grés calcáreo, no 
rumo N 20°32' E, de 20 a' 60 metros de largura e altura não excedente do 
nível da preamar de águas vivas". 

Os primeiros estudos para essa construção foram feitos em 1874 e 1875, 
pelos e:p.genheiros Vítor Founié e John Hawkshaw. Depois disso vários pro
jetos foram organizados, sem contudo lograrem concretizar-se. 

Finalmente, em agôsto de 1908, foi lavrado o contrato com os engenheiro~ 
Bartissol e Demétrio Nunes Ribeiro, transferido depois à Societé de Cons
truction du Port de Pernambuco'', mediante o quai se deu inicio à construção 
do grande pôrto marítimo. 

Dez anos depois, em 1918, já em grande parte construido, começou então 
a ser explorado o pôrto do Recife, que, atualmente, tem 3 271 metros de cais 
acostável, uma profundidade de 2,5 a 10 metros e todo o aparelhamento neces
sário à sua eficiência. 

É um dos notáveis e futurosos ancoradouros do Brasil, sendo seu conces
sionário o govêrno do estado de Pernambuco. 

Em Alagoas - Na enseada de Jaraguá se acha o pôrto que serve à cidade de 
Maceió e é o único nó estado de Alagoas accessivel à navegação de grande 
calado. 

Pôrto eminentemente oceânico, como o de Fortaleza, a disposição dos 
recifes de Jaraguá o protege dos ventos, que sopram de leste para norte, 
bem como das vagas e da agitação marítima. Quando cai, porém, o "Sulão" -
como chamam os embarcadiços ao vento Sul, o ancoradouro é fortemente sa
cudido pela ressaca. 

O canal de acesso, por onde os navios chegam ao cais que tem a extensão. 
de 440 metros, oferece a profundidade de 9 metros. A bacia de evolução tem. 
a largura de 500 metros, a mesma que tem a de Recife. 

o--tipo de construção do cais é ó de estacaria de aço. 
A exploração comercial do pôrto de Jaraguá está a cargo do govêrno deo 

Alagoas. 
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Outros portos - "Na secção setentrional da zona do Nordeste - escreve 
Alfredo Lisboa - sujeita a um intenso arrasto arenoso, paralelamente à direção 
geral da costa, por terra e por mar, raríssimos são os portos accessíveis mesmo 
às embarcações de pequeno porte. Além dos do Ceará, acima referidos, podem 
ainda ser mencionados pela sua relativá importância, os de Timonha e de 
Acaraú, nesse estado, e os de Areia Branca e Macau, no Rio Grande do Norte". 

Timonha fica à margem direita e nâs imediações da barra do pequeno 
rlo de igual nome, na divisa do Ceará- com o Piauí. Acaraú está a 5 quilômetros 
do mar, na borda direita do rio Acaraú. O pôrto de Areia Branca está na 
mesma situação do anterior, no rio Moçoró, cuja barra mede cêrca de 1800 
metros de largura. 

O pôrto de Macau oferece condições mui semelhantes de situação, acesso · · 
e abrigo, ao de Areia Branca. Serve à cidade de Macau, que se ergue' a seis 
quilômetros do litoral maritimo, à margem direita do rio Açu. 

Na secção costeira compreendida entre o cabo Calcanhar e Maceió são 
inúmeros os pequenos portos, apenas accessíveis a jangadas, barcaças e pequenas 
outras embarcações. 

PORTOS DO LESTE BRASILEIRO 

Em Sergipe - A respeito do pôrto que serve à capital sergipana, lemos no 
já citado livro Portos do Brasil: 1 

"A cidade de Aracaju está situada na margem direita do rio Sergipe, tam
bém denominado Cotingüiba, ocupando a extensão de cêrca de 2,5 quilô
metros. O curso do rio ao longo da cidade é no rumo norte-sul; sua largura 
é muito uniforme, regulando 900 metros, com profundidades que vão até 
14 e 15 metros. Na frente da cidade e contígua ao litoral, estende-se uma 
bacia, desimpedida e funda, de cêrca de 125 hectares de superfície, com
preendida entre as isóbatas de 6 metros de cada lado do rio. É êsse o pôrto 
de Aracaju". 

Trata-se de um ancoradouro natural, amplo, profundo e de abrigó seguro. 
Ainda não está organizado. 

Em virtude da pequena profundidade da barra, só é accessível a embar
cações de pequeno calado; que atracam em embarcadouros construídos sôbre 
estacadas de madeira e onde existem alguns armazéns. 

Na Bahia - O pôrto de Salvador é o mais notável e importante do Leste 
Setentrional do pais. Está situado na encosta oriental da ampla baía de 
Todos-os-Santos, em uma enseada localizada entre a Ponta de Santo Antônio, 
fJÕbre a qual está erigido o farol da Barra, e a Ponta de Monte Serrate. 

O ancoradouro é defendido da ação oceânica por dois quebra-mares. Um, 
denominado exterior ou do Sul, enraizado no litoral, a 330 metros ao sul 
da antiga Alfândega, e avançando para o mar com 920 metros de extensão, 
em dois alinhamentos: um reto e um em curva . Outro, designado como 
quebra-mar interior, isolado, retilíneo, de 1110 metros de extensão e orientado 
no rumo N-38º-E, distando, a extremiqade sul, 450 metros de cabeço do quebra
mar exterior. 

O cais, do tipo de alvenaria de blocos, tem a extensão total de 1 480 
metros, com uma profundidade de 2,2 a 10. Quanto à área de armazéns -
.que é um índice de grandeza portuária - o pôrto de Salvador ocupa o 5.0 

lugar, pois acima dêle ficam apenas os de Belém, Pôrto Alegre, Rio de Janeiro 
e Santos, em ordem ascendente, como mostra o quadro das características 
·técnicas. 

Em 1914, o pôrto começou a servir à economia baiana, com a inauguração 
·de seu cais e aparelhame·nto respectivo. 

Em Ilhéus está outro pôrto organizado da Região Leste Setentrional. Fica 
situado Junto a essa cidade, na margem esquerda do rio Cachoeira, largo de 400 
a 500 metros e profundo de 4 a 8 metros sob o nível de baixa sizígia pelo talvegue. 

Ilhéus dista 1 600 metros da foz do Cachoeira no oceano. Próximo da barra 
e à distância de 400 metros da costa lmcontra-se um cordão de rochas, visíveis 
em baixa-mar e denominadas "Rapas", que restringem a entrada pelo lado 
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ocidf',lltal. A entrada da barra se faz ao sul das pedras "Sororocas" e ao norte 
do "llhéu Grande". . 

O pôrto é do tipo de pontes de atracação, com um cais acostável medindo 
454 metros de extensão. O canal de acesso tem a largura de 250 metros. 

A exploração do pôrto de Ilhéus teve início em 1925. 

01!:._tros partos - Entre outros portos do Leste Setentrional podemos citar 
o de .t'enedo, à margem esquerda do São Francisco, a 49 quilômetros do mar; 
o de Vila Nova na margem sergipana do mesmo rio e quase em frente àquela 
cidade alagoana; os de Santo Amaro, Cachoeira, com São Félix e Nazaré, 
situados, respeétivamente nos rios Sergipe, Paraguaçu e Jaguaripe. 

Ao sul da baia de Todos-os-Santos, até as proximidades do sistema pota
mográfico compreendido pelos rios Jequftinhonha e Pardo, são numerosos os 
ancoradouros próximos das embocaduras de· rios de mui pequeno curso. Entre 
êles estão Morro de São Paulo, Camamu e Barra do Rio de Contas. 

Canavieiras, à margem esquerda do rio. Pardo, e Belmonte, à foz do braço 
principal de Jequitinhonha, são outros portos que, com o de Ilhéus e Barra do 
Rio de Contas, dão escoadouro aos produtos dá rica região do sul baiano, prin
cipalmente ao cacau. 

Ainda na costa da Bahia, ao sul do rio Jequitinhonha, temos os ·portos de 
Santa Cruz, Pôrto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas, e Viçosa, todos situados. 
atrás de numerosos parcéis rochosos, acompanhados de bancos de areia,. 
isolados ou enraizados ao litoral, que lhes protegem algum tanto as entradas. 
contra os ventos reinantes e a agitação maritima. 

O ancoradouro de Santa Cruz está situado em larga enseada. Chamam-no, 
também de baía de Santa Cruz, por ficar fronteiro à foz do riacho São João de 
Tiba, sôbre o qual se acha a vila de Santa Cruz a 2,5 quilômetros do mar; ao· 
sul da enseada -encontra-se outro ancoradouro com O· nome de baía Cabrália,. 
abrigado de sul a leste pelos recifes aí existentes. 

"Em análogas QOndições fisiográficas está o ancoradouro de Pôrto Seguro,. 
que fica mais ao sul, apresentando fundos de quase oito metros d'água por 
fora e nas proximidades da foz do rio Buranhém, em cuja margem esquerda,. 
junto à foz, assenta a cidade de Pôrto Seguro; ancoradouro êste bem abrigado· 
de norte a leste pelos recifes costeiros, sendo o principal o de Pôrto Seguro,. 
o qual avança a 5,5 quilômetros do litoral para o mar'". 

Santa Cruz e Pôrto Segu110 não têm importância comercial ou econômica, 
só sendo citados pelo seu valor histórico, ligados como estão tais lugares ao 
descobrimento do Brasil. . 

Nas embocaduras dos riachos Itacuruçu e Itanhaém ficam, respectivamente,. 
Prado e Alcobaça, que apresentam ainda as mesmas feições das localidades. 
aeima citadas, mas em condições inferiores quanto a abrigo e altura d'água. 

Caravelas é um pôrto de difícil entrada, visto defrontar o rio que lhe dá 
o nome, em sua foz, com um grande banco de areia, que, em baixamàr de 
águas vivas, descobre-se em forma de várias coroas, as quais assinalam então, 
nitidamente, os três canais por onde se pode transpor a sua barra. 

A montante do Pontal Sul fica o ancoradouro de Ponta da Areia, em 
situação de perfeito abrig6 e com 10 metros de altura d'águ~ em baixamar. 
Dêle serve-se a cidade de Caravelas, pois a sete quilômetros, daí para cima, 
continua o rio com profundidades que atingem a 8 metros até à referida cidade. 
Pode-se dizer que é êsse conjunto de fatôres fisiográficos que constitui o pôrto 
de Caravelas, onde se intcia a E. F. Bahia e Minas. 

A 28 quilômetros ao sul de Ponta da Areia, à foz do rio Peruipe está 
o pôrto de Viçosa. E a sete quilômetros, rio acima, fica a vila de Viçosa, a 
montante da, qual o Peruípe bifurca-se, partindo um canal que vai se ligar 
ao rio Caravelas, estabelecendo assim a comunicação da vila com o pôrto de 
Ponta da Areia, pelo interior. 

Mais para o &Ul encontra-se o último pôrto do extenso costão baiano. ll: 
o de Mucuri, sôbre o rio do mesmo ·nome e fJ. 30 quilômetros da barra de Viçosa. 

Por já nos termos alongado bastante, concluiremos êstes comentários no 
próximo número do Boletim Geográfico, quando trataremos dos restantes 
portos, inclusive dos dois maiores do Brasil: o do Rio de Janeiro e o de Santos. 

• De Portos do Brasil, de Alfredo Lisboa. 



Transcrições 

Regiões Naturais da Bahia 
(ENSAIO DUMA DIVISAO) 

Revista Qraaileira de Geo
grafia, - Ano I - N. • 1 -
.Janeiro de 1939. 

Prof. SiLVIO FRóis ABREU 
Consultor-técnico do C.N.G. 

O estudo da geografia, .com as finalidades que hoje todos reconhecflm, 
não pode mais ficar limitado à simples enumeração dos acidentes. O que· se 
procura conhecer em çada região é o conjunto de fatos que lhe dão uma feição 
especial, permitindo que o homem tire dêsse panorama de conjunto, conse
qüências úteis para a coletividade. 

Assim como o clima é a resultante de todos os fatôres meteorológicos, que 
trazem à região certa característica e não apenas o efeito de. temperatura, 
pressão ou pluviosidade, por geografia de uma região deve-se entender não 
a simples descrição de rios ou cidades, mas a paisagem natural e cultural que 
resulta dos acidentes físicos, da natureza do solo, do clima e da atividade 
do homem. 

Fundado nesse· conceito, o estudo das diferentes regiões do país requer 
uma base de conhecimentos do solo, dos acidentes, do clima, da vegetação e 
da população; mas isso não basta, é apenas a base para o verdadeiro sentido 
interpretativo da geografia. 

Essas idéias não precisam ser explanadas aqui porque já vêm tendo ampla 
divwgação nestes últimos tempos com o número crescente de professôres bem 
enfronhados nos conceitos modernos, vindos sobretudo da França, através 
da benéfica influência dos professôres contratados para as · Universidades do 
Rio de Janeiro ~ São Paulo. 

A influência de Deffontaines tem sido altamente útil para a nova escola 
de professôres de geografia, agora em formação, e mais que meras opini'ões 
pessoais, os trabalhos nas páginas desta revista irão atestar a veracidade 
dêsse conceito aqui emitido, 

Calcado no conceito moderno da divisão regional, pensámos fazer um. 
esbôço caracterizando as regiões naturais do estado da Bahia, ainda tão 
mal conhecido e estudado. De fato, não há compêndios especialmente feitos 
para uso das escolas primárias do estado, por onde a infância receba os co
nhecimentos mais úteis que possam trazer mais tarde uma verdadeira concepção 
das condiqões de vida de sua terra. Faltando essas pequenas geografias regionais, 
sinceras, claras e ao alcance do corpo discente, os alunos são obrigados a decorar 
trechos dos livros gerais sôbre o Brasil, recebendo uma infinidade de pormenores 
sem importância e sacrificando os conhecimentos básicos· sôbre as regiões do seu 
.estado onde com mais probabilidade irão exercer a sua função geográfica. 

1 A Bahia não é uma unidade geográfica, e dentro dos limites político8 
determinados pela evolução histórica, há várias zonas com ·suas características 
geográficas bastante diversas. A diversidade entre o sul e o. norte, entre 
o vale do São Francisco e o Recôncavo são choca·ntes e mais acentuadas que 
entre as zonas do Pará e do Acre, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Não· se tem ainda uma g~ografia da Bahia com sua feição moderna, trabalho 
êssé que viria certamente trazer uma útil contribuição para a administração 
pública. Infelizmente, os trabalhos dessa natureza requerem estudos preli-
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minares de n~tureza regional ainda raros e pouco completos. De modo geral. 
as contr~buiçoes antigas prestam um contingente relativamente pequeno. 
porque so se preocupam com a natureza descritiva, sem a necessária dosagem 
e sobretudo sem o espírito interpretativo. Outra grande falha que se encontra 
na bibliografia geográfica é a falta de fotografias com o senso geográfico . 

eseôc;:o 
DUMA DIVISÃO REGIONA~ DO 

ESTADO DA BAIA 
por 

5. :Fróea Abreu 
De:<. 19311 

~·1-~~:::::::;============;=========:!ri~~-r-~~-r---;~->o;~~'::;r-/-~~~+--~--l~· 

2· 

Nas publicações de propaganda ou nas ilustrações de trabalhos geográficos, 
na maioria dos casos só aparecem vistas de cidades, de ruas e praças prin
cipais, da Matriz, do Teatro ou da Câmara Municipal, porém nada sôbre o 
aspecto geral da topografia, sôbre as serras, sôbre o tipo de fazendas, sôbre 
as culturas e a vegetação. 

Nessas condições, não se encontra ainda material suficiente para a ela
boração de uma boa geografia do estado fundada em trabalhos regionais. 
Seria do mais alto interêsse estimular êsses trabalhos parciais para que se 
pudesse ir escrevendo, aos poucos, na medida do possível, uma descrição geo-
gráfica da Bahia que pudesse figurar entre os trabalhos congêneres do I 

estrangeiro. 
O presente artigo tem por fim apenas despertar a atenção para um assunto 

que foi tantas vêzes ventilado nas reuniões da Associação dos Geógrafos Bra- .

1 

sileiros. 
De uma feita, a pedido do Prof. Deffontaines, fizemos uma ligeira exposição 

sôbre as regiões naturais do nosso estado natal. Agora, publicamos o resumo 
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dessa palestra, que submetemos à apreciação dos conhecedores da matéria, 
para que emitam sugestões e desenvolvam o tema. 

No dia em que se puder ensinar, nas escolas da Bahia, uma geografia do 
estado mais consoante com as verdadeiras condições naturais e humanas, de 
modo a dar, de fato, uma noção do que é a Bahia, o que representa e o que 
poderá representar, no panorama geral do Brasil, nesse dia os alunos terão 
mais interêsse por essa disciplina, os estranhos olharão com mais simpatia 
para a terra e os homens de trabalho poderão tirar maiores proveitos das suas 
leituras. 

A base dum bom trabalho sôbre a geografia da Bahia é a divisão em suas 
típicas regiões naturais, uma descrição precisa de cada uma, éom seus carac
teres mais típicos e uma adequada documentação fo.tográfica. 

Como regiões naturals, já pedeitamente definidas, afiguram-se-nos pelo 
menos 7, que passamos a enumerar: 1.0) Vale do São Francisco; 2.0 ) Chapada 
Diamantina; 3.º) Sertão do Norte; 4.0 ) Recôncavo; 5.0 ) Região Florestal do Sul; 
6.0) Litoral; 7.0 ) Planalto do Oeste. 

Vale do São Francisco - Conquanto apresente algumas diferenças na parte 
sul, na central e na mais ao norte, é uma. zona geogràficamente caracterizada. 
O povoamento foi motivado pela presença dum grande ,rio, atravessando uma 
região árida. A água fixou o homem nas várzeas úmidas, ótimas para as culturas. 
O peixe do rio e das lagoas adjacentes, também, constituiu um grande ele
mento de fixação. 

Sua natureza de comunicação entre os adustos sertões nordestinos e as 
regiões mais amenas do sul torna-o o corredor interno mais trafegado do 
Brasil. . 

O Vale do São Francisco tem uma vida própria desde a mais remota anti
güidade. Nos tempos colQniais vivia num regime de economia fechada, num 
verdadeiro regime de autarquia como hoje almejam as grandes nações. Tinha 
tudo quanto necessitava, exceto os metais para as ferramentas. Até o sal era 
explorado no próprio vale, dispensando o similar retirado do oceano. O salitre 
para a pólvora de caça e fogo de artifício vinha da própria região e das vizi
nhanças da Chapada Diamantina. É a zona dos palmeitais de carnaúba que 

, imprimem à região uma fisionomia especial. ' 
O futuro do Vale do São Francisco é uma das grandes preocupações dos 

dirigentes do país, porém, não obstante muitos projetos,• ainda nada de gran
dioso foi realizãdo. A navegação ainda é incipiente, as comunicações com o 
litoral são precárias de modo que a região nãq pode corresponder às possi
bilidades que encerra. Sôbre o rio São Francisco há um excelente trabalho de 
Morais Rêgo, premiado .Pela Sociedade Capistrano ·de Abreu, onde se pinta 
a geografia física e política do grande rio. · 

Chapada Diamantina - É a região elevada, no centro do estado, entre o 
sulco do São Francisco; e as planícies do litoral atlântico. A Chapada Dia
mantina é uma unidade orográfica definida, quê prolonga a série de elevações 
de Minas Gerais, cognominada serra do Espinhaço. 

Observando-se uma. carta hipsométrica, nota-se que o nome de chapada 
não é bastante próprio; se bem que as elevações tenham antes um caráter 
de chapada, de mesetas, que mesmo de serras agudas. 

A Chapada Diamantina encerra regiões semi-áridas, porém, o clima é 
amenizado pelo fator altitude. É uma região sem florestas, de solq_ quartzoso ou 
calcáreo e de vegetação raquítica e esparsa. São pontos do estado onde o inverno 
é rigoroso e onde se toma possível a cultura de cereais e frutas próprias às 
zonas temperadas, fato importante para a economia do estado, quando as 
facilidades de transporte e as condições gerais de cultura e desenvolvimento 
de atividades o permitirem. 

A Chapada Diamantina tem sua região de mineração de ouro e diamantes, 
contudo, é também zona de criação, de pequena cultura (algodão) e de in
dústria extrativa vegetal. Com o regime semi-árido, com as dificuldades de 
comunica~ão, pouco se tem desenvolvido, mas apresenta possibilidades ainda 
pouco divulgadas. . 

Os trabalhos de Horace Williams e padre Torrend, são os melhores documen-
tos para uma geografia desta região natural. · 
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Entre os problemas curiosos da Chapada Diamantina ressaltam o da 
' origem dos diamantes e carbonados, o do ressurgimento da mineração do ouro 

e o do povoamento atual, em relação com o povoamento na época colonial. ' 

Sertão do Norte - Compreende a extensa peneplanície cristalina situada 
entre o rio São Francisco, o litoral e os últimos contrafortes da Chapada 
Diamantina. 

É a zona das sêcas, caracterizada pela irregularidade de precipitações 
pluviais, pela ausência de rios perenes, pela extrema secura do ambiente, tra
duzida por uma vegetação de feição especial - a caatinga. 

As condições de vida, o tipo do habitante e mesmo a sua personalidade 
psíquica é tôda peculiar ao ambiente. É a zona do cangaço, da criação segundo 
as leis da natureza e da menor influência da administração central, devido 
à 'segregação do meio imposta pelas severas condições climáticas. 

A água é o principal fator de progresso e as maiores aglomerações humanas 
ficam distribuídas de acôrdo com a facilidade de obtenção dêsse produto. 
A indústria pastoril é a principal atividade; o sertanejo é o criador por exce
lência (bois e cabras), mas também exerce a pequena oultu~ra. Daí a produção 
algodoeira d.e quase •todos os municípios do norte do estado. A caatinga com 
a vegetação xerófila, de fôlhas caducas e com todos os elementos de defesa 
contra o excesso de evaporação, é a característica florestal da região. As cactáceas 
são figuras típicas. Não há serras elevadas; na superfície de pouco relêvo 
apenas salientam-se algumas serras desnudas, áridas, inaproveitadas e sem 
grande significação. A serra da Itiúba, talvez, faça exceção, podendo ser consi
derada, ainda um despontamento da Chapada Diamantina. 

Recôncavo - Sob a designação de Reçôncavo entende-se a região em tôrno 
da baía de Todos-os-Santos, coloniza:da desde a mais alta antigüidade e sede 
duma intensa vida agrícola. 

É a região de cultura dá cana e do fumo. 
No ponto de vista climático é caracterizada por uma intensa pluviosidade 

nalguns meses do ano (abril a agôsto) .. Topogràficamente é uma zona de ondu
lações suaves nas áreas de solo cretáceo, e pouco mais acidentada nos trechos 
cobertos pelo terciário. O massa pê, é o solo tipico da cultura da cana; é uma 
argila resultante da alteração dos folhelhos cretáceos, muito plástica, com 
boa dose de matéria orgânica e um tanto calcárea. 

Na parte oriental e setentrional do Recôncavo predomina o massapê e, 
eonseqüentemente, a cultura da cana; na parte meridional e ocidental predo
minam os solos arenosos e a cultura da cana ai é diminuta ou nula. 

As comunicações marítimas resolvem quase tódos os· problemas de trans
porte no Recôncavo; uma frota de barcos de vela está em constante movimento 
entre os numerosos portos e a capital, fazendo grande concorrência ao trans
porte por terra. 

No Recôncavo há uma série de atividades condicionadas pe)o mercado da 
capital que se abastece principalmente pela via marítima. 

As ilhas, ainda pouco aproveitadas agricolamente são procuradas para 
veraneio no rigor do verão (dezembro a março). 

A grande indústna açucareira dá ao Recôncavo uma intensa atividade e 
atrai braços de paragens sertanejas, onde as dificuldades de trabalho são 
bem maiores. r 

Regtão Florestal do Sul - Compreende a zona situada entre a encosta 
oriental da Chapada Diamantina e o litoral. É caracterizada pelas florestas 
do tipo da encosta atlântica, que cobrem, quer certos trechos da zona elevada, 
quer a parte baixa que se prolonga até quase o mar. 

Esta zona poderia ser dividida em duas sub-zonas: a região montanhosa e a 
baixada. O acesso à região montanhosa se faz através da Estrada de Ferro de 
Nazaré, via Jequié. 

Há uma parte de culturas (café, cereais, algodão) e uma zona de criação . 
Muitos trechos são semi-ándos e representam um prolongamento da zona de 
caatingas até quase ao sul ·do estado. De este para oeste a região vai se tornando 
menos úmida. 
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A baixada foi conquistada pelos plantadores de cacau. Em tôda a zona 
florestal a umidade é intensa, as precipitações são abundantes, passando de 
2 000 m/m na faixa plana e diminuindo gradativamente para o interior · até 
a zona de Condeúba, sêca como o Sertão do Norte. 

A zona úmida do sul tem seu limite setentrional em Nazaré, onde já co
meçam as feições típicas do Recôncavo. 

Litoral - Compreende como região natural a.penas a fàixa quilométrica ao 
longo da costa, onde o homem vive influenciado pelo mar. É a região dos 
pescadores e dos marítimos, que fazem a vida nas frotas de veleiros que põem 
os numerosos portos do litoral em contacto com a capital. . 

É a zona das fazendas de côco onqe o trabalho é quase nulo e o homem 
se torna indolente. . ' 

No litoral distinguem-se três tipos de costa: - ao norte da capital: dunas 
muito altas, movediças e barreiras mais para o interior; no mar, o cordão 
de recifes com as entradas difíceis nos portos. Entre a baía de Todos-os-,Santos 
e Maraú, o litoral é muito fragmentado, denunciando grandes perturbações 
tectônicas. De Valença a Maraú, · hâ muitas ilhas cosidas ao litoral, dêle 
separadas por sulcos profundos, que permitem a formação de bons portos. 
As curvas batimétricas aí nesse trecho indicam uma fossa abissal ao longo 
da costa e uma grande elevação pouco mais para oeste. Ao sul de Maraú o 
litoral quase não tem acidentes, e segue sensivelmente a direção do meridiano. 

A plataforma litorânea é larga; o litoral é concordante e à larga faixa 
interior corresponde uma zona de pequena profundidade que se estende por 
algumas milhas mar á dentro. A costa apresenta barreiras com sua escarpa 
vermelha, rósea ou salpintada; em muitos pontos a praia é negra pela presença 
de areias monazíticas e Hmeníticas. Uma série de lagoas e furos formam 
quase um sistema hidrogrâfico paralelo à costa. Viaja-se por dentro; assim 
se vai em pequenas canoas de Belmonte a Cana vieiras e daí até Una. 

Planalto do Oeste - Compreende tôda a região situada a W. do Vale do 
São Francisco, formada por um planalto que se vai elevando gradativamente 
para o Espigão Mestre. 

A circulação é feita ao longo dos rios - rio Grande, rio Prêto, rio Formoso 
- que afluem para o São Francisco. O povoamento é muito escasso, a exploração 
florestal e a criação são as atividades pri'ncipais. As florestas ocupam os vales 
dos rios e a vegetação xerófila cobre as chapadas. · 

Pela posição geogrâfica é uma das zonas menos favorecidas, é também 
uma das menos conhecidas. O clima é semi-úmldo, e a maior parte do solo é 
pouco acidentada, sendo representada pelos chapadões cretâceos que chegam 
até à escarpa abrupta do Espigão Mestre e pela formação calcârea do vale do 
São Francisco. 

• • • 
Essa divisão regional, aqui apenas esboçada, não tem ainda seus limites 

rígidos, por falta de observações locais. É possível que êsse esbôço receba 
criticas de conhecedores do assunto que venham esclarecer melhor certos pontos, 
indicar limites e criar novas regiões que não ·foram aqui caracterizadas. 

Provàvelmente, haverâ zonas de transição que mereçam ser destacadas, 
como a região da Baixada Grande, Itaberaba e Rui Barbosa, que não é bem 
Sertão do Norte, nem Chapada, nem Região Florestal. Casos congêneres hão 
de aparecer e exigir estudos. 

O presente artigo tem por fim chamar atenção para êsse tão curioso pro
blema das divisões regionais do Brasil e focalizar, em especial, o· caso da 
Bahia, sugerindo criticas construtivas da parte dos que jâ palmilharam aquêle 

estado, observando o meio e sentindo sua influência sôbre o homem . 

..... 
AOS EDITORES: :ftste "Boletim" não faz pnbllcldade remunerada, entretanto registará on 
comentará as contribuições sôbre geografia on de lnterêBSe geogrâflco que sejam enviada• 

ao Conselho Nacional de Geografia, eoncorrendo dêsse modo para mais ampla difnaio da biblio
&'r&fia referente à geografia brasileira. 
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Geografia Pré-Histórjca 

Annales de G~ographie -
Tome XXXIII - Année 
1924 - N. • 181 - Paris, 1924 

Prof. PIERRE DEFFONTAINES 

Por varias vêzes a geografia humana teve de utilizar contribuições da 
pré-história e sem dúvida fá-lo-á cada vez com mais freqüência. Monografias 
regionais.. consagraram, amiúde; um capitulo às descobertas pré-históricas, pelo 
menos àquelas que trataram do estudo dos vários estágios da ocupação do 
solo, pelo homem. 

Muitas vêzes, é no decurso dêstes lÓng!.nquos períodos, que se desenrolaram 
as fases mais importantes da prolongada história da instalação do homem 
no solo. • 

Mesmo no alvorecer dos tempos históricos, encontra-se o homem espalhado 
por tôda parte, adaptado desde então a quase .todos os meios, possuidor já 
dos seus importantes agentes exploradores.: o cultivo das plantas e a domes
ticação dos animais. Ao contrário, foi durante a pré-história que se processou 
a verdadeira luta do homem com o solo: luta que por vêzes pareceu vê-lo 
sucumbir, mas durante a qual se habituou progressivamente aos diferentes 
meios. Vimo-lo, por etapas, ocupando os vales, famlliariZando-se com o litoral, 
descobrindo um regime de vida que se adaptasse às montanhas, atacando a 
floresta, recentemente surgida, e nela. instalando-se; vimo-lo procurando nessas 
diversas zonas, plantas e animais que. o auxiliassem, e espalhando-os em zonas 
cada vez maiores; utilizando-se de vários modos de povoamento, ora em grupo, 
ora disperso, ou ainda acantonado em recantos privilegiados. 

Esta longa e instável ocupação do solo processou-se em meio de mu
danças físicas consideráveis, como a humanidade jamais suportou. Após cada 
série dessas mudanças, foi quase necessário recomeçar tôdas as adaptações 
seguidas, reencetando novo ciclo de explorações. Nunca a série dos ciclos de 
gêneros de vida foi tão diferente e tão distanciada. 

Durante o quaternário inferior, o homem aproveitou um clima quente 
e úmido; depois teve de suportar um ou vários períodos chuvosos e frios, que 
se convencionou chamar de glaciários - m~ para os quais seria melhor a 
denominação de pluviais, pois os gelos, mesmo durante o dEJcurso de sua maior 
intensidade, não cobriram mais que uma pequena parte da superfície terrestre. 
Sucedeu-lhes um período de frio estépico, durante o qual o solo se tornou quase 
completamente desprovido de árvores, pelo menos na maior parte da Europa 
Central e Ocidental. 

Enfim a umidade e o calor reapareceram com a época das turfeiras e 
os níveis de caracóis; a floresta então restabeleceu-se nas nossas regiões; 
onde é, pois, reoente, e talvez não tenha acabado para leste. É fácil avaliar-se 
as repercussões de semelhantes transformações físicas sôbre a vida humana 
- transformações gerais que se complicaram com tôda uma série de fenômenos 
secqndários sofridos também pelo homem: mutações em regiões, atividades 
vulcânicas, ressecamento de pa1ses, depósitos de novos terrenos: loess, terraços 
aluvionais. 

o homem nunca foi tão dependente do meio físico; a pré-história abre, 
ao geógrafo humano, um vasto campo para pesquisas de adaptações ao solo 
e instalações progressivas da vida humana. Não somente é indispensável, ao 

N. R. A tradução para o vernáculo foi feita pela PrÔf.• Olga Buarque de Lima, do Serviço 
de Geografia e Cartografia. 
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geógrafo, ventilar a pré-história como capitulo prelin}inar obrigatório da his
tória do povoamento, mas, ainda, nela será encontfada. matéria para obser
vações geográficas as mais fecundas. 

Freqüentemente os geógrafos têm utilizado as noções de pré-história de 
maneira sucinta ou sem habilidade. Limitaram-se por exemplo, a organizar 
um mapa de tôdas as descobertas pré-históricas ou simplesmente um mapa 
dos dólmens, para concluir, de maneira uniforme, que a região descrita foi 
ocupada há muito tempo: asserção sem interêsse e que constitui um lugar 
comum, pois poucas são as zonas que não tenham sido ocupadas em deter
minado momento da época pré-histórica. 

Tais conclusões têm apenas mais valor que as dos primitivos manuais de 
História, que descreviam o homem antigo vivendo nas florestas, armado de 
pedras e morando em cabanas. 

A pré-história é uma ciência de cronologia, e o geógrafo, que trabalha 
sobretudo · no espaço, respeitará, aqui, a noção de tempo. Mandará, pelo menos 

·em parte, as divisões fixadas pelos estudiosos desta ciência. 
Damos a seguir a título elucidativo, as grandes divisões que o geógrafo 

conservará na mente, para classificar os achados pré-históricos, divisões que 
se apliuam apenas à Europa Ocidental. 

l.º - O Cheléu - Acheuleano possui uma indústria ligada a uma fauna 
quente interglaciárià; 

2.º) O Musteriano, em tôrno do qual devem ser agrupadas as observações 
relativas à última grande extensão glaciária; 

3.º) O Paleolítico recente (Aurinaciano, Solutreano, Madaleniano) período 
de frio estépico caracterizado pelos depósitos de loess. A flora é infelizmente, 
muito pouco conhecida. O gênero de vida, que se baseia na caça, atinge máximo 
desenvolvimento graças à presença de uma populosa fauna de estepe. Esta 
época de frio parece haver sido a mais favorável ao deseri"9'olvimento da civili
zação paleolítica. Instala-se o homem nas grutas pelo menos durante uma 
parte do ano; multiplicam-se· os instrumentos de osso, ao lado dos de pedra, 
gravuras e pinturas parietais surgem e tornam-se numerosas, sobretudo na 
região aquitânica. 

4.0) Épocas de trànsição do Paleolítico ao Neolítico, caracterizadas por 
grande instabilidade física e humana; o clima, um pouco mais úmido no início, 
sem dúvida em conseqüência do estabelecimento do regime de ventos de oeste 
e do "Gulf Stream", substitui os frios secos; a floresta invade nossas regiões, 
os homens deixam as cavernas; produzem-se movimentos migratórios, que fazem 
aparecer pequenas indústrias efêmeras: Aziliano, Tardenosiano, Maglemosiano. 

5.º> O Neolítico começa com a época atual; a grande fusão humana con
tinua em conseqüência de dessecamentos na Asia Central e na Africa Saariana; 
com tantas migrações, múltiplas são as contribuições postas. em comum, resul
tando dai a descoberta progressiva qa agricultura, a associação cada vez mais 
rica de plantas cultivadas e de animais domesticados, o nascimento de uma 
nova forma de arte arquitetural - os monumentos megaliticos - um novo mé
todo de trabalhar a pedra, o polimento; a cerâmica de cozimento e os primór
dios da tecelagem. Tal é a evolução dos tempos pré-históricos. 

De posse dêste quadro, podemos abeirar-nos do estudo dos estágios de 
ocupação do solo, nas épocas pré-históricas. Cada uma das cinco divisões acima 
assinaladas merece um mapa especial. Para traçá-lo, o geógrafo terá, primeiro, 
de executar um trabalho de tiragem, fazer um inventário dos achados anterio
res; tem mesmo necessidade de enfren~ar algumas pesquisas de contrôle ou de 
aperfeiçoamento. Neste caso, não se deixará atrair pelas estações excepcionais, 
mas por pequenas jazidas típicas e clássicas, que muitas vêzes são desprezadas 
pelo estudioso da pré-história, mais preocupado com reconhecimentos inéditos. 
Uma mesma descoberta poderá ser levada sôbre vários mapas, se compreender 
níveis que se relacionem com estágios diferentes. 

Alguns dêstes mapas parecerão quase sem conteúdo e portanto pouco 
interessantes. Mas o fato de haver verificado a ausência de povoamento du
rante um período dado é muito instrutivo para o geógrafo. Assim o Limusino 
foi quase desértico durante o Paleolítico i;ecente (3.0 estágio), e só se povoa 
no Neolítico (4.0 e 5.0 estágios) . As altas regiões do planalto de Millevaches 
(a Montanha) parecem mesmo vazias de homens até o fim da pré-história: 
permitiriam as condições físicas à vida humana ? 



BOLETIM GEOGRAFICO 

A ausência de um nível numa gruta não quer dizer, necessàriamente, despo
voamento durante a época, mas, por· vêzes, permanência prolongada de uma 
indústria. Deve ter havido fenômenos de endemismo. Em recantos mais isolados 
é possível que determinados instrumentos não tenham sido trazidos, apesar de 
a vida dos caçadores paleolíticos exigir deslocamentos constantes; talvez aos 
fenômenos dêste gênero devam ser atribuídos - na pequena bacia de Brive -
a abundância do Aurinaciano e a raridade do Madaleniano. É possívêl que 
a civilização não evolvesse de maneira uniforme em tôdas as regiões da Europa 
Ocidental. 

Sôbre essas questões, os pesquisadores do assunto se dividem em duas 
escolas: uns são partidários de uma evolução uniforme, expandindo-se rápida e 
largamente a cada nova forma de atividade; outros crêem que desenvolvimentos 
autônomos, com evoluções radicais, processaram-se em ilhas separadas e em 
períodos muito distantes. 

Acertam, talvez, alternadamente, as duas escolas: A idéia de evolução uni
forme aplica-se, com mais vantagem ao Paleolítico (vida nômade), mas, du
rante o Neolítico (início da vida agrícola e sedentária), tornam-se muito 
numerosas as fácies locais, complicando singularmente o estudo· tipológico de 
tôda essa época, ao ponto que ainda não foi possível formular grandes divi
sões gerais. 

O estudo comparativo dos cinco mapas permitirá delinear-se a. história dos 
tipos de povoamento. Serão averiguados, sem dúvida certos fatos gerais. Por 
exemplo, a grande extensão do Paleolítico antigo o.0 e 2.0 estágios), opondo-se 
à concentração em recantos privilegiados do Paleolítico recente (3.0 estágio), 
tais como os bordos das pequenas depressões periféricas ao longo do maciço 
central (região de Saint-Antonln, Llmargue, bacia de Brive, Nontronais, região 

Fig. 1 - DistribMic4o dos Mtensmos no Paleolítico Antigo (1.~ estddio). 

1 '.._ Domlnlo atlântico e mediterrâneo: presença de formas em amêndoa 
cheleanas e acheuleanas ligadas à fauna quente lnterglaclárla. Nenhuma . Infor
mação sôbre as raças humanas, salvo talvez o crânio de Plltdown ...,... 2. Domlnlo 
da Europa Central. Durante, o · Interglaciário de fauna quente, e:qcontra-se o 
Musteriano em vez de Cheleo-Acheuleano. Esta Indústria invade em seguida o 
domlnio atlAntico, mas ebmente no perlodo frio glaciário wurmiano, Isto é , no 
fim do Paleolltlco antigo (2.• estádio). O Musterlano parece ter conhecido sobre
tudo homens do tipo de Neandertal. 
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à volta de La Rochefoucauld, Montmorillonnais, Boischaut, vale de la Cure) 
ou ainda a saida dos vales piraneanos, ·pela barra calcárea setentrional (Mas 
d'Azil, Aurignac, Arudy). 

Localizações especiais de povoamento serão descobertas. Em várias regiões, 
o Paleolítico antigo (1.º estágio) está ligado aos vales: vale da "Soma" ou da 
Charante; mas em outros lugares é, sobretudo, um povoamento de planalto 
Limousin, "Vendéia". A região do Garona apresenta mesmo uma singularidade 
difícil de explicar. No Tulozeno, o Paleolítico antigo (1.0 e 2.0 estágios) é abun
dante nos terraços dos vales, Garona e Tarn, liga-se a uma indústria especial 
de quartzos talhados, lembrando a da Espanha; mas no Agenais, não se notou 
ainda nenhuma descoberta dêste gênero, nos terraços do Garona e do Lot, 
apesar das pesquisas feitas em numerosas jazidas de fósseis quaternários. Porém 
nos Planaltos Molássicos ao norte de Ville-Neuve-sur-Lot, o Paleolítico antigo foi 
enc.ontrado em grande quantidade (Monbahus, Tombebeuf) e é composto de 
peças do sílex análogas às do Perigord . 

Com o Neolítico (5.0 estágio) enriquece singularmente a coleção de tipos de 
povoamento; surgem verdadeiras aglomerações: campos, grandes oficinas de 
talha ou mesmo cidades lacustres. 

Seria possível mesmo, por vêzes, focalizar o capítulo de densidade de popu
lação, efetuando, em comunas típicas, pesquisas minuciosas, para levantamento 
das estações de superfície. . 

Para obtermos a história do tipo de habitações, devemos ascender ao 
Neolítico. o homem abandona as grutas, instala-se ao ar livre .. Podemos descobrir, 
desde esta época, variedades regionais •nas edificações como nos refµgios subter
râneos e '.'Mardelles" são comuns em Lorena. Por vêzes mesmo, êstes dois tipoo 
têm, cada um, seu domínio; na Gasconha, no sul do Garona, as "Mardelles" 
são freqüentes, mas desaparecem ao norte, no Agenais e Bas-Quercy, onde são 
encontrados os refúgios subterrâneos em grande número. As casas cônicas, 
em placas de pedras dos Caµsses, as "gariotes" ou 1'Causelo" foram, parece, 
habitações pré-romanas. Na Irlanda e na Escócia Mr. Macritchie estudou 
restos de casas de pedras (earth-houses) semelhantes às dos esquimós de 
hoje. Mr. Johanser assinalou, por cima das turfeiras de Maglemose e de Sverdborg, 
habitações neolíticas construidas sôbre uma gra·nde jangada de barrotes, que 
formava o assoalho. Na Polônia foi notado que a casa rutena atual - (muros de 
taipa, peça única onde se levanta imensa estufa) - já exístia no Neolítico, 
sinal sem dúvida, de um mesmo modo de exploração. Entramos assim, · pela 
maneira de habitar, na questão do gênero de vida. 

Esta questão, a mais importante talvez de geografia humana, pois que 
encara o modo de ocupar o solo e os meios de existência, foi pouco estudada 
pelos que se dedicam à pré-história. Entretanto, os instrumentos - que cons
tituem o grande melo de classificação das épocas pré-históricas - refletem 
os gêneros. de vida. Mas os instrumentos só evolveram e as épocas só variaram 
em conseqüência das transformações do gênero de vida. Encontramos no Paleo
lítico antigo, caracterizado pela fauna quente (1.0 estágio), o gênero de vida de 
caçador, q~e deve ter sido essencialmente baseado na caça dentro da floresta, 
e na colheita. Mr. H . Martin mostrou, pelo estudo do esqueleto de Quina, 
hábitos trepadores desta raça, testemunhados pela forma recurvada, para 
frente, do número e do cúbito, e pela <µsposição apreendedora do polegar do pé. 

O Paleolítico recene (3.0 estágio) assiBtiu ao desenrolar de outro gênero de 
vida. São sempre caçadores, mas a floresta foi substituída pela estepe; tomou
se, o homem, caçador de animais herbívoros, corredores e migratórios: re·nas, 
bisontes, cavalos e pássaros de estepes frias. 

Restos de cozinha e representações artísticas revelam-nos um pouco desta 
nova, vida de caçador. As tribos são essencialmente nômades, e somente por um 
nomadismo de grande lalo pode-se explicar a evolução unilateral dos instru
mentos durante esta wnga época e a correspondência de fórmulas de arte 
entre regiões distanciadas, como as. grutas pireneanas e as do Perigord, tendo 
a separá-las os grandes espaços sem grutas do Médio Garona. Por outro lado, 
nestes espaços sem grutas foram encontrados, espalhados, numerosos instru
mentos paleolíticos, constituindo a prova dos deslocamentos. Haveria um estudo 
a ser feito sôbre êstes pequenos depósitos de superfície deixados pelas populações 
itinerantes. Os especil!listas em pré-história limitaram-se, para o Paleolítico 
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Fig. fl - Diatribulçllo dos utetisfüos no Paleolitico Antigo (S.• estddfo). 

1 - Dom1nlo Atlântico em que se encontra a série clássica: aurlnaclana, so
lutreana, madalenlana. 

Na região aqultAnlca, desenvolvimento de pinturas e gravuras de animais multo 
realistas; zonas de extens4o, sem dúvida da raça Cro-Magnon (talvez da raça bran
ca?) - 2.• Doml11!0 mediterrâneo em que se passa do Aurlnaclano ao Neolltlco pela 
série : Capsiana e de Tardenols (4. 0 e 5.• estádios). No sudeste de Espanha, 
domlnlo especial de formas de arte evolvendo para o esquematismo. Sem dúvida 
ocupação pela raça negrólde de Grlmaldl. - 3. Domlnto carpátlco, com grande 
Importância dum solutreano misturado ao aurtnaclano; não Madaleniano . 

Os Instrumentos do Madalenlano desenvplveram-se multo mais tarde, no 
Eneolltlco (fim 'Mo 5.• estádio), com a civilização de vasos pintados da Ucrânia. 
- 4. Domlnio da Rúesla meridional especial; que 'ocupará pouco a pouco a 
zona abandonada pelo recuo glaciário portwurmtano; terminará nas bordas do 
Báltico (lago em Ancylus), na clv111zação de Maglemose no comêço do Neolltlco 
(4.• estádio). Os dois primeiros domln1os foram, parece, a zona de origem da 
raça de · Chancelade, tipo esqulmólde que . é sem dúvida um elemento de raça 
amarela. - 5. Domln1o eaarlano, em que o Musterlano (2.• estádio) evolve 
para formas de pedõnculoe e é substltuldo muito mais tarde (4.• estádio) por 
formas de T!lrdenols vindas do litoral mediterrâneo. - 6. Limite da extensão t. 
glaciária wurmlana (fim do 2.• estádio) . - 7. Extensão do mar Aralo-Casplano. 
A calota glaciária quase cobria as costas dêste mar, e as comunicações com a 
Ã81a foram suprimidas durante grande parte do Paleolltlco; donde a conside
rável importância das influências africanas . - 8. Limite meridional da rena 
no Quaternário . Corresponde exatamente ao limite norte do domlnlo mediter
râneo indicando,. conforme Boule, uma diferença de clima e de gênero de vida. 

recente, às pesquisas de grutas, que lhes davam a vantagem de uma estrati
grafia, mas o geógrafo, a quem interessa, principalmente, a procura do povoa
mento no espaço, e, menos, a da evolução no tempo, deve anotar bem os dois 
m<>dos de povoamento associados: grutas e paradas ao ar livre . 

Penetramos deficientemente o mecanismo desta vida de caça: Apresenta-se
nos de maneira assaz uniforme, mas talvez possua tipos muito variados de 
nomadismo. 

A moradia em grutas ou ao ar livre, refletem, sem dúvida, duas formas 
de habitat, de acôrdo com as estações do ano. 

Mr. de Saint-Périer, estudando nas grutas permianas, os chifres das renas, 
çuja muda ocorre em épocas certas, mostrou o povoamento temporário de 
determinadas grutas. O artigo de "Mauss" - "Ensaio sôbre as variações anuais 
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das sociedades esquimós" - dá-nos curioso exemplo destas variações de habitat, 
que devem corresponder, de maneira satisfatória, às condições dos tempos 
quaternários. 

Fora da Europa Central e Ocidental onde reipava, através das estepes 
frias, a atividade uniforme da caça, encontramos outros gêneros de vida e 
outros instrumentos. Fornecem-nos as jazidas de caracóis da Africa do Norte; 
as regiões mediterrâneas eram então mais úmidas que nos dias atuais. Parece 
que nelas se abrigava a zona de floresta rechaçada do norte pelo frio estépico. 
A atividade de caça subordinada à existência da rena, .do bisonte, era ntna; 
apresenta o estágio 3 outro aspecto, e diferentl:!s instrumentos são descobertos' 
(jazidas de Menton, do Gard, da Espanha, da Itália e da Africa do Norte). 
Nossas divisões da Europa Ocidental não são mais aplicáveis. 

Mr. Brenil distingue um domínio mediterrâneo. Seria aquêle onde se 
estabelecera o gênero .de vida de floresta com seu cortejo de apanhadores de 
frutas, de ajuntadores de caracóis, de caçadores de aves? Uma pintura parietal 
descoberta na província de Valença, mostra-nos uns homens na escada de 
corda à procura do mel, com abelhas voejando em volta dêles. 

Na Europa Ocidental - no fim do Paleolítico - começa a delinear-se 
uma mudança e nascem variados gêneros de vida. Na margem meridional do 
Báltico, tanto tempo vazia de homens em conseqüência da presença das geleiras, 
aparece uma outra civilização dita Maglemosiana, ligada ao periodo do "lac 
à ancylus" e a uma época onde o pinheiro reinava exctusivamente. Caçava-se 
sobretudo o castor e o veado; o homem só possuia o cachorro como animal 
doméstico e não trabalhava ainda a cerâmica. 

Na zona alpina aparece o primeiro ensaio de adaptação do homem à 
montanha. Populações do fim do · Madaleniano e do Aziliano <término do 3.0 

estágio) fixaram-se nas elevações do Vercors: eram grupos errantes de caça
dores de marmotas. Entretanto, a instalação do homem na montanha é fato 
bem mais antigo. As mais altas estações pré-históricas descobertas pertencem 
mesmo ao Paleolítico antigo O.O estágio) ao Musteriano com fauna quente 
(interglaciária): .duas estações foram descobertas por J3achler, na região de 
St. Gall, uma a 1 500 metros, outra a 2 200 metros de altitude. Mas nestas épocas 
quentes, altitudes elevadas não deviam exigir peculiar adaptação, e êstes esta
belecimentos não se enquadram, pela concepção atual, na categoria de povoa-· 
mento de montanha. Na região de Grenoble, o ensaio-durante o Aziliano (4.º 
estágio) - de vida na montanha, parece ter sido de pouca duração, pois 
populações neolíticas, que se sucederam, fixaram-se exclusivamente nos vales e 
sobretudo ao longo da "cluse" de Voreppe. 

Entretanto, com o Neolítico, focalizamos uma época em que se formam quase 
tôdas as variedades de gênero de vida outras que não do caçador. O nomadismo 
dos caçadores paleoliticos diminui. Em seu lugar, desenvolve-se um gênero de 
vida sedentário, baseado na exploração de algumas plantas cultivadas e de 
alguns animais domesticados. Com o sedentarismo, surgiu a compreensão do 
grupamento e a aglomeração em campos ou cidades. A cerâmica, utensilio dos 
povos de moradia. fixa, é finalmente de'scoberta. Fato curioso: a instalação da 
agricultura coincide com o desenvolvimento de sua maior inimiga, a floresta, 
e também com o fim dos depósitos de loess, que lhe prestariam relevante ajuda. 
Faltam-nos documentos sôbre os aspectos desta agricultura de inicio, em luta 
com a invasão recente da árvore; criaram-se vários gêneros de vida, às vêzes 
semi-nomades, outras mais ou menos de floresta, ou ainda pastoril. Muitas 
destas variedades desenvolveram-se sincrônicamente. Nada tão significativo como 
os tipos de vida coexistentes no Saara neolitico. Em Mauritânia, no Hodh, 
encontramqs uma população de agricultores sedentários apercebida de grossos 
pilões capazes de esmigalhar os grãos, e usando inúmeras cerâmicas. Mas junto 
desta viviam nômades, pastôres ou caçadores, desprovidos de qualquer ins
trumento agrícola. No Fittri, encontramos pescadores que se alimentavam 
de tartarugas e de mariscos. 

No Neolitico nasce a vida litorânea pela primeira vez, pelo menos nas mar
gens do Atlântico, inicia-se a exploração humana. Um pouco, ao longo de tôdas 
as suas costas, constroem enormes amontoados de conchas, os "Kjõkkenmõddinger" 
dos dinamarqueses. Não é ainda uma vierdadelra e,xploração do mar; não existe 
no comêço, a vida de pesca; o · homem fêz sua aprendizagem marítima pelo 
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estágio intermediário do aproveitamento da praia. Na zona mediterrânea que 
não seguiu a mesma evolução da Europa oceânica, talvez a vida no litoral seja 
mais antiga, aparecendo no estágio 3, (chamado aqui Capsiano). Perto de 
Málaga encontrou-se numa gruta - no meio de restos de cozinha - numerosas 
conchas marinhas com resíduos de peixe, de coelho, de cavalo e de javali. 

Durante o Neolítico a vida de artífice se individualiza em várias formas, 
por e:g:emplo os lenhadores com seus instrumentos ocupavam no Mont Morency, 
perto de Paris, os outeiros de grés cobertos por florestas (descobertas inéditas 
de Mr. Franchet). Os trabalhadores de talha e os de mina munidos de novo 
instrumento, o "pie campigniano" extraiam o sílex dos bancos de giz {estação 
de Campigny, comuna de Blan-Gy-sur-Bresle no Sena Inferior) . Outros espe
cializaram-se na feitura dos instrumentos. Notaram-se vastas ofici:nas em 
Grand-Pressigny <Indre et Loire) onde o operário tirava, dos grandes blocos 
de silex, instrumentos muito cuidados, tais como facas, punhais, que foram 
exportados até para a Bélgic~. Destas oficinas foi possível traçar o mapa 
de extensão. · 

O grande comércio surgiu - não nos referimos ao comércio de âmbar ou 
de jade, que permaneceu sempre um comércio de luxo, de ínfima importância, 
mas a um comércio de primeira necessidade - fomecimentos de sílex nos 
países desprovidos desta rocha indispensável · então. 

Assim, no "Limousin'', a parte norte-ocidental fornecia-se de pequenos 
jaspes amarelos na região calcárea do Montmorlllonais, não é raro descobrir-se 
nas estações neolíticas limosinas grossos pedaços de silex apenas separados 
da ganga e que constituem blocos prontos para exportação. A parte sul-oeste 
fazia vir síleces negros das "Causses" em pedaços menores. Devemos compreen
der o estudo geográfico dêste comércio do sílex, procurando as jazidas de 
exkação; os países privados de sílex, necessitados de importá-los, os caminhos 
seguidos e o raio de abastecimento. 

A colaboração do geógrafo, aos estudos pré-históricos, torna-se cada vez 
mais indispensável. A pré-história teve, sobretudo até aqui, uma orientação 
cronológica, esforçou-se em distinguir os estágios sobrepostos das indústrias 
humanas e chegou a resultados multo importantes, mas é forçada a orientar-se, 
pouco a pouco, de maneira diferente. Preocupar-se-á com a extensão, no 
espaço, das diversas indústrias conhecidas, do estudo de suas adaptações lo
cais, da procura das condições físicas quaternárias. Cria-se lentamente, ao 
lado da pré-história. 

A 'manifestação mais nítida dêste novo rumo é a elaboração de um atlas 
pré-histórico internacional. O Instituto Internacional de Jrntropologia (15, rue 
de l'École-de-Médicine) tomou esta iniciativa no mês de fevereiro último. 
Propõe-se reunir colaboradores e materiais que permitam traçar uma dupla 
série de mapas: uns referindo-se à geografia física quate)"Ilária, teriam por 
escopo reconstruir o ambiente fisico e suas transformações através do Pleis
toceno; outros baseando-se na geografia humana, representaria a repartição 
das diversas indústrias, tipos de povoamento, densidade, gêneros de vida, monu
mentos megaliticos, comércio de silex, etc . ' 

Obra dêste vulto exigiria muitos colaboradores; até aqui, os concursos 
vieram sobretudo do lado dos estudiosos da pré-história. Mas os geógrafos 
que muito têm que colhêr num trabalho dêste gênero, são convidados também 
a trazer sua contribuição . 

.-::- Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografla1 de 
__. aspectos geográficos mnniclpais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudo• 
ireográflcos, seus levantamentos, aua documentaeio. 



Resenha. e Opiniões 

O"ille Derby 

Eis-me aqui, perante vós, encarre
gado pelo senhor diretor d~ Museu 
Nacional, Prof. Bruno Lôbo, de fazer 
o elogio de Orville Derby, no momento 
em que, prestando ao grande morto a 
mais justa e mais merecida homena
gem, o Museu Nacional, esta preciosa 
gema que tanto honra a nossa querida 
pátria, liga a uma de suas salas o 
nome do inolvicl,ável geólogo. 

Sim, meus senho~, com tôda a 
verdade podemos clam r bem alto que 
Orville Derby é, de to os os estrangei
ros cientistas que têm pisado o solo 
brasileiro, um dos mais competentes 
e dos mais operosos. 

Ao receber o convite que tanto me 
penhorou, certo de que não ciispunha 
de cabedal suficiente para tamanha 
emprêsa, indiquei nomes de outros que 
se desempenhariam da incumbência, 
conquistando ainda maior brilho para 
seus nomes e maior glória para o 
grande mestre. 

Vi, porém, que, ao grito de aborda
gem, não assiste ao marinheiro disci
plinado o direito de discutir a fragili
dade do barco de madeira que o trans
porta, relativamente ao monstro de 
ferro contra o qual tem de investir. 

Obedeci, e eis-me aqui, amparan
do-me mais à sombra de vossa bene
volência do que escudado em compe
tências que me falecem. 

Tecer o elogio daquele que na terra. 
se chamou Orville Derby - é con
templá-lo através do prisma admirá
vel e multicor dos inúmeros trabalhos 
utilíssimos à ciência e ao Brasil, raos 
quais dedicou tôda a sua existência. 

Com efeito, nascido em uma pe
quena cidade do estado de Nova York, 
depois de concluir os seus estudos pre
paratórios na Escolã Normal de Albany, 
foi éursar a Universidade de Cornell. 

Estudante notável pela inteligên
cia e pelo trabalho, tornou-se alvo da 
·consideração e simpatia do sábio Prof. 
Carlos Frederico Hartt, que o convidou 

para fazer parte da expedição cien
tifica que tinha por missão explorar 
os rios Amazonas, Tocantins, etc. . 

Voltando aos Estados Unidos, na 
mesma Universidadê de Cornell, de
fendendo uma tese .notável sôbre la
melibrânquios, foi graduado doutor e 
pouco depois nomeado professor adjun
to de geologia e zoologia. 

Em 1874, voltava ao Brasil, fa
zendo parte da comissão da qual era 
chefe o Prof. Hartt, tão cedo roubado 
à humanidade e à ciência. 

Em 1879, foi êle nomeado diretor 
da secção de geologia do Museu Na
cional, onde durante muito tempo 
prestou relevantes serviços, organizan
do neste estabelecimento grandes cole
ções de fósseis recolhidos pela comissão 
em diversos estados do norte do Brasil. 

No Museu Nacional, ao lado dos 
fósseis de países estrangeiros, figuram 
as coleções de fósseis nacionais doo 
terrenos siluriano, devoniano e carbo
nífero da bacia do Amazonas e de fós
seis cretáceos do Ceará, Pernambucç, 
Sergipe, etc. 

A êstes poderosos elementos para 
· o estudo da paleontologia da parte se
tentrional do Brasil, êle reúne mais 
tarde abundante material de fósseis 
da zona do Sul, merecendo especial 
menção os braquiópodoo e trilobitas do 
Paraná, plantas sillcificadas, etc., tra
balho êste no qual vi com imenso pra
zer, acompanhando os passos do mes
tre, os filhos. da escola fuadada por 
Oorceix. 

Os efeitos de !iUa grande obra re
fletiram de modo benéfico na Escola 
de Minas de Ouro Prêto e, graças a 
êle, tiveram os alunos boa coleção de 
fósseis brasileiros da bacia do Ama
zonas, aoo quais se reuniram, mais tar
de, os do Paraná, recolhidos por filhos 
da. mesma escola: Cícero Campos, Be
nedito dos Santos, Eusébio de Oli
veira, etc. 

Em 1886, ao lado de Gonzaga de 
Campos, Paula de Oliveira, Teodoro 
Sampaio e outros, chefiava êle a Co-

~~~~ - ' 
N . - Discurso do Prof. Costa Sena, proferido no Museu Nacional, ao ensêjo da sessão 

solene em homenagem a Orville Derby. A conferência em aprêço foi posteriormente publicada 
em plaqueta pela Imprensa Nacional em 1918, de onde a transcrevemos para êste mensário. 
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m1ssao Geográfica e Geológica de São 
Paulo, na qual, um pouco mais tarde, 
tinha Orvllle Derby a ventura de ter 
a seu lado Eugênio Hussak e Florence, 
constituindo-se um harmonioso con
junto do geólogo, do petrógrafo e do 
químico. . 

Deixando a Comissão Geográfica 
e Geológica de São Paulo, foi êle en
carregado de dirigir o Serviço Minera
lógico e Geológico do Brasil, e, conti
nuando sempre a mesma vida cheia 
de dedicação e amor ao trabalho, do 
mesmo modo que nas comissões do 
Nort.e, no Museu Nacional, na Comissão 
Geográfica e Geológica de São Pau
lo, tornou-se aqui o exemplo vivo do 
cumpridor de seus deveres. 

Para que façais idéia do quanto 
~oi operoso, bastar-me-á dizer-vos que, 
em 39 anos, embora passasse grande 
parte de 'seu tempo em viagens e 
excursões afrontando climas os mais 
variados é as intempéries das estações, 
publicou cêrca de 115 trabalhos, sendo, 
em números aproximados, 11 sôbre 
paleontologia; 20 sôbre geologia geral, 
como por exemplo: Contribuição para 
a Geologia do Baixo Amazonas, - Ba
cia Cretácea da Bahia, etc. ; 12 sôbre 
jazidas metalíferas e de outras subs
tâncias de valor industrial, como: man
ganês, ferro, fosfatos, etc . ; 10 sôbre 
minerais diversos, como a xenotima, a 
moilazita, o topázio e outros; 8 sô
bre roch11,s, merecendo especial men
ção entre êsses trabalhos o estudo das 
rochas nefelínlcas em associação com 
a fonollta e a foiaíta; 13 sôbre os de
pósitos diamantíferos nos estados do 
Paraná, Minas e Bahia, bem como uma 
notável publicação sôbre a gênese do 
diamante; 6 sôbre os primeiros des
cobrimentos de ouro em Minas Gerais, 
rochas a1'riferas, minas ~e Morro Ve
lho e da Passagem, etc . ; 7 ·sôbre os 
meteoritos brasileiros; 6 sôbre as man
chas solares e as sêcas, seus efeitos, 
regime das chuvas nas regiões sêcas, 
etc. ; 11 sôbre questões geográficas, 
como, por exemplo: ContribuiÇão para 
o Estudo da Geografia Física do Vale 
do Rio Grande, sôbre os limites de vá
rios estados (São Paulo e Minas, São 
Paulo e Paraná, etc .) ; 9 sôbre di
versos assuntos históricos, como: Hum
boldt e o Brasil, - Roteiro de uma das 
Primeiras Band,etras Paulistas, - Prt
meir<,i Fase da Questão de Limites en
tre São Paulo e Minas Gerais, final
mente, diversas polêmicas científicas. 

Ao dizer algumas palavras intei
ramente despretensiosas e tendo uni-

camente em mira exaltar o quanto pos
sível o grande mestre, direi que, antes 
de contemplá-lo refletido em seus tra
balhos, me é forçoso curvar-me res
peitoso diante da sombra veneranda 
daquele a quem, em 1880, me entre
gou meu sábio mestre Henrique Oor
ceix para que me orientasse no estudo 
dos principais fósseis do Brasil. 

Era a hora em que amparados pela 
estima e pela animação do venerando 
brasileiro S. M. o Sr. D. Pedro li, 
Luís Couty, Batista de Lacerda e ou
tros, entregavam-se aos delicados tra
balhos da fisiologia experimental; Or
ville Derby estudava e classificava a 
massa considerável de fósseis, prin
cipalmente braquiópodos, trazidos das 
longínquas regiões do Amazonas; Gla
ziou preparava-se para abrir ao pú
blico o grande e formoso campo de 
Sant'Ana; Schwacke tomava-se o bra
ço direito de I.:adislau Neto, dedicado 
e competente diretor do Museu, e Luís 
Schreiner, pouco depois surpreendido 
pela morte, ia fazendo surgir das ca
vernas da ~ahia os desdentados mons
tros quaternários, que em Lagoa Santa 
tinham afagado os sonhos de Lund, 
imortalizando nos pampas os nomes de 
Burmeister, Monguillot, Moreno e Car
los Berg, e nas encostas dos Andes o 
nome de Philippe. 

Era nesta hora que, preparando
me para o concurso de lugar de subs
tituto de meu sábio mestre · oorceix, 
encontrei em Orville Perby o amigo 
carinhoso e o mestre dedicado que, de
pois de Oorceix, me guiou os passos 
no estudo da paleontologia. 

Era a hora em que, considerados 
insuficientes os processos químicos 
para a exata determinação das rochas, 
vinha o microscópio com a luz polari
zada fazer com que, além da compo
sição química, pudesse o geólogo pene
trar no modo de arranjamento dos ele
mentos componentes das rochas, e foi 
ainda, depois de Henrique Gorceix, Or
ville Derby, o mestre dedicado e paci
ente, que me abria os olhos neste ramo 
de estudos tão necessários à petrogra
fia como à anatomia, à cirurgia, à 
medicina ... 

Dito isto lancemos ràpidamente 
os olhos sôbre alguns trabalhos mais 
importantes do amigo e do sábio mes
tre, cujo nome aqui estamos ,para glo
rificar. 

Sua memória ou Contribuição para 
o Estudo da Geologia do Baixo Ama
zonas unida ao .Estudo dos Braquiópo
dos do Terreno Carbonífero de ltaituba, 
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rio Tapajós, etc.-, bastariam para dar
lhe um lugar distinto entre os geólo
gos e os paleontologistas. 

Seus estudos, porém, vão mais 
longe e, além do Estudo do Carbon'ffero 
Superior do Amazonas, escreve no
tícias sôbre a paleontologia de Mato 
Grosso; faz judieiosas observações sô
bre os fósseis do terreno cretáceo no 
Brasil, descritos por White ; est'1da as 
madeiras petrificadas de São Paulo, e 
ocupa-se de modo particular do estudo 
da estrutura do Psaronius brasiliensis. 

Não cabem no limite desta modesta 
alocução maiores minudências sôbre o 
muito que escreveu a respeito da pa
leontologia e geologia .geral, não só nos 
estados do norte do Brasil como ainda 
em São Paulo, Paraná, Minas, etc . 

Cientista de natureza e de convic
ção, não estudava jazidas visando 
interêsses; nelas não via fontes de 
riquezas para si; visava elementos de 
estudos científicos, sem se preocupar 
com as exibições pessoais; ainda assim, 
no louvável intuito de prestar serviços 
reais não só à ciência como à indústria, 
consagrou boa parte de sua vida ao 
estudo dos depósitos de substâncias 
de valor industrial. 

Os fosfatos encontrados em ilhas 
do arquipélago de Fernando de Noro
nha; os calcáreos hidráulicos de São 
Paulo; as jazidas de magnetito de Ipa
nema e de Jacuplranga; os depósitos 
de manganês de diversos pontos de 
Minas e da Bahia, deram-lhe ensêjo 
de manifestar um espírito profunda
mente observador, sendo suas memó
rias sôbre o manganês dos arredores 
de Queluz, trabalho de primeira ordem, 
não só quanto à importância das jazi
das; como ainda sôbre o modo de for
mação das mesmas. 

Com a experiência simples, fa
zendo lavagens em bateia, observando 
os resíduos das lavagens, êle encontra 
caminho para o estudo da queluzUa, 
rocha de grande importância na gênese 
daqueles depósitos. 

Suas Notas s6bre a Decompostção 
das Rochas no Brasil e principalmente 
sôbre as rochas nefelinicas em asso
ciação com a fonolita e a foiaíta gran
jearam-lhe merecida fama nas socie
dades mais cultas do estrangeiro. 

Seus trabalhos sôbre a bacia vul
cânica de Caldas, sôbre as rochas vul
cânicas de Tinguá, sôbre a foiaíta de 
Cabo Frio, Itatiaia, serra do Picu, etc. , 
vieram abrir horizontes novos ao es
tudo das rochas no Brasil. 

~ B.G. - 3 

É bem certo que Eschwege o gran
de pioneiro dêsses estudos entre nós, 
em ·suas obras intituladas Pluto Bra
siliensis, Beitrage zur Gebirskund-Bra
silten, deixou preciosos elementos para 
o estudo da geologia entre nós. É . real
mente um espírito notavel por sua 
grande penetração e pela lógica admi
rável de suas conclusões, para o tempG 
em que operava o corte geológico por 
êle feito em diversas viagens ·do Rio 
de Janeiro à fronteira de Goiás, é pri
moroso pela exatidão e minudência 
com que descreve as principais rochas 
que, embora de classificação em al
gumas alterada com o auxilio de mo
dernos métodos de estudo, em nada 
diminuem o grande mérito de seus 
trabalhos . Os estudos de Henrique 
Gorcelx sôbte as rochas dos arredores 
de Ouro Prêto, mostrando que não se 
tratava de rochas talcosas, como se 
acreditava geralmente, porém de ro
chas a sericita; .suas memórias sôbre 
jazidas de topázios e sôbre as bacias 
terciár~as do Gandarela e do Fonseea, 
etc . , sao cabedals preciosos e de in
contestã.vel valor. 

Ligado, porém, a um estabe~1-
mento de ensino, no qual implantou 
os melhores métodos de trabalho, era 
qu~e impossível aplicar-se a longos 
trabalhos de campo e excursões. . 

Para Orvllle Derby, porém, o Bra- 1 sil tornou-se um vasto campo de tra
balho e naquelas mesmas regiões onde 
só se viam gnalsses, granito, etc., êle 
vem pôr a descoberto basaltos, tra
quitos, fonolltas, fóia1tas, etc . 

No Tinguá encontra êle ~m ver.:. 
dadeiro pico vulcânico e para dar idéia 
do valor de seu trabalho sôbre rochas 
nefelínicas, basta lembrar, per summa. 
capita, o que sôbre êle disseram os 
eminentes geólogos da Sociedade de 
Londres; o presidente da Sociedade, 
Judd, dizia que "raras vêzes era apre
sentado à Sociedade um escrito con
tendo fatos tão importantes. Estava 
reservado ao Sr. Derby provar que 
rochas plutônicas contendo nefellna 
passam a massas vulcânicas que são 
verdadeiros fonolitos. . . · ~le também. 
mostrou que existia leucito em rochas 
da idade paleozóica, tornando assim. 
insustentável o último reduto dos que 
insistiam em fazer da idade geológica 
um fator primário na classificação pe ... 
trográflca'.'. 

~sse trabalho seria suficiente p·ara 
dar-lhe uma brilhante reputação se 
por acaso êle já não a tivesse. · ' 
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Suas observações trouxeram luz 
não só ao estudo da geologia do Brasil, 
como de todo o mundo. 

É uso corrente em cursos de mine
ralogia estudar-se, depois dos feldspa
tos, os feldspatóides em grupos de clas

:sificação mais ou menos artificial, como, 
iJ<X' exemplo, o leucito, ensinando-se que 
.êste mineral representa nas rochas mo
dernas o papel dos verdadeiros felds
patos nas rochas antigas e, as observa
ções de Derby demonstrará.m a presen
ça do leucito nas rochas da era paleo
zóica. 

Em tõdas essas determinações de 
minerais e de rçchas ~ra seu constante 
auxiliar o sábio petrógrafo Hussak, 
bem cedo igualmente roubado à ciência. 

Do seu estudo sôbre a consangüi
nidade das rochas eruptivas, êle tira 
elementos para mostrar as analogias 
existentes entre as rochas de locali
dades bastante afastadas e pode-se' di
zer que o seu trabalho sôbre o pico 
vulcânico de Tinguá completou o que 
"êle tinha feito em suas notáveis me
mórias sôbre as rochas de Caldas. 

Sôbre a ocorrência da monazita 
como elemento accessório de diversas 
rochas, valendo-se da bateia para nu
merosas experiências, redigiu êle um 
pequeno trabalho provando existir êsse 
mi'neral nos granitos, gnaisses e ro
chas sieníticas. ~sse mineral que, en
contrando aplicações industriais por 
conter, outros corpos, como o cérium, 
etc., proporções notáveis de. tórium, 
tem dado lugar a vantajosas explora
ções não só em diversos pontos da cos
ta, como ainda em algumas localida
des do interior do Brasil. 

Em 1892, a Sociedade Geológica 
de Londres, avaliando com justeza o 
merecimento das observações de Derby 
conferiu-lhe o prêmio Wollaston, o 
mesmo prêmio que fôra concedido a 
Agassiz, Dana, D'Orbigny, Daubrée, 
um dos crianres da geologia experi
mental, Elie de Beaumont, autor da 
geologia dos pes, Darwin, Murchison, 
um dos patriarcas da geologia na In
glaterra. Figurar entre nomes .tão ilus
tres já é para Derby o maior dos elogios. 

b presidente da Sociedade dizia, 
mais ou menos, o seguinte: 

"Esta recompensa é concedida a 
Derby em sinal de reconhecimento por 
suas numerosas comunicações sôbre a 
geologia e paleontologia do Brasil. Os 
resulte.dos de seus estudos petrográfi
.cos sôbre as rochas nefelínfüas, sôbre 
a origem de certos minerais raros, 

sõbre as jazidas de ferro magnético de 
Jacupiranga, etc., não têm sómente 
interêsse local". 

Peftencendo a numerosas socieda
des sábias, seus escritos se acham 
publicados em grande parte no Quar
terly Journal of Geological Society e 
em muitas outras revistas cientificas 
da Eurcwa e da América do Norte. 

OcÚpando-se das jazidas de topá
zio dos arredores de Ouro Prêto, em 
Boa Vista, Caxambu, Capão .do Lana, 
etc . , êle feriu um ponto importante 
da questão, sugerindo a idéia de haver 
relação entre o topázio e rochas nefe
lino-sienítlcas, fundamentando até cer
to ponto a hipótese da existência de 
uma série vulcânica antiga em uma 
extensa zona do Brasil. · 

Seja-me permitido dizer que, nos 
arredores das Jazidas de topázio, há 
massas consideráveis de rochas decom
postas, consideradas como resultantes 
da decomposição de chistos e que a meu 
.ver não são senão rochas eruptivas 
profundamente decompostas. 

Em 1886, em uma carta memorável 
dirigida ao Dr. Melo Brandão, sôbre 
as fontes do Araxá, êle falava em uma 
rocha ainda não determinada, encon- • 
trada em abundância nas jazidas de 
ferro do Areado, na serra da Mata da 
Corda. Devo dizer que entre amostras 
recolhidas naquela região pelo Dr. Pau-
la Oliveira, encontrei uma em que re
conheci uma variedade de basalto (o 
Umburgito), rocha esta por êle encon
tràcta, algum tempo depois, em Cam
po Grande, juntamente com os tra
quitos. 

O aparecimento dessas rochas em 
pontos tão afastados corrobora a sua 
idéia da existência de uma série vul
cânica antiga em grande parte · do 
Brasil. 

Percorrendo as regiões diamantí
feras do Paraná, Minas e Bahia, es
creveu memórias preciosas sôbre as ro
chas diamantíferas, modos de ocor
rência e gê'nese do diamante. 

Ocupou-se ainda da parte histó
rica referente aos primeiros descobri
mentos do diamante no estado da 
Bahia e de um diamante notável do 
Brasil. 

Dedicando-se ao estudo de algu
mas jazidas de ouro, descreveu as ro:.. 
chas auríferas de Minas Gerais, modos 
de ocorrência do ouro peculiares ao 
Brasil, dando também noticia dos pri
meiros descobrimentos dêsse metal em 
Sabará e Caeté. 
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São notáveis suas memórias sôbre 
Morro Velho e a mina da Passagem, 
e suas observações concorrem· bastante 
para a memória que Hussak, escreveu 
depois, mostrando que o veeiro da Pas
sagem composto de quartzo com tur
malinas e mispíquel é de natureza 
intrusiva e uma ultra ácida apófise 
granítica. 

São geralmente conhecidos seus 
trabalhos sôbre os meteoritos brasi
leiros, trabalh~ êsses aos quais tam
bém se liga o nome laureado de Gon-
zaga de Campos. · · 

Merece especial menção a memó
ria sôbre o meteorito de Bendegó, es
tudo minucioso e cheio de considera
ções científicas sôbre essa massa de 
ferr.o meteórioo, que constitui certa
mente uma das mais preciosas amos:. 
tras do Museu Nacional. · 

Ligando bastante importância às 
sêcas que flagelam grande parte do 
norte do Brasil, êle trata do regime· 
das chuvas naquelas regiões, da possi
bilidade da agricultura nos lugares fla
gelados e escreve suas considerações 
sôbre manchas solares e as sêcas, tra
tando de medidas contra os efeitos 
daquele flagelo. . 

Em assuntos referentes à geografia, 
deve-lhe o Brasil importantes contri
buições sôbre a geografia física do 
vale do rio Grande; sôbre as divisas de 
São Paulo e Minas, São Paulo e Pa
raná; importantes trabalhos cartográ
ficos, principalmente sôbre o estado 
de São Paulo. 

Sua memória sôbre as divisas en
tre Minas e Sã'o Paulo, é um verda
deiro espelho que reflete de modo bri
lhante a integridade de seu caráter; 
alto funcionário do estado de São Pau
lo, êle não procura em seu estudo ra
zões que agradem a êste ou aquêle; 
procura argumentos que ponham a 
descoberto a verdade e explica com 
admirável bom senso a razão pela qual" 
faltavam aos estados limites naturais, 
baseados nas condições topográficas 
sendo os limites adotados e unicamente 
dellneados pela auri sacra fames, que 
atirava as regiões auríferas, para um 
ou para outro estado, não se pensan
do em limites claros e razoáveis, po
rém sim no bom êxito das arrecada
ções do fisco. 

Seu espírito investigador não pe
netra sómente no interior de veeiros 
e camadas; êle vai além revela-se his
toriador em suas memórias Humbóldt 
e o Brasil, - Bandeiras Paulistas, 
Laudo de Rotna, etc. · 

Em diversas polêmicas, a que foi 
arrastado por circunstâncias que não 
podia evitar, na refrega da discussão 
sua linguagem nunca P,assou além das 
raias traçadas pela polidez e boa edu
cação. 

Paleontologista, petrógrafo, histo
riador, êle se revela em todos os traba
lhos um espírito superior e mestre em 
tirar conclusões. 

Estudando uma jazida, aí encontra 
meios de explicar a origem e impor
tância da sua gênese. 

Possuía o grapde tino generaliza
dor de um verdadeiro · naturalista e 
sua grande obra o tornou credor da 
admiração e do respeito de todos os 
cientistas de ambos os hemisférios, de 
todos os naturalistas brasileiros e de 
modo particular do Museu Nacional, 
que neste momento J.l).e vem pagar uma 
dívida sagrada de gratidão. 

Alma de verdadeiro naturalista, 
seus estudos deixam traços luminosos 
e indeléveis em tudo que se refere à 
geologia do Brasil. 

Seu nome se destaca por suas me
mórias sôbre assuntos os mais varia.
dos, desde a descoberta do Eozoo, fós
sil duvidoso das primeiras formações 
paleozóicas até as características fós
seis dos depósitos terciários. 

Seus trabalhos conscienciosos e 
magistrais na Comissão Hartt, na Co
missão Geográfica e Gfhlógica de São 
Pau.lo, da qual era chefe, no Serviço 
Mineralógico e Geológico do Brasil, 
que êle organizou e criteriosamente 
dirigiu, foram bases preciosas e segu
ras para as obras dos distintos pro
fessôres Branner, White, Clark e mui
tos outros. 

Seu nome venerando de mestre e 
de amigo fica bem gravado nos anais 
das sociedades cientificas,• nos cora
ções de seus discípulos e de seus ami
gos, nos rochedos que estudou e até 
nas águas da formosa:, rica e próspera. 
região do Araxá, onde, nas águas mi
nerais, comparáveis a muitas das me
lhores do mundo, fui encontrar a fon
te Or.ville Derby. 
· Perdoem-me; desculpem-me. 

Depois de ver o nome do mestre 
e amigo gravado nos rochedos, eu gos
tei de encontrá-lo ~a.vado também 
na água. Gravar na água ! ! ! . 

É bem singular ! 
A água murmura e talvez tam

bém fale. Quem sabe se em doce mur
murar e no bramir feroz de suas va
gas não tem a mãe-natureza mais dis'... 
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-cursos e mais eloqüências do que em 
· tôdas as bôcas humanas? Quem sabe? 

Em gotas, ela -parece .lágrima para 
chorar aquêle que lhe consagrou al
guns dias de sua mocidade, admirando 
suas propriedades terapêuticas, ao lado 
de Melo Brandão. Mas às vêzes a água 
se transforma em formidáveis alu
des para destruir, e, se assim fôr, 
em vez de destruir ela que sirva para 
perpetuar o nome do geólogo querido ! 

A água é tão singular ! 
Ela cai e levanta-se transformada 

em cavalos ou kilowats, para se me
tamorfosear em movimento, luz e ca
lor, como que adquirindo asas, para 
Mm.bar das ações da gravidade, trans
pondo mO'ntes e vales. 

Ela se compõe, pelo que ainda po
demos saber; com os meios de que 
atualmente dispomos, de corpos que 
parecem simples, apesar de seus des
dobramentos,. oxigênio e hidrogênio. · 

o oxigênio, pai da vida, nos quei
ma, nos matando, para nos fazer viver; 
o hidrogênio, tão espalhado por tôda 
parte, é tão leve e tão sutil que parece 
destinado a fac111tar o transporte de 
nosso ser, do lôdo da terra ao seio da 
Onipotência criadora. 

Sábio e mestre, êle lançou grande 
parte dos alicerces e levantou porção 
notãvel do edifício da geologia do 
Brasil. 

O livro, o mléroscópio e o martelo 
sãs as armas gloriosas que o colocaram 
entre [ 

Aquêles que por feitos valorosos 
Se vão da lei da morte libertando. 

Eis o grande espírito que, depois 
de lançar tanta luz sôbre a ciência, 
depois de se revelar um homem de 
luta e de trabalho, desaparece silbi
tamente, deixando no camp0 do saber 
humano um vácuo quase impreenehí
vel, e no coração de seus amigos uma 
nuvem de triste~a e de saudade, que 
tarde ou nunca se poderá dissipar. 

Sua alma abismou-se, pOr assim 
dizer, na aridez das teorias cienti
ficas e, na expreS6ã.o de Galthe: 

Grau, teuer Freund ist alle theorte 
Und grun des Leben goldner Baum 
<Obscura é, caro amigo, tôda teoria 
E verde é a dourada árvore da vida.) 

Faltava-lhe o confôrto de um lar! 
É bem certo que suas raras quali-

dades lhe granjearam amigos precio-

sos; isso, porém, era pouco: faltavam
lhe ainda os encantos da família. 

Mutatts mutandis, podem seus 
amigos aplicar-lhe as palavras do Ca
mões de Garret: 

"Correi sôbre estas flores desbotadas 
Lágrimas minhas tristes, orvalhai-as 
Que a aridez da ciência as tem quei-

mado!" 

Não caía no deserto de sua exis
tência o doce maná divino e celeste 
das palavras carinhosas de uma es
pôsa, bálsamo sagrado que alivia, quan
do não sana por completo os sofrimen
tos da alma! 

Faltavam-lhe estas fibras do co
ração; estas pequeninas raízes que, 
embora aparentemente fracas, ligam 
o homem à vida, ainda mesmo cheias 
de dificuldades ·e asperezas, de modo 
mais sólido do que a ambição de ri
queza e de glórias; faltavam-lhe essas 
vozezinhas que, partindo de lábios ino
centes e meigos, mais que as retóricas 
humanas, sopram no coração paterno 
coragem para a luta e o desejo de 
viver para beijá-los e para a,mpará-los; 
faltavam-lhe essas majestades peque
ninas e fracas que prostravam sôbre 
os tapêtes a majestade impotente de 
Henrique IV, no mais sublime dos can
tos à mãe-natureza; faltavam-lhe êsses 
sentimentos, essa fôrça irresistivel que 
impele o mais mimoso colibri contra 
o abutre que lhe tenta assaltar o ni
nho, faltavam-lhe as pequeninas or
questras do lar, que, ainda mesmo 
transformadas em algazarra, têm aos 
ouvidos dos pais maiores encantos do 
que os melodiosos trios de Haydn e 
de Beethoven ! 

Turvou-se-lhe o horizonte da vida 
e êle desapareceu . . . 

Nos luminosos páramos da eter
nidade descanso e paz ao grande espí
rito que na terra se chamou Orville 
Derby. E na terra, consideração res
peito e glória à memória do bom' ami
go, d9 homem de ciência e de tra
balho!. . . 

Os estudos geográficos e o progresse 
nacional 

Se lançarmos um olhar perscru
tador sôbre o mapa geológico do Brasil, 
perceberemos, logo, que ainda exis
tem grandes áreas, sobretudo no oeste 
e. no norte, assinaladas em branco ou 
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com uma interrogação, completamente 
desconhecidas, sob o ponto de vista 
de sua geologia, ou sôbre as quais só 
possuimos, a êsse respeito, idéias muito 
vagas. Se examinarmos mais pormeno
rizadamente êsse mesmo mapa e o 
compararmos com outros. com as car
tas regionais ou com os trabalhos· des
critivos correspondentes, concluiremos 
que são enormes as discordâncias entre 
as representações cartográficas de vá
rias formações geológicas, não só quan
to aos seus limites, mas1 também no 
que conqerne à sua posição estrati
gráfica. Se procurarmos interpretar a 
estrutura ou a geomorf ologla dessas 
áreas. veremos que, em geral, ou fal
tam completamente os elementos para 
a sua percepção, ou os dados existentes 
são !alhos e imprecisos, aumentando a 
confusão. 

Se enveredarmos pelo campo dos 
recursos minerais, não será menor o 
nosso embaraço: - da maior parte das 
jazidas, não conseguiremos senão in
formes imprecisos, e de outras nem 
isso poderemos alcançar. Contam-se, 
relativamente, por poucos os depósitos 
nos quais se conhecem, de um modo 
satisfatório, as reservas aproximadas, 
a estrutura e a gênese . 

Não vale esta comprovação por uma 
afirmativa de que nada h,aja sido rea
lizado sôbre a geologia e os recursos 
minerais do Brasil. Ao invés, pode-se 
afirmar que muito se conseguiu, aten
dendo-se à exigüldade das verbas e 
do pessoal habilitado para êsse fim 
destinados, sem falar na estagnação 
burocrática, que anula os melhores 
esforços. 

Temos, pois, necessidade urgente 
de intensificar os estudos geológicos, 
sistemáticos, do território nacional. Os 
reconhecimentos pioneiros só se justi
ficam, agora, nas grandes áreas, ainda 
pouco conhecidas do oeste e do norte 
do país. Precisamos, antes, de estudos 
de minúcia e, para isso, devemos ele
ger as áreas de mais interêsse, cien
tífico ou econômico, e nelas trabalhar 
o tempo necessário para alcançar o 
resultado colimado. É preciso, para isoo, 
contar com boas cartas topográficas, 
em escala suficientemente grap.de, para 
permitir representar a geologia da re
gião com os pormenores indispensáveis 
à sua boa compreensão. Quando não se 
puder dispor, de antemão, dessas car
tas, é mister levantá-las, usando-se, 
de preferência,' o processo rápido da 
prancheta. Conviria, por isso, difundir, 
bem mais, entre nós, o emprêgo dêsse 

processo de levantame'nto topográfico, 
preferido pelos geólogos americanos, e 
que se adapta maravilhosamente às 
condições do nosso território. Só assim 
poderá haver progresso no conheci
mento da nossa geologia. 

As áreas estudadas servirão de 
padrão e de pontos de referências para 
os novos estudos. Desta forma, ficarão 
solucionadas inúmeras controvérsias 
sôbre muitas formações geológicas, sô
bre a correspondência de umas para 
com as outras, sôbre a exata defhúção 
e constituição de cada .,uma delas, sô
bre a sua estrutura e, finalmente, sô
bre o valor econômico dos depósitos 
minerais nelas porventura exlstentes. 
Apontam-se, como bol exemplos, nesse 
sentido, os estudos ue estão sendo 

· realizados sôbre os inérios de ferro 
do centro de MiI).as, por uma comissão 
mista de técnicos do Serviço Geológico 
dos Estados Unidos e do Departamento 
Nacional da Produção Mineral; os exe
cutados, da mesma forma, sôbre as 
jazidas de ferro e manganês de Uru
cum; os das minas de niquei e de co
balto de Niquelândia, em Goiás; e os 
dos depósitos de minerais de pegma
tito da região do Seridó, na Paraíba 
·e Rio Grande do Norte. 

É urgente enveredar' pela execução 
. do programa .acima esboçado para que 
haja progresso n·o conhecimento geo
lógico de nossa terra, tanto no campo 
científico como no econômico. E é o 
meio mais acertado de nos preparar
mos para o estabelecimento das indús
trias que usam matéria prima mineral, 
e para o suprimento de produtos mi
nerais aos mercados externos. 

No momento em que baixa a nosiia 
produção agrícola e caem as exporta
ções, com a nossa balança comercial 
desfavorável, é para a mineração que 
se voltam as nossas esperanças. Pr~ci
samos, portanto, sem perda de tempo, 
acelerar o melhor e mais rápido apro
veitamento de nossos recursos minerais, 
para atender a essas duas finalidades. 

Para a execução dêsse programa, 
torna-se imprescindível dotar o De
partamento Nacional da Produção Mi
neral de verbas mais amplas e de um 
corpo mais numeroso de técnicos com
petentes, nacionais ou estrangeiros. É 
necessário reformar o seu }'.egimento 
interno e criar novas carreiras para 
os técnicos, a fim de que alí possam ser 
admitidos, além dos ·engenheiros de 
minas, os graduados em geologia, mi
neralogia e paleontologia, nas faculda
des de ciências e em outras escolas. 
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Deve, também, haver uma íntima coo
peração com os órgãos estaduais que 
fazem pesquisas sôbre essas especiali
dades, já existentes em São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais e de 
cuja instalação se cogita em Goiás e na 
Bahia. Essa cooperação deve, igual
mente, estender-se às escolas supe
riores, como a de Minas de Ouro Prêto, 
para a melhor utilização dos técnicos 
disponíveis e formação de novos. 

Seria de enorme alcance para o 
nosso progresso técnico e científico a 
vinda de especialistas das universida
des e instituições estrangeiras · para 
darem em nossas escolas cursos de ex
tensão universitária. Deveria, outros
sim, ser mais freqüente a ida de jovens 
professôres ê téciiicos aos centros uni
versitários e industriais estrangeiros 
para tomarem conhecimento dos novos 
campos de pesquisas e dos métodos de 
trabalho mais aperfeiçoados e efici
entes. Essa prática, que tem fornecido, 
nos últimos anos, magníficos resultados 
em São Paulo precisa ser mais difun
dida entre nós. De sua aplicação, 
juntamente com a norma de contratar 
especialistas estrangeiros, de alta ca
pacidade, para as investigações cien
tíficas e técnicas entre nós, só pode 
redundar numa messe de copiosos 
frutos. 

Como a focalizarem a nossa aten
ção destacam-se as reservas de mi
nério de ferro da região central de Mi
nas Gerais, as de manganês de Amapá 
e de Urucum, as de apatita de Araxá, 
de magnesita da Bahia e do Ceará, 
de minerais estratégicos do Nordeste 
,e do litoral, e muitas outras de menor 
importância. 

Em matéria de combustíveis sóli
dos carecem de todo o amparo os tra
baÚlos de pesquisa. de carvão de pedra 
no Piauí e Maranhão, do mesmo modo 
que a continuação dos estudos sôbre 
as regiões carbaniferas do Sul do 
Brasil. 

Quanto ao petróleo, não devem ser 
poupados esforços para o desenvolvi
mento dos campos der Recôncavo da. 
Bahia, da pesquisa das novas áreas 
possivelmente petrolíferas do Mara
nhão e Piauí, da região de Marajó e 
da faixa sedimentária da costa do Nor-
deste. •. 

Q estabelecimento de refinarias no 
país, que o govêrno federal em bem 
acertada hora decidiu realizar, é um 
grande passo para a intensificação do 
aproveitamento do nosso óleo negro, 
desde as pesquisas até o consumo final. 

Está ai um exemplo interessante da as
soci11ção da indústria com a pesquisa 
e com a formação de técnicos no pais, 
pois que uma parcela dos lucros do re
fino se destina aos estudos de petróleo 
no território nacional. 

O Conselho Nacional do Petróleo 
está desenvolvendo plena atividade em 
seu campo de ação, dispondo de um 
bom corpo de técnicos especializa.dos 
em geologia de petróleo, geofísica e 
sondagem, e de abundante equipa
mento moderno. 1:sse órgão merece 
todo o apoio para expandir o seu vasto 
programa de trabalhos no Recôncavo 
e nas outras regiões onde há possibili
dade da existência de petróleo. . 

Verifica-se que o antigo e tão ca
luniado Serviço Geológico · e o Depar
tamento Nacional da Produção Mineral 
não poderiam, absolutamente, desem
penhar essas funções, com as insignifi
cantes verbas de que dispunham para 
a aquisição de material e de técnicos 
para pesquisa do petróleo, e, ainda 
mais, que êles muito fizeram, com tão 
minguados recursos. 

Detentor de enormes reservas de 
minérios de ferro, o Brasil pode, com 
grande proveito, explorar as minas 
para o suprimento às usinas siderúr
gicas nacionais e para exportação. De 
uma inteligente e razoável associação 
dêsses dois objetivos, só podem resultar 
benefícios para o país, que colheria os 
lucros da mineração, desenvolvendo as 
regiões onde demoram as jazidas, abas
teceria de minério as usinas domésti
cas, exportaria o tipo de minério de 
que mais carecem os países importa
dores, recebendo, em troca, diviaas ou 
coque metalúrgicQ, e teria aparelhadas 
as suas es~radas de ferro. 

O minério de ferro para exporta
ção, com alto teor metálico e ínfima 
porcentagem de fósforo, só pode ser 
suprido, em grande escala, pelas minas 
de Itabira, pelas do vale do Paraopeba 
e de Itabirito, que já contam com 
transporte ferroviário. Mas, para esta
belecer essa exportação, toma-se indis
pensável, sem demora, aparelhar devi
damente a Estrada de Ferro Vitória a 
Minas e a Central do Brasil, assim 
como os portos de Vitória, Santa Cruz 
e Rio de Janeiro. Conviria, ainda, utili
zar, para o mesmo fim, as grandes re
servas sidéricas da região de Alegria 
e Santa Rita Durão, fazendo-se neces
sário para tanto, construir um ramal 
ferroviário ligando Mariana a Santa 
Bárbara, onde os minérios dessas minas 
alcançariam a Central do Brasil e pas-
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sariam para a Vitória a Minas, em 
Desembargador Drummond, para atin
girem o litoral do Espírito Santo. Só 
assim, a exportação poderia atingir 
vultosa tonelagem, talvez completada 
por gusa, · minério sinterizado e ferro
Ugas, importando-se, de retômo, coque 
metalúrgico. 

As usinas nacionais de carvão de 
madeira usam, em geral, os minérios 
de mais fácil redução, como ganga, e 
itabirito, e um pouco de hematita nos 
fornos de aço. Agora, estão começando 
a adotar o processo da sinterização dos 
minérios friáveis, economizando, assim, 
os finos do minério e do carvão e au
mentando o rendimento do alto forno . 

Um plano racional de aproveita
mento de nossos minérios de ferro ~
ria fazer a lavra visando, ao mesmo 
tempo, a exportação e o suprimento de 
minério às usinas indígenas. O mi
nério seria extraido e britado, desti
nando-se os finos resultantes dessas 
operações e o minério friável à pre
paração de sinter para os nossos altos 
fornos; o minério compacto, graúdo, 
destinar-se-ia à exportação, e, uma 
pequena parte, .aos fornos de aço das 
usinas domésticas. · 

A vinda de coque metalúrgico do 
estrangeiro, de retôrno, não interfe
riria com a nossa mineração de carvão 
no sul do Brasil, pois as minas ali, 
com exceção de uma parte das de San
ta Catarina, não podem fornecer car
vão para coque, mas apenas para va
po)'ização e . outros usos. As minas de 
carvão coqueificável de Santa Catarina 
já estão comprometidas e preparadas 
para o abastecimento dêsse produto 
à usina de Volta Redonda, que apare
lhoú algumas das minas ali e montou 
uma grande instalação para la vagem 
de carvão. 

O carvão que tiver de ser im
portado do estrangeiro, de retôrno, nos 
navios. que levarem minério de ferro, 
deve vir, pois, principalmente, sob a 
forma de coque, beneficiando as usinas 
siderúrgicas do interior de Minas Ge
rais, com a economia e maior duração 
de suas reservas florestais. · 

Devemos, portanto, não deixar pas
sar a presente oportunidade, quando 
caminham para rápido esgotamento as 
reservas de minério de ferro de bom 
teor dos Estados Unidos, para apare
lhar as nossas estradas de ferro e as 
minas de interêsse para a exportação. 
A menos que desenvolva suficiente
mente o aproveitamento do taconito, 

minério de ferro, de baixo .teor, mui
to silicoso, próximo ao jaspilito, e que 
necessita de um beneficiamento de fer
ro, talvez uns 60 milhões de toneladas, 
dos países mais próximos que os pos
suem em larga escala e que são o Bra
sil, o Cana.dá e a Venezuela, no conti
nente americano, sem falar dos miné
rios lateríticos, baixos, de Cuba, e dos 
minérios ricos da região de Costa de 
Ouro, Serra Leoa e Libéria, na Africa. 

Mas é preciso que encaremos o pro
blema com realismo e com espírito de 
eqüidade, para que possamos contar 
com · a colaboração, nesse campo, do 
capital estrangeiro, já_ tornada possí
vel pela Constituição Federal. Para 
que se concretize essa disposição legal, 
é preciso haver um ambiente de confi
ança e de boa vontade, tudo em har
monia· com os sagrados interêsses na
cionais. Com incompreensão e agitação 
estéril; nada é possível realizar, ape
sar dessa faculdade da lei magna. 

Em relação ao manganês, só de
vemos permitir a saída franca dos mi
nérios das minas de Urucum, em Mato 
Grosso, e das do Amapá, por constituí
rem enormes reservas e se acharem 
muito distanciadas dos centros side
rúrgicos nacionais. ' As jazidas da re
gião central de Minas Gerais devem 
ficar reservadas para o abastecimento 
da nossa siderurgia ou só ser utilizadas 
para exportàção transformando-se o 
minério em ferro-liga. 

É preciso àumentar a nossa . pro
dução siderúrgica e, integràndo-a, en
veredar pela electro-siderurgia, :fabrica
ção de ferro-ligas, de aços especiais 
e dos artigos de que mais carecemos, 
como material ferroviário, implemen
tos agrícolas, máquinas e ferramentas 
diversas, 

Tudo isso tem relação com os es
tudos geológicos, que terão de ser rea
lizados nas regiões · onde ocorrem os 
minérios a serem industrializados e 
nos locais das barragens das futuras 
usinas hidro-elétricas, que fornecerão 
a energia necessária a tais empreendi
mentos. Como se sabe a tendência atual, 
para melhorar os aproveitamentos hi
dráulicos, é a transposição de vales 
forçando-se os cursds d'água, por in~ 
termédio de túneis, canais ou ambos, 
para sítios onde possam ganhar tôda a 
altura disseminada em sua lenta des
cida e nas corredeiras. E aí está um 
novo campo de atividades para os nos
sos geólogos, no estudo pormenorizado 
dessas zonas, para o conhecimento das 
rochas encontradas nas fundações das 

1 
1 
1 
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1 
barragens, das usinas de fôrça e dos 
trechos em túnel. 

Uma indústria mineral estabelecida 
em uma região ve~, também, em geral, 
beneficiar outras regiões. Por exemplo, 
a usina de Volta Redonda recebe mi
nérios de ferro, de manganês, calcáreo, 
dolomita e quartzito de Minas Gerais, 
carvão de Santa Catarina, fluorita do 
Nordeste, refratários de São Paulo e de 
Belo Horizonte, e ainda ma.terials de 
construção, gêneros alimentícios e ou
tros artigos de vá.ri.as regiões do Brasil. 
As indústrias de refratários em Minas 
Gerais e em São Paulo, fornecendo pro
dutos que satisfazem o consumo do 
país, empregam matérias primas na
cionais, inclusive magnesita da Bahia 
e do Ceará.; as fábricas de cimento, es
tabelecidas em vários pontos do país, 
usam gl.psita do oeste de Pernambuco, 
do sul do Piauí, do Rio Grande do Norte 
e do Ceará. Grandes depósitos desta 
substância foram descobertos, recen
temente, nas duas primeiras dessas 
regiões. 

É grato verificar que cresce o con
sumo de cimento entre nós, tornando
se indispensável o estabelecimento de 
novas fábricas e ampliação das já 
existentes. É irrisório o consumo de 
cimento per capita no Brasil, e, en
tretanto, êle não cresce mais porque 
não há cimento. E essa falta muito 
tem entravado o desenvolvimento das 
construções e o progresso do país. Co
nhecemos exemplos de indústrias que 
se estão instalando e que têm tido as 
suas construções atrasadas, com grande 
prejuízo em dinheiro e no retardamen
to de seu funcionamento, por causa da 
falta de cimento. As vêzes, essas orga
nizações são forçadas, por êste motivo, 
a importar cimento estrangeiro, imo
bilizando, dêste modo, antecipadamen
te, somas consideráveis de dinheiro, 
quando seria preferível, para elas pró
prias e para o país, adquirir o cimento 
aqui, por ser mais fresco e pela facul
dade de efetuarem o pagamento à. me
dida que forem precisando do produto. 

Dentre as localidades há muito 
tempo cogitadas para a instalação de 
uma fábrica de cimento, vamos men
cionar, pelas circunstâncias especiais 
que a rodeiam, a Cidade do Salvador. 
A maior dificuldade encontrada para 
isso residia na falta de calcáreo a 
uma distância razoável da capital da 
Bahia, pois essa matéria prima só era 
conhecida, em grande quantidade e 
qualidade adequada, em pontos bastan
te afastadõs, no interior ou na costa. 

Surgiu, então, a idéia de utilizar o cal
cá.reo dos recifes de corais, abundantes 
nas proximidades da Cidade do Salva
dor, na costa como no Nordeste, de um 
modo geral. Prosseguem as pesquisas 
para verificação das reservas de coral 
encontradas nas proximidades da ilha 
da Maré, no Recôncavo, que tudo parece 
indicar serem enormes. Os recifes, que 
nesse local são cobertos por um lençol 
d'água de 2 a 8 metros de profundidade, 
seriam arrebentados por dinamite. O 
material quebrado será extraído por 
draga e transportado para a zona de 
Aratu, onde se instalaria a fábrica, que 
consumiria gãs do campo petrollfero 
dessa localidade/ É multo interessante 
esta solução, que ,viria dar .o ciment~ 
de que tanto. necessita tôda a vasta 
região servida pelo pô:fto da Cidade de 
Salvador. A fábrica terá excelentes con
dições de sobrevivência, sobretudo por 
causa do transporte mar.ítlmo do ci
mento recebido de fora e mais ainda 
devido ao enorme ônus trazido pel~ 
serviço de carga e descarga a tôdas as 
mercadorias que transitam por êsse 
pôrto. 

Outras fábricas de cimento, usan
do a mesma matéria prima, poderão ser 
instaladas, futuramente, em outros 
pontos da costa do Nordeste, onde 
abundantes são os referidos recifes de 
corais, como em. Alagoas, Rio Grande 
do Norte e no Ceará.. 

A região do rio São Francisco em 
que se situa a cach0eira de Paulo Afon
so, quando as instalações hidro-elétri
cas aí projetadas estiverem concluidas 
e puder ser obtida energia farta e a 
baixo preço, poderá ser a sede de im- • 
portantes indústrias que utilizam ma
térias primas minerais. 

Poderão ser montadas ai fábricas 
para produção de ferro-ligas, usando 
os minérios de cromo e manganês da 
Bahia, a cheelita, a tantauta e o berilo 
do Rio Grande do Norte ·e da Paraíba· 
refratários empregando os dolomitos dá 
região do rio do Sal, perto de Paulo 
Afonso e de Curitiba e Pôrto da Fôlha, 
em Sergipe, e os arenitos silicificados 
(gántster) das serras de Tacaratu e 
Itaparica; cerâmica e abrasivos, pedras 
para construção e ornamentação; fer
t111zantes e outras. Na zona da ca
choeira, há abundância de feldspato 
obtido dos pegmatitos e aplitos, e 
belíssimos tipos de granito róseo e ver
melho e sienitos que poderão fornecer 
pedras ornamentais, comparáveis ao 
granito de Itu, ao "granito prêto" (ga
bro) da Tijuca e aos sienitos de Poços 
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de Caldas. As fábricas de fertilizantes 
poderão ser instaladas em Sergipe, 
onde há abunda;ntes depósitos calcá
reos para produção de · cianamida cál-

' cica, bem como em outros pontos da 
costa. Também, se aparecerem sais po
tássicos e enxôfre na série Jatobá, em 
Pernambuco e Bahia, poderá ser pre
Yista a fabricação de outros ·fertili
zantes em que êsses elementos sejam 
essenciais. Com transporte de energia 

\ até à região de Bonfim na Babia, po
deria ser realizada a industrialização 
dos minérios de cobre da região, bem 
como dos de ferro da parte média do 
rio São Francisco que poderiam ser 
transportados para êsse ponto. Seria, 
entretanto, preciso conjugar os esfor
ços dos órgãos espef!ializados do go
vêrho para dotar a região de água, por 
meio 'de açudagem, e de transportes 
adequados. 

A agricultura extensiva, como a 
que praticamos, sem o emprêgo de adu
bos, não compensa, e é em geral, anti
econômica. Só a agricultura racional, 
com o uso de fertilizantes e de mecani
zação pode melhorar a situação ali
mentar aflltiva de nosso povo e permi
tir a. e~portação de produtos de origem 
vegetal. 
. lt preciso mudar, quanto antes, a 
·capital da República para o interior ~o 
país como preceitua a Constituiçao 
Fedéral. E ali devem ser criadas uma 
faculdade de ciências e uma escola de 
engenharia de minas, ou então, trans
ferir a de Ouro Prêto para lá. Há tôda 
vantagem em dotar a futura capital de 
escolas de onde possam sair .geólogos· e 
engenheiros de minas, pois, estan~o 
localizadas na parte central do pais, 
elas virão contribuir muito para o 
desenvolvimento daquela região, faci
litando o estudo das regiões menos 
conhecidas e mais afastadas do país 
e a obtenção de dados para as futuras 
indústrias baseadas em matérias pri
mas minerais. 

A êste propósito, vale lembrar 
quantas surprêsas nos trouxe o Amapá, 
com a revelação de suas possantes ja
zidas de manganês e de ferro e de ocor
rências de tantalita e de cassiteritl}. 

Sendo a têrça parte da área do 
território nacional ocupada pelo com
plexo gra.nito-gnáissico, em certas re
giões abundantemente cortado por di
ques de pegmatito, são grandes as pos
sibilidades de descobrirmos reservas 
importantes dos minerais utilizados 
para produção de energia atômica. 
Faz-se mister intensificar a pesquisa 

geológica meticulosa das áreas mais 
promissoras a êste respeito, onde já se 
conhecem ocorrências dêsses minerais, 
pois precisamos visualizar o emprêgo 
da e•nergia atômica entre nqs, no fu
turo, para fins pacíficos e para a defesa 
nacional. 

Por aí se vê que muito há que 
estudar e descotirir na enorme área 
do território nacional. É urgente por
tanto, pesquisá-Ia com denôdo e sem 
esmorecimento, com tôda a intensi
dade possível. Há, para isso, uma gran
de falta de geólogos, petrólogos, pa
leontologistas e engenheiros de minas, 
que precisam surgir e ser 'aproveitados, 
venham de onde quer que seja, das 
escolas de engenharia ou das de ci
ências, do pais ou do estrangeiro, con
tanto que possuam as habilitações in
dispensáveis para o desempenho de 
suas funções técnicas especializadas. Os 
dispositivos legais que regulam o exer
cício das profissões e os regimentos 
dos órgãos oficiais incumbidos dos es
tudos e trabalhos de geologia e de in
dú~ria mineral devem visar, primordi
almente, o interêsse da coletividade, ao 
invés de estabelecerem privilégio para 
o individuo, garantindo e. amparando 
a boa técnica e, ainda1~ atende.ndo ao 
desenvolvimento do pau;. Para o pro
vimento efetivo dos cargos . técnicos, 
adote-se a norma moralizadora dos 
concursos. 

Detivemo-nos· mais sôbre a geolo
gia econômica e sôbre a industrializa
ção, no pais, dos nossos recursos mi
nerais, porque julgamos ser êst~ o 
melhor meio de promovermos o pro
gresso do Brasll e a elevação do baixo 
padrão de vida de seu povo. Precisa.mos . 
sair da situação caótica em que nos 
encontramos. Afastemos as pedras do 
caminho! 

Luciano Jacques de Morais 

Fazenda do Cedro: Planalto de 
São Joaquim• 

O planalto catarinense é dividido 
pelos geógrafos em três sub-regiõe~, 
uma das quais, chamada "Campos de 
Lajes", separa-se da região do litoral 
pela muralha da Serra Geral, abran-

• Capitulo do trabalho Paisagens Cateri
nenses do Prof. Vltor Peluso Júnior, diretor do 
Departamento• Estadual de Geografia e Carto
grafia, publicado, orlginàriamente, no número l 
- Ano I de DEGC - Boletim Geogrdfic<r, janei
ro de 1947, periódico editado por aquêle órgão 
regional de Geografia . 
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gendo áreas de característfoas diversas 
que são zonas naturais dentro da sub
região em que se localizam. 

30' 

IO o 'º aó"· 40 

QUll .. OMETR08 

30' 50" 

Olycon de Paiva,1 o cientista que 
estudou a. geologia do município de 
Lajes, ressaltou, em sua obra, a exis-

'º 

F ig. 1 - Vista eaquemdtica da Serra Geral e do Planalto. 

1 Glycon de Paiva - Geologia do municlpio de LaJea - p. 6 

I 
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tência do Planalto de São Joaquim·. 
A propriedade geográfica da identifi
cação dêsse planalto provém da alti
tude, que ai é a mais elevada do estado 
de Santa Catarina. 

O Planalto de . São Joaquim im
põe-se quando se examinam as condi
ções dos Campos de Lajes junto à 
Serra Geral. No extremo norte desta 
serra em Santa Catarina, ainda como 
borda do planalto, é o trapp que a 
domina até o morro do Funil (Fig. 1) , 
mantendo o altiplano com a altitude 
média pouco superior a 1 000 metros. 
- Constitui essa zona, o Planalto de 
Curitibanos.' O derrame . basáltico junto 
à serra sofre solução de continuidade 
após o ·morro do Funil, e o trapp recua 
para oeste, sucedendo-o ~a ~erra Geral 
os sedimentos permo-tpass1cos com a 
altitude média de 950 metros <caracte
rizando a zona da bacia sedimentar 
de lAjes) a que sucede o Campo dos 
Padres, de 2 000 metros de altitude, 
onde o trapp novamente passa a domi
nar o vértice da Serra Geral. É nessa 
última parte que se encontra o Planal
to de São Joaquim, que mesmo per
dendo altura em sua inclinação para 
oeste e para o sul, é ainda a zona de 
maior . altitude no estado de Santa 
Catarina. 

O clima temperado, dominante nas 
demais zonas dos Campos de Lajes, 
modifica-se intensamente no Planalto 
de São Joaquim. As nevadas são cons
tantes, e na vt.zinhança da Serra Geral 
os ventos mantimos acumulam grossas 
nuvens, produzinpo chuvas freqüentes 
e densas cerraçoes. 

A antiga superfície dos lençóis de 
lavas foi substituída, devido à erosão 
normal, pela irregularidade dos vales 
que drenam as águas para a bacia do 
Prata, no fundo dos quais vicejam as 
florestas de pinheiros, em chocante 
contraste com os vastos campos das 
vertentes suaves da rêde hidrográfica 
de pouco vigor erosivo. 

O Planalto de São Joaquim apre
senta notável paradoxo: está próxim~ 
do litoral, e se mantém, ao mesmo tem
po, afastado da vida litorânea. O acesso 
aos seus campos não é feito direta
mente de leste para oeste. ·Necessita-se 
alcançar primeiramente a área sedi
mentar de Lajes para se entrar no 
Planalto de São Joaquim em moderna 
estrada de rodagem, a menos que se 
galgUe a Serra Geral pelos escabrosos 
caminhos abertos nos itaimbés pelos 
bandeirantes do século XVII". 

Zona pastoril por excelência, é 
em parte agricola, com algumas indús
trias ligadas aos recursos naturais. Nos
sas atividades na determinação de 
coordenadas geográficas levaram-nos, 
em 1942 e 1943, ao Planalto de São 
Joaquim. No caminho percorrido ti
vemos ocasião de examinar alguns as
pectos interessantes dessa zona, cuja 
exposição concorrerá para a compreen
são dessa área. Uma fazenda de cria
ção como a Fazenda do Cedro mostra
rá · as condições da pecuária em sua 
exploração primitiva, e o exame _da 
vila de Urupema indicará as caractens
ticas dos grupos semi-urbanos do Pla
nalto de São Joaquim. O estudo da vila 
de Urubici constituirá rápida indicação 
da influência da entrada de "-griculto
res nessa zona pastoril, seguindo-se bre
ves estudos de algumas fazendas de 
criação, com o objetivo de salientar a 
·repercussão da divisão das proprieda
des na exploração pecuária, terminando 
o estudo da região com a apresentação 
da cidade de São Joaquim. 

Fazenda do Cedro - Situa-se a 
Fazenda do Cedro no município de 
São Joaquim, estendendo-se pelos ·dis
tritos de Urupema e Urubici. No pri-

. meiro encontram-se os campos apro
priados à pecuárta, enquanto no se
gundo está a floresta nas terras agrí
colas do vale do rio Canoas. 

A Fazenda do Cedro tem permane
cido isolada da rêde de comunicações · 
que corta a reg~ão. A sua aproximação 
do vale do rio -Canoas explica êsse 
fato . A bacia sedimentar de Lajes, a 
que fizemos alusão ao localizar o Pla- · 
nalto. de São Joaquim, é limitada, des
de o morro do Funil ao Campo dos Pa
dres, por bastiões que se alinham em 
semi-círculo, capeados pelo trapp. En
tre essas elevações a área sedimentar 
penetra no campo basáltico, como su
cede no vale do Canoas, a montante da 
serra de João Paulo, dando origem 
ao vale encaixado no planalto basál
tico. É importante notar então a linha 
de cristas que aí domina o vale sedi
mentar (Fig. 2) . 

Partindo do altiplano do Ca~po 
dos Padres, com a altitude de 2 000 
metros (1 120 metros acinia do vale) 
o continente inclina-se levemente para 
oeste. A ruptura de inclinação que 
nessa superficie representa o vale do 
Canoas faz com que as faixas que o 
rematam sofram quase que sômente a 
erosão lateral da'S vertentes, perma
necendo a linha de cristas como" teste-
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munhas do antigo nível do planalto. 
Isto sucede em ambas as arestas que 
emparedam o vale em alcantis que ·a 
erosão diferencial produziu. 

A Fazenda do Cedro, estenden
d<>-se do altiplano ao vale, está jus
tamente na linha de cristas a cava
leiro da depressão sedimentar, que são 
evitadas pelas vias de comunicações. 
Além disso o município de São Joa
quim, dada a fama de ser a terra do 
gado, pouco tem aproveitado do desen
volrim.ent.o rodoviário do estado de 
Santa Catarina. Somente há poucos 
anos as estradas que o cortam permi
tem franca comunicação com os mu
nicipios vizinhos. A mais próxima do 
Cedro, que liga Urupema a Painel, e 
tem naquela vila o seu ponto terminal, 
passa a 20 quilômetros aproximada
mente da fazenda. 

No Planalto de São Joaquim é a 
Fazenda do Cedro a maior propriedade 
pastoril. - E~ 1942, entre 1 859 fa
zendas de criação, sómente 67 mediam 
mais de 1 000 hectares, ressaltando en-

tre essas a Fazenda do Cedro, cora 
sua área superior a 7 000 hectares. 

Não obstante a disparidade e'Iltre 
a Fazenda do Cedro e as demais pro
priedades rurais, ela impõe-se como 
ponto de partida de qualquer estudo 
sôbre a exploração pastoril na região. 
Conservada afastada das vias de co
municação, mantém, tanto quanto pos
sivel, a tradição dos primeiros povoa
dores do planalto. Os hábitos do fazen
deiro abastado, em suas relações com 
os demais membros da familia e com 
os subordinados, são aproximadamente 
os mesmos. O coronel Manuel Pinto de 
Arruda, atual proprietário da Fazenda 
do Cedro, é a expressão genuína do 
fazendeiro tradicional: hospitaleiro, 
afável e enérgico, administra a pro
priedade continuamente preocupado 
com a sorte dos filhos, genros, agrega
dos e rendeiros. Foi de fazendas dêsse 
tipo que se originaram as demais que 
se espalham pelo Planalto de São 
Joaquim. 
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Na Fazenda - Na área da Fazenda 
do Cedro há, como vimos, duas re
giões distintas. - Na do altiplano a 
rocha aflora por tôda parte. A rêde 
hidrográfica é incipiente, de vales pou-

l1l1NVERHADA VOVU 
lZ) " SAIQUI 
(3) " (4) ,, 
(SI " l61 " '71 ,, 
<Sl " (g} " (to> ,, 

co marcados. A camada do solo, oriwi
do da decomposição de rochas básicas, 
bastante rasa, favorece o desenvolvi
mento dos campos, qu~ indicam a re
gião para a .exploração pastoril. 

Fig . 3 - Fa.iienàa do Cedro em relaçtlo ao re1'uo. Note-se a diu'8cJo em 
inuernaàaB . 

I 
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o principal fator climático local 
decorre da altitude (1270 metros)•. 
As noites são frescas sempre, e o in
verno conta com nevadas freqüentes 
entre junho e agôsto. Nessa época os 
campos secam, verdejando de setem
bro em diante. 

No vale do Canoas as condições fí
sicas diferem bastante das que apre
senta o planalto. 

Domina-o a floresta de pinheiros, 
em solo arenoso oriundo da decompo
Slção de rochas sedimentares permo:. 
triássicas. Na confluência do Canoas 
com os rios que descem do planalto, 
há planicies áluviais fertilíssimas. 
Fora daí o solo é raso, pouco propicio 
à lavoura. 

O clima do vale do Canoas conta 
com geadas no inverno, e devido à de
ficiência de ventilação do vale en
caixado, proliferam na floresta inú
meros insetos que no verão a fazem 
evitada pelo homem e pelo gado. ll:ste 
último, no inverno quando os c.ampos 
secam, prefere internar-se no mato, 
alimentando-se de brotos tenros de 
certas espécies vegetais. 

A Fazenda do Cedro ocupa a área 
de 73 987 000 m', dos quais 68 287 000 m• 
se encontram em uma única gleba. A 
formação da fazenda se deve, originà
:riamente, à herança paterna da área 
·de 3 000 hectares, a que se juntaram, 
-posteriormente, outras heranças no to
tal . de 1 000 hectares, sendo o restante 
·adquirido por ·compra pelo atual fazen
·deiro (Fig. 3) . 

A fazenda é dividida em áreas de 
100 a 500 hectares; por cêrcas ou mu
ros de pedra (taipas) . Essas divisões, 
·chamadas invernadas, destinam-se a 
·separar o gado conforme a conveniên
·Cia (Fig. 4) . As'invernadas agrupa.m-se 
-em partes que ficam sob a vlgilancia 
dos membros da fazenda. O fazendeiro 
e os filhos solteiros, juntamente com .o 
agregado que reside perto, cuidam da 
maior área em tôrno da fazenda. Filhos 
casados e genros constroem suas ca
sas em pontos tais que lhes permitam 
manter eficiente contrôle da proprie
dade, ajudados que são por mais 15 

·agregados espalhados pela fazenda, 
com a incumbência de zelar pelas in

·vemadas que lhe são distribuídas. 
O objetivo das invernadas é a se

. paração do gado conforme as condi
ções exigidas. Tivemos ocasi~o de obser -
"'Var, por exemplo, a separaçao, em uma 

• Determinação feita a anerólde. 

invernada, do gado destinado à venda 
do ano. Ora por um motivo, ora por ou
tro, o rebanho é separado em inver
nadas. 

As condições em que se divide a 
fazenda indicam que nela há três tipos 
de casa: a do fazendeiro, as dos filhôs 
e genros, e as dos agregados. 

As habitações são construídas nas 
proximidades de terra agricola, a fim 
de as rodear de plantações de verduras 
e árvores frutíferas. 

Na Fazenda do Cedro somente a 
casa do fazendeiro não se subordinou, 
na localização, a e:Xlgência da vizi
nhança da água. Como lhe sobram re
cursos para captação de água distante, 
a casa se encontra em pleno campo, 
gozando de admirável panorama. O 
galpão: onde são guardadas as vacas 
leiteiras, é construído ao lado da casa, 
tendo nos fundos as mangueiras. Atrás 
dêsse conjunto está o piquête, assim 
chamado o pasto cercado em que são 
mantidos os cavalos que mais se 
ocupam (Fig. 4) . 

As. casas dos filhos e genros são 
menores. A que examinamos está no 
vale do ribeirão Quebra Dentes, com 
terra agrícola nas imediações e água 
abundante de fácil captação, aprovei
tada para acionar o dinamo que per
mite a iluminação elétrica (Fig. 5) . 

o material para as habitações é 
encontrado no próprio local, nas de
pressões onde abunda o pinheiro. O 
fazendeiro e membros de sua familia ' 
levantam edifícios com tábuas duplas, 
de maneira a se defenderem eficiente
mente do frio, ao passo que os agre
gados erguem as suas com tábuas sim
ples ou com lascas de pinheiro (achões) . 
Naquelas se nota sempre o esmêro do 
trabalho de operários, e nestas são os 
próprios moradores que as constroem 
com os parcos recursos de que dispõem. 
Os agregad0$, ao erguerem as suas ca
sas, procuram a vizinhança imediata da 

. água visto não lhes ser accessível o 
custÓ da captação do precioso líquido, 
e enquanto os fazendeiros se cercam de 
plantações de verduras, estas são dimi
nutas ou faltam inteiramente entre os 
agregados. 

Em tôdas as casas há sempre, à 
noite, um bom fogo em tôrno do qual 
os moradores se reúnem para passar o 
se:rão. Na sede da Fazenda do Cedro, 
a família e os serviçais sentam-se em 
pequenos bancos ao redor do fogaréu 
aceso no meio da sala do fundo do 
edifício, que para êsse fim não possui 
assoalho. Na casa do genro do fazen-
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deiro, êsse compartimento é situado no 
galpão. Na primeira, o velho fazendeiro 
não freqüentava a roda ao pé do fogo, 
-mantendo-se na cozinha, onde bom 
braseiro aquecia . o · ambiente; na se
gunda o seu genro, moço como os ser
viçais, animava a conversa cordial e 

picaresca que estabelecia a intimidade 
entre Qs membros da fazenda. Entre os 
agregados, onde o fogão de chapa é 
substituído pela trempe ou gancho, o 
próprio fogo que serve para cozinhar o 
alimento é o animador das frias noites 
do planalto. 

Fig • .J 
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Fig . 6 

Organização econômica - O obje
"'tivo da Fazenda do Cedro é a criação 
de gado. Sua exploração liga-a, portan
to, ao mercado consumidor, que se 
encontra, geralmente, nas cidades do 
litoral catarinense. Atende ela, pois, 

ao interêsse que desperta o consumo 
da carne e do couro. 

Normalmente o gado nasce na pró
pria fazenda, dela saindo nas tropas 
que rumam aos centros de consumo. 
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O capital que representam terras 
e gados é digno de considerado. Além 
dos campos, a Fazenda do Cedro tem 
as terras aráveis do vale do Canoas, 
procuradas pelos lavradores, e os den
·sos pinhais, cobiçados por madeireiros. 
& 1200 cabeças de gado existentes em 
1942 não alcançavam a alta cotação 
atual, estimadas que eram a ... . .. r 
Cr$ 400;00 naquela época. Isso fazia 
com que a Fazenda do Cedro, em 1942, 
·representasse o capital de ..... ... .. . 
Cr$ 1200000,00, atualmente (1947) tri
plicado, tanto pela valorização do gado 
como pela da madeira das suas matas. 

O operariado, ligado dire(amente à 
exploração pastoril, não percebe salário. 
O chão da casa em que mora, a terra 
em que planta e o campo em que man
tém algumas reses de sua propriedade, 
constituem remuneração do fazendeiro 
ao trabalhador que o ajuda a cuidar 
do gado. Somente quando há serviço 
estranho à lida com o rebanho é que o 
empregado percebe salário. Ganha 
Cr$ 10,00 para domar um cavalo; Cr$ 
3,00 diários quado lavra a terra para 
o fazendeiro; Cr$ 5,00 para ir à vila 
ou Cr$ 10,00 à cidade, etc . Se distin
guirmos os trabalhos r~lacionados à 
exploração pastoril, como domar ani
mais, reparar cêrcas, etc. dos que di
zem respeito à economia doméstica do 
fazendeiro, é evidente qu,e certas des
pesas de salários são feitas para a 
produção. A essas despesàs devemos· 
acrescentar os impostos, como territo
rial, indústria e profissão, pastoril, 
vendas e consignações, etc. que agra-· 
vam o custo da produ.ção. Não obstan
te êsse custo ser de vulto, êle não é 
computado na determinação de preço, 
que é determinado por· processos pró
prios da região. 

O fazendeiro, ao vender o gado, 
não entra em contacto com os consu
midores. São os intermediários, cha
mados tropeiros, que compram as re
ses na fazenda e as vendem nas cida
des. Os compradores vêm à fazenda, 
onde escolhem o gado e o conduzem 
através das estradas de rodagem, cor
rendo por sua conta o cuidado e o risco 
de transporte. O rebanho uma vez em
preendida a marcha, nada mais tem a 
ver com o fazendeiro. · 

Apesar de seu isolamento em rela
ção aos centros consumidores, o fazen
deiro não fica à mercê dos tropeiros no 
estabelecimento dos preços. As rela
ções de vizinhança e de amizade ·são 
os veiculos que estabelecem a cotação 
do mercado. 
B .G. -4 

Junto à Fazenda do Cedro passa 
um caminho de cargueiro que atravessa 
os campos, percorrido por quem vaI a 
Urupema, ou em sentido oposto, a 
Bom Sucesso. Freqüentemente transi
tam por êle fazendeiros, tropeiros e via
jantes, que param para cumprimentar 
o proprietário da Fazenda do Cedro. 
Na palestra narram as novidades, .e o 
fazendeiro fica sabedor da aproxima
ção dos compradores e dos preços cor
rentes. Baseado nessas informações. 
toma as providências adequadas para 
mostrar o rebanho, e por elas pautar 
sua conduta durante a transação. Os 
compradores surgem mais tarde de tô
das as direções, com seus preços esta
belecidos de acôrdo com o mercado con
sumidor. Ainda que primitivo, êste sis
tema de relações comerciais funciona 
a contento, não por suas próprias van
tagens, mas devido à organização social 
da fazenda. 

Para se verificar qual a produção 
que o fazendeiro pode oferecer à venda, 
é oportunó analisar as condições do 
rebanho sob êsse aspecto. A existência 
de 1200 cabeças nos campos não signi
fica a venda possivel das mesmas. En
tre elas há as vacas de cria e os repro
dutores, fontes de produção. As crias, 
para serem entregues ao mercado, ne
cessitam alcançar a idade de 3 anos 
pelo menos, e assim é evidente que só 
pequena parte ficará, anualmente, em 
condições de ser entregue ao mercado. 
A Fazenda do Cedro vende, em média, 
100 a 150 cabeças por ano, o que signi
ficava, em 1942, a renda bruta de .. .. 
Cr$ 40 000,00 a Cr$ 60 000,00, isto é, 
3,3% a 5% do capital, renda que dimi
nui quando computadas as despesas 
de produção. 

A exigüidade da renda torna-se 
mais impressionante quando · se tem 
em vista que da fazenda vivem o fa
zendeiro e a familia, e cêrca de 15 agre
gados igualmente com familias, alcan
çando aproximadamente 100 pessoas. 
A fazenda pastoril, em seu tipo primi
tivo com a Fazenda do Cedro, é uma 
emprêsa capitalista, porém a razão de 
sua prosperidade se ençontra na coexis
tência de outras formas econômicas e 
da organização social correspondente 
a elas. ' 

Organização social - Distinguem
S'e na Fazenda do Cedro: a) arrenda
tários; b) agregados; e) fazendeiro. e 
familia. 

No grupo que constitui a fazenda, 
somente os arrendatários vivem à par-
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te. As terras lavradias acham-se no 
vale do rio Canoas, enquanto os cam
pos estão no altiplano. No planalto de 
São Joaquim, dedicado tradicionalmen
te à pecuária, a agricultura, que se des
tina à produção de bens que visam o 
comércio,. é conseqüência da diferen
ciação social ocasionada pela compe
tição entre JI1embros da mesma comu
nidade, e da competição nascida da 
invasão de elementos estranhos ao 
grupo social que secularmente se de
dica à exploração pastoril. Uma parte 
dos rendeiros são antigos agregados 
de fazendas, que devido à agrlcultura 
se foram afastando socialmente do gru
po originário, à medida que o aperfei
çoamento das estradas lhes permitia 
alcançar mercados compensadores, e o 
comércio de produtos agrícolas se or
ganizava .. A outra parte é de lavradores 
de origem italiana vindos das colônias 
do litoral catarinense. Uns e outros pa
gam ao fazendeiro as rendas do uso da 
terra, constituindo nisso as suas rela
ções com a fazenda. Ligam-se os agri
cultores a esfera econômica diversa da 
que interessa o pecuarista, qual seja a 
rêde comercial que leva às cidades os 
bens produzidos !J.ªS terras agi;ícolas 
do vale do rio Canoas. · 

o arrendamento pago pelos lavra-
. dores é em espécie, não entrando em 

conta, pois, na economia da fazenda 
como emprêsa de produção. Os gêneros 
arrecadados são consumidos pelo fa
zendeiro e familia. Vemos aqui, desde 
já, a coexistência de duas formas eco
nômicas diversas: o fazendeiro rea
liza suas transações com o gado a di
nheiro, · e recebe em espécie as rendas 
do uso da terra. 

O agregado é o operário da fa
zenda pastoril. Não percebe salário 
quando trabalha com o gado, receben
do pagamento quando executa outro 
qualquer serviço. 

A existência do agregado na re
gião remonta à origem do povoamento 
do planalto catarinense. Os paulistas 
que o realizaram trouxeram em sua 
companhia agregados e escravos para 
a lida do campo, em geral mestiços os 
primeiros, e os segundos, pretos. A abo
lição da escravatura (1888) tornou 
agregados os escravos que permane
ceram nas fazendas, e atualmente per
siste a diferença racial entre os mem
bros das fazendas: os proprietários são 
brancos, e os agregados mestiços e 
pretos. 

O trabalho do agregado é variado. 
É êle quem põe em, movimento as tro-

pas de mulas que vão às praças dis
tantes do litoral adquirir as utilidades 
de que a fazenda necessita, palmilhan
do, através da Serra Geral, os cami
nhos ainda tão rudimentares quanto 
os que foram abertos pelos antigos 
desbravadores do planalto. É impor
tante considerar-se que nas casas co
merciais das vilas do planalto se en
contram todos os artigos que o fazen
deiro vai adquirir em zonas distantes. 
l!:ste não os procura na região em que 
reside, indo comprá-los nas mesmas: 
fontes abastecedoras a que correm os: 
comerciantes locais, conseguindo, as
sim, baratear o seu custo de vida com a 
dispensa do intermediário no abasteci
mento do lar. Isto sucede porque o 
transporte lhe sai baratíssimo. As via
gens são feitas no verão, quando os. 
animais estão gordos com a alimenta
ção do campo e não necessitam senão 
do pasto nos pousos de ".fagem. Por 
outro lado a remuneração do agregade> 
é pequena, e há recursos, na própria 
viagem, para reduzí-la mais. O fazen
deiro, por exemplo, pode abater al
gumas reses, salgá-las e vender e> 
charque entre os agricultores do litoral, 
ou permitir que o agregado o faça. 
Há ainda o queijo fabricado na fazen
da, que vendido no litoral, cobre tô
das as despesas realizadas na viagem . 

O agregado trabalha, mediante sa
lário, nas lavouras da fazenda. No pla
nalto cultivam-se milho, feijão, trige> 
e batata, e isto o fazendeiro manda 
plantar sõmente para consumo, pois que 
a renda que lhe pagam os lavradores do 
vale do · Canoas não é suficiente para 
o gasto. 

O fazendeiro obtém sua alimen
tação quase que inteiramente da sua 
propriedade. Mensalmente abate uma 
rês, com que presenteia os filhos, gen
ros e vizinhos, e faz charque para o 
resto do mês. Os cereais são colhidos 
pelos agregados mediante baixo salá
rio, acrescidos do pagamento que lhe 
fazem os rendeiros. Adquire, pois, sõ
mente sal, arroz, café, açúcar e parte 
da farinha de trigo (parte desta é 
obtida do trigo moído nas atafonas). 
Leite, queijo e manteiga existe na fa
zenda em abundância. :l!:ste sistema é 
seguido por todos os membros da fami
lia do fazendeiro que não moram na 
mesma casa. 

A lavoura para consumo, efetuada 
na fazenda, deixa aos agregados tem
po suficiente para lavrarem a terra 
por conta própria. :l!:sse uso da terra, 
aliás, constitui uma forma de paga-
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mento que lhe faz o fazendeiro, em 
recompensa do trabalho com o gado. 
O agregado, porém, ligado tradicio
nalmente à exploração pastoril, faz 
como os patrões, plantando quase que 
exclusivamente para corusumo. 

Vejamos um caso concreto: O agre
gado que mora perto da casa do fazen
deiro é filho de antigo serviçal da fa
zenda. Tem 42 anos. O seu patrimônio 
era de cinco vacas, das quais morre
ram 3 atacadas pela peste. Plantou, 
perto da sua residência, a área de um 
hectare aproximadamente com trigo, e 
na serra do Rio Tigre, dois hectares e 
meio de milho e feijão. A colheita 
sempre tem sido suficiente para o con
sumo, e quando houve saldo, nunca 
apurou mais que 5 sacos de milho para 
vender. A alimentação consiste, além 
dos cereais que colhe e das verduras 
existentes ao redor da habitação, da 
carne que leva para casa quando o fa
zendeiro abate a rês para· t:onsumo, 
de galinhas e porcos que cria, e de 
leite e queijo. Não são somente as duas 
vacas de sua propriedade que lhe per
mitem fazer queijo. O fazendeiro con
sente que tire leite de um determinado 
número de vacas, dando, assim, ensejo 
a que o agregado melhore a alimenta
ção e disponha de queijo para vender 
nas viagens. 

Na lida do campo não há divisão 
Ho trabalho. O agregado cuida do re
banho nas imediações de sua residên
cia, tal como o fazem os filhos, gen
ros e o próprio fazendeiro, nos cam
pos circunvizinhos de suas casas. A 
vigilância é, assim, distribuída uni
formemente entre os moradores da fa
zenda. Qu·ando trabalham com o gado, 
unem-se todos na mangueira, indistin
tamente atirando o laço, derrubando a 
rês, executando, enfim, qualquer ser
viço. Somente quando idoso o fazen
deiro não toma parte direta nos tra
balhos, limitando-se a dar ordens. Na 
venda do gado, tanto o· fazendeiro e 
família como os· agregados tomam par
te, cada qual realizando as operações 
com as reses que lhes pertencem, pois, 
que o agregado também é criador. Essa 
função raramente é produto direto de 
seu trabalho, sendo, quase sempre, re
sultado de presentes que lhe faz o fa
zendeiro durante a vida, presentes ge
ralmente feitos com vacas para permi-· 
tir a reprodução, que se faz em bene·-
fício do agregado. · 

Há, na fazenda, outro tipo de tra
balhador que escapa às duas classes 
citadas. Na Fazenda do Cedro (o que 

é comum em muitas outras) há um fa
zendeiro empobrecido, que se uniu à 
família do proprietário, como . se dela 
fizesse parte. Não percebe salário, exe
cutando certos trabalhos que o situam 
acima dos agregados. Sua existência na 
fazenda ~ justificada pela solidariedade 
de classe, que leva o fazendeiro a am
parar · o antigo proprletário rural. 

Significação social da fazenda 
pastoril - A pecuária, em sua forma 
primitiva, é de fraco rendimento eco
nômico. Olhando-a sob o ponto de vis
ta de exploração capitalista, é ela, na 
ri~lidade, um de~astre. Quem, porém, 
pretender agir sobre a fazenda para 
dotá-la de maior capacidade econômi
ca, deverá estudá-la cuidadosamente 
em sua significação social. 

Estudemos o que ela representa 
par.a as famílias dos agregados e dos 
proprietários. As famílias dos agre:.. 
gados, no passado, constituíam os no
vos agregados que se espalhavam pe
las fazendas, acompanhando as divisões 
que as propriedades sofriam com o de
saparecimento do faze'Ildeiro. Essa rela
ção atendia às necessidades das duas 
classes que se formaram na exploração 
pastoril. A população que nos séculos 
XVIII e XIX não tinha propriedade, 
somente nas fazendas encontrava tra
balho. O gado, pouco valor tinha, pois 
sua criação objetivava quase que ex
clusivamente o couro. O trabalho, de 
caráter intermitente, exigia a união 
íntima entre as duas classes, e assim, 
na região de pequena densidade de 
população, a participação no uso da 
propriedade permitiu ter à mão o 
operário no momento preciso. Evidente
mente é nos latifúndios paulistas dos 
séculos XVII e XVIII que se encontram 
as origens do sistema social que se vê 
na atual fazenda catarinense. 

O processo de sucessão da proprie
"dade exerce decisiva influência sôbre 
os grupos fixados nas fazendas. Ou
trora estas eram de extensões consi
deráveis, e quando divididas, eram ain
da suficientes para abrigarem as fa
mílias que se originavam dos agrega-; 
dos antigos. Modernamente a situa
ção se tem alterado. As grandes fa
zendas desaparecem, e poucas delas 
são reconstituídas como o foi, em par
te, a Fazenda do Cedró. Os descen
dentes dos agregados são forçados a 
procurarem terra em outras zonas, e 
poucas são as fazendas em que êsses 
rebentos dos antigos servidores rurais 
encontram lugar, tal como sucede na 
Fazenda do Cedro.• 
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. Os contactos que ocorrem na pró
pria fazenda e os que se originam das 
relações de vizinhança, favorecem o 
estabelecimento de padrões culturais 
que dominam na região, onde o iso
lamento especial, decorrente da post
Çi.o geográfica, concorre para sua ma
nutenção. Os agregados, que se afastam 
das fazendas por ocasião das viagens, 
não obstante adquirirem experiência 
. Individual acêrca da vida de outros 
grupos, não diferem das suas famílias 
que não saem 'do ambiente tradicio
nal. O trabalho com o gado é irregular 
e pouca atividade exige, deixando-lhes 
margem pa:ra prosperar com o trabalho 
agrícola. Apesar dessa possibilidade, e 
do incentivo que toma o comércio 
de produtos agrícolas com o desenvol
vimento das estradas, os agregados en
contram-se dominados pela tradição 
<;ultural de seu grupo que ainda man
tém a mentalidade pré-capitalista das 
antigas fazendas. A família do fazen
deiro, porém, adapta-se melhor às al
terações da vida econômic.a e social . 
Todos os seus membros viveram certo 
tempo nas cidades, onde perderam as 
limitações e a estreita visão do grupo 
em que nasceram. A educação dos fi
lhos do fazendeiro é feita nos centros 
urbanos, nos quais não permanecem o 
tempo suficiente para perderem a li
gação com a terra. Cedo voltam para 
a fazenda, e homens e mulheres apren
dem a organizar a vida econômica in
dependente da do pai. Quando êles 
chegam aos 10 anos, o fazendeiro mar
ca, para o filho, 50 reses que consti
tuirão o seu patrimônio. Daí em dian
te o futuro fazendeiro passa a cuidar 
do seu rebanho, administrando-o ·de 
maneira a realizar, em pequena esca
la, tôdas as atividades do proptietário, 
sempre assistido pelo pai que o enca
minha no negócio. Essa educação tor
na-o capaz de se dirigir na vida mais 
tarde, enquanto a família do agregado 
se educa procurando sempre, apoiar
se no fazendeiro. 

Na fazenda pastoril domina a eco
nomia monetária quando se trata das 
transações com o gado. Nas relações 
entre rendeiros e fazendeiros é a eco
nomia de troca, e em parte esta vi
gora nas relações entre os agregados 
e fazendeiros. Isto robustece a econo
mia doméstica do proprietário, e faz 
com que não se possa avaliar, em por
centagem, qual a renda real da fazen
da., pois que na realidade esta perde 
sentido na vida da propriedade pasto
ril. O grupo social formado pelos fa-

zendeiros da região tem seu padrão de 
vida, dentro do qual o modesto lucro 
da fazenda representa vultosa renda. 
Nessa população os gastos são reduzi
dos ao mínimo quando analisados pela' 
importância em dinheiro despendida, 
mas bastante altos se se computassem, 
ao preço das cidades, os diversos ele
mentos que o fazendeiro tira das terras 
por intermédio dos rendeiros e agre
gados . 

A maior significação social da fa
zenda, porém, está na sua importân
cia em relação à família. Terras e ga
dos são explorados tendo en;i vista o 
bem estar de todos os descendentes do 
fazendeiro, e no tipo primitivo da Fa
zenda do Cedro, também os agregados 
são tomados . em consideração no zêlo 
do proprietário para que nada falte 
àqueles que constituem os membros da 
propriedade pastoril. O fazendeiro é 
um latu;undiário, mas antes disso é 
o chefe de um grupo social que nêle 
encontra amparo em tôdas as situa
ções em que necessita de confôrto e 
proteção, que pela tradição devem ser 
dados pelo grande proprietário rural. 

Conclusão - O estudo da Fazen
da do Cedro, orientado, em maior par
te, pelo exame sociológico dos fatos 
que mais diretamente influem sôbre 
o uso da terra, permite-nqs tirar as se
guintes conclusões geograficas relati
vas à fazenda pastoril tradicional: 

1 - a área estudada, ainda que 
explorada pela criação de gado bovino, 
sujeita o gênero de vida ligado à pe
cuária, aos fatôres climáticos e pedo
lógicos que favorecem o aparecimento 
dos campos; 

2 - a organização do comércio de 
produtos agrícolas tem afastado o gado 
das florestas, nas quais se instalaI'n os 
agricultores; 

3 - as casas situam-se junto aos 
pequenos rios, sendo esta localleação 
imposta pela necessidade de água e 
pela presença de terras agrícolas para 
pomares e plantações de verduras; 
· 4 - a dispersão das casas é moti
vada pela vigilância que cada mora
dor exerce sôbre parte do rebanho dis
tribuído em invernadas, fato relacio
nado às taipas que dividem essas inver
nadas e que constituem o traço cultu
ral mais visível na região; 

5 - a ausência de agricultura 
organizada nos pequenos vales que cor
tam os campos não decorre da quali
dade do solo, mas da organização d.o 
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grupo que vive na fazenda, responsá
vel, também, pelas limitações do hori
zonte de trabalho da classe menos fa-
vorecida; · · 

6 - o rendimento da fazenda, não 
obstante visar a produção ' de gado 
para comércio, não deve ser examinado 
pelos algarismos relativos às vendas 
anuais, mas às peculiaridades sociais 
do grupo ligado ao gênero de vida pas
toril; 

7 - a população da fezenda varia 
conforme as fases de existência da fa
mília do fazendeiro. 

Prof. Vítor Peluso Júnior 

Bernardino de Sousa 

A qualidade por ventura dominan
te do seu douto filho, que o Brasil aca
ba de perder, era o acrisolado patrio
tismo, do qual lhe derivavam tõdas as 
iniciativas tendentes a engrandecê-lo . . 

Embora aprimórado pela cultura, 
revelava-se de continuo o sertanejo 
de fibra resistente, cufas afeições de
nunciavam as mesmas preferências de 
sua gente arraigada à terra. 

Não foi à toa que dois estados lhe 
disputaram o berço, ambos ufanas de 
o contarem como genuino represen
tante. 

Tanto podia ser considerado na
tural de Sergipe, em cuja zona lindei
ra surgiu, por fevereiro de 1884, no 
engenho da Murta, como indiscutível 
conterrâneo de Rui Barbosa, por quem 
não calava a sua admiração calorosa. 

Seguindo-lhe o exemplo, embora 
ainda sem o pressentir, matriculou-se 
no Colégio Carneiro Ribeiro, que lhe 
propiciou inesperado sentido à vida. 

Era o afamado baiano o modêlo 
acabado do educador patriarcal, de 
cujos ensinamentos se valeram gera
ções sucessivas de discípulos vària
mente agradecidos à sua atuação. 

Até depois de transposto o curso 
secundário, ainda costumavam recor
rer ao seu saber por todos acatado. 

Na arraiada luminosa do século, 
episódio memorável iria dar-lhe maior 
realce à individualidade s.ingular. 

Elaborava a Câmara dos Deputados 
o Código Civil e para apresentá-lo 
isento de falhas de linguagem e impro
priedade de expressão, decidiu subme
tê-lo · à apreciação do venerando autor 
dos Serões Gramaticais, à sombra de 
cujo prestigio se declarou acabada a 
revisão. · 

No Senado, porém, discordou Rui 
Barbosa do projeto, increpado de erro
nias, que lhe enfeiavam os artigos, 
muitos dos quais necessitavam de mo
dificações integrais. 

Daí se causou a polêmica filológica 
entl"e o laureado aluno doutrora e seu 
glorioso mestre do bom dizer. 

"Titã agastado" chamou-lhe o 
parlamentar, a quem podia o mentor 
da sua mocidade aplicar a me5ma ex
pressão. 

Exaltaram-se, em verdade, a ponto 
de romperem velha amizade, que vi
nha da convivência espiritual do pro
fessor e do joven aluno. 

Ao romper a campanha civilista, 
entretanto, o paladino de princípios 
sadios do liberalismo não deixaria de 
levar a sua palavra arrebatadora. à 
Bahia. 

Oferecia-se incomparável ensejo 
·para amistosa. reconciliação, em que 
desaparecessem os resquícios de ressen
timentos mútuos. 

Coube a Bernardino de Sousa, que 
não . só lecionara no colégio de no
meada, como ainda mais se aproximara 
do diretor, ao receber, por espõsa uma 
de suas filhas, D. Maria Olívia, a diplo
mática missAo de obter a anuência do 
sogro à recepção projetada. 

As boas vindas que lhe apresentou 
alagaram de alegria o coração do can
didato do civilismo, que lhe caiu nos 
braços, tocado de compreensiva emoção. 

Já não seriam, "Titãs agastados", 
a que se referira a Réplica, mas Ti
tãs irmanados pelo mesmo luminoso 
idealismo, mercê da intervenção opor
tuna e convincente do amigo de ambos, 
por ventura o mais satisfeito dos três, 
ao conseguir a vitória da sua iniciativa. 

Assim era Bernardino de Sousa, de
votado sempre aos empreendimentos 
de alto alcance moral, mais do que de 
interêsse imediato, que não lhe entraria 
nas cogitações. 

Por isso dedicou-se ao ensino. 
Era o meio mais eficaz de espa: 

lhar os benefícios da sua cultura pelo 
maior número de estudiosos. 

De que discípulos, porém ? 
. De geografia, sem dúvida, para me

lhormente poder tratar de sua terra, 
pelos mais variados aspect~, da filoso
fia às modificações causadas pelo ho
mem. 

~. em verdade, o estudo da geogra
fia como que o estuário das ciências 
que examinam porções várias do globo, 
onde se agita a humanidade. 
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Traz-lhe a geologia indispensável 
contribuição, como ainda a física bioló
gica, a quimica, a sociologia, cujos prin
cipios servem de auxílios às investiga
ções geográficas, de diretrizes próprias. 

E o professor de geografia, cons
ciente de sua tarefa, deverá considerar 
o problema submetido à sua apreciação 
com o espírito de sintese, capaz de 
fundir os resultados colhidos pelos di
ferentes especialistas em viva interpre
tação panorâmica. 

Para abranger, todavia, maiores 
manifestações da viâa brasileira, que 
lhe estuava nas veias, quis ainda en
sinar história. 

Seria o meio mais eficaz de provar 
a articulação de efêmero presente com 
o passado, opulento de lições úteis, ain
da que imperceptíveis por vêzes. 

A atualidade, ainda que inovadora, 
jamais se desprende dos feitos do pas
sado. 

E quando o tente, não lhe tardará · 
a verificação de que não logrará o 
ambicionado êxito. 

O verdadeiro progresso, conceituou 
• a propósito Renau, deve basear-se na 

tradição. 
A vida passageira por mais magni

ficente que se afigure mergulha as suas 
raizes ou os fundamentos na região 
misteriosa, como os fantásticos tce
bergs, que apresentam à vista do obser
vador apenas pequena porção da mas
sa oculta, em maior quantidade, abai
xo da superfície das águas oceânicas. 

Para lhes auscultar os sentimentos 
consagrou-se Bernardino de Sousa às 
investigações referentes a personagens 
que se dignificaram por feitos imortais. 

E em pouco, trazia em mão o re
sultado de suas pesquisas históricas, ao 
traçar o perfil de heroinas baianas: 
Joana Angélica, Maria Quitéria, Ana 
Néri" . 

A enfermeira-mor do Brasil, ape
lidada pelos socorridos - mãe dos bra
sileiros, Joana d'Arc sertaneja, - que 
deixou o lar para lutar em defesa da 
Independência da sua pátria, a abne
gada defensora da comunidade confia
da à sua guarda, simbolizaram a seu 
tempo virtudes incomparáveis da mu
lher brasileira, que arrebataram o en
tusiasmo do historiador. 

Não seria, entretanto, a sua estréia 
literária que Já datava pelo menos de 
uma década, quando confiou aos prelos 
o ensaio acêrca da Nomenclatura geo
gráfica e peculiar ao Brasil, apresen
tado ao I Congresso Brasileiro de Geo
grafia. 

Assunto de sua predileção, torna
ria mais de uma vez a versá-lo, para 
ampliar a coletânea, que, tomando 
maior vulto, apareceria; sucessivamente 
com o título de Onomástica Geral da 
Geografia Brasileira, substituído, afi
nal, por Dicionário da Terra e da Gen
te do Brasi~. 

Embora mais volumosa, não o con
tentaria para edição definitiva. 

Ainda se aproveitava de vários 
achegos para reedições futuras, mais 
desenvolvidas. 

A aspiração não teria limites no 
pretender enfeixar em um só tomo os 
vocábulos indicativos de peculiaridades 
regionais, com a sua etimologia e signi
ficação. 

Embora não caiba a definição de 
todos os aspectos típicos da vida bra
sileira em resumo algum, de volume 
único, bastaria a contribuição do pu
blicista para lhe justificar o renome 
conquistado. 

Ainda escreveria, porém, .outros li
vros, inclusive O Pau Brasil na História 
Nactonal, preocupado sempre em ·escla
recer passagens atraenljes dos fastos 
nacionais. 

Por derradeiro, escolheu tema ha
bitualm.ente desprezado pelos estu
diosos. 

Ou somente referido pelos que lhe 
sentem a poesia evanescente, de cola
borador no desbravamento do terri
tório, que o progresso vai exilando das 
zonas alcançadas pelos automotores. 

O Ciclo do Carro de Boi no Brasil, 
que elaborava, não seria apenas a des
crição do veiculo prestante, de acen
tuada influência no desenvolvimento 
de amplas regiões do país. 

- Nem ainda o papel relevante que 
lhe coube na economia nacional, como 
agente de ligação entre mercados dis
tantes. 

Mas, também, o animador de cria
ções folclóricas, que pela primeira vez 
se enfeixariam em volume. 

Para tanto, cuidou de informar-se 
com os rt\ais dispersos corresppnden
tes, a quem enviou questionário esme
radamente formulado, cujas respostas 
lhe definissem a variante regional dos 
rodeiros e da mesa, das juntas e ajou
jos, das normas usadas pelos carreiros 
durante a viagem. 

O correiame típico, a nomencla
tura das peças, as designações dos bois, 
a cozinha portátil, as descantes nos 
pousos, tudo lhe serviria para contri-
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buição grandiosamente planejada, al
guns de cujos capítulos se tornaram 
conhecidos e aplaudidos. 

Quanto se relacionasse com o trans
porte usado pelas gerações passadas e 
ainda utilizado em afastados rincões, 
devia estampar-se em suas páginas, a 
que não faltariam ilustrações apro
priadas, por fotografias ou mediante 
desenhos especiais. 

Embalava-se o historiador na es
perança de conseguir editar, ainda em 
vida, a obra monumental, em que se 
espelhava a alma sertaneja, definida 
pela sua própria linguagem. 

Não o conseguiu, todavia, ao con
trário dos empreendimentos anteriores, 
todos ultimados com êxito .. 

Fôssem de seu exclusivo esfôrço, 
como os livros que escreveu, os artigos 
enviados a jornais e revistas, as me
mórias apresentadas a congressos de 
história, fôssem de cooperação coletiva . 

Ai, entt-etanto, tocava-lhe a parte 
priq_cipal dos trabalhos, que animava 
com o entusiasmo de suas convicções . 

Quando ideou. dotar o Instituto 
Geográfico e Histórico, de que era se
cretário, de sede própria, que se digni
ficaria com o titulo expressivo de 
"Casa da Bahia", entregou-se à cam
panha angariadora dos recursos neces
sários, com o fervor de apóstolo dili
gente. 

Ptopagandista incansável, não hou
ve ~ecanto baiano, a que não lhe che
gasiJe a palavra esclarecedora dos pro
pósitos que animavam os promotores 
da iniciativa. 

E tanto se agitou, com o pensa
mento -voltado para a associação, a 
cujo engrandecimento se devotara, que 
não lhe faltou o apoio de coopera.do
res eficientes. 

Erigiu-se o edificio, mercê da con
tribWção da comunidade, que não teve 
dúvida em corresponder às rogativas 
de quem dava o exemplo·de edificante 
sol1Çitude, ao empenhar-se de corpo 
e alma na execução do plano .traçado . 

De outra feita, necessitava a Esco
la de Direito de sede condigna, acorde 
com as tradições culturais do berço de 
insfgnes paladinos da ciência jurídica. 

Dessa vez, ampliou-se mais a ma
lha receptora, para que pudessem par
ticipar da cooperação quantos se acha
vam direta ou indiretamente relacio
nados com a instituição necessitada de 
auxilio. 

E o resultado não tardou a pro
porcionar-lhe recursos com que. ulti
masse a campanha em boa hora ence
tada. 

Não maravilha que, apreciada a 
sua atuação em tarefas espontânea
mente empreendidas, fôsse aproveita.da 
em postos de relêvo, a que imprinúu o 
cunho de sua personalidade. 

Diretor do Ginásio da Bahia, da 
Faculdade de Direito, estabelecimentos 
onde lecionou várias disciplinas, secre
tário do Interior, presidente da Câma
ra de Reajustamento Econômico, ter
minaria a sua trajetória brilhante no 
Tribunal de- Contas, a cuja presidência 
por mais de uma vez os seus pares o 
elevaram, por lhe reconhecerem a cor
reção do proceder e firmeza de idéias. 

Não obstante empolgado- pelas obri
gações fiscalizadoras da pontual exe
cução das leis orçamentárias, a que 
atendia com inflexível honestidade, 
ainda conseguiu prosseguir em suas 
pesquisas históricas e geográficas, de 
que é prova cabal o ensaio referente 
ao veículo sertanejo, a cujo estudo se 
devotou, acaso movido por insopitávei8 
recordações da infância. 

Obra de despedida, cuidava de 
aprimorá-la quanto possível, para lhe 
servir de mensagem derradeira, q~ 
não só lhe compendiasse os conheci.
mentos da hinterlândfa, como ainda 
recolhesse os expressivos sentimentos 
de fidelidade tradicional, que o ligavam 
aos fortes patrícios dos sertões. E com 
o pensamento voltado para a sua gent;e, 
findou-lhe a peregrinação, pontilhada 
de feitos imperecíveis. • 

Virgílio Correia Filho 

..-
:fl:ste "Boletim", a "Revista Braslleila de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Brasileira" encontram-se à vendá nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de GeugraUa - Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edificlo Francisco Serra
dor - ó.º andar - Rlo de Janeiro, D. F. 



Contribuição ao ensino 

As Costas do Brasil* 
Ptof,a. CONCEIÇÃO VICENTE DE CARVALHO 

Chefe d o Setor d e Assistência ao E nsino, da Sec
ção Cultural do C'.N .G. 

Ao se falar no Brasil e na sua geografia, costuma-se dizer que o nosso 
pais ainda está ligado apenas à costa e ·que está por fazer-se a ocupação do 
interior. Entretanto, se isso não é ' mais verdade, pois já vão longe os tentáculos 
do povoamento em direção ao interior, o litoral foi a primeira zona colonizada 
pelos europeus e até hoje sua importância é capital na vida do país. As suas 
maiores .cidades, as zonas de população mais densa, as lavouras, as indústrias 
não distam mais que poucas centenas de quilômetros do oceano, e até há 
pouco, o mar era a grande via de comunicação entre as várias regiões do país. 

Nos 7 367 quilômetros de linha de costa o Brasil tem uma de suas 
mais extensas fronteiras, um contôrno maciço como o do continente, sem mares 
e golfos, sem penínsulas, com ilhas em geral pequenas e ligadas ao continente. 

Essa zona em que se encontram águas e terras é cenário duma luta cons
tante: ora o mar recua, vencido pela grande quantidade de material acumulado 
pelos rios e corrente marítimas, ora reage enraivecido e invade o ,continente, 
recuperando o terreno perdido. Na sua fúria vai cobrindo as parte baixas e 
aparecem então os recortes, as enseadas, as pontas, as ilhas que conseguem 
manter-se acima do invasor. Sendo muito antigas as terras do Brasil, as costas 
entulhadas são mais freqüentes; o litoral invadido encontra-se em menor ex
tensão, como entre a baía de Guanabara e a ilha de Santo Amaro. 

Imaginemos um viajante que, feita a travessia do Atlântico, chegue ao 
Brasil. Que vê êle diante de si? Qual a sua primeira visão da terra brasileira? 
A princípio uma linha contínua barrando o horizonte. Ao aproximar-se mais, 
ela se alarga numa faixa esbranquiçada, que se estende a perd,er de vista. 
São as "barreiras", paredões de 40 a 100 metros de altura, formados de camadas 
de arenito e de calcáreo, onde terminam os tabuleiros quase planos do Nordeste. 
Batidas pelas ondas que lhes solapam a base, desmoronam grandes blocos de 
rochas. ~stes, sujeitos por sua vez ao embate das ondas, fragmentam-se cada 
vez mais, até constituírem a areia das praias. Algumas são basta·nte extensas, 
como a barreira do Inferno, ao sul de Natal com seus 10 quilômetros de extensão, 
ou com o cabo Branco na Paraíba. 

O colorido vivo das barreiras quebra a monotonia das costas baixas. De 
côr avermelhada, em tons de amarelo ou d~ roxo, contrastam com o azul 
forte do mar, reflexo dum céu sem nuvens, com· a areia branca das praias 
que brilha ao sol e com as copas verdes dos coqueiros que se balançam ao 
sabor do vento. 

Ao dobrar a esquina do cabo de São Roque, seguindo para o oeste, o nosso 
Viajante tem diante dos olhos o espetáculo das praias imensas, quase retas 
dos "verdes mares bravios". Sob a influência causticante do sol e do clima 
sêco do Nordeste, as areias amontoam-se em dunas movediças até o delta do 
Parnaíba; à e·ntrada dos rios Moçoró e Açu as rodas dos cataventos refletem-se 
no espelho da superfície lisa dos tanques que denunciam a presença das 
salinas, presença confirmada aqui e ali pelas pequenas pirâmides de sal. 

Do cabo de São Roque para o sul, a linha das marés tem uma companhia 
constante - são os recifes. Contra suas rochas endurecidas e escuras vem 
quebrar o ímpeto das águas numa franja de espumas brancas. 

• Aula dada no curso de férias, promovido pela A.B.E., em 1~8. 
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Alguns rios, vindo não de· muito longe, abrem caminho através dos recifes. 
São pequenos, é verdade, mas seu papel é muito importante na vida do Nor
deste. São os rios do açúcar, em cujas margens e nos solos fertilizados por 
êles crescem os canaviais. Suas águas mansas levam o caldo de cana e trans
portam até o pôrto de Recüe as barcaças carregadas daquele pó branco tão 
saboroso. 

As vêzes, cançados de abrir caminho até o mar, sem fôrças, exaustos já 
de carregar areias e outros materiais, êles deixam-se barrar na foz por línguas 
de areia e transformam-se em lagunas ou lagoas costeiras que ºpouco a pouco 
se entulham. No litoral de Alagoas, de tão numerosas, deram o nome ao estado. 
Contudo, para constituir a exceção indispensável a tôda regra que se preza, 
o rio São Francisco despeja um considei;ável volume d'água, suficiente para 
afastar os recifes das proximidades de sua foz. 

Mas, como a água carreia igualmente considerável quantidade de material, 
sua barra é rasa e a navegação difícil; só embarcações de pequeno calado 
conseguem navegar nesse gigante fluvial, que se destaca dos pigmeus que 
são os outros rios do litoral nordestino . . 

Mas, onde está o homem, nessa paisagem pitoresca? Onde êle se esconde? 
A sombra dos coqueiros, alinham-se as casas dos colhedores de côco, ex

ploração que dá pouco trabalho; são os mocambos, onde paredes, telhados, 
portas, tudo é feito de fôlha de coqueiro. Fáceis de fazer, baratas, nelas vive 
uma população de jangadeiros, ousados pescadores que afrontam o mar nas 
pequenas embarcações feitas de cinco paus de jangada amarrados lado a lado, 
aos quais êles acrescentam um mastro para a vela, um banco onde amarram 
o cêsto para o peixe, uma barrica d'agua e a cuia de farinha. Ei-los prontos 
para sair para a pesca, remando quando o vento cessa de enfunar as velas 
equilibrando-se nessa pequena superfície que, a certa distância os jangadeiros 
dão a impressão de flutuarem, milagrosaµiente, sôbre as ondas. O tempo doo 
milagres já passou, mas a coragem dos jangadeiros permanece. · 

Além da pesca em alto mar, realizada nas jangadas, os nordestinos constroem 
cercos, aproveitando a pouca declividade do mar nas costas baixas e os movi-
mentos das marés. · 

A entrada larga volta-se para a terra, afunilando-se para o lado do mar. 
Na preamar as águas arrastam os cardumes de peixes que, ao baixar a maré, 
ficam retidos no i'nterior dos cercos. Nada mais resta ao pescador do que reco
lher êsse precioso alimento que tão pouco trabalho lhe deu para obter. Outras 
µiodalidades da pesca são também utilizadas nesse trecho da costa: rêdes 
lineares colocadas perpendicularmente à praia, contra' as quais vêm bater os 
cardumes de xaréus. Pagam caro sua imprevidência pois, não se apercebendo 
da armadilha preparada pelos homens, ficam aprisionada~ pela guelra nas 
malhas da rêde e daí, não custa muito levá-los até a panela... Nas lagoas· 
de águas mais tranqüilas agrupam galhos e fôlhas de maneira a atrair o 
pescado que se perde naquele emaranhado de onde não pode sair. 

Mas nem todo o litoral é habitado por pescadores. Atrás dos recifes, em 
pontos mais favoráveis, os portuguêses fundaram suas feitorias. Umas tomaram 
o feitio de vilas; as mais felizes, se transformaram em cidades. Fortaleza, João 
Pessoa, Maceió, Aracaju, Natal, cidades alegres, cheias de luz e de sol que o 
vento amenizado pela brisa continua, com o casario aninhado sob a copa 
do arvoredo. Dentre elas destaca-se Recife, cujo nome explica sua situação. 
Construída à foz do Capibaribe, ergue-se sôbre ilhas ligadas ·entre si por 
várias pontes. Recife, a antiga capital dos holandeses é uma cidade moderna, 
onde os a,rranha-céus vão / ràpidamente substituindo os casarões antigos, os 
sobrados da nobreza do açúcar, enquanto Olinda, a sua vizinha, conserva mais 
o seu feitio colonial que lhe empresta tanta beleza. Com seu pôrto movimentado, 
freqüentado por havios de grande calado, pois é o primeiro pôrto da costa do 
lado de cá do Atl~ntico, com as barcaças de açúcar, com os trens e caminhões. 
a trazerem os produtos de todo o Nordeste, Recife é o pôrto mais importante 
de tôda a região. 

Seguindo viagem para ó sul, o nosso viajante vai encontrar algo diferente: 
um pequeno mundo original dentro da costa brasileira. É o Recôncavcf, o maior 
recorte dêsse litoral, centro dum leque cujas varetas são as linhas de comu
nicação que para êle convergem. 
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A entrada, dominando a baia de Todos-os-Santos resultante dum desaba
mento do continente, ergue-se sôbre um esporão de rochas cristalinas, a Cidade 
do Salvador. É a cidade do Brasil onde melhor se sente a influência do passado. 
No mar, o forte de São Marcelo lembra a invasão holandesa, as igrejas, não 
ta.ntas quanto quer a lenda, mas suficientes para, de qualquer lado que se olhe, 
ver-se alguma tôrre, traduzem uma manifestação de fé religiosa além da riqueza 
obtida na mineração do ouro; os sobradões de três e quatro andares, pintados de 
côres variadas, construidos, como no Recife, pelos senhores de engenho, as 
construções mais recentes, os armazéns e por último, o perfil moderno do 
Instituto do Cacau são outros tantos marcos dos diversos episódios da história 
econômica da Bahia. 

Na cidade baixa, mais ligada ao pôrto, fica o bairro comercial, o mercado 
onde chegam os saveiros carregados de frutas cuja aparência é capaz de 
satisfazer o paladar mais exigente. Na cidade alta, administrativa e residencial, 
as ruas descem suavemente para as praias de fora da barra. 

Elevadores conduzem de uma para outra, aquêles que preferem evitar o 
pesado esporte de galgar as ladeiras í'ngremes. 

No fundo da baía, vêm desembocar os rios da zona do fumo, entre os 
quais o Paraguaçu, a cujas margeQs ficam as cidades de Cachoeira e São Félix. 
Desta última saem os famosos charutos baianos. Inúmeros saveiros com suas 
velas enfunadas sulcam a baía de Todos-os-Santos em tôdas as direções. 

Ao sul da baía de Todos-os-Santos a costa acompanha o meridiano. A mata 
densa fragmenta os coqueirais e acaba por substitui-los. Rios maiores de águas 
barrentas descem de Minas para o mar. São rios do cacau · - de Contas, 
Pa.rdo, Jequitinhonha. Em Ilhéus o pôrto de exportação, a atmosfera é im
preg'Ilada do cheiro do cacau. Também aí desemboca o rio Doce, o rio do ferro, 
produto dia a dia mais importante na vida econômica do pais. 

Agora; já se movimenta o litoral. Sur~em cabeças isoladas da serra dos 
Aimorés, a baia de Vitória, estreita e profunda, ladeada de morros, faz prever 
aspectos diversos. Mas a costa baixa insiste em reàparecer no delta do Paraíba, 
na planície uniforme, cuja monotonia é quebrada pela linha esguia das pal
meiras, que denunciam a presença dum antigo solar, ou pela atrevida silhueta 
mais moderna duma chaminé de usina de açücar. 

Reaparecem novamente as lagunas - Feia, Araruama - fechadas estas por 
restingas. As praias longas e extensas, os cataventos das salinas de Cabo Frio 
e Araruama, como que reproduzem, resumem a paisagem que fico\io tão longe. 
O nossó viajante, poderia pensar ter voltado ao lugar de partida se um lance 
de olhos ao horizonte não mostrasse a silhueta da Serra do Mar .. Mas isto 
é uma outra história, como diria o eseritor, e o litoral da Serra do Mar será 
percorrido de outra vez. 

II 

No trecho do litoral que o nosso viajante vai percorrer, do Cabo Frio ao 
árroio Xui, a paisagem que se apresenta aos seus olhos é completamente diversa 
da nordestina. Já não vê mais o contôrno suave das costas baixas, encimadas 
por coqueiros. Acha-se diante duma muralha ímpon~nte que acompanha de 
perto a linha de marés. É a Serra do Mar, que cai a pique em alguns pontos, 
em degrau ou serras paralelas em outros. Aqui o mar, como senhor poderoso, 
apossou-se de tudo o que pôde e só se deteve diante dessa muralha de rochas 
duras e resistentes do maciço arqueano. Apenas escaparam de ser engulldas, 
conservando seus cabeÇos acima d'água como a gritar que ainda existem, oo 
pontos mais elevados, hoje tran~forniados .em ilhas - ilha Grande, São Sebastião, 
Santa Catarina e outras. 

Com a invasão do lltorál, os rios desaparecem quase por completo. Existem 
regatos fartamente alimentados pelas chuvas abundantes, que se precipitam 
serra abaixo aos borbotões. Chegados à raiz da serra, perdem as fôrças, gastas 
nessa corrida louca, e com pouco entusiasmo, arrastam-se até o mar em curvas 
e mais curvas. As planícies são assim muito estreitas, a não ser quando aparece 
um rio u:rn pouco mais volumoso, capaz de formar uma planicie mais larga, como 
o Ribeira de Iguape ou o Itajai. Surgem também as restingas, essas faixas de 
areia tão bem estudadas por Lamego, que aprisionam as águas do mar e, 
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com o correr do tempo, vão formando lagunas. Da restinga de Marambaia e 
da ilha Comprida à lagoa Rodrigo de Freitas ou à Mirim, podem-se acompanhar 
as várias fases de retificação do litoral, essa luta entre dois gigantes: de um 
lado, o oceano a atirar suas vagas, do outro a montanha a opor uma resistência 
passiva. 

Qual o resultado dela ? Para nós, mesquinhos sêres humanos que assistimos a 
uma fração ínfima dêsse espetáculo, é uma paisagem das mais befas e pitorescas. 
Multiplicam-se os recortes. Cada esporão de serra, cada morro isolado ou já 
ligado ao continente pelas areias acumuladas oferece uma nova perspectiva. 
Ora ainda selvagem, com a rocha posta a nu em enormes paredões verticais de 
centenas de metros, ora mais domesticado, arredondado, apresenta-se coberto 
de mata até a linha da maré. Aqui, em Sepetiba e Angra dos Reis, entre duas 
cadeias paralelas, a . marítima e a continental, vê-se uma poeira de ilhas cer
cadas de águas claras, transparentes, através da qual se acompanha o movi
mento dos peixes; mais adiante, aproximam-se as serras e na costa denteada, 
a estreita orla rosada das praias alterna com a linha escura do costão, contra 
o qual vem quebrar fragorosamente a onda do mar largo. Mais adiante, é a 
longa faixa de restingas e a baixada pantanosa, de que o mangue se asse
nhoreou. 

· As vêzes, o mar conseguiu penetrar mais profundamente e aparecem baías 
semeadas de ilhas: a de Guanabara esparramada atrás das montanhas do 
maciço Carioca que lhe guardam a porta estreita e a de Paranaguá, bifurcada 
em golfos alongados. 

Para o sul, se · a serra perde em impon~ncia, o litoral continua sempre 
pitoresco em enseada e pontas até Tôrres, onde uma língua de basalto sustenta 
a escarpa da serra. Daí para diante, a restinga que isola a lagoa dos Patos, 
estende-se até à fronteira meridional do Brasil. 

Ao longo da zona litorânea uma população de pescadores vive em modestas 
casas de. pau-a-pique barreado, e8condidas em cada canto da praia, atrás 
do jundu, mato praiano, agarradas às encostas dos morros, quando lhes falta 
terreno plano. A frente, na praia, as canoas e as varas para as rêdes de 
pesca denunciam a principal atividade dos homens: a vida do mar. Dêle retiram 
a maior parte de seu sustento mas, como o peixe é caprichoso e aparece quando 
quer, e não quando o homem dêle precisa, o caiçara planta sua roça para 
melhorar com mais alguns pratos o seu magro regime alimentar. 

Os pescadores do sul, não menos -ousados que os jangadeiros, atiram-se 
ao mar em frágeis canoas, remando horas a fio à busca de pesqueiro. Praticam 
também a pesca de rêde, mais rendosa, onde colabora tôda a população local. 
As praias animam-se quando as tainhas, criadas na lagoa dos Patos, decidem-se 
a fazer sua temporada de inverno em águas menos frias. 

Há ainda a pesca de alto mar. Lanchas de óleo ou gasolina saem às dezenas 
do· Rio de Janeiro e de Santos. Horas depois os arredores da ilha Grande e de 
São Sebastião, coalham-se dêsses barcos, que vão de pesqueiro em pesqueiro, 
à procura dos cardumes de sardinhas e de seus perseguidores. CqntudQ, a. pesca 
ainda é uma indústria incipiente no Brasil, onde quase tudo est~ por fazer-se. 
Excetua-se no Rio Grande do Sul onde a indústria da pesca tem maior impor
tância. 

Tal como a sua Geografia Física, a vida marítima do litor1*,I meridional é 
muito mais ativa do que no Nordeste. As reentrâncias da cos~ favorecem a 
navegação sucedendo-se os portos: Angra dos Reis, Ubatuba, São Sebastião, 
Paranaguá, São Francisco, Florianópolis. Conservam seu feitio marcadamente 
colonia1, com as ruas pacatas dominadas pela tôrre da igreja ou pela forma 
maciça dum convento antigo. A visita dos barcos de pesca e de um ou outro 
navio costeiro não chegam a acordá-Ias de todo. 

Em contraste com elas aparecem os portos modernos, Sltos, Rio ·e, à 
entrada da lagoa dos Patos, Rio Grande. O primeiro é o pôrto d café. Apenas, 
chegado, o viajante sente no ar o cheiro acre do grão cru. Pe as ruas movi
mentam-se em direção do cais os produtos mais diversos. Por 'le, escoa-se a 
produção da lavoura e da indústria paulista e da vasta zona que e é tributária., 
pois Santos é o ponto inicial, duma vàsta rêde de comunicações. · o cais atracam 
navios de tôdas as bandeiras. Ao lado dos armazéns de café o perfil dos moinhos 
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e dos tanques metálicos de combustíveis indicam os produtos que êles trazem 
em maiores quantidades. 

Santos, cidade moderna, é a primeira manifestação da atividade paulista 
que se depara ao viajante. Se o pôrto atrai- as mercadorias que demandam 
o exterior, as praias atraem uma população de forasteiros de serra acima. 

A moda dos esportes aquáticos e a mania dos fins de semana favoreceram 
o crescimento da cidade, que já não cabe mais nas proximidades do pôrto. 
Alastra-se em direção às praias, onde os arranha-céus brotam por todos os lados. 

Por·fim, o Rio-de Janeiro. Passada a primeira impressão de deslumbramento 
provocada pela paisagem que tem dia:nte dos olhos, o viajante pode J'erceber 
que o Rio possui algo mais do que atrações para turistas. 

É uma cidade de con~rastes. Os três elementos da paisagem física ,...- o mar, 
a montanha e a floresta confundem-se. Por sua vez, o homem intromete-se 
também, ocupando as planícies, derrubando matas e morros, entulhando o mar 
nesse Brasil tão vasto ... 

Crescendo, a princípio, em extensão, a cidade cobriu a baixada pantanosa; 
mais tarde, a necessidade de espaço fê-la crescer para o alto, sem se apossar 
das montanhas, pois o carioca hesita em tentar a sua conquista, alçando-:-se 
sôbre si mesma, levantando arranha-céus. ' 

A cidade recusa-se a abandonar a entrada da baía. É portanto, na zona 
marítima que se processa grande parte de suas atividades. A avenida Rio Branco, 
eixo da circulação da capital, começa e termina no mar. Prolonga ... se na avenida 
Beira-Mar, e dai até as praias de fora da baía onde os altos edifícios de 
apartamentos formam u'a muralha cada vez mais compacta. 

Em çlireção oposta, está o pôrto, depois a zona das estradas de ferro, e 
mais adiante os subúrbios, que preferiram abandonar a margem da baía para 
seguir a estrada de ferro em direção a oeste. 

Comprimida numa faixa estreita, a cidade luta sempre pela conquista de 
espaço. As ilhas, providencialmente colocadas na vizinhança, ai esta.varo para 
saciar esta fome permanente. E assim foram sendo ocupadas com estaleiros, 
depósitos de óleo ou de carvão, ou outras atividades marítimas; a ilha das 
Cobras, Fiscal, Enxadas e a do Viana. A do Governador, a maior de tôd.as, é 
muito povoada e a risonha Paquetá é um pedacinho do paraíso. 

Nem assim a cidade estava satisfeita. Do outro lado da baía, Niterói, a 
capital fluminense, pode oferecer ainda residência para as inúmeras pessoas 
que trabalham no Rio. 

Na baía de Guanabara é intenso o movimento. São barcas que procuram 
Niterói ou as ilhas, navios de grande e pequeno calado, vindos de todos os 
portos do Brasil, pois o Rio é, por excelência o pôrto nacional, centro da 
navegação de cabotagem do país. 

Em todo o percurso do litoral meridional; que viu o nosso viajante? Uma 
região quase despovoada, zona de passagem para · o homem que vai transpor 
a Serra do Mar. Entretanto, para a circulação, a via marítima ainda é insubs
tituível no nosso pais. Daí a importância de seus portos, pontos de contacto 
do mar com o continente, daí o apêgo dos homens, que permanecem pouco 
distantes do oceano. 

Mas, dirão alguns de nossos ouvintes, deixamos no esquecimento largo trecho 
da costa - entre o Parnaíba e o cabo de Orange. Tal não se deu, entretanto. 

Depois da zona de estuários que se abrem na planície úmida, no litoral 
maranhense, já se manifesta a proximidade do "mar doce". Por si só a 
Amazônia é tã.o vasta que será ela o assunto da próxima palestra . 

-- Concorra para que o Brasil seJa cartogràflcamente b.em repr e•entado, enviando ao Con
selho Nacional de Geografia Informações e mapas que po11am ser de utilidade à nova edlcie 

da Carta Geográfica do Brasil ao Mlllonéslmu, que o Conselho está elaborando . 
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PBESIDf!:NCIA DA BEPClBLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTAT1STICA 

Secretaria-Geral 

CARTA DE FAMOSO ESPECIALISTA 
ITALIANO A RESPEITO DO "ANUARIO 
ESTATtSTICO DO BRASIL" - O Sr. Ra
fael Xavier, secretArio-geral do Instituto 
Braeileiro de Geografia e Estatlstica, recebeu 
do professor Libero Len'ta, catedràtico da Uni
versidade de Pavla, na Itàlia, e famoso espe
cialista em aesuntos estatistlcos, uma carta 
que, acusando o recebimento de um exemplar 
do Anuário Estat'8tico do BraaU, traz elogiosas 
referências a esta publicação do I.B .G .E., e 
comunica a apreciação feita sôbre a mesma 
pelo jornal Italiano 114 Ore . .A apreciação a que 
se refere a missiva, cita nominalmente os Srs. 
Heitor Bracet e Rafael Xavier, dizendo a certa 
altura: "O Anudrio reveste-se de particular .im
portância para a nossa economia, a qual vem 
apresentando relações cada vez mais estreitae 
com o grande pais sul-americano . Encontra-se 
no volume, com efeito, elementos estatlsticos 
de primeira ordem sôbre a estrutura e o de
senvolvimento da economia brasileira." 

Após relacionar a abundante matéria con
tida no Anuário, a nota fêz alusão aos dados 
retrospectivos constantes da publicação . 

* 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

Diretório Central 

CALCULO NECESSARIO DE TRANSPOR
TE DE COORDENADAS - INUNDAÇÕES 
EM MINAS -ATIVIDADES DE DEZE'MBRO 
- REUNIÃO PAN-AMERICANA DE GEOGRA
FIA. - Sob a presidência do embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, presidente do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e · Estatistlca, 
realizou-se, no dia 31 de janeiro último, a reu
nião quinzenal do Diretório Central do Con
selho Nacional de Geografia, na sede dêste, 
estando presente a maioria dos seus membros. 

Inicialmente, foi dada' a posse ao Eng. 
Gastão de Castro Cunha, diretor do Serviço do 
Patrimônio da União, como representante do 
Ministério da Fazenda; depois de assinado o 
têrmo de posse, o presidente saudou o novo 
membro do Diretório, que agradeceu. 

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

Por proposta do Eng. Chl'.istóvam Leite de 
Castro, · secretário-geral do Conselho, foi con
signado o pesar do Diretório pelo falecimento 
do Prof. Tennysson Ribeiro, que representou 
o estado de Sergipe na Assembléia do Conselho 
em 1948. 

O coronel Edmundo Gastão da Cunha, su
plente do representante do Ministério da Guer
ra, ofereceu em nome do Serviço Geogi'áfico 

do Exército, dois exemplares da publicação 
recém-salda, Intitulada Tabelaa para o cdlculo 
4 máquina do transporte de coordenaàaa geo
grdficaa, de autoria· do Cel. Cristóvão Falcão 
Castelo Branco, esclarecendo que a publicação 
apresentava a sua utilidade porque, embora 
versando assunto anàlogo ao de publicação an
terior do Conselho, a sua divulgação era de 
interêsse. 

O secretário-geral esclareceu que a refe
rida publicação do Conselho !Ora apresentada 
à IV Reunião Pan-Amerlcana de Consulta so
bre Çartografia, realizada em Buenos Aires em 
outubro de 1948, como contribuição do Brasil, 
e, depots de exaltar o mérito da iniciativa do 
Serviço Geográfico do Exército, salientou a cir
cunstância de o trabalho ora publicado ter sido 
da lavra do saudoso Cel. Cristóvão Falcão 
Castelo Branco, que durante algum tempo re
presentou o Ministério da Guerra no . Diretó
rio; foram aprovados , então, votos de congra.
tulações ao Serviço Geográfico do Exército e 
de saudades ao Cel. Cristóvão Falcão Castelo 
Branco. · 

A seguir, o engenheiro Benedito Qulntlno 
dos Santos, diretor do Departamento Geográfico 
do estado de Minas Gerais, referiu-se às ca
lamltosae Inundações havidas no estado e pro
pôs que o Conselho colaborasse na campanha 
de aux1llo aos flagelados, o que foi aceito, fi
cando a. Secretaria Geral de estudar a maneira 
mais conveniente de efetivar-se essa cola
boração. 

Falou, então, o Eng. Vltor Antônio Pelu8(1 
Júnior, diretor do Departamento de Geografia 
e Cartogra!la "do estado de Santa Catarina, 
que saudou o Diretório e se referiu à colabora
ção que o Conselho tem prestado ao seu Depar
tamento, o que motivou palavras de agradeci
mento do secretrlo-geral ~ 

Nessa altura, o Diretório recebeu a visita 
da Comissão dos Festejos Euclideanos,• que 
esclareceu haver sido destinada a "Semana 
Euclideana" de 1949, a realiar-se em São José 
do Rio Pardo, de 9 a 15 de agosto, a e9tud~ 
geográficos, pelo que solicitava o patroclnlo do 
Conselho, que foi co'ncedido pelo Diretório, 
tendo· a Secretaria ficado ·de apresentar um 
projeto de resolução a respeito, depois de en
tender-se com os l.nteressadol!' sô bre .as possl
vels lnlciativae. 

Entrando-se na ordem do dia, foi dlstri
bulda para consideração do Diretório, a súmula 
mensal das atividades desenvolvidas pelo 
Conselho relativas a dezembro de 1948. 

Em seguida, discutiu-se o projeto de re
solução, que cria a Comissão de Redação do 
Diretório, tendo-se decidido que .a Secretaria 
refundiria o projeto, de acordo com o aceito 
na discussão para deliberação na próxima f"e
união ordinária. 

Por proposta do suplente do representante 
do Ministério da Guerra, devido ao adiantado 
da hora, adiou-se a discussão dos outros u
suntos lncluldos na ordem do dia, tendo sido 
marcada uma reunião extraordinária para o 
dia seguinte. 
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No dia 1.• de fevereiro. voltou o Diretório 
a reunir-se, em sessão extraordinâria, para 
prosseguir os estudos iniciados na véspera, 
tendo a reunião sido presidida pelo Eng . Flá
vio Vieira, representante do Ministério da 
Viação e Obras Públicas. 

Foi, então, discutida e aprovada a proposta. 
do orçamento do Conselho para 1950, e, tamJ 
bém, examinou-se o esquema de organização 
da I Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sô
bre Geografia, a realizar-se nesta capital, 
}>romovide. pela Comisão de Geografia do Ins
tituto Pe.n-Americano de Geografia e História 
e organizada pelo Conselho Nacional de Geo
gratle., do Brasil. 

* 
LIMITES ENTRE SÃO PAULO E RIO DE 

.JANEIRO - CENSO J;>AS AM!llRICAS DE 
J.960 - ESTUDOS DA BACIA DO SAO FRAN· 
CISCO - SEMANA EUCLIDEANA DE 1949. 
- Sob a presidência do Cel. Renato Barbosa 
Rod!'lgues Pereira, representante do Ministé
rio das Relações Exteriores, realizou-se no 
dia 9 de fevereiro corrente a reunião quinzenal 
do Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia, estando presente a maioria dos 
seus /Ilembros. 

Deapols de aprovada a ata da reunião ante
rior, foram lldQS o expediente e o "Diário do 
Conselho" relativos ao Interregno, o que ense
jou os seguintes pronunciamentos, por pro-
110sta do Eng. Chrlstovam Leite de Castro, 
erecretárlo-geral do Conselho: de pesar, pelo 
falecimento dos Dre . Brás do Amaral e Léo 
de Afonseca; de regosijo, pelo retorno do ge
neral Djalma Polll Coelho à direção do Ser
viço Geográfico do Exército; de congratulação 
à Associação Brasileira de Educação pela rea
lização do 10.• Curso de Férias, destinado aos 
professôres do ensino primário do pais e cons
tante de preleções transmitidas pela radiofo
nia; de aplausos aos governos dos estados de 
São Paulo e Rio de .Janeiro, pelo prossegui
mento dos trabalhos de demarcação do limite 
interestadual ; de saudação aos organizadores 
da II Reunião do Comitê do Censo das Amé
ricas de 1950, a Instalar-se nesta capital no dia 
14 do corrente. 

O Diretório, em seguida, estudou vários 
assuntos compreendidos no programa das ati
vidades do Conselho para 1949, que foram tra
zidos à sua consideração sôbre os mesmos: 
autorizou a colaboração do Conselho com a 
Faculdade Nacional de Fllosol'la quanto à 
realização de excursões de estudos, de inte
rêsse reciproco; tomou conhecimento da or
ganização das turmas de levantamento que a 
direção está imprlmlndo aos serviços em face 
do orçamento e do programa do ano; concordou 
com o prosseguimento e efetivação dos tra
balhos conjuntos com o estado de Minas Ge
rais; aprovou a minuta do convênio a ser as
sinado com a comlsão do vale do São Francisco 
para a realização de estudos e trabalhos so
bre a bacia, em regime de cooperação. 

Foi, depois, examinada a oferta dos go
vernos de Mato Grosso e Goiás de terrenos 
para o Conselho, tendo-se resolvido ·gue o pre
sidente se entend~ria com os governadores 
respectivos para o devido estudo da questão; e 
considerou-se também a propasta de uma firma 
de propaganda comercial para a lmpre$são de 
um mapa do Brasil, destinado à campanha na
cional da educação do adulto, decidindo-se 
que sôbre o assunto a Secretaria terá enten
dimentos com o Departamento Nacional de 
Educação . 

Por fim, o Diretório aprovou duas resolu
ç6es: a de n. • 328, que cria a Comissão de 
Redação do Diretório; e a de n.• 330, que colo-

ca sob o patrocfnlo do Conselho a realização da 
"Semana Euclideana" de 1949, a reallzar.-ss_ de 
9 a 15 de agosto vindouro, em São José do Rio 
Pardo, no estado de São Paulo. 

* 
CONGRATULAÇõES AO TITULAR DA 

.JUSTIÇA PELA NOMEAÇÃO DO PROFESSOR 
CARNEIRO FILIPPE P ,utA O CARGO DE 
DIRETOR DO SERVIÇO DE ESTATtSTICA 
DEMOGRAFICA, MORAL E POLtTlCA 
Numa das suas últimas reuniões o Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia 
aprovou, entre outros, ·um voto de congratula
ções ao ministro da .Justiça, Sr. Adroaldo Mes
quita da Costa, pela nomeaç(lo, por ato dêsse 
titular, do professor .José Carneiro Fillpe 
para diretor do Serviço de Estat!stlca Demo
grâflca, Moral e Polltlca, subordinado àquele 
Ministério, cargo que eleva o presidente da 
Comissão Censitária Nacional automàticamente 
à vice-presidência do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estat!stlca. 

A propósito desta decisão do "Diretório Cen
tral, o engenheiro Christovam Leite de Cas
tro, secretárlo-geral do Conselho Nacional de 
Geografia, enviou a S. Excla. a segulpte co-
municação: · 

"Senhor ministro de Estado da .Justiça e 
Negócios Interiores - Tenho a subida honra 
de transmitir a V . Excia. as congratulações 
aprovadas pelo Diretório Central dêste Conse
lho, na reunião de 13 .do corrente por motivo 
do acêrto da escolha do eminente cientista 
professor .José Carneiro Filipe para exercer o 
elevado cargo de diretor do Serviço de Esta
tlstlca Demográfica, Moral e Polltlca dêsse 
Ministério". 

Aproveito a oportunidade para apresentar 
a Vossa Excelência os protestos de meu ele
vado aprêço." 

MINIS1'itRIO DA AGRICULTURA 

Serviço Florestal 

CRIAÇÃO DE UM HORTO FLORESTAL 
NO MUNICtPIO GOIANO DE SILVANIA -
O presidente da República sancionou recente
mente uma lei decretada pelo Congresso Na
cional, dispondo sôbre ·a criação, no munlclpio 
de Sllvània, no estado de Goiás, de um hôrto 
florestal que se subordinará ao Serviço Flo
restal do Ministério da Agricultura, devendo 
esta Secretarla de Estado entrar em enten
dimento com o govêrno goiano e a Prefeitura 
daquele municlplo, a fim de obter as áreas 
de terra que para tanto se fizerem necesssá
rlas . Para o cumprimento dessa lei, que re
cebeu o n.• 612, foi determinada a abertura, 
pelo Ministério da Agricultura, de um crédito 
especial de Cr$ 552 300,00 destinado a atender 
a despesas com o pessoal e instalações do 
hOrto. 

~ 

MINISTIJRIO DA EDUCACA.O E SAtlDE 

Museu Nacional 

APOSENTADORIA DO PROF. ROQUETE 
PINTO. - Por decreto do presidente da Re
pública, recentemente assinado na pasta da 
Educação, foi aposentado no cargo de natu
ralista do Museu Nacional. o professor Edgar 
Roquete Pinto, con9Ultor-técnico do Conselho 
Nacional de Geografia . · 
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MINIST.f::RIO DA GUERRA 

Serviço . Geográfico do Exército 

REASSUME SUAS FUNÇõES DE DIRE
TOR DO S.G.E. O GENERAL POLLI COlnLHO 
- Reassumiu as su~ funções de diretor do 

S~rvlço Geográfico do Exército, o general 
DJalrna Polll Coelho, membro do Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia, 
que estivera afastado daquelas funções em vir
tude da sua designação para a chefia do De
partamento Técnico e de Produção do Exér
cito, ·cargo para o qual acaba de ser nomeado 
o general Cândido Caldas. 

iC 

Certames 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

GEOGRAFIA DE LISBOA 

CIRCULAR PRESTANDO ESCLARECI
MENTOS AC:l!lRCA DAS MODIFICAÇõES VE
RIFICADAS EM VIRTUDE DO ADIAMENTO 
DO CERTAME - Em circular recentemente 
distribulda aos Interessados e órgãos de divul
gaçãô, a União Geogràflca Internacional pres
tou os seguintes esclarecimentos a respeito das 
modificações verificadas em face do adiamento 
do Congresso Internacional. de Geografia, cuja 
instalação está definitivamente marcada para 
8 de abril do corrente ano na capital portu
guêsa: 

1 - Adiamento do O<mgrelso - No fim do 
mês de julho último, fizemos chegar a todos 
os membros Inscritos do Congresso bem como 
a tôdas as pessoas que nos tinham manifestado 
o propós1to de participar do mesmo, a comu
nicação do adiamento do Congresso, decidida 
por unanimidade pela Comissão de Organiza
ção. Tal circular, dirigida a t~das as Comis
sões Nacionais de Geografia, expunha minu
ciosamente as razões dessa decisão. Repro
duzimos abaixo seus trechos principais . 

"O número de Inscrições ao Congresso In
ternacional de Geografia de Lisboa, encerra<t.o 
a 16 de junho, é lnf!mo, menor do que fariam 
prever as numerosas cartas recebidas no in- · 
tervalo da distribuição das duas circulares. 

"A Comissão de Organização empenhou-se 
em interessar o maior número posslvel de 
geógrafos e Instituições ou serviços relacio
nados com a geografia, tendo feito ampla 
distribuição de circulares do Congresso, 4 000 
exemplares dos quais foram enviados ao es
trangeiro. De 57 palse.s convidados, 38 não nos 
enviaram nenhuma adesão . Dentre os mem
bros das junt.(18 das secções, ·bem como das 
comissões nomeadas pela União Geográfica 
Internacional, muitos não se inscreveram. Das 
cinco excursões simultâneas que havismos pro
gramado, três não poderiam realizar-se, pois 
era reduzldlsslrno o número de participantes. 

"Conseqüentemente, atendendo à.s circuns
tâncias, a Comissão de Organização decidiu 
transferir o Congresso para 1949, deferindo à 

• Comissão Executiva da União Geográfica In
ternacional a escOlha do mês de abril (semana 
santa) ou setembro. 

"A Comissão de OrgaÍllzação permite-se re
cordar os fatos seguintes em apoio da deci-
são que acaba de tornar: \ 

"Determinava o uso que a fixação do lu
gar do próximo Congresso antecedesse o tér
mino da última reunião. Tal não se deu, toda
.via, em Amesterdão e a escolha de Lisboa não 
se concretizou senão decorrido um ano (1939), 
devendo o Cong~esso realizar-se em 1949 . 
Quando, finda a guerra, se pôde reatar os 
contratos cientltic s, nil.o se manteve essa es
colha, tendo sido formuladas consultas nesse 
sentido, cujo resu~tado em favor de Lisboa só 
foi oficialmente co):nunicado ao govêrno portu
guês em novembro de 1946, Isto é, um ano 
após o presidente da União Geográfica Inter-

nacional e o secretário da Comissão de Orga
nização terem permutado as prlmélras cartas 
nesse sentido. 

Desde o Inicio; consoante urna sugestão do 
presidente ·da União, a Comissão Organizadora 
propuzera para o fim em vista o ano de 1949. 

Ao submeter o projeto da primeira cir
cular ao presidente da U .G. I. (maio, 1947), 
a Comissão de organização insistiu neste par
ticular, por lhe parecer o ano de 1948 prazo 
demasiado exiguo para assegurar ao Congresso 
urna participação efetiva de ·membros e tra
balhos à altura da brilhante tradição· dessas 
assembléias : êste ponto de vista, porém, não 
foi aceito. Tivemos de preparar o Congresso 
em pouco menos de ano e meio, ao passo que 
as Comissões Organizadoras dos Congressos 
anteriores dlspuzeram de quatro anos . Infe
lizmente as adesões com que Unhamos o direito 
de contar não corresponderam a êsse esfôrço, 
sem dúvida em face da dificuldade em obter 
divisas ainda persistentes em muitos palses. 
Prolongar o prazo de recebimento das Inscri
ções, seria comprometer todos os procedimen
tos de organização; encerrá-las definitivamente 
redundarta em privar o Congresso de adesões, 
que não deixariam de verificar-se, se as pes
soas Interessadas em participar do mesmo pu
dessem dispor de mais alguns meses a fim de 
preparar sua viagem·. 

"A razão Invocada pelo presidente da União 
para apressar o Congresso e fixar-lhe a reali
zação para êste ano, era o desejo de restabele
cer o mais ràpldamente posslvel as relações 
cientificas lntern.aclonals. 

A tão relevante motivo tivemos de ceder. 
Infellzmente as circunstâncias se encarre
garam de provar que o momento não era 
oportuno e que as dificuldades do após guerra 
ainda não tinham sido definitivamente su
primidas . 

. Não é mister que essa primeira assem
bléia de geógrafos, após um Interregno de 
dez anos, falte aos objetivos que se propõe 
a atingir. Adiando o Congresso, temos a con
vicção de que se apresentarão novas adesões e 
que o Congresso· terá o caráter que a Comissão 
Executiva da União e a Comissão de Organiza
ção se empenharam em Imprimir-lhe: uma or
ganização Internacional que permita a todos os 
geógrafos estabelecerem ou renovarem rela
ções que desejàmos cordiais, fecundas e du· 
rávels". 

II - Vantagens concedidas aos Congres
sistas .,.-. Visos de entrada em Portugal. As 
autoridades· diplomáticas e consulares portµ
guêsas expedirão o viso de entrada, mediante 
a apresentação do titulo de membro do Con
gresso, às pessoas procedentes de palses na 
constância de telações diplomáticas· com Por
tugal. 

2. Alojamento . O Secretariado do Con· 
gresso assegurou a colaboração dos Serviços 
de Turismo do Estado {S. N. I.) para reservar 
cômodos para os congressistas nos hotéis de 
Lisboa, mediante uma prestação prévia por 
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parte dos Interessados. Encontra-se no fim 
desta circular uma lista dos principais hotéis 
cpm os. seus preços respectivos. 

3. V'8itas, recepglles e ezcurslles no de
correr do 00ttgresso. Estil,o previstas, além 
das diversas recepções, visitas aos monumentos 
e I!lUSeus de Lisboa; uma exposição de ca;rto
grafla portuguêsa da época dos grandes desco
brimentos; um percurso de caril.ter geogrA
flco de Lisboa e seus arrabaldes, um passeio 
de barco no Tejo ; duas excursões simultâneas 
de um dia cada uma, a saber a Estoril e ser
ra Q_e Sintra e à serra d'Arráblda. Todos os 
menl.bros do Congresso poderão participar 
dessas excursões. 

4. PubltcQ()lles do Congresso. Compreen
derão tais publlca~ões: a» os resumos das 
comunicações publicados na ocasião da aber
tura do Congresso; b) os relatórios das comis
sões da União Geográfica Intemaclonal; ,e) os 
folhetos de diretrizes sôbre as excursões; d) 
um volume contendo estudos de conjunto sô
bre a geografia de Portugal; e) as atas das 
reuniões, a serem publlcádas após o Congresso. 

O conjunto das publicações do Congresso 
não podera ser vendido senil.o por um preço 
Íl\lperior aos do direito de Inscrição. Solicita
mos, portanto, a atenção dos diretores de Bi
bliotecas, Institutos, Laboratórios, etc., Interes
sados nas publicações geográficas, sôbre as 
vantagens de providenciar a Inscrição dessas 
Instituições como membros do Congresso> 

5. E:x:curslles posteriores do Oongre11so. 
- Destinam-se essas excursões a dar a conhe
cer diferentes regiões portuguêsas, bem. como 
a ilha da Madeira. Visando, simultâneamente 
aos aspectos da Geografia Flslca e da Geogra
fia Humana, deverão proporcionar a oportu
nidade de se discutirem no campo os problemas 
que figuram na ordem do dia do Congresso . 

O número dos participantes dessas ex
cursões é limitado; as reservas serão feitas por 
ordem de Inscrição, mediante a entrega ante
cipada de 300 escudos para as excursões a 
Portugal e de 1 000 escudos para a de Madeira. 

Recomenda-se que os participantes indi
quem, por ordem d'e preferência as excursões 
de que pretendem participar, pois no caso de 
não haver vaga na primeira que houvesse pre
enchido, o Secretariado lhe promoveria a Ins
crição, dentro das possibilidades, numa das ex
cursões Indicadas em segundo ou terceiro lugar. 

III - Oomunicaglles ao OO'ngresso 1 A 
Comissão de Organização encarece aos Con
gressistas que façam saber, com a brevidade 
posslvel, o titulo exato das comunicações que 
pretendem apresentar. Um resumo que não 
exceda de 40 linhas Impressas (35 linhas datilo
grafadas com 50 sinais cada uma) nos deve ser 
enviado antes de 31 de Jane;ro . A Comlssã6 
Organizadora terA que recusar as comunica
ções que nil.o se enquadram no programa do 
Congresso, o mesmo procedendo com aquelas 
cujo resumos nil.o chegarem em tempo . hábil 
para impressão antes do Congresso. 

O alemão, o Inglês, o espanhol, o francês, 
o Italiano e o p&rtuguês serão, na forma do uso, 
as llnguas admitidas ao Congresso. A Co
missão Organizadora r,ecomenda, entretanto, 
dever cingir-se ao francês e Inglês, a apresen
tação das comunicações bem como a interven
ção nas discussões: será també,m de desejar que 
os resumos das comunicações sejam redigidos 
em francês ou Inglês, de preferência na lln
gua que não seja a do corpo do trabalho. 

Não nos parece necessário reproduzir a 
lista de questões preparadas pelas Comissões 
nomeadas pela União Geográfica Internacional, 
nem a das questões escritas na ordem do dia 

do Congresso, as quais constam da segunda 
circular (acrescentaram-se alguns temas dos 
Indicados na primeira). !!: bom lembrar que é 
ao Secretário da União Geográfica Internaclo,nal 
(2, rue des Doyens, Lotivaln, Belglque)- que 
se devem dirigir os Interessados no que diz 
respeito ao primeiro grupo de questões, as 
quais nil.o foram elaboradas pela Comissão Or-
ganizadora . · 

IV - E:x:cursllea : Não estão previstas al
terações quer nos Itinerários quer na duração 
das excursões . Os preços serão mantidos na 
medida do posslvel. !!: conveniente reduzir as 
bagagens a uma ualise e prever, em tôdas as 
excursões, clima e noites frias. 

Os Itinerários poderão ser modificados no 
caso de mau tempo. 

Os preços Indicados compreendem tôdas as 
despesas da partida de Lisboa ao retorno a 
essa cidade. 

V - OO'ndialles do OO'ngresso : Para Ins
crever-se alguém como membro titular do Con
gresso é de mister ensinar a Geografia, per
tencer a uma Sociedade de Geografia ou a 
uma Instituição ou serviço cuja atividade In
teresse a essa ciência. 

O boletim anexo, devidamente preenchido 
e acompanhado do montante da taxa de Ins
crição, fixada em 250 escudos, deve ser restl
tufdo ao Secretariado do Congresso, antes de 
28 de fevereiro . Os congressistas acompanha
dos por membros de sua familia podepi fazê-los 
inscrever como membros agregados do Congres
so, mediante quitação da quota de 150 escudos 
por pessoa. Tais membros gozarão de tOdas as 
vantagens dos titulares, não recebendo, todavia, 
as publicações do Congresso. 

A Comissão Organizadora não se compro
mete absolutamente com os membros do Con
gresso que nil.o façam chegar seus boletins de 
adesão qentro do prazo previsto. 

it 

IV ASSEMBU!:IA GERAL DA ASSOCIAÇ.10 
DOS GEOORAFOS BRASILEIROS 

SUA RECENTE REALIZAÇÃO EM GOIÃ
NIA - TEMAS ESTUDADOS E DISCUTIDOS 
- ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA A.G.B. 
PARA O EXERC1CIO DE 1949. - Com a par
ticipação de estudiosos e geógrafos repre
sentando várias Unidades da Federação, nota
damente aos filiados as secções regionais do Rio 
de Janeiro e São Paulo, reallz~u-se em Goiânia, 
capital do estado de Goiás, no perlodo com
preendido entre os dias 15 e 22 de dezembro 
próximo pas11ado, a· IV Assembléia Geral da 
Associação ·dos Geógrafos Brasileiros que 
contou com o apoio do governador Bueno 
Coimbra. · 

A escolha da capital de Goiás para sede 
dêsse certame justificou-se por fatores vários, 
e principalmente pelo lnterêsse que vem des
pertando atualmente a região em que se acha 
circunscrita, não só pelas condições pecullarfs
slmas que apresenta para estudo e observação 
çil.o como pela escolha de que se vem cogitando 
daquele local para instalação da nova sede do 
govêrno federal. 

Além de outros assuntos constantes da 
ajuda dos trabalhos, foram estudados no cer
tame os seguintes temas: "Geomorfogênese da 
cordilheira do Espinhaço", "O Planalto Brasi
leiro e o problema das suas formas de porme
nor", "A região da vinha no estado de São 
Paulo", "Os fatôres da formação . dos solos", 
"Duas formas de erosão de maré no baixo 
Amazonas", "As regiões de clrcundenudação 
pan-cretácea no Brasil", "As vias de comunl-
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-cação do Rio de Janeiro", "A cultura da ba
naneira no vale do Itanhahém", "Vlgllengas 
do Baixo Amazonas" . J!J de assinalar ainda, 
na ·sessão de encerramento da Assembléia, 
a 3"eallzação de uma conferência 'do governador 
Bueno Coimbra sôbre a transferência da Capital 
F4Jderal para o Planalto Central. 

! Ao término dos trabalhos da Assembléia 
que tivera como seu presidente -de honra o 
chefe do executivo goiano, procedeu-se à eleição 
da diretoria que regerá os destinos da Associa
ção dos Geógrafos Brasileiros no exerclclo de 
1949. A constituição desta diretoria ficou 
sendo a seguinte: 

Presidente: Prof .. José Verlsslmo da Cos
ta Pereira; secretário-geral : Prof. Flâvlo Mar
ques de .Almeida; diretor dos anais: Prof. 
Aroldo de AzevedCI>. 

-iC 

CONGRESSO MUNICIPALISTA 

SUA RECENTE INSTALAÇÃO EM UBE
RABA - Com a presença do Sr , Rafael ·xa-

vier, secretário do Instituto Brasileiro de Geo- . 
grafia e Estat!stlca e dirigente da Assoclaç_ão'. 
Brasileira de Munic!pios, inaugurou-se a 80 di!': 
janeiro, na localidade mineira de Uberaba o 
Congresso Municipalista, convocado para dls"·· 
cussão de v~rlos assuntos relacionado com a 
vida e as necessidades dos munlciplos, · e cujos 
trabalhos estão sendo presididos pelo Sr. Pe- • 
dro Aleixo, secretário do Interior do Estado de·· 
Minas Gerais. -

Segundo a agenda divulgada, o Congresso 
dlscutlr4 entre outros os seguintes principais 
temas : Municipalismo: transportes ferrovi.á-· 
rios, rodovlârlos, aéreos e fluviais; energia 
elétrica; produção, âguas e esgotos; urbanls-· 
mo; higiene e alimentação; educação, servli:oa. 
sociais e municipais e administração muni
cipal. 

• Por ocasião da Instalação do certame; o Sr. , 
Rafael Xavier fêz distrlbui~ão às pessoas .pre-
11entes de exemplares do livro Intitulado Go" 
v~rno Municipal no Brasil, de autoria do Sr; 
Océlio de Medeiros, e que acaba de ser lm~ 
presso no Serviço Gráfico do I.B.G.E .. 

~ 

Unidades Federadas 
BAHIA 

Instituto Geogriflco e Histórico 

FALECIMENTO DO HISTORIADOR BRAS 
DO AMARAL - Acaba de falecer em Salvador, 
o professor Brás do Amaral, sócio fundador do 
Instituto Geogrâflco e Histórico da Bahia, au
tor de importantes obras, das quais destaca
mos as Memórias His.tôricas da Bahia, e um 
valioso ensaio sôbre as lutas pela Indepen-
dência. -

Vivendo ultimamente na capital baiana, era 
o professor Brás do Amaral um dos entusiastas 
das projetadas comemorações do IV centenârlo 
da fundação da tradicional cidade brasileira, 
sendo presidente da Comissão organizadora do 
I Congresso de História da Bahia, cuja reali
zação constituirá. parte principal da.s ditas co
memorações. 

O Insigne historiador que desaparece aos 
noventa anos de Idade, foi mestre de sucessi
vas gerações de homens de cultura, E é, real
mente doloroso fazermos êsse registro, quando 
ainda há poucos dias consigná.vamos cousa se
melhante em relação ao ministro Bernardino 
José de Sousa, também como êle grande ex
pressão das nossas · letras históricas e geogrâfl
cas, no qual tinha o Congresso de História da 
Bahia e as comemorações do IV centenârlo da 
fundação daquela cidade um grande animador. 

MANUSCRITO INll:DITO DO SÃBIO TEO
DORO SAMPAIO - A Comissão Organizadora 
do 1 Congresso de História da Bahia, em coope
ração com o governador do estado, resolveu ad
quirir os originais do precioso manuscrito Iné
dito de autoria do sábio Teodoro Sampaio, sôbre 
a fundação da Cidade do Salvador, pa:ra que seja 
publicado no corrente ano. 

A escritura da cessão dos direitos autorais 
da Importante obra Inédita do notável historia
dor e geógrafo baiano, foi assinada, após a 
lavratura pública em tabelillo, no Salllo Rui 
Barbosa do Instituto Geográfico e Histór!.co da 
Bahia, apondo suas assinaturll.B no importante 
documento o presidente daquela Instituição e 
todos os membros da Comissão Organlzadbra 
do 1 Congresso de História da Bahia. 

SAO PAULO 

COMEMORAÇõES DE MAIS UM ANIVER
SARIO DE FUNDAÇÃO - São Paulo come
morou a 25 do mês de janeiro mais um ani
versário de sua fundação. Assinalando a data 
em que se rememora também um dos grandes 
capltulos da História do Brasil, várias e expres
sivas solenidades foram ali levadas a efeito, 
destacando-se as promovidas pelo Instituto 
Histórico e Geográfico local, em co.operação 
com outras entidades culturais e órgãos ofi
ciais do Estado, 

~ 

Exterior 
CUBA 

IMPORTANTE DESCOBERTA ARQUEO
LôGICA - Noticias procedentes de Fomento, 
Cuba, Informam terem sido feitas ali Impor
tantes descobertas arqueológicas. Segundo o 
referido informe consiste~ tais descobertas no 
encontro, em um túmulo, contendo ossos que 
se supõe serem de indlos Slboney, que habita
vam a ilha de Cuba em época bastante recuada. 
. A fim de examinarem o local da curiosa 
descoberta que fica a 180 milhas ao leste de 
Havana, um grupo de arqueólogos logo se dl-

B.G. -5 

riglu para Fomento, sendo os restos encontra
dos reçolhldos para estudos . 

ESTADOS UNIDOS 

Universidade da Califórnia 

EXPEDIÇÃO ANTROPOLôGICA AO CON
TINEN°TE AFRICANO - O explorador norte
americano Wendell-Phllllps, que se encontra 
atualmente no continente · africano, realizando 1 
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1tnvesttgaçõea ctettUflcaa sob os au19plcios da 
Universidade da Califórnia, enviou recente
uente aos l!lstadoa Unidos um amplo e minu
"doso relatório sõbre as atividades da sua ex
i>edlção às regiões da Atrica do Sul. 

Entre as muitas deeco}>ertas de lnterêsse 
·para os antropologistas, etnólogos e geólo
.gos, são mencionadas no referido relatório as 
·•egulntee: 1) a localização de uma tribo prl
'mitlva em Quênia. que vive com uma dieta de 
sangue e de lette; S) a descoberta de um depó
'lltto de fósaetfl de balela de 15 metros; 3) a 
'descoberta de pigmeus que vivem separados 
1111enas por alguns quilômetros de florestas 
'd.e gigantescos guerreiros watusl de 2,10 m de 
•tura; 4) a coleta de provas de que Moisés e 
tJs israelitas cruzaram não o Mar Vermelho, 
tnas uma extensão d'água rasa, mais para o 
aorte e, 1) a eac&Tação de ossos que perten
ceram a um tipo de homem-macaco ainda não 
conhecido, que talvez fôsse maior do que os 
CDnhectdoaJ at~ agora. All noticias em tõrno 
4eat& últt111a descoberta falam de um novo tipo 
de bom--acaco. maior do que o de J'ava, 

numa caverna Inexplorada perto de Swart
krans. 

Segundo a comunicação enviada pelo Prof. 
Wendell-Phllllps a expedição prosseguirá com 
seus trabalhos durante mais seis meses, para 
comprovar bem suas descobertas, após o que 

'regressará aos Estados Unidos . 

1l 
FBANCA1 

lnstltnte de France 

CONFEMNCIA DO HISTORIADOR BRA
SILEIRO CRISTOVAO DE CAMARGO - O 
historiador Cristóvão de Camargo, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
realizou recentemente em Paris, sob os auspl
cios do Institute' de France, uma conferência 
Intitulada: "Alguns episódios na formação do 
Império brasileiro". 

A conferência do historiador patrlclo fi;ii 
bastante concorrida e despertou real lnterêsse 
nos circulo& culturais da capital francesa. 

~ A l*gratla ~ a.a exeelente docnmenio geográfico, desde que se saiba,' exatamente o local 
..., fongrafade. Bnrie ao Con•elho Nacional de Geografia as foiograflas panorâmicas qne 
fHNIHlr, dendameate legendadas. 

. 



Relatórios de instituições de Geografia 
e ciências afins 

• 

Relatório das Atividades do Diretório Central 
do C. N. G. Desenvolvidas no Ano de 1948 

CAP1TULO I - OS FATOS · 

Composti;4o. Em 1948, houve uma única 
alteração na composição do Diretório : a substi
tuição do tenente-coronel Frederico Augusto 
Rondon (recentemente promovido a coronel) , 
como representante do Conselho Nacional de 
Estatlstlca, pelo capitão de fragata Manuel 
Pinto Ribeiro Esplndola, que se empossou no 
dia 7:1 de dezembro. 

Reuniões. O Diretório efetuou em 1948 
reuniões no número total de 86, sendo : junta
mente com a Assembléia Geral, 16 e Isoladas, 
20, das quais 16 ordlnàrlas e 4 extraordinárias. 

Deixou de haver 6 reuniões ordlnárla8, por 
falta de quorum, as quais de certa maneira 
foram compensadas Pelas reuniões extraordi
nárias. 

ViBitaa. O Diretório recebeu as seguintes 
honrosas vislta&i: do .. Dr . Leopoldo Neves, go
vernador do Estado do Amazonas, em 8 de de
zembro quando se tratou do caso do mapa do 
Estado em elaboração no Conselho e do proble
ma da divisão municipal e distrital do Estado, 
sôbre os quais os entendimentos !oram bem sa
tisfatórios ; do coronel F . S> Tandy e major 
Ricardo F . Wallace, do Interamerlcan Geo
de.tlc Sur.vey, em 1.• de junho, a propósito da 
projetada cooperação de levandmentos geodé
sicos e topográficos do território brasileiro, 
cuj0 plano está sendo ainda estudado pelas 
au toridades superiores do pais ; do secretário 
da Viação e Obras Públicas do Estado do Rio 
de Janeiro, Dr. Bento de Almeida, que se !a- · 
zia acompanhar do Dr. Luis de Sousa, diretor 
do Departamento Geográfico do Estado, em 
lli de junho, que estabeleceram a conversação 
preliminar da qual resultou mais tarde o Con
vênio entre o Conselho e o Estado para a ela
boração de uma nova carta do Estado, ora em 
plena vigência; em 4 de maio, do Prof. Clarence 
.Tones e do Sr. Artur Slntzenlch, ambos técni
cos ·contratados pelo Conselho e que realizaram 
uma excursão de estudos durante 4 meses no 
Interior do pais; do major K . I. Adams e H. 
Helsh, do U.S. Geologlcal and GeodeUc Sur
vey e do Dr. O. Guthe, do· State Department, 
em 5 de outubro, técnicos americanos que 
vieram em visita de cortesia na sua passagem 
pelo Rio, rumo a Buenos Aires, onde partici
param da "IV Reunião .Pan-Amerlcana de 
Consulta eôbre Cartografia" . 

Resoluçlies . Além doe numerosos pro
nunciamentos, de várias naturezas, o Diretório, 
nas suas 20 reuniões, aprovou 30 resoluções, 
numeradas de 296 a 825 . 

A distribuição dfle resoluções pelos me
ses é a seguinte: em janeiro, 4; em fevereiro, 
8; em março, 4; em abril, 1; em agôeto, 6; 
em setembro, .8; em outubro, .2; em novem
bro, _1; em dezembro, 6. 

O dia em que maior nó.mero de re11oluções 
ae aprovaram foi 17 de agôeto, com 4; seguido 
dos dias 14 de setembro, 8 e 80 de dezembro 
com S cada . 

Cumpre assinalar a ausência do secretário 
geral em meados de maio e parte de junho, 
por motivo de viagem oo Planalto Central do 
Brasil em estudos 11õbre a localização da nova 
capital bra:sllelra e depois em virtude de ·gala, 
e em meados de outubro até !tns de novembro, 
em viagem à Argentina e ao Unlgual para par
ticipar da "IV Reunião Pan-Americana de 
Consulta sôbre Cartografia", como delegado do 
Brasil nomeado pelo Presidente da República, 
e para estabelecer entendimentos quanto à 
realização no Rio de .Janeiro, em agôsto vin
douro, da "I Reunião de Consulta BObre Gecr. 
grafia". 

A distribuição das resoluções quanto ao 
Ambito de sua Influência assim se apresenta: 
a) de caráter Internacional, 4~ de DS. SlS a 
816 (comemorações do Tratado de Madrl), de 
n. • 318 (proposta de agôsto de 1949 para a 
Reunião Pan-Amerlcana de Geografia) ·e n.• 
322 (adesão à União Geodésica e Geotlelca In
ternacional); b) de caráter nacional, 9, de ns. 
296, 306 e 321 (cursos em cooperação com a 
Faculdade Nacional de Filosofia), n.• 299 (es
tágio no Conselho de estudantes de engenha
ria), n.• 805 (biblioteca de Natal), ns . 308 e 309 
(certames nacionais de Geografia e História), 
de n. • 310 (cessão de materlsl à Diretoria de 
Estatlstlca) , de n.• 320 (abatimento nas publlca
cões); c) de caráter Interno, 17, de ns. 298, 301, 
802, 312 e 325 (orçamento do Conselho e execu
ção orçamentária); de ns. 300, 303, 304, 319, 323 
(pessoal), de n. • 297 (relatório do Diretório de 
1948), de n .• 307 (organização do Serviço de 
contabilidade) , de n. 0 311 (periódico GEO) 
de n. • 314 (súmula mensal das atividades dÓ 
Conselho), de n.• 315 (Regulamento do Con-
11elho), de n.• 317 (Comissão de Geografia) , de 
n . • 324 (programa de atividade de 1949). 

As resoluções de caráter Interno, que síl.o 
a maioria, podem ser dlstribuldas por assunto 
do seguinte modo: a) sõbre assuntos geral'!, 
Interessando a todos os órgãos do Conselho, 11 
(ns . 294, 301, 302, 311, 312, 314, 315, 319, 323, 
324, 325); sobre assuntos especlflcos, Interes
sando a detenninados órgãos do Conselho, 6 
(297, 300, 303, 304, 307, 317). 
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'OAPfT'ULô U - APRl!JCIAÇÃO DOS FATOS 

Apre~4o geral. Foi realmente s11.tlsfa
t.órla a atuação do Diretório em 1948: efetivou 
l'eunlões em bom número; recebeu visitas de 
distintas personalidades que não se limitaram 
a troca de cortesias, porquanto foram direta-
01ente tratados e encaminhados assuntos Im
portantes de lnterêese mútuo; aprovou Inúme
ros pronunciamentos, com os quais fêz o Conse
lho presente às ocorrências da Geografia na
cional, na forma adequada a cada caso; bai
xou numerosas resoluções com que deu solução 
conveniente aos assuntos externos e Internos 
da Instituição, sujeitos à sua consideração. 

Assim, as necessidades da vida do Conse
lho foram bem atendidas: ào ponto de vi8ta 
eatruturai, aprovando-se definitivamente o novo 
Regulamento do Conselho (Res . 315), proven
do-se à organização do servlco próorio de Con
tabilidade (Res. 307), constituindo-se a Co
missão de Geografia, consultiva do Serviço de 
Geografia e Cartografia (Res . 317), reestrutu
rando-ee a carreira de dactilógrafos (Res. 303) ; 
ào pOtlto de v'8ta func,Otlal, cuidando-se de 
assuntos de repercussão Jnternaclonal (Resolu
ções na. 313, 316, 318, 322). aprovando medidas 
com que o Conselho se entrosa no pais com 
outras instituições e Iniciativas de lnterêsse 
geogré.fico ou cartográfico (Resoluções ns. 296, 
299, 305, 306, 308, 309, 310, 320, 321), atendendo 
à movimentação Interna do Conselho em geral 
e dos seus órgãos em especial (Resoluções na. 
!197, 314, 324), sôbre atividades; (Resoluções ns. 
298, 301, 30!, 312 e 326) sôbre orçamento; (Re
soluções ns. SOO, 304, 319 e 328), sôbre pessoal; 
(Res. n.• 311, sôbre publicação). 

No"M CnCcfotiuaB. O Diretório aprovou al
gumas iniciativas que, sendo novas, caracteri
zam o ano de 1948, porque abrem perspectivas 
Interessantes à atuação do Conselho e refletem 
e - desenvolvimento dos seus trabalhos. 
; São em número de cinco: no campo lnterna

cfonal, a adesão à União Geodésica e Geoflslca 
Internacional (Res. 322) ; no campo de coooera
ção lntetadmlnlstratlva, a realização do Curso 
de Geografia Regional na Faculdade Nacional 
de Filosofia (Res. 306); finalmente, no campo 
Interno, a organização do serviço próprio de 
contabilidade (Res. 807); o preparo da sdmula 
mensal da a~lvldade do Conselho (Res. 314), e a aproY&çã':o prévia do programa anual das ati
vidades .do Conselh.o (Res. 324). 

A adesão do Brasil à União Geodésica e 
Geoflslca Internacional Impunha-se em face do 
deaen•olvlmento que se observa no pais dos 
trabalhos especializados correspon·dentes . 

De acôrdo com a resolução 322, o Conselho, 
a. partir de 1949, tomará sob seus cuidados a 
adesão à União: para o pagamento da quota 
de adesão foi prevista verba no orçamento de 
1949 (Res. 325), e quanto à participação bra
sileira nas at!Yldades da União foi previsto que 
a_ Conselho se articularia com • repartições ln
t.el'essadas, para que do intercâmbio Si! reco
lha o melhor proveito posslvel. 

A adesão é de grande Interesse cientifico 
e é Indispensável na União a presença do Bra
stl porque, além do mais, estamos, através do 
Conselho, medindo o maior arco de meridiano 
do hemisfério merldionat (de Tôrres a Go!A
nta, a• longo dlll!l longitudes 499 30' W . Gr.). 
__ A tnlctatlva do Curso de Geografia Regio

rtllll na Faculdade Nacional de Filosofia é ani
mador lndiclo da compreensão das duas instl
bllçlle.a em favor da modernização dos cursos 
de preparação de geógrafos. 

O Conselho não pode ficar Indiferente ao 
problema, ao contrário, cumpre-lhe envidar to
dos oa esforços para que o curso oficial de 
Geografia seja o mais eficiente posslvel, e 

assim possa o pais contar com geógrafos me
lhor preparados, aos quais se possam confiar 
os crescentes encargos da investigação cienti
fica, 

.Justifica-se pois o auxilio do Conselho à 
Faculdade, até que ela se organize conveniente
mente, separando o Curso de Geografia do de 
História, dando-lhe um currlculo moderno. 
- A organização do servti;o próprio de .con
tabilidade representa uma conveniente divi
são de trabalho, conforme decidiu a direção do 
I. B .G.E., e também reflete o desenvolvimento 
do Conselho que, para 1949, conta com a avul
tada dotação de Cr$ 22 439 100,00. 

Ademais, está em estudos no Congresso 
uma lei, proposta pelo Presidente da Repiibll
ca, no sentido da separação e autonomia das 
duas Secretarias Gerais dos Conselhos . compo
nentes do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estat!stlca, que passarão a ter atribuições 
Iguais, cada qual atuando no setor próprio. 

O Importante é o Conse_lho dispor de um 
serviço eficiente, bem equipado, com que seja 
possivel estabelecer-se rigorosa contabilização 
das despesas, a permitir · em qualquer tempo 
tôda flscallzação o verificação, que ~r deseja
da, e sobretudo severo · contrôle da execução 
orçamentária e da aplicação dos recursos do 
Conselho . 

Através de suas decisões - o prep!ifo da 
sdmula mensal das atividades e a aprotação 
prévia do programa anual de trabalhos - o 
Diretório Introduziu na vida do Conselho duas 
Iniciativas novas, de grande transcendência, 
porque são lndlscuUvel demonstração de cons
trutiva sinceridade. 

Com êsses documentos, o Conselho compa
rece lealmente perante o público, apresentando.. 
lhe o que fêz em cada mês transcorrido e o 
que pretende fazer em cada ano entrante. 

Com a sua lealdade, o Conselho multo lu
crarA : o público poderá julgar, sereno e se
guro, a sua operosidade e a utilidade da sua 
ação, e, em conseqüência, surgirá uma critica 
altamente construtiva, por isso que baseada 
na observação exata e constante dos fatos .-

Ademais, já é vultoso o recur8o que a na
ção confia ao Conselho e é preciso que se saiba 
claramente como tal recurso é aplicado, para 
que dêle se recolha o melhor rendimento pos
slvel em favor do conhecimento geogn\flco e 
cartográfico da terra brasileira. 

Melhor de~onstração não poderia o Con
selho dar do seu sincero propósito de bem ser
vir a nação. 

Dec'81les 'mportant&. Nessa apreciação 
dos fatos, cumpre aselnalar, além das iniciati
vas novas já comentadas, as principais deci
sões já tomadas pelo Diretório, aprovando me
didas de importAncla e oportunidade. 

A aprovação definitiva do novo Regulamen
to do Conselho (Res. 315), anteriormente apre
ciado pela Assembléia Geral, veio dar estrutura 
e normas atuallzadas à Instituição, cujo estatu
to básico era ainda o estabelecido em 1937, 
quando da sua -instalação. 

Acresce ainda uma circunstância honrosa 
para o Conselho Nacional de Geografia : a ·apro
vação definitiva do Regulamento foi dada por 
delegação do Conselho Nacional de Estatlstica 
que transferiu para o nosso Conselho a delega
ção, estabelecida na legislação, para a refor
ma do Regulamento e dispositivos regimentais. 

Bem agiu o Diretório estendendo aos fun
cloné.rlos do Conselho as vantagens conferidas 
ao funcionalismo federal pela lei n. • 488, de 
16 de novembro último (Resoluções ns. 319 e 
323), e felizmente as pro"Vldências correlatas 
foram cor.oadas de pleno êxito, porquanto aln-
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da em 1948 o pessoal recebeu os aumentos de 
vencimentos a partir do mês de agôsto. e para 
194'9 foi previsto na verba pessoal quantitativo 
suficiente ao aumento concedido. 

Finalmente, é de assinalar-se que a propos
ta do Diretório quanto à época da realização da 
"I Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sôbre 
Geografia" (Res. 318) foi bem aceita pelo Co
mitê Executivo do Instituto ~an-Amerlcano de 
Geogratla e História, de modo que a organi
zação do certame Internacional poderá tazer-se 
em condições de êxito, a assegurar em agôsto 
vindouro à capital do nosso pais assistir à 
expressiva demonstração da cultura geográfica 
do continente americano. 

CONCLUSÃO · 

O Diretório procurou cumprir bem ·as suas 
tarefBS. ' 

Nesse propósito agiu devotadamente, atin
gindo a quanto o seu entendimento permitiu. 

Assim, comparece tranquilo ao julgamento 
da .Assembléia Geral que, - esclarecida, com
preensiva e generosa como sempre, - .sabera 
suprir as de!lclênclwi da atuação do Diretó
rio Central no ano de 1948. 

Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 
1948. - Chrtst011am Leite de Castro, secretá
rio-geral do Conselho Nacional de Geografia, 

...
. Anualmente o Conaelho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografia• de 

a•peeto• geogrãficoe munlclpala, com direito a prêmloL Concoua com o. seus estad0ti 
.l'eosráflco•, 1ea1 levantamentos, sua documentação. 



Relatórios dos Representantes Estaduais, Apre ... 
sentados à VIII Reunião Ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. 
PABA1BA 

Pelo Sr. Ruben Gueiros, delegado da Pa
ralba à VIII Reunião Ordinária da Assembléia 
Geral do C.N.G., foi apresentado o seguinte 
relatório das atividades geográficas levadas a 
efeito naquela unidade federada, no perlodo 
de julho de 1947 a junho de 1948: 

Babem os membros desta Assembléia que 
recebi o encargo de representar a Paralba à 
'1ltlma hora. Substitui o Dr. Luls Periquito, 
que, na qualidade de diretor cie Estatlstlca do 
referido Estado, foi eleito para uma comissão 
Importante no Conselho de Estatlstlca e fi
cou com as manhãs tomadas nos trabalhos da 
Comissão e as tardes nas reuniões da Assem
bléia daquele Conselho. 

Nada recebi, pois, das mãos daquele a 
quem substituo nesta. reunião, além de um an
teprojeto de lei que teria sido encaminhado 
à Assembléia Legislativa estadual. 

Por isso mesmo deixei para inscrever-me 
como um dos '1ltlmos delegados para proceder 
à leitura do relatório e cumprir dispositivos 
expressos no regulamento do Conselho, a fim 
de aguardar a· vinda de elementos informati
vos solicitados por telegrama, sõbre o anda
mento do mencionado projeto de lei. 

Idênticos foram os fatóres que prejudlca.
ram o funcionamento dos Diretórios Regionais 
da maioria dos Estados da Federação, os quais, 
na Paralba, lnfluiram de maneira desastrosa 
porque nada mais se fêz em matéria de Geo
grafia. 

O Diretório Regional não funcionou uma 

vez ;:~e~~ceber 0 Dr. Chrtstovam Leite de 
Castro na sua recente passagem na capital da 

· Paralba, realizou-se uma reunião informal e 
tratou-se então da reorg1mlzação e funciona
mento do Diretório Regional de Geografia. 

A. responsabilidade do Diretório da Paralba 
està agora no cargo do Dr. Lula de Oliveira Pe
riquito, atual diretor do Departamento Esta
dual de Estatlstlcà e delegado do I.B .G.E .. 

Dada a tradição dêsse funcionário, muito 
espera a Paralba e particularmente o seu Di
retório Regional de Geografiu. 

Como o Amazonas, sofreu a Paralba um 
colapso nas suas '8tlvldades geográficas em 
conseqüência do afastamento do professor Sise-

• R. R . ~ Ao relatório acima acom
panhou, em anexo, o anteproJeto da lei or
gânica dos munlclplos do Estado da Paraiba, 
apresentado à Assembléia Legislativa daque
la unidade federada . 

D&lldo Costa que sempre dedicou os melhores 
esforços em prol daquelas atividades. 

Est.amos certos, porém, de que o atual dire
tor do D.E.E. continuará a movlmenltar o Di
retório Geográfico com o mesmo entusiasmo e 
eficiência com que dirige a Estàt!stlca Esta
dual. 

Está em andamento na AssembMla Legisla
tiva da . PJlraiba a reforma da lei orgânica dos 
municipios, contendo dispositivos e normas pre
vistas na lei n. 9 311. bises dispositivos e 
normas constituem o capitulo II do projeto de 
lei que está sendo estudado naquela assem
bléia e vai anexo ao presente para conheci
mento do Conselho . Estando o projeto ainda 
em discussão na Comissão de Constituição na 
referida Assembléia, o Conselho poderá pro
por quaisquer alterações julgadas convenientes. 

:1!i poss!vel .Que, para o ano, na Bahia, o 
representante da Paralba possa levar trabalhos 
apreciáveis. 

Concluindo êste relatório, devo realçar o 
desejo do governador Os~ldo Trlg\Jelro de 
prestigiar e dar eficiência às atividades dos 
dois órglos do I:B.G.E. naquele Estado nor
destino. 

Rio de .Janeiro, em 21 de julho de 1948 
- Ruben Gueiros. 

~ 

PABANA. 

•Pelo Sr. Alceu Trevlsanl Beltrão, presi
dente do Diretório Regional de Geografia do 
Estado do Paraná, foi apresentado na VII Reu
nião Ordlnària da Assembléia Geral do C.N .G. 
o seguinte relatório das atividades geográficas 
levadas a efeito naquele ·Estado, no perlodo 
de julho de 1947 a julho de 1948: 

Senhor .Secretário Geral. 

Na conformidade das disposições regula
mentares em vigor e usando das atribuições a 
mim conferidas, como presidente dêste colé
gio regional, tenho a honra de apresentar a 
V. Excla . um breve relato das atividades de
senvolvidas no setor geográfico neste Estado, 

N. R. - Além de farto material Ilustrati
vo, Inclusive· um mapa, em cõres, da divisão 
administrativa do Paraná, na escala de 
1 : 2 000 000, para o/qülnqüêni9 de 1947 a 1952, 
foi incluldo no presente relatório numerosa cor
respondência relativa aos vários assuntos nêle 
ventilados, bem como um rápido relato a propó
sito da cidade balneária de Calubà de cuja edi
ficação se cogita. 
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durante o perlo~o que decorre entre 1. • de ju
lho de 1946 a 30 de junho de 1948. Devemos, 
entretanto, afirmar, de Inicio, e com respeito 
à verdade, que as atividades dêste Diretório 
Regiona!' foram de pequena significação, de
corrente da não efetividade d'as reuniões ordi
nárias· regulamentares, em faée de circunstân
cias 'várias que as Impediram dentre as quais . 
salientamos, a da transição continuada doe 
titulares !mediatos do govêrno no perlodo que 
precedeu ao regime constitucional e em se
guida, a da reorganização que se processou 
nos serviços administrativos, alguns de nature
za Imediata e subordinados a dispositivos da 
Constituição Estadual. 

Assuntos de singular relêvo e de grande 
lnterêsse geográfico, tiveram seus estudos res
tringidos a prazos limitados e exlguos, fugindo 
a êste Diretório as possibilidades de seu maior 
pronunciamento, mesmo porque a maioria de 
seus membros efetivos, os chefes doe serviços 
geográficos do Estado, se encontravam total
mente empenhados na execução ,dêsses traba
lhos, cuja urgência se traduzia pela reiterada 
solicitação do govêrno e sua objetiva orientação, 
tal como se verificou na "Divisão 'Adminis
trativa do Estado" e n<> "Tombamento Geral 
dos Serviços de Colonização" . 

CONSTITUICÃO FEDERAL - 18-9-1946 
CONSTITUIÇÃO E~TADUAL - 12-6-1947 

Datas magnas, de exponencial expressão 
hlstõrlca nacional e estadual, não poderiam fi
car sem registro neste singelo relat.o do Di
retório Regional do Paraná. 

Nesta oport\lnldade, pois, trazemos as nos
sas congratulações ao presidente do I.B.G.E., 
ao secretário"geral do C. N .G. e aos delegados 
dos governos estaduais ora reunidos em As
sembléia Geral, ao tempo em que, formulamos 
os nossos votos, mais sinceros, para que sob a 
égide dos sublimes postulados da democracia e 
soh o amparo e proteção da lei, possamos nos 
dedicar ao trabalho construtivo e perseverante 
do estudo da nossa terra e da nossa gente, 
assegurando o desenvolvimento e cumprimento 
do programa do I.B .G .E. pela cooperação In
tensiva no âmbito geogrâtlco com o Conselho 
Nacional de Geografia sob a orientação escla
recida e brilhante de seu secretário-geral. o 
Eng . Chrlstovam Leite de Castro. 

Divi84o adm,n'8trativa. Quando da ela
boração da Carta Constitucional do Estado, o 
Diretório Regional, em reunião especialmente 
convocada, aprovou sugestões a serem encami
nhadas à Assembléia Legislativa, visando a 
conservação das normas de sistematização já 
consagradas, encaminhando o seu presidente, 
a respeito, a seguinte mensagem ao governador 
do Estado: 

"Tenho a honra de levar ao conheclmf)nto 
de V. Excia., que o Diretório íle Geografia, em 
reunião extraordinária realizada nesta data, 
houve por bem aprovar a sugestão anexa, refe
rente à norma de divisão administrativa do 
Estado. 

Devo acentuar que, foi finalidade 11nlca, a 
de harmonizar interêsses ·consubstanciados na 
emenda submetida à deliberação da Assembléia 
Legislativa, hoje ·divulgada pela imprensa, 
com objetivos preclpuos do Diretório Regional 
üe Geografia. 

Solicitando, em nome do Diretório, que V. 
Excla. se digne de encaminhar a sugestão re
ferida à apreciação da Assembléia Legislativa 
Estadual, valho-me da oportunidade para apre
Bentar a V. Excla. os meus protestos de alta 
consideração e aprêço. " 

As sugestões aprovadas para Inclusão en
tre as disposições transitórias da Carta Constl
tuclo~al do Estado são as seguintes: 

Art. - ·Será conservada a norma de re
visão qülnqüenal da divisão administrativa do 
Estado, ficando o Poder Executivo. autorizado 
a elaborar o respectivo quadro, o qual será 
submetido à apreciação da Assembléia Legis
lativa dentro do prazo de 90 dias, a contar des
ta data. 

Art. - Serão lncluldos no quadro previsto 
no artigo anterior, com a categoria de munlcl
plos os atuais distritos cuja arrecadação muni
cipal seja Igual ou superior ao mlnlmo arre
cadado pelo munlclplo de menor renda no 
exerclclo anterior e que apresentarem em seu 
atual quadro urbano 200 moradias, pelo menos. 

Art. - Não serão conservados os atuais 
munlcipios · do Estado, desde que, em conse
qüência das alterações previstas no artigo an
t erior, deixem de preencher os requisitos mlnl
mos fixados no mesmo . 

Parágrafo 11nlco - Fica o Poder Executivo 
autorizado a propor e justificar as moMfica
ções decorrentes da aplicação dêste artigo, no 
quadro da divisão administrativa que será ela
borado . 

Art. - Em casos especiais, o Poder Exe
cutivo poderá propor alterações nas linhas di
visórias das novas entidades, desde que aten
dam ao melhor aproveitamento de acidentes 
naturais, às conveniências administrativas e ao 
lnterêsse das populações locais . 

Art. - Como órgão técnico-consultivo para 
dellberaç~ atinentes ao estudo de assuntos 
geográficos,. ficará o Poder Executivo autori
zado a criar um Conselho nos moldes do Di
retório Regional de Geografia que contará com 
a colaboração do Departamento de Geografia, 
Terras e Colonização". : 

Com relação . ao assunto a Divisão de 
Geografia em.itlu parecer em expediente do 
palácio do govêrno acompanhando a "exposição 
de motivos do I.B .G.E . " capeada por oficio 
de 'lf1 de maio de 1947 do Exmo. Sr. Presidente 
daquela entidade, a qual foi emcamlnhada à 
Assemblêla Legislativa, traduzindo o pensa
mento do Diretório. 

Ainda como demonstração do empenho do 
D .R . pela conservação das normas estatul
das pela lei n.• 311, de 2 de março de 1938 e 
julgamos merecer transcrição, o Inteiro teor do 
oficio n.• 288-41 do diretor do D .G.T.C., da
tado de 16 · de maio de 1947 e encaminhado à 
consideração do Exmo . Sr. governador. 

"Atendendo a solicitação do Palácio do Go
vêrno, por Intermédio do Gabinete desta Se
cretaria, tenho a honra de devolver a V. Excla. 
os processos Inclusos, protocolados sob n. • 
2 856/947, 1904/47, 2 286/947 e 2 456/43, atinen
tes à elevação de vários distritos à categoria 
de munlcfplos. 

2) Devo dizer, com relação ao assunto: 
que êsses protocolos, elaborados sob a forma 
de memoriais e abaixo assinados, aguardavam 
a primeira reumão do Diretório Regional de 
Geografia, recentemente organizado, a fim de 
sofrerem estudo e solução de acôrdo com as 
normas legais que regem a maté.rla. 

3) Mister se faz também esclarecer que 
nenhuma ocasião seria mais oportuna para ven
tilação do assunto, que se relaciona Intima
mente com as . atribuições do Diretório Regio
nal de Geografia, agora que o Legislativo pa
ranaense, elaborando o anteprojeto da Consti
tuição, estabeleceu prazo para apresentação de 
sugestões. 

4) Seria, pois, de tôda conveniência e soli
cito de V. Excla. essa providência urgente, 
que se encaminhasse à; Assembléia Legislativa 
do Estado a cópia Inclusa do decreto-lei fe
deral n.• Slt, de 2 de maio de 1938, que estabe
lece ·normas pelas quais se fará a divisão ter
ritorial do pais, tanto mais que o art . 124, da 
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atual Constituição Nacional, confirmou a inal· 
terabllldade qülnqüenal da divisão judlciãrla 
do pais. 

5) Anexo, Igualmente, um telegrama do 
Conselho Nacional de Geografia ressaltando a 
necessidade de serem confirmadas pelas Cons
tituições estaduais, os prazos e demais normas 
lnstituldas pelo decreto federal citado . " 

Promulgada a Constituição do Estado em 
12 de junho de 1947, prevalecia, a contar desta. 
data, o prazo de 30 dias fixado pelo Art. 10 
das Disposições Transitórias para apresenta
ção, pelo Poder Executivo, do projeto da nova 
divisão administrativa do Estado, diploma le
gal, que originou, desde 101rn. as medldM ne
ceseârias à colimação dêsee objetivo consubstan,
ciadas em oficio do Exmo. Sr. governador do 
Estado ao Exmo. Sr. secretário de Viação e 
Obras Ptlblicas e por êste titular despachado 
ao Diretório Regional capeando regular ntlme
ro de· processos que se referiam a0 assunto, 
ressj1.ltando dentre êles, a aspiração de vários 

· distritos do ·Estado de sua eJevação à categoria 
de municlplos. 

O encaminhamento dêste volumoso expe
diente à Divisão de Geografia do Departamento 
de Geografia, Terras e Colonização, com atri
buição de elaborar p projeto citado, permitiu 
a conservação dos J)rinclpios normativos espo
sados pelo D.R. e a sua conclusão dentro do 
prazo estabelecido com a apresentação do tra
balho condensado em um tlnico volume do 
qual anexamos um exemplar a êste relatório. 

O projeto apresentado pelo govêrno do Es
tado à Assembléia Legislativa, objetivou, em 
linhas gerais. o atendimento reclamado pelo 
rápido desenvolvimento ae regular número de 
distritos notadamente da região norte do Es
tado, do que resultou a proposta de elevação 
a munlcipios, daqueles que se encontravam em 
condições de manterem autonomia administrati
vas como novas células do organismo estadual. 

Proposta, Igualmente, a elevação de povoa
dos à categoria de vHas, dentre os que, pela 
densidade de sua população e número de ha
bitações mereciam a condição de sede de dis
trito. 

Em ambas, a de criação 'de munlclpios e 
de distritos, foram observadas as normas esta
tuldas pelo I .B.G.P;. visando a sistematização 
e uniformidade da divisão administrativa no 
pala. , 

Sub~etido a exame na Assembléia Legis
lativa, o projeto em referência sofreu várias 
emendas, colimando principalmente a criação 
de novas unidades, recordando dai a necessida
de de revisar o trabalho apresentado, atua
lizando-o na conformidade da lel n. • 2, de 10 
de outubro de 1947 que fixou a nova divisão 
administrativa do Estado e estabeleceu os prln
clpioa reguladores da sua alteração ·e vigência . 

:&:ste trabalho de revisão e atualização do 
primitivo projeto estã sendo completado pela 
Divisão de Geografia do Departamento de Geo
grafia, Terras e Colonização, que o concluiu 
no tocante à descrição das linhas divisórias 
dos munlclpios e distritos, encontrando-se em 
andamento a confecção doa mapas municipais 
correspondentes às novas divisas, o que de
manda prazo regular para sua conclusão. dada 
a alteração provocada na confrontação da 
maioria dos munlciplos existentes. 

J!l propósito do govêrno do Estado dar di
vulgação de volU\Jle& impreasqs' contendo a 
divisão administrativa e judlci4'rla do Estado, 
enriquecida com dados relativos a superflcle e 
população, tão logo sejam completados os 1'8-
tudos e aprovada a divisão judiciária, que 
constituirá, sem dtlvlda, um trabalho de grande 
interêese coletivo como obra de consulta de 

singular relêvo geqgráflco e de documentação 
histórica da evoluÇão administrativa do Es
tado . 

Sintetizando as alterações fundamentais 
Introduzidas pela lei n. • 2, transcrevemos abai
xo a relação dos novos munlclpios e distritos . 

MUNICtPIOS 

1 - Abatlá 
·2 - Aralporonga 
3 - Arapongas 
4 - Bela Vista do Paralso 
5 ..... Cambé 
6 - Campo Mourão 
7 - Cinzas 
8 - Curlúva 
9 - Guaraqueçaba 

10 ""' Guaratuba 
11 - Ibaiti 
12 - Iblporã 
18 - .Jaguapitll. 
14 - .Jatalzlnho 
15 - Mandaguari 
16 - Porecatu 
17 - Põrto Amazonas 
18 - Quatiguá 
19 - Ribeirão do Pinhal 
20 - Rio BrRnco do Sul 
21 - $Rota Mariana 
22 - Timoneira 
23 - Ural 

DISTRITOS 

1- Rio Bom 
2 - .Jandaia do Sul 
3 - Sabaudia 
4 - Astorga 
6 - Guajuvlra 
6 - São Sebastião da Ainorelra 
7 - Tullias 
8 - Gualracá 
9 - Redução de Santo Inácio 

10 - Centenário do Sul 
11 - Guapirama 
12 - Virmond 
13 - Irerê 
14 - Maringá 
15 - Paranaval 
16 - Marialva 
17 - Sertaneja 
18 - Leópolls 
19 - Congonhas 
20 - Manuel Ribas 
21 - Alvorada do Sul 
22 - São Sebastião 
23 ~ Bela Vista do Parafso 

Decorrente ào desmembramento de alguns 
munlclplos para constitulrem as nov&\'I unidades, 
houve profunda alteração de âmbito territorial, 
tomando-se lmprescindlvel a atualização da 
supert1cle, por munlclplos e distritos, cuja re
lação ora anexamos, em frente. 

Apenas incompleta na parte que se rela
ciona com os distritos do municlpio de Corné
llo Procópio, recentemente criados, ll de cujas 
linhas divisórias não existem elementos topo
gráficos suficientes para sua perfeita caracte
rização em planta. dependendo de levantamen
to especial a ser executado no terreno. 

UNIFORMIDADE DOS DISPOSITIVOS LE
GAIS SOBRE A DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

E .JUDICIARIA 

A lei n.• 2, de 10 de outubro de 1947; e- a
lel orgãnlca dos munlclplos, esta conseqüente
mente de primeira no que tange aos dlsposltl
vos referentes à divisão administrativa, pres
crevem o perlodo qülnqüenal para a divisão 
administrativa em vigor. prevalecendo esta por 

' 
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fõrçe. dos citados Imperativos legais até 10 de 
outubro de 1952. 

Ocorre, ainda, a circunstância de se regis
trar o andamento; na. A.~isembléia Legislativa, 
do projeto da nova organização judiciária do 
Estado. 

.Justo encarecer, portanto, a oportunidade 
da Iniciativa do I.B.G.E. junto aos governos 
estaduais, no sentido de obter a uniformidade 
dos dhiposltlvos legais que regem. o assunto e 
que neste Estado se concretizou pelas demar
ches levadas a efeito pelo Dr . Paulo Alves, 
digno emissário especial do Instituto, a quem 
foi atrlbulda esta relevante missão, o qual, 
podemos afirmar, encontrou de part~ do Po
der Executivo dêste Estado o melhor acolhi
mento e decidido empenho em ver colimada 
tão Importante quão patriótica Iniciativa . 

Como presidente dêste col~glo regional po
demos assegurar ao egrégio Conselho que as 
medidas pleiteadas pelo I.B . G .E. foram de
-.idamente encaminhadas ao estudo do Poder 
Legislativo, credenciadas com o assentimento 
e lnterêsse do Exmo. Sr. governador. 

Transcrevemos na integra as medidas em 
aprêço. 

1. •) Alterações da lei orgllnica dos m.uni
cfpfos. 

Projeto de lei n .• ........ 

M od'fica o. art. '9. 0 e seus par d gra
fos da lei n. • 64, de 21 de fevereiro de 
1948, que dispõe sôbre a organi.zaç4o 
dos m.unicfpi os. 

A Assembléia Legislativa, etc. 
Art. 1.• - O art. 9.• da lei n.• 64, de 21 

de fevereiro de 1948 e respectivos parágrafos 
passam a ter1 a seguinte redação: 

O quadro !territorial dos munlclplos é fixa
do em . lei qülnqüenal, expedida nos anos de 
milésimos S e 8, para vigorar a partir de 1. • 
de janeiro do ano seguinte. · 

1 1.• - (Igual) - Durante a .vigência da lei 
qülnqüenal não podem ser feitas alterações no 
quadro terrUorial dos municlplos. 

1 2. • ~ (Igual) - Não se compreendem na 
proibição do parágrafo anterior, além das alte
ra\iões resultantes da realização do plebiscito, 
pequenas retificações de divisas, desde que não 
se transfiram habitantes, nem área de apreciá
•el expressão econômica, de um para outro mu
nlclplo. 

§ S. • - A lei de Inalterabilidade qülnqüe
nal prevista, mencionará, de forma adequada, 
as comarcas e os têrmos a que pertencem os 
munlclplos e os distritos componentes do res
pectivo quadro da divisão territorial-adminis
trativa do Estado, por ela fixado. 

§ 4.• - Na elaboração da lei serão observa
das as normas de racionalização e sistemati
zação consagradas, decorrrentes dos convênios 
firmados com os demais Estados, atendidas as 
peculiaridades locais. 

Art. 2.• - Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação revogadas as disposi
ções em contrário. 

2.•) Emenda ao projeto de lei da divi84o 
iudicidT'ia :do Estado, Jd em. e.• 
di8cuss4o na Assembléia. 

Art. - A presente lei entrará em vigor a 
partir de l. • de . janeiro de 1949 e prevalecerá 
até 31 de dezembro de 1963. 

Parágrafo único - A divisão judiciária do 
Estado será Inalterável durante o qüinqüênio de 
su~ vigência,. salvo proposta motivada do Tri
bunal da .Justiça. 

S.• Republicaç4o, · ampliada, da lei · n.• e, 
de 10 de outubro ~ 1941, que dis
põe sôbre a divis llo administrativa 
do Estado. 

A) A republicação da lei n .• 2, com as cor
reções indicadas, Incluindo-se nessa republica
ção, como anexo, o quadro geral de divisão 
territorial do Paraná, conforme os modelos 
ánterlores. 

B) Extensão da vigência da lei em aprêço 
até 31 de dezembro de 1953, a fim de fazê-la 
coincidir com o qüinqüênio fixado pelos anos 
de milésimos 3, e 8. " 

Mapa do Estado 

Trabalho de expres~lvo valor geográfico e 
de funde.mental lnterêsse do govêrno, a carta 
do Estado do Paraná, traduzindo a representa
ção mais atualizada do território pare.naense, 
teve a acolhida generosa do Conselho Nacional 
de Geografia que se propôs ao trabalho de sua 
Impressão, pelo que, renovamos, nesta oportuni
dade, a ·afirmação de nosso especial reconhe
cimento. 

Com o assentlIJ;lento do Exmo. Sr. gover
ne.dor, reproduzimos aqui e textualmente, o 
capitulo referente a êste empreendimento e 
constante da mensagem governe.mental apre
sentada à Assembléia Legislativa por ocasião 
da abertura da sessão legislativa de 1948. 

"No ano transato foram concluldos os tra
balhos de elaboração da nova carta geral do 
Estado, cuja Impressão. jã autorizada, se en
contra sob a responsabilidade do Conselho Na
cional de Geografia, em colaboração com o 
Serviço Geogrãflco do Exército, orgãos federais 
especializados · que, por deferência do Eng. 
Chrlstovam Leite de Castro e general Djalma 
Poli Coelho, aquiesceram em cooperar para 
a execução dêsse deslderatum, com notãvel 
economia para o Erário e garantias máximas 
de eficiência para o trabalho . 

Para a confecção do mapa em referência, 
que dentro de poucos meses serã dado A divul
gação, foram coletados elementos existentes na 
mapoteca do Departamento de Geografia, Ter· 
ras e Colonização, documentos cartográficos 
antigos e recentes, existentes no Arquivo Pú
blico e selecionados devidamente, trabalhos 
executados pelas Divisões de Terras e Coloni
zação, divisões judlclãrlas, relatórios de co
missões de limites, do Serviço Geogrãflco do 
Estado de São Paulo, e de outras fontes idô· 
neas, serviços que resultaram numa revisão 
completa de todos os mapas municipais exis
tentes. 

A detern\inação de coordenadas geogrãn
cas por engenheiros do Estado especializados 
no Conàelho Nacional de Geografia, permitiu 
que fõsse sanado regular número de inc0rre
ções existentes nos mapas anteriores, fixan
do-se a exata posição geogrãficla das cidades 
e vilas paranaenses . • 

O novo mapa do Paranã apresentarã a nova 
divisão administrativa do Estado com os seus 
atuais caracterletlcos toponlmlcos e com re
presentação cartogrãflca perfeita e atualizada.• 

• 
Coordenadas geogrdficas 

Tem sido objeto de preocupação do Estado 
e prosseguimento da campanha de determina
ção de coordenadas geográficas das cidades, 
vilas e pontos notáveis do ' território parana
ense. 

Interrompida jã hã algum tempo pela falta 
absoluta de PTOfieslonal especializado, grata 
é a afirmação de venn0s reencetados êstes tra
balhos, graças à valiosa colaboração do Con-
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selho mais uma vez confirmada, e consubstan
ciada na resolução n. • 279, de 4 de agOsto de 
1947 que autoriza a execução de trabalhos téc
nicos em cooperação com o Serviço Geográfico 
do Paraná . 

Embora, ainda não Iniciados por circuns
tâncias de momento, podemos afirmar que den
tro de breve serão tornados efetivos, de vez 
que foram removidos os impedimentos que 
antolhavam sua concretização. 

Trabalhos àe triangulactfo ào C .N.O. 

De especial significação e maior relêvo se 
revestem os trabalhos que se processam pelo 
Conselho Nacional de Geografia no território 
paranaense e cujo registro neste relatório fa
zemos com a maior aaUsfa.ção. 

De lmportAncla _capital pois que é a realiza
ção de trabalhos programados culdadoaamente 
para o extenso território nacional, não é, para 
nós, de menor expressão, por Isso que repre
senta o lançamento de bases as mais sólidas 
para os trabalhos de levantamento regional 
que por certo, obedecerão a um novo ritmo e 
de maior objetividade, dado o estimulo que 
dai resulta, além dos ensinamentos prátleos que 
foram colhidos nesta oportunidade pelos técni
cos do Estado que os acompanharam. 

SObre o assunto e visando o beneficio que 
representaria a ma!qr extensão ·dos serviços do 
Estado do Param\ o presidente dêste Diretório 
Regional, coronel Antenor de Alencar Lima, 
secretário de Viação . e Obras Públicas, houve 
por bem encaminhar o oficio seguinte: 

Bfmbolos do Estado ào Paraná 

Restabelecido pelo Decreto n. • 2 467, de 
31 de março de 1947 na conformidade da fa
culdade outorgada pela Constituição Federal, 
o uso da bandeira, escudo e hino do Estado do 
Paraná, tem a sua recomendação amplamente 
esclarecida nas considerações que precedem o 
citado diploma legal. 

O serviço de divulgação do Departamento 
de Geografia, Terras e Colonização os apresenta 
reunidos em um folheto Impresso . 

Origem e desmembramento àe municipios 

Slnteee da evolução polltlca e administrati
va do Estado, o esquema que ora anexamos 
é um trabalho de ensaio compilado pelo De
partamento de Geografia, Terras e Coloniza
ção, compreendendo o ciclo de trezentos anos, 
desde a origem a 26 de julho de 1648, data da 
fundação da vila de Paranaguá. 

A fonte de consulta que possibilitou a or
ganização do quadro em aprêço é o trabalho 
apresentado ao govêrno do Estado em 1924 pelos 
engenheiros Francisco G. Beltrão e :1. Moreira 
Garcez como componentes da extinta Comis
são Geográfica do Estado. 

ConclU8tfo 

Temos relatado, ao colendo Conselho, os 
trabalhos geográficos de maior relêvo neste 
Estado, dando, assim, cumprimento às disposi
ções regulamentar-es em vigor . --" Alceu Tre
v'8ani ~eltr/Jo . 

/ 

.... 
Concorra para que o Brasil seja cartogràflcamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à nova ediçio 

da Carta Geo&'ráfica do Brasll ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 



Relatório das Atividades Culturais do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro em 1948 

Pelo Eng. Vlrgl!lo Correia Filho, secretá
rio-geral do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, foi elaborado o seguinte relatório 
das atividades culturais daquele sodallcio no 
exerclclo de 1948: 

Quando o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro comemorou o anterior aniversário, 
ressoou neste recinto, ao dar conta dos traba
lhos da Secretaria, a palavra dout11 do profes
sor Feijó Blttencourt, que superiormente subs
tituiu o ausente, a quem os estatutos Incum
bem de semelhante obrigação. 

Andava por essa época o primeiro secretá
rio pelo México, a serviço do Instituto Pan
Americano de Geografia e História, para tomar 
parte, como representante do Brasil, na Pri
meira Reunião Pan-Amer!cana de Consulta so
bre História, realizada de 18 a 26 de outubro. 

. Co1!1 a cooperação dos delegados . de tõdas 
as naçoes americanas, exceto o Chtle e o Pa
raguai, e observadores enviados pela ONU, a 
UNESCO, União Pan-Amerlcana, várias uni
versidades e associações culturais, constituiu
se det!nltlvamente a Comissão de História. di
rigida pelo provecto historiador Sllvio Zavala. 
que ainda uma vez evidenciou suas excelentes 
qualidades de organizador e rara habilidade 
no conciliar opiniões divergentes . 

Traçaram-se-lhe as bases e programas de 
trabalho, desdobrados por quatro subcomis
sões, consagradas à História da América, ao 
Movimento Emancipador, aos Arquivos e ao 
Folclore. 

Cada uma destas com os objetivos nessa 
ocasião combinados, tem por sede o pais, cujo 
govêrno lhe proporcionou melhores condições 
de funcionamento, que foram, respectivamente, 
a República Argentina, a Venezuela, Cuba e b 
Peru. 

O Brasil nada poderia pleitear, pois que já 
lhe cabia a presidência do Instituto Pan-Ame
rlcano de Geografia e História, que o embai
xador :José Carlos de Macedo Soares dignifi
cou, e a da Comissão de Geografia, confiada 
ao engenheiro Christovam Leite de Castro . 

Dois postas d~ relevância, que evidencla.m 
não sõmente o alto conceito que mereceram tão 
consplcuas Individualidades, como inequlvocas 
homenagens ao Brasil. 

Todavia, ainda outras aflorariam, especial
mente dedicadas ao Instituto Histórico. 

Em verdade, não tardou a proposta apre
sentada pelo professor Angel Rublo, da Univer
sidade do Panamá, que assim rezava: 

"I - Considerando que o Instituto Histó
rico e Geográfico Brasileiro, comemora ama
nhã o 109.• aniversário de sua fundação; 

II - considerando que tão dilatado prazo, · 
desde sua fundação, em 21 de outubro de 1838, 
sempre se consagrou aos estudos de seu pro
grama; 

III - considerando que por suas ativida
des culturais, especialmente ·aquelas compreen
didas dentro dos ramos do conhecimento hu
mano que serão examinadas nesta Primeira 
Reunião de Consulta sôbre História, tem me
recido singular estima entre às Instituições 
congêneres, 

Resolve: 
1.• - que se inclua na ata do dia desta 

primeira sesão plenária dª Reunião de Consulta 
sôbre História, um voto de sinceras congra
tulações com o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, por motivo de completar o 109. • 
aniversário de sua criação, a . 21 de outubro· de 
1~48. 

2.• - que se envie um telegrama ao seu 
presidente perpétuo, embaixador :José Carlos 
de Macedo Soares, para lhe comunicar a de
cisão tomada nesta sessão plena . 

México, D. F., 20 de outubro de 1947. -
Angelo Rubio, Delegado do Panamá na Comis
são de Geografia." 

E por maior requinte de gentileza, susten
tou a sua ponencia, com o entusiasmo de leal 
amigo do Brasil, que teve ocasião de conhecer 
e admirar. 

Defendida com fervorosa eloqüêncMi e 
aprovada por aclamação, a proposta serviu 
para espelhar os sentimentos de' exuberante 
cordialidade das delegações, que decidiriam, 
mais tarde, ao cogitar dos planos de elaboração 
de grandiosa obra: 

"Aceitar e agradecer o oferecimento do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para 
cooperar, oportunamente, na elaboração da 
História da América, na parte correspondente 
ao Brasil." 

Destarte, competirá aos historiadores pa
trlclos, convocados pelo Instituto, apresentar à 
comunidade pan-americana a contribuição his
tórica da evolução do pais, que resultou da 
viagem de Pedro Alvares Cabral . Insignifi
cante colônia lusitana, de principio, vlçou e 
floresceu, em trajetória gloriosa, pontilhado de 
nobres anseios. de generoso pacifismo, que a 
transitória atualidade poderá garbosamente 
evocar, sem ocultar os per!odos sombrios· de 
crise, que não evitam as mais famosas na-
cionalidades. · 

Para tamanha tarefa, não faltarão obreiros 
Idôneos, tanto no quadro social do Instituto, 
como fora, pois o seu m1mero limitado não 
permite recolher todos quant9s fizeram jus ao 
ingresso, mercê de valiosos trabalhos, histó
ricos . 

Quadro social - Se as fileiras dos con
sagrados a miúde se desfalcam, aos Imperativos 
das contingências da vida, em . compensação 
surgem outros batalhadores, Igualmente bem 
aparelhados para a sadia campanha da cultura 
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histórica. Ainda no derradeiro perlodo, que 
nesta hora se remata, quantos não sumiram, 
emudecendo parlj. sempre? 

O ministro .Jerônimo de Avelar Figueira 
de Melo, tão precavido em suas passadas, como 
diplomata avezado a não adiantar passo algum, 
antes de se considerar firme na posição em 
que se encontrasse, teve os dias atalhados a 
26 de outubro, após o desastre em que se viu 
colhido por um automóvel. 

A 14 de janeiro, conbé a vez ao douto pro
fessor Escragnolle Dórla, cujo nome figura no 
cadastro social desde 1912, ao ser acolhido como 
sócio correspondente. 

Para mostrar, porém, que nem sempre a 
.Velhice é preferida, baqueou, fulminado em 
plena glória, o senador Roberto Slmonsen, 
quando, a 25 de maio, proferia famosa alocução, 
ao Interpretar à justa oe sentimentos de seus 
pares da Academia de Letras, em homenagem 
a ilustrado visitante. 

Também er11 dos menos Idosos o Dr. Luls 
Vieira da Siiva, que desapareceu a 5 de agos
to, depois de ter prestado, no desempenho do 
cargo de tesoureiro, vallosos serviços ao Insti
tuto, iniciados quando aceitou o encargo de 
elaborar a tese acêrca da "Organização Ad
ministrativa do Império". 

No dia seguinte, sucumbiu o professor Ote
lo Rele, que dedicara tõda a sua energia ao 
magistério, e tivera maior prazo para colabo
rar nas tarefas do Instituto, desde 6 de agõsto 
de 1921. 

Por último e recentemente, a 3 de se
tembro, ainda outro educador, o padre Leonel 
Franca, deixou órfã da sua assistência anima
dora a Pontlflcla Universidade Católica do 
Rio de .Taneh'o, da qual ei:a Magnifico Reitor. 

Esbateu-se a 4 de setembro, o vulto de 
quem andava como sombra, silenciosamente, 
entre os contempor4nços. Bem que lhe so
brasse cultura para versar qualquer assunto 
relativo A história, como demonstrou em obra 
magistral - A lgr6ja, a Reforma fl a Cium
sação e a HiBtória da Filosofia, não se tinha 
em conta de historiador e assim achou excessiva 
a homenagem que lhe prestou o In'stltuto, ao 
recebê-lo entre os seus, a 21 de dezembro de 
1943. 

Para as vagas. então existentes, no quadro 
social, a Assembléia Geral de 'l:l de agõst.o 
elegeu sócios honorários o ministro Adroaldo 
Mesquita da Costa, professor Agnelo Bitten
court e comandante Luls Alves de Oliveira 
Belo. 

Para sócios efetivos os professõres Fernan
do Antônio Raja Ga~lla, Adolfo :Morales de 
los Rios e José Honório Rodrigues, e sócio 
correspondente o ministro Guerreiro de Castro. 

Com os dois primeiros nomes o Instituto, 
além de escolher dois ativos pesquisadores, 
ainda prestou homenagem, em suas pessoas, 
aos Institutos Históricos estaduais, do Rio 
Grande do Sul e do Amazonas, que os tiveram 
para seus presidentes por longo prazo . 

R11-ja -Gabaglla adquiriu nomeada como pro
fessor e autor de livros de valla incontestável, 
como também o professor Morales de los Rios, 
atual presidente do Conselho Naclona,l de En
genharia e Arquitetura; o comandante 011-
velra Belo, que já ee fêz ouvir neste recinto, em 
sessã:o especial; José Honório Rodrigues, chefe 
de Divisão da Biblioteca Nacional ; Guerreiro 
de Castro, cujas preferências investigadoras se 
aplicaram' A genealogia e heráldica. . ' 

O Instituto confia em que A sombra esti
mulante de sua organização centenãria; conti
nuem os novos consóclos a empreender obras 
que lhes acresçam a nomeada de argutos pes
quisadores, em prol do engrandecimento cul
tural do Brasil . 

Conferência8 - Como de costume, a série 
de conferências foi Iniciada no dia devotado 
A comemoração do pan-americanismo, que dis
tingue os povos dêste continente, · Irmanados 
por sadios sentimentos de solidariedade e as
pirações pacifistas. 

A manifestação mais remota, que registram 
as crônicas, partiu de um brasileiro, Alexan
dre de Gusmão, embebido de radioso' idealis
mo, e natural seria que a outro patrlcio, em
baixador Gurgel do Amaral, coubesse a lnlcla
Uva da sugestão bem acolhida, mercê da qual, 
todos os palses americanos reafirmam, a 14 
de abril a sua crença nos prtnclpios da politlca 
de boa vizinhança e confiante fraternidade. 

A propósito, fêz-se ouvir a palavra abali
zada do coronel J. B. Magalhães,, que tomou 
para tema de sua conferência: "O Pan-Amerl
canlsmo no Quadro Geral da Clvllização Oci
dental". 

A 5 de maio, proficientemente estudou 
Afonso Costa o vulto lnconfundlvel de "Fer
reira França através da Polltlca e da Anedota• , 
assim comemorando o centenário de falecimen
to de culto baiano, que se distinguiu entre os 
contemporâneos, tanto pela inteligência, como 
por singularidades no proceder. 

No mês seguinte, a 2, tratou o desembar
gador Vieira Ferreira do "Descobrimento do 
Brasil", para apresentar novos argumentos fa
voráveis A prioridade português& nas explo
rações do litoral brasileiro. 

Secundou-o, na tribuna, o almirante Gago 
Coutinho, com o entusiasmo de ,xlmlo nave
gante, que sabe utilizar-se dos seus conheci
mentos náuticos em defesa da tese grata ao 
seu patriotismo. 

Presente A ses.são o embaixador de Portu
gal, Dr. João de Blanchl, também participou 
dos comentários, com a eloqüência que ràplda
mente ll!.e conquistou admiradores no Brasil. 

Por ocasião de seu Ingresso, a 25, o profes
sor Haroldo Valadão preferiu confirmar, ainda 
uma vez, que bem andou o Instituto em ele
gê-lo, renovando coincidência rara, de figura
rem pai e filho na lista dos sócios. 

Não é comum a ocorrência, que realçou a 
simultânea presença dos dois Celsos, visconde 
de Ouro Prêto e conde de Afonso Celso, de 
Rodrigo Otávio, pai e !Ilho, cuja companhia 
por largo prazo encantou os consóclos. 

A eleição do segundo Valadão, quando o 
primeiro ainda se conserva em plena atividade 
Intelectual, exigia solenidade no ato da posse. 

E como lhe fõsse o assunto de Inteiro apra
zimento, explanou da tribuna expressivo tema 

"Pimenta Bueno, grande constltuclonalista 
do Império". 
• De maneira semelhante, o ministro Alfre

do Valadão, traçou a 11 de agosto, a biografia 
de "Lourenço Ribeiro, primeiro diretor e pri
meiro professor do Curso Jurldlco de Olinda 
e primeiro comentador da· Constituição do Im
pério". 

Ambos professõres, souberam tratar a pri
mor dos Iniciadores dos estudos jurldlcos no 
Brasil, . assim na cátedra, como Igualmente nos 
llvros, que ainda resistem A ação do tempo. 

Entre uma e outra, realizaram-se duas 
sessões comemorativas, de sucessos memoráveis. 

Para falar a respeito do conselheiro Ro
drigues Alves, convidou a presidência do Ins
tituto o ministro Tavares de Lima, cuja voz 
oracular relembrou, a 7. de julho, os aspectos 
'financeiros da administração do Insigne esta
dista, que velo da Monarquia A República, 
sempre devotado a nobres aspirações . 

A contribuição do Instituto, pela palavra 
judiciosa e douta do seu Intérprete, asslnalou
se entre as mais valiosas homenagens com que 
foi festejado o centenãrlo do nascimento do 
preclaro patrlclo que tanto conseguiu atuar 
em prol do engrandecimento do · Brasil. 
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. De "Renê, o eterno entediado" tratou, a 
19 de julho, o Dr. Luis Filipe Vieira Sou
to, que descreveu a época e o ambiente em que 
viveu Chateaubrland, sempre Insatisfeito. 

Apesar dos triunfos llterârlos, polltlcos e 
sociais, que lhe deram glorioso renome, exilou 
dos seus escritos a alegria de viver. 

E a melancolia, espelhante em !rases emo
tivas, contaminaria mais de uma geração, como 
a provar a ln!luêncla avassaladora do inlgua
lâvel estilista, na formação sentimental do 
romantismo. 

Ao findar agõsto, o general Pedro Caval
cantl de Albuquerque dissertou acêrca de tese 
de sua predileção: "A Democracia e seus ante
cedentes históricos". 

E como, sem apropriada educação, debalde 
se manterâ a democracia em pais algum, va
leu-lhe o ensejo para propagar as Idéias que 
ll;1e abrasam o entusiasmo de patriota, no sen
tido da maior aplicação e eficiência da orga
nização educativa no Brasil, 

Mais recentemente, a 28 de setembro, data 
memoràvel, que lembra vitoriosos esforços le

gislativos na campanha emancipadora, o cen
tenário do pro!essor Braslllo Machado deveria 
levar à tribuna, que êle tanto enobreceu, com 
a sua eloqüência arrebatadora, o deputado 
Ataliba Nogueira, juntamente com o orador o!l
clal, pro!essor Pedro Calmon . 

Por Impedimento à última hora do primeiro, 
coube 1)nlcamente a êste a Incumbência de 
evocar o tribuno, cuja fama derivou principal
mente do precioso dom da palavra, tosse na 
cátedra, !õsse nas defesas forenses. 

' ·Bem merecia as homenagens do Instituto 
quem por seus méritos lhe Ingressou no quadro 
social, a que também pertenceram o pai, bri
gadeiro Machado de Oliveira, e o tllho, Alcân
tara Machado. Três gerações seguidamente 
consagradas aos estudos históricos, demons
trados em obras de valia lncontestâvel. , 

A sessão comemorativa honrou-se com a 
presença do embalxadQJ" da. Argentina, D. Juan 
Cooke, que, saudado .pelo orador oficial, res
pondeu com expressões indicativas da cordiali
dade reinante entre os dois povos. 

CongTeaaos - O relatório último assinalou 
a deliberação do Instituto, que pertllhou a In
dicação apresentada pelo seu magnifico ora.dor, 
Pedro Calmon, para a realização do quarto 
Congresso Nacional de História, por ocasião do 
quarto centenàrlo da Instituição do Govêrno 
Geral. 

Na conformidade da deliberação da As
sembléia Geral, o seu presidente perpétuo, em
baixador José Carlos de Macedo Soares, no
meou a Comissão Organizadora que se consti
tuiu dos seguintes sócios: 

Augusto Tavares de Lira - Alfredo Vala
dão - Pedro Calmon Moniz de Blttencourt 
José Wanderley de Araújo Pinho - Vlrg!llo 
Correia Filho - Rodolfo Garcia - A!onso 
d'Escragnolle Ta.unay - Brâs Hermenegildo 
do Amaral - Carlos da. Silveira Carneiro -
Francisco Radler de Aquino - Leopoldo An
tônio Feijó Blttencourt - Artur César Ferrei
ra Reis - A1onso Costa - José Pedro Leite 
Cordeiro. , 

Sob a presidência do ministro Tavares de 
Lira, que semanalmente comparece à reunião, 
!oram tomadas as providências destinadas a. 
garantir o êxito da Iniciativa. · 

Assim organizado o temârlo, dlstrlbulram
se convites aos conhecedores dos assuntos nêle 
especificados, e as respostas, em maioria afir
mativa.e, prometem excelentes contribuições. 

· Jâ se acham na Secreta.ria, enviadas pelos 
seus autores, os trabalhos seguintes: 

General Llberato Blttencourt - A Arte e 
seus princ,pa'8 TepTBsentantes no pe?iolio co
lon,al. 

Tomâs Oscar Marcondes de Sousa - O có
dice de P'eTo VaHenU ou de 1910 na Blbllotecia 
Rlccardlana de Florença, na parte que Inte
ressa à primeira e segunda tese de História 
Geral. 

Tomâs Oscar Marcondes de Sousa - A e:r
pediçlio de 1501 e 1508 e Américo Vespucci. 

General ' Pedro de A. CavalcanU de Albu• 
querque - OToanúagcSo JffütaT da Col~ta '10 
Século XVIII. 

Cônego Paulo Florêncio da Silveira - Pa
dre Anoelo de Siqumra e sua «!poca religiosa. 

Lula da CAmara Cascudo - Geografia do 
BTasil HolanlUB. · 

Alberto Lamego - As invasõea fT<MCBBGll 
no Rio de JaneiTo. Dvclerc e D"º"ªN""Tr-m. 
Docume'l,tOB h'8tórlcos. 

Coronel Luls Tenórlo de Brito - Memória 
aôbre Itapecerica d4 BBf'Ta . · 

Tito Llvlo FerreÍra - FunçcSo Bcon6micji 
do BandeiriBmo. · 

Outros certames efetuaram-se com intul;-
tos semelhantes. . 

Ainda recentemente, de 6 a. 12 do corrente, 
realizou-se o I Congresso de História C&ta:ri
nense, em comemoração ao segundo centenârl{> 
da colonização açoriana. 

Embora convidada, não pôde a Diretoria. 
comparecer, como pretendia . Mas BOlicltou ap 
comandante L. Bolteaux para representar o 
Instituto, que, aliás, contou vários dos · seu,s 
membros entre os presentes, como Q professor 
Hélio Viana, que daqui seguiu, especialmente, 
para tomar parte nas sessões, e teve as hon1'118 
de vice-presidente, o Dr. Osvaldo Cabral, qué 
fazia parte da Comissão Organizadora. , 

Publicações - Apesar doe esforços do se~ 
diretor, Clàudlo Ganns, a revista, que se e•~ 
aervara em dia longamente, começou a. retar
dar o prazo de salda, que vai crescendo de 
continuo. 

Contribuiu para êsse resultado o aumento 
dos compromissos da Impz:.ensa Nacional, obrl~ 
gada a atender a tõdas as tarefa.e que se con
centraram em sua.e . oficinas, dificultando-lhe 
ultlmâ-la.e no devido perlodo. 

Assoberbado pela tarefa crescente, o di
retor e brilhante escritor, Paulo Aquiles, es
força-se a todo o seu poder para. reduzir o 
atraso da publicação, que ainda perdura.. 

MelhOTamentos - Embora esteja êste pré
dio condenado a desaparecer, de acõrdo com o 
plano urbanlstlco hã multo aprovado, a sua 
condição, de n,rlna dissimulada, obriga ee ecv
pantes a promover-lhe de continuo melhora
mentos que lhes facilitem as tarefa.e a que se 
entregam. 

J!J sabido que estA o cupim danificando o 
madeiramento, fato que jâ lhe causou a substi
tuição de algumas viga.e, Inteiramente estraga
das, por novas peça.e. O soalho, afistulado de 
cova.e e sulcos, também necessita de reparos 
em vários lugares vlslvels, além dos que não 
denunciam ainda o trabalho destruidor de In
setos vorazes. 

Urge a mudança do Instituto para. sede 
illenta de caruncho, onde o seu patrimônio bl
bllogrâflco e documental seja. melhormente con-
servado. • 

Enquanto permanecer nas atuais condiçõea 
de progressiva danificação, irá, todavia, pro
movendo a deresa do que possui, condicionada 
aos auxlllos de que disponha. Assim, quando 
lhe foi posslvel, promoveu a rev!S'ã9 de sua ins
talação elétrica, especialmente nos pontos de 
luz indicativos de a.normalidades perigosas. 
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·Reformou a canalização da água para melhorar 
o serni:o de abastecimento, que então alcançou 
o denóslto superior, por longo prazo vazio. 

Substituiu o ele...ador de livros na sala de 
leitura, por aparelhagem elétrica, a fim de 
poupar o esfôrço manual dos empregados, de 
que dependia até então o transporte vertical 
dos volumes solicitados pelos consulentes. 

Reataurou os móveis que se achavam em 
grande número fora de uao, e assim os tornou 
de noYo utlllzánls Inclusive as estantes, que 
ameaçavam desabar com o pêso dos livros, em 
conseqüência da destruição parcial causada 
pelo cupim. 

Encadernl>tl ou· reencadernou 608 volumes 
oujo contlm .. <> manuseio, em consultas freqüen
tes, lhes deteriorou a lombada, desarticulando
lhes as páginas. 

Kante't'e o ~nlço de desln!ecção dos li
vros, para ao menos evitar maiores estragos 
do que Oll verificados até a atualidade, em con
•eqüêncla doa precárias condições do prédio, 
Ylvelro de Insetos blbliófagos . 

Em todos êsses consertos, à mingua de 
recursos aconselhou a mais estrita parcimônia, 
que, all'8, do1nlna tôdas as Iniciativas do Insti
tuto, cujos funcionários dão exemplo de abene
gada renúncia. 

A tabela de yenclmentos longe está de com
parar-se à adotada para cargos análogos em 
repartições enstentes nesta capital. 

l!I, li.ão obstante, desempenham a contento 
u suas obrigações, desde a djretora da secre
taria, Adelina Alba, até o de menor graduação. 

E como se dedicam àl!I tarefas que lhes ca
bem, a estatfBtlca registra-lhe as atividades, 
com os números seguintes: 

·Secretaria - Oflclos, cartas e telegra-
mas recebidos ........... ........ ... . 

Oflclos. cartas e telegramas expedidos 
Mala d8 leitura - Consultaa de livros .. 
-consultas de jemaia ................. . 

1 

1 708 
3 267 

Z1 908 
8 480 

Consultas de revistas .............. . . 
Consultas de mapoteca . ... ....... ... . 
Consultas de arquivos (documentos) .. 
Museus - Visitantes ....... ... ... .... . 
Arquivo - Revisão e catalogação de 

20 volumes da coleção "Conselho Ul
tramarino" e de documentos de 456 
latas. 

Biblioteca - Recebimento de obraa ofe-
recidas .............................. . 

Recebimento de mapas .............. . 
Recebimento de revistas e jornais ..•. 
Continuação da revisão, arrumação nas 

estante:i e catalogação. 

10 431 
4 597 

25 996 
565 

317 
81 

817 

Antes de encerrar êste relatório, não virá 
fora de propósito breve referência à homena
gem, qu~elllcou a Aeronáutica à memória de 
quem animou por mais de quatro décadas as 
sessões do Instituto. 

A um dos seus aviões deu o nome de Max 
Fleluss, e para seu padrinho convidou o embai
xador .José Carlos de Macedo Soares, que se fêz 
representar pelo 9egundo secretário, professor 
Feijó Blttencourt, por não poder pessoalmente 
comparecer. 

As alocuções proferidas ainda uma vez re
lembraram o lnesqueclvel secretário perpétuo 
do Instituto, cuja eflgle já se acha Impressa 
em medalha, artisticamente gravada pelo pro
fessor Glrllrdet para distribuição entre os que 
merecerem o prêmio denominado "Max 
Fleluss". Ao Institui-lo, por doação especial, 
o embaixador .José Carlos de Macedo Soares 
acrescentou êste a outros atos lndlcatl vos de 
sua generosa '"benemerência, à qual ainda espera 
o Instituto dever a sua transferência para sede 
condigna do prestigio. adquirido em llO anos de 
atividades culturais, Inspiradas por indefectlvel 
amor às lumhrnsas tradições do Brasil, de que 
se tornou o guardião vigilante e fervoroso. 

Virgfüo Correta Fil1!1> 

...:- Concorra para qoe o Brasil eeJa geogràfleamente bem representado, en't'fando ao Conselho 
.,..... Nacional de Geografia lnformaçiiee e mapa• qne poHam eer de utilidade A nova edição 
da Carta Geográfica do · Brasil .ao Mllloné1imo, que o Coneelho eetá elaborando. 
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Livros 

JUAN COMAS - Bibliografia Morfoló
gica Humana de América - Edi
ciones dei Instituto Indigenista 
Interamericaho - México, 1948. 

A presente bibliografia conté,!ll 
2 971 títulos, dos quais muitos estao 
acompanhados de resumidos informes 
acêrca do conteúdo das obras em aprê
ço. E' um trabalho de grande utilidade 
também para todos os que estudam . o 
índio do Brasil . 

Naturalmente, um empreendimen
to pioneiro dessa espécie não pode ser 
isento de senões. E' a vontade de cola

. borar modestamente com o eminente 
antropólogo mexicano que me leva a 
apontar alguns dêles. 

No número 2 968 é confundido o 
nome do autor, pois a citada "Memória" 
é de José :M'.aria de Paula e não de Ge
raldo H. de Paula Sousa. 

O autor não menciona as seguintes 
obras: Karl von den Steinen: Durch 
Central-Brasilien, Leipzig 1886, que 
contém, peg•dos à página 364, quadros 
com dados antropométricos dos Bacairi, 
Cajibi, Pareci, Custenau e Iuruna; 
Fritz Krause: ln den Wildnissen Bra
siliens, Leipzig, 1911, que apresenta da
dos de Antropologia-Física acêrca dos 
Carajá (pp. 180-185), Javaé (pp. 353-
354) e C~iapó (pp. 370-372) ; Max 
Schmidt: Indianerstudien in Zentral
brasilien, Berlin, 1905, cujo décimo ca
pítulo (pp. 294-298) trata do aspecto 
físico dos Guató; Maximilian Prinz zu 
Wied-Neuwied: Reise in Brasilien in 
den Jahren, 1815 bis 1817, Frankfurt 
a. M. 1820, 1821, que contém boas obser
vações sôbre o pigmento cutâneo dos 
indios e valiosos retratos de crânio e 
cabeças de Botocudos. Aliás, êsses qua
tro livros foram editados também no 
Brasil, em versão portuguêsa. 

Falta citar, também, .aa grandes 
coleções de excelentes fotografias . an
tropológicas de diversas tribos, repro
duzidas por Hans Krieg: Chaoo-lndia
ner, ein Bilderatlas, Stuttga~l 1934, e 
general Cândido Mariano da Suya Ron
don: tndios flo Brasil do centro ao no
roeste e sul de Mato Grosso, vol. I, pu
blicação n.0 97 do Conselho Nacional 
de Proteção aos tndlos, Rio de Janeiro, 
1946. . 

Convém acrescentar, ai»da, as se
guintes publlcações saldas em 1947: 
Emillo Wlllems: Cunha, tracl1ção e 
transição em uma cultura n'ral do 
Brasil, (Secretaria da Agricultura, São 
Paulo), que contém, como segunda par
te, uma "contribuição para o estudo an
tropométrico da população de Cunha") 
(pp. 176-234) ; a "Contribuição para o 
estudo antropométrico dos indlos Te
reno" do mesmo autor, publicada no 
volume l da Nova. Série da Remta do 
Museu Paulista, pp. 129-152; as "Con
tribuições ao estudo de alguns samba
quis da ilha de Santo Amaro", de Bioc
ca, Hoge e Schreiber, insertas no mesmo 
volume, pp. 153-171 e 29 pranchas, con
tendo referências a esquele\os escava
dos; e o artigo de Pedro E. de, Lima: 
"Impressões digitais dos indlos Tene
teara", Boletim do Museu Naeiona1, 
N. S., n:0 7, Rio de Janeiro, 11 pp. 

A segunda parte · da obra do Dr. 
JUan Comas reproduz mapas. da Amé
rica do Sul, mostrando a distribuição 
do índice médio de altura craniana (se
gundo T. D. Stewart), a da estatura em 
diversos grupos indígenas (segundo M. 
Steggerda), a do índice eefállco hori.:. 
zontal (segundo R. Biasutti), a das de
formações cranianas intencio:aail e a 
racial (segundo J. Imbellonl) e das 
linguas (segundo Krickeberg) . 

Herbert BaJdMs 
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GEORGE D. HOWARD: - Prehistoric 
Ceramic St·yles of Lowland South 
America, their distribution and 
history. Yale University Publicat
ions in Antropology, n. 37, New 
Haven, 1947. 

:t!:sse importante trabalho, apresen
tado como tese de doutoramento à Uni
versidade de Yale, é uma sinopse fun
damental da cerânilca pré-histórica da 
parte não-andina da América do Sul. 
O autor distingue as seguintes áreas 
principais: 1) a região do Orinoco, 
Guie.na. Inglêsa e as índias Ocidentais; 
2) a Amazônia, isto é, a bacia amazo
nense com exceção da planicie bolivia
na; 3) esta planicie; 4) o sudeste da 
América do Sul, compreendendo a pia:.. 
nície argentina, o Uruguai, o Paraguai, 
o sul do Brasil e grande parte do leste 
dêste pais. Cada uma das quatro áreas 
é caracterizada por certo número de 
diferentes estilos denominados .segundo 
"achadouros" de significação especial. 

Da área amazônica são destacados 
os seguintes seis estilos: o dos rios Napo 
e Aguarico no oeste da Amazônia; o 
de Miracanguerá na foz do Madeira; o 
de Cunani na Guiana Brasileira; o do 
rio Maracá, igualmente no nordeste da 
.(\mazônia; o da ilha do Marajó na foz 
do Amazonas; o de Santarém no baixo 
..Amazonas. O autor deixou de ocupar-se 
com .a cerâmica de Caviana, Carão e 
Maranhão, mencionadas por Linné Nor
<l.enskiold e Raimundo Lopes, por não 
apresentarem suas descrições pormeno
res suficientes para poderem ser apro
veitadas na presente classificação. Aliás, 
êle não duvida de que futuras pesquisas 
revelarão outros estilos (p. 42) . 

Outra. área que compreend~ parte 
do Brasil, é a do sudeste sulamericano. 
Nela são definidos apenas dois estilos: 
o de Arroyo Maio e o de EI Cerrillo. Os 
nomes provêm ãe "achadouros" situados 
no delta do Paraná e escavados por Lo
throp, cuja publicação a respeito saiu 
·em 1932. O estilo de El Cerrillp é difun
·dido desde a Patagônia até a provin
cia do Corrientes e ' a bacia do Uru,
:gual. O estilo do Arroyo Maio estert
·de-se do delta do Paraná até os arre
dores dà capital do Paraguai, irra
·diando da fronteira oriental dêste país 
:para o território dos atuais estados 
·brasileir06 de São Paulo, Paraná, San
·ta Catarina e Rio Grande do Sul . 
:Pode ser atribuído, "com certeza", a 
\tribos guaranis (p. 81) • Aliás em 1944, 
•escavei cacos representando êsse esti
]o no norte do estado do Paraná (cf. 
Anuário da Escola Livre de Sociologia 

e Política de' São Paulo, 1946, pp. 143-
148). ' 

Conhecer a presente obra de Ho
ward é indispensável para os estudio
sos da Arqueologia sul-americana e 
proveitoso para os da Etnologia brasi
leira. 

Herbert Baldus 

PROF. JOSUÉ DE CASTRO - Fatôres 
de Localização da Cidade d.e Reci
te• (Tese). 

Se, de fato, tôdas as realizações do 
homem se exprimem por irrecusáveis 
marcas de inquieta,ção ou de serenidade, 
de sofrimento ou de alegria, e, enfim, 
de triunfo ou de·malôgro, é na criação 
das cidades que essas circunstâncias 
mais profundamente se acentuam. 

Compreende-se, porisso, que, fixan
do-lhes as origens, descrevendo-lhes as 
fisionomias, caracterizando-lhes os des
tinos, escritores e viajantes tentem, 
obstinadamente,. surpreender a anato
mia, a fisionomia e a psicologia daquele 
ser vivo, que, na expressão de Lavedan, 
nasce, cresce e morre. 

Dai as máscaras S'\].cesslvas, as li
nhas imprecisas, os túrgidos relevos, 
as Iumináriás e as sombras, o pitoresco 
e o trágico, os perfumes e os odores ín
timos das cidades que nos são postos 
diante dos sentidos. 

Louis Veu1llot exaltará os perfumes 
de Roma, mas denunciará os odores dos 
esgotos de Paris, de cuja fauna parti
cipavam, no seu tempo, a grande e a 
pequena imprensa francesa, por exem
plo. E êsse panfletário católico nos le
vará a aspirar os perfumes de Arte e 
de Santidade, que são os de Roma, e .os 
odores, as exalações, as fermentações 
de cadáveres, de Iama e dê sânie, que 
são os dos esgotos de Paris . .. 

Emílio Verhaeren celebrará em 
poemas as Cidades Tentaculares, en
quanto Garcia Lorca, por sua vez, exal
tará a "angústia imperfeita de Nova 
York". E êsses dois poetas nos farão 
sentir sôb.re a carne e sôbre a alma os 
tentáculos indespedaçáveis da dinâmi
ca das cidades modernas. 

Mas um sociólogo, Gilberto Freire, 
e um romancista, Jorge Amado, escre
verão guias sentimentais e, talvez, irô
nicos, para os que desejem conhecer 
suas cidades diletas, permitindo-nos 
um dêles até que palpemos as chagas 
das classes degprivilegiadas que as ha
bitam. 
. O Prof. Josué de Castro, porém, 

oferecendo-nos um recente ensaio sô-

I 
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bre os fatôres de localizacão da cidade 
de Recife, preferiu aos métodos dos es
critores acima citados aquêles • que a
prendeu com os mestres dessa discipli
na - na sua expressão, - "um tanto 
pretensiosamente denominada ·"Geo
grafia humana". 

. i!:sse cientista patrício impçmdo. à 
crítica seus estudos especializados acer- 1 
ca dos problemas que se relacionam 
com a alimentação e a raça, com a eco
logia do Nordeste e a da Amazônia, 
com as formas de atividade das popu
lações que habitam tais regiões, de há 
muito já é considerado senhor daque
las vi~tudes peculiares a um verdadeiro 
mestre : fascinação pessoal, movimen
tação empolgante, expressão culta, di
dática segura, fixando-se em admirá
veis lições no cérebro e na alma da 
mocidade. 

Seus estudos estavam, em realida
de interligados à Geografia Humana, 
quer nêles, como médico, se ocupasse 
do metabolismo basal nos climas tro
picais ou orientasse o Instituto de Nu
trição da Universidade do Brasil, quer, 
como sociólogo, nos mostrasse os fatô
res de crises geo-econômicas na paisa
gem úmida da Amazônia ou na árida 
perspectiva do Nordeste, estabelecendo 
rigorosamente suas áreas geográficas 
de fome. 

i!:le quís, entretanto, que êsse titulo 
de mestre lhe fôsse outorgado em con
curso regular, pela referida Universida
de, ligando-o ao seu destino glorioso e 
ao próprio destino da mocidade que ne
la se está robustecendo para, malgré 
tout, chamar a si a direção politica e 
cultural do Brasil. 

Daí o haver escolhido, dentro das 
atuais concepções da Geografia Huma
na, as que se relacionam com a Geo
grafia Urbàna, que considera "um dos 
capítulos de mais atualidade e de mais 
fecundas possibllidades" daquela disci
plina, para defender a tese intitulada 
Fatôres de Localização da Cidade de 
Recife, diante de uma banca que se 
compôs das figuras mais representati
vas do ensino universitário no Brasil. -
Delgado de Carvalho, Alberto Lamego 
Filho, Christovam Leite de Castro, Ar
tur Ramos e Pedro Calmon . 

Ora, a tese em aprêço só poderia 
culminar num merecido triunfo, como 
a aula inaugural sôbre o Café, a que 
assistíramos antes . 

E' que o Prof. Josué de Castro, pon
do de parte o seu gabinete, a sua biblio_ 
teca, as madrinhas e os padrinhos que 
explicam depreciativamente os triunfos 
B.G. -6 

de muita gente nos centros culturais 
do Sul do País, do Rio, principalmente, 
se abandonara antes ao trabalho de 
campo, com uma objetividade verdadel-
ramen te cientifica . · 

· Recife já lhe era familiar , como 
ambiência das suas atividades, mas vol
tou alí e dali se foi à região que a cir
cunvizinha, para obter uma documen
tação esclarecedora dos fatôres que 
"possibilitaram a sua fundação e influí
ram na sua evolução e diferenciação 
funcional" . 

E, concomitantemente, procedeu a 
pesquisas bibliográficas, respeitando as 
exigências da metodologia. geográfica. 

No entanto, - porque a ciência 
geográfica assim o exigia - foi mais 
além, para coletar, em Portugal e na 
Holanda e noutros países do Velho 
Mundo, a documentação necessária à 
análise das influências culturais que, 
como fatôres ctos mais decisivos, concor
reram para a localização de Recife . 

Não desprezou, contudo, também, 
as lições dos mais autorizados e moder
nos mestres da Geografia Humana, a 
ajuda dos conhecimentos de quantos 
desfrutavam da intimidade da nossa 
História e da História dos Conquista
dores e ln vasores do Brasil, vindos de 

, Portugal e de Holanda. · 
Seu ensaio teve a garanti-lo, por

tanto, o critéri&- com que se conduziu 
em suas pesquisas de campo e em suas 
colheitas de dados bibliográficos, có
dices, mapas, etc. Cabe registar-se aqui, 
porém, que os resultados obtidos no re
ferido ensaio foram assegurados, prin
cipalmente, pela formação de sua indi
vidualidade, do seu preparo técnico, da 
sua consciência de cientista, e porque, 
moça embora, essa individualidade não 
se abalançou, afoitamente, a afirmati
vas que não tivessem sido nutridas pe
los elementos substanciais da pedago
gia geográfica. 

Seu ensaio, que não constitui um 
estudo monográfico, resultou elegante, 
dada a esquematização que impôs às 
suas pesquisas, mas, sobretudo, dada 
a clareza e a eloqüência da expressão, 
posta a serviço dessa complexidade de 
conhecimentos, de iniciativas, de ex
periências sem os quais a Geografia 
Humana não se libertaria jamais da 
chamada "escola factual" a que se re
fere H. O' Reilly Sternberg. 

Nêle certas definições e certos fa
tos são tão agudos, tão surpreendentes 
quanto rigorosamente fundamentados. 
E valem por uma sin tese admirável de 
tôda uma aula . 
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A Geografia Urbana, numa dessas 
definições, "é a disciplina que analisa 
o organismo urbano como um produto 
de cristalização da vontade humana, 
atuando em face das possibilidades geo
gráficas do meio". E o seu ensaio será 
definido menos como um estudo mo
nográfico da cidade do que como um 
estudo interpretativo, - mais do que 
descritivo, - da morfologia urbana de 
Recife. E, tratando de fatos, salientará 
êle que "se na localização inicial de 
um núcleo urbano predomina a fnflu
ência dos fatôres topográficos locais, 
na sua evolução predomina a influên
cia da situação regional". 

Dado o caráter de sua tese o Prof. 
Josué de Castro não se estendeu, por 
exemplo, na descrição dos fundamen
tos fisiográficos, a pormenores precio
sos e exaustivos, mas respeitou a lição 
de Brunhes, ao asseverar que não po
demos deixar de considerar, ao mesmo 
tempo, no estudo da localização de uma 
cidade, a sua posição ou situação geral 
geográfica e a sua posição ou situação 
local topográfica. 

E, descrevendo, analisando e criti
cando êsses fundamentos, o Prof. Josué 
de Castro poderia exibir mais dados 
sôbre a geologia, por exemplo, de Reci
fe, do valór biológico das suas águas 
fluviais e marinhas, dos representantes 
do mundo vegetal e do mundo animal 
que, como o homem, desfrutam das con
dições, de natureza ecológica, daquela 
cidade urbana, e das condições da pai
sagem natural que lhe é circunvizinha. 

Mas isso seria uma tentativa auda
ciosa e injustificável, porque as suas 
proporções ultrapassariam os imperati
vos essenciais que o levaram a escolher 
os limites de um ensaio ou de uma tese 
de objetivos menos grandiosos, e por
que só a , uma turma de especialistas 
se poderia confiar o estudo definitivo 
de um organismo urbano com as 'pro
porções históricas, geográficas, sociais, 
políticas, econômicas e culturais que 
caracterizam as de Recife. 

O conquistador e o invasor do seu 
terreno viram barrar-lhe as quilhas das 
suas embarcações os recifes: Raeclfae 
lapidae. E só o estudo dêsses recifes, de 
natureza coralina, consumiriam a vida 
de um Beebe! A areia da várzea baixa, 
que se segue à linha dos recifes, con
trapôs aos conquistadores e aos invaso
res os detritos que a água dos rios car
reava e os mangues, na sua furição de 
fixadores e consolidadores de grandes 
extensões do litoral do Atlântico. 

l!:sses mangues, nas suas relações 
com o meio ambiente, mereceram refe
rência especial, notadamente o que nê.., 
les se caracteriza pela adaptação ao 
chamado estado de secura fisiológica, 
que a água salgada c·ondiciona. Para 
apoiar suas observações acêrca dos 
mangues o Prof. Josué de Castro ora 
recorreu a W. Shimper, Gola, Roux, 
através de De Martone, que estudaram 
"a concentração das soluções salinas e 
os limites entre as quais ela pode va
riar", determinando "em parte a reação 
entre a planta e o solo", ora recorreu 
a Vasconcelos Sobrinho que estudou, 
proficientemente, êsses vegetais dos del
tas do Capibaribe e do Beberibe. 

E' entre as raízes laterais dêsses 
mangues que se movimentam, princi
palmente na preamar, os crustáceos 
que entram na alimentação da gente 
dos mocambos de Recife. 

No capítulo dedicado à descrição 
dos fundamentos fisiográficos da cida
de de Recife a página que escreveu o 
Prof. Josué de Castro sôbre os man
gues é das melhores do ensaio, por tu
do quanto ali participa do que há de 
humano na paisagem urbana de Reci
fe e na sua paisagem natural. Compa
radàs a tropas de ocupação por Valde
mar de Oliveira, que não é só um bri
lh.ante musicól,ogo, mas um vigoroso 
ensaista, a essas e a outras espécies 
vegetais se deve o revestimento da pla
nície de Recife. Nessa planície, abatida 
a mata primitiva, se fundou o ciclo da 
cana de açúcar de Pernambuco. 

Ao tratar da ocupação humana da 
região o Prof. Josué de Castro nos mos
tra que a cidade de Recife, - como 
tantas outras cidades, na Europa, -
encarnou, desde o seu nascimento, um 
tipo feudal das grandes capitanias fun
dadas por D. João III, de Portugal, em 
1534, "face a uma série de fatôres de 
natureza econômica, ligados tanto às 
condições internas da metrópole, como 
às necessidades de melhor defender e 
explorar a colônia". 

Apoiando-se em Oliveira Lima e em 
J. Lúcio de Azevedo o autor do ensaio · 
que estamos apreciAndo nos leva a acei
tar que a ocupação agrária daquela 
capitania se processou dentro de um 
espírito saturado de medievalismo. As
sim Olirida e Recife deveriam guardar 
na sua fisionomia e no ritmo da sua 
evolução a marca dos fatôres sociais. 
políticos e econômicos que lhes contri
buíram para a fundação: de um lado 
aquilo que o .autor do ensaio chama 
"a inépcia do mercantilismo português, 
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tardo e obtuso", e de outro lado "o agu
do sentido comercialista do holandês". 

Já Citando, com admirável seguran
ça, Camille Jullien, concordara o Prof. 
Josué de Castro em que "sendo as ci
dades produtos da sua localiza"ção re
lativa", também, "são principalmente 
das localizações que possuem alguma 
qualidade estratégica". E é nessas pá
ginas, dedicadas ao movimento asse
nhoreador de portuguêses e holandeses, 
que êle estuda, com a mais perfeita 
aparelhagem da ciência psicológica, as 
reações dos dois tipos de mentalidade 
européia, a exteriorização do espirito 
colonizador de ambos os povos em dis
puta pela posse definitiva . de um dos 
trechos mais cobiçados do Brasil-Colô
nia. 

As qualidades, tipicamente medie
vais dos portuguêses, construindo Olin
da, contrapunham os holandeses o seu 
"mercantilismo orgánizado e discipli
nado militarmente, e destarte, punham 
tudo sob o signo da estratégia militar 
e comercial''. 

Porisso os holandeses só teriam de, 
incendiada Olinda em 1631, voltar-se 
para Recife, então um simples burgo, 
mas com um ancoradouro magnífico, 
cedendo, assim, à pressão do fator que 
o Prof. Josué de Castro chamou de 
valor ou superioridade estratégica. 

Dominador de terras e de águas o 
holandês teria de preferir às íngremes 
colinas de Olinda as várzeas alagadi
ças daquele burgo, com uma topografia 
semelhante à do seu país natal, na vi
zinhança do mar, e que lhe oferecia 
uma área. de terrenos ao seu nível~ e 
bem junto a um ·pôrto e ao ancoradou
ro "situado uma légua para o sul, em 
frente à ponta do linguado de areia 
que se escapara da encosta da colina 
e onde os navios fundeados enchiam o 
seu bôjo com as riquezas d~ terra". 

:a:1es eram bem aquêles filhos de 
uma "região-anfíbia", tal a Holanda 
que Ramalho Ortigão retratara mag
nificamente. 

Contrariando a afirmativa de que 
a origem de Recife estava pré-determi
nada e a posteriort pelas condições na
turais, escreve Josué de Castro: "Es- . 
queçem os que assim afirmam que a si
tuação geográfica nada significa por 
si, mas em relação às características 
culturais de um povo ou de uma época. 
Esquecem também que, se a cidade é 
uma criação da vontade humàna, essa 
vontade só se cQncretiza quando cor
responde à satisfação de necessidades 
materiais ou psicológicas, de caráter 

coletivo. Ora, a formação cultural dos 
portuguêses e o seu sentido de , vida 
econômica e social estavam longe de 
impulsioná-los ao ato de criação de 
unia cidade no meio de charcos e de 
pauis, infestados de miasmas, em ter
renos impróprios e difíceis, e quase 
impossiveis de serem defendidos dentro 
dos métodos e processos defensivos por 
êles conhecidos". 

Essa, talvez, não seja a lei comum 
ao nascimento, criação e esplendor de 
tôdas as cidades, mas, convenhamos. 
só os holandeses se mostraram capazes 
de a repetir nos trópicos, tomando por 
modêlo as suas cidades, do tipo de Arns
terdão. 

Perde a invasão das terras de 
Pernambuco dêsse modo o caráter de 
aventura, o mesmo acontecendo à cria-

. ção da cidade de Recife, discutida por 
dois grupos antagônicos, mas aceita por 
ambos; logo após o incêndio de Olinda 
e ao a.pêlo acolhedor do seu pôrto, onde 
os navios, por detrás da linha dos re
cifes, enchiam os porões com a fartura 
dos produtos naturais das matas con
quistadas e das terras, dessas terras, 
onde, plantados os partidos de cana de 
açúcar, ~rguerain banguês e engenhos, 
estendendo, sertão a dentro, um domí
nio com fundamentos numa estratégia 
militar e numa estratégia econômica. 

Após estudar os fatôres de pro
gressão e de localização definitiva (ia 
cidade de Recife, limitado que foi o 
seu ensaio ao "estudo do mecanismo 
condicionador" da sua localização, sem 
poder abranger o capitulo da sua evo
lução, chega o Prof. Josué de ·castro 
às suas conclusões, freqüentemente es
boÇadas no corpo do seu trabalho. 

E escreve:. "Conclui-se, pois, diante 
desta análise do mecanismo de "fabrl· 
cação" da paisagem urbana do Recift, 
que trabalharam neste processo geo
gráfico, inúmeros fatôres, tanto de ca
tegoria natural como cultural. Da cor
reção e conexão dêsses dois grupos de 
fatôres, é que resultou a localização 
inicial da cidade e a sua evolução e 
·diferenciação funcional. "A cidade" 
criada para servir ao pôrto, mas que . 
logo se fêz dona e senhora dêste pôrto 
e o põe a serviço de suas aspirações, de 
suas ambições e de suas vaidades . .. " 

Ao longo de tôda a leitura do bri
lhante ensaio do Prof. Josué de Cas
tro meditamos, de instante a instante, 
sôbre os fatôres de localização de Be
lém, de Santa Maria de Belém do Grão 
Pará, que já têm merecido copiosos es
tudos, valiosos uns e ingênuos outros. 
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Preciosos códices foram arrancados ao 
Arquivo Público e atirados por ai, num 
luxo exibicionista da riqueza documen
tal que possuímos para demonstrar que 
a sua História, das mais belas, é, tam
bém, das que se ouvem cerrando os 
olhos, beatlticamente, ou estendendo-os 
para o futuro .. . 

Pêsa-nos reconhecer, . porém, que 
nada ainda se fêz, pela glória e renome 
dessa cidade, dentro das modernas con
cepções da Geografia Urbana. Nem 
portuguêses, nem brasileiros se aperce
beram que aqui está uma resposta à 
realização dos holandeses nos trópicos, 

porque essa cidade foi ganha aos mlas
mas e aos pauis da Amazônia, para se 
impor à admiração universal como o 
resultado de uma criação soberba da 
vontade humana. 

E' que nos falta amor pelos estudos 
e pelas concepções modernas da Geo
grafia Humana. 

E ainda se não levantou entre nós 
a voz autorizada de um Josué de Cas
tro para exaltar o prodígio da sua cria
ção, a maravilha da sua evolução, o 
esplendor do seu destino . 

Nunes Pereira 

.... 
Se lhe lntere1&a adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Praça Mahatma Gandhi, 14 - Edlficl11 Francisco Serrador - 6.0 .andar -

Blo de Janeiro) que o atenderá pronta e aatlsfaiõrlamente. 
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BOLETIM 32 - Estudos geológicos no 
Estado de Pernambuco. ___, Luciano 
Jacques de Morais. 1928, 100 pági
nas, 1 mapa geológico. 

Complexo cristalino; distrlquição 
do arqueano ao longo da estrada de 
ferro e as partes sul e oeste do estado; 
granito, leptinito, gnaisse, pórfiro, an
fibolltos, etc.; ocorrências de micachis
to e quartzito entre Cabrobó e Boa-Vis
ta. Estudos de Morais Rêgo no extremo 
oeste do estaqo.Estudo geológico e pe
trográfico de mais minúcia. nas zonas 
de Itapirema de Cima; pedreiras de 
Comporta; arredores de Gravatá; An
tônio Olinto; Pesqueira; de Rio Bran
co a Bulque; do Rio Branco a Belém 
de Cabrobó. O meteorito da serra de 
Majé; sua queda, descrição, estudo pe
trográfico, análise. quimica e classifi
cação. A fonte Ermelinda, rio Capibari• 
be; vestígios da série Ceará próximo a 
Flores. Geologia do grupo Fernando de 
Noronha; seus pesquisadores; descri
ção petrográfica das suas rochas; os fo
nolitos; análises; as rochas basálticas 
e suas análises. Formações cretáceas: 
Série Jatobá; sua distribuição suas ro
chas; estudo de·sua ocorrência na ser
ra de Buique; chapada de São José; 
serra Grande e serra do Pico; serra 
do Quiri d'Alho; de Buíque a Espírito 
Santo; arredores de Jatobá; de Jatobá 
a Espírito Santo; ao longo do São Fran
cisco; serra Negra; serra do Periquito; 
calcáreo a oeste de Gameleira; ambien
te gerador da formação; os fenômenos 
tectônicos da série Jatobá e a sua re
lação com o diastrofismo andino. Cor
relação litológica e paleontológica com 

o terreno cretáceo dos estatlos vizinhos. 
Formação da serra do Araripe e suas 
adjacências; o estudo da ·chapada. do 
Araripe de Horace Small; discussão da 
idade da série do Araripe, segundo os 
estudos de. Agassiz, Branner e Jordan 
e os elementos fósseis encontrados. Geo
logia da costa de Pernambuco, segundo 
os·estudos de Branner; o arqueano; os 
traqultos; os riolitos da ilha de Santo 
Aleixo) o terciário; calcáreo fossilífero 
de Estivas; formações costeiras ao nor
te de Recife; fósseis terciários de Maria 
Farinha e de Olinda; determinações da 
idade dos fósseis de Maria Farinha por 
Carlota Jooquina Maury; :fósseis de 
Ponta de Pedras colhidos por Branner; 
dentes de tubarão de lguaraçu colhidos 
por Derby; formação das Barreiras; re
cifes de arenito e coral; distribuição na 
costa; disposição;dsua idade; hipóte
ses sôbre a consoli ação segundo Bran
ner; transformação em dolomlto; es
pécies de corais dos recifes de Pernam
buco; pleistoceno; recifes e depósitos 
aluviais; restos de mamíferos; localida
des de ocorrência; Mastodon, Megathe;,, 
rium, Glyptodon; arenitos eólicos de 
Fernando de Noronha; estudos de Bran
ner sôbre o assunto; geologia econô
mica; água subterrânea; locais acon
selhados à pesquisa; Agua de Pesqueira, 
análise; fonte de Ermelinda, análise; 
águas de Maudaú e Paulo Afonso; 
amianto; jazida de Xllili, sua análise; 
calcáreo; do arqueano, do çretáceo e 
do terciário; suas ocorrências, várias 
análises de diversas pedreiras; ferro; 
mistura de ilmenita e magnetita de 
Várzea e de Avenca em Limoeiro; mi
nérios de Antônio Olinto, Tacara.tu e 
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Belém do Cabrobó; outras ocorrências 
referidas por Williams; gás natural; 
seu desprendimento em Bongi; sonda
gens aconselháveis; caulim; ocorrência 
na formação das Barreiras; análises; 
Unhito; ocorrência na série Jatobá e 
análises; manganês; sua análise; pe
tróleo; suas possibilidades na formação 
de Araripe, na série Jatobá e no terciá
rio da . costa; lugares aconselháveis a 
pesquisar; fosfato de cálcio; depósito 
da ilha Rata; estudos de Derby e Bran
ner; análise de De Bovet e Costa Sena; 
sal; arenito salífero; processo de ex
tração; análise do sal; . regiqes de ex
plt>ração; salitre; modo de ocorrência; 
~tribuição ; explpração; análises; re
latório de Lombard; volume estimado 
em Buíque; substância orgânica; bôr- · 
ra; estuqo, tratamento e composição 
pelo Dr. Sílvio Fróis Abreu; análises; 
terra turfosa; jazida de Mina Grande; 
combustibilidade; análise. 

BOLETIM 33. - Novas coleções paleon
tológicas do Serviço Geológico do 
Brasil. - Carlota Joaquina Maury. 
1929, 23 páginas. 

Fósseis marinhos terciários do Es
pírito Santo; um briozoárlo, Steganopo
rella, da barra do Jacu, sul de Vitória; 
plloceno, a idade provável; área ter
ciária litorânea; espessurai ao norte 
Mucuri; mioceno e plioceno, segundo 
Branner, o terciário do Espirlto Santo. 
Fósseis terciários terl'Cstres do estado 
do Rio de Janeiro; fósseis de Itaborai; 
um Strophocheilos, segundo Mansfield; 
distribuição do terciário ao longo da 
costa; continel).tal o terciário não fos
silífero; terciário lacustre de Resende 
e Barra Mansa; fósseis de água doce 
de Pernambuco; ostracóides e molus
cos bivalves de Campo Formoso, Ga
meleira de Buique; Psidtum ou Sphae
rfum; algas coralinas fossilizadas da 
fazenda Ema, Jatobá; madeira car
bonizada de Jatobá e o estudo do 
Dr . Bailey; analogia com Fonseca e 
Gandarela ; escama de Lepidotus de 
Atalho, Jatobá; folhelhos fósseis de 
Araci, Bahia; o Alethopter1s Brannert; 
permiano ou carbonífero se~ndo Whi
te; correlação à série Estância, Sergi
pe; folhelho petrolífero de Campo For
moso; folhelho petrolífero da serra do 
Araripe estado do Ceará; estudo do 
Dr. White; sua composição; seu fóssil, 
ostracóide Cypris, segundo White e Cy
teridea segundo T. Ruper Jones, Sher
bor E. O. Ubrich; posição estratigráfi
ca do folhelho; peixes fósseis da serra 
do Araripe; idade do cretáceo superior; 

folhelhos petroliferos do Brasil; ocor
rência e os trabalhos sôbre o assunto; 
material de Brejinho, Pernambuco; es
tudos de Girty e de Ruedmann. MB.te.
rial de Abaeté, Riachão e Bambuí, Mi
nas Gerais ; estudos de Ruedmann con
testando a origem orgânica; o Schizo
crania rectangularis; equívocos de 
Clausen e Liais; vales sinclinais nas 
serras do Espinhaço e da Mata da Cor
da e vestígios de ação glacial; vida 
permiana não marinha; incerteza sõ
bre o ambiente de vida do Mesosaurus 
br.asiliensis indicação da origem ma
rinha da formação do Riachão; opi
nião de Ruedemann sôbre as origens 
marinhas das espiculas de esponjas de 
formação do Riachão. 

BOLETIM 34. Novos Filópodos 
fósseis do Brasil. - F. R. Cowper 
Reed. Se. D. 1929, 17 páginas, plan
ta da região de colheita, 1 estampa 
dos fósseis, descrição das espécles. 

Fósseis dos folhelhos vermelhos de 
Valões; listas das espécies; Esteria das 
espécies Regularis, Neótropica e Sub
alata; Leia das espécies Pruvosti, Cur
ta e Untcostata. 

BOLETIM 35. - Carvão de pedra no sul 
do Estado de Santa Catarina. -
José Fiúsa da Rocha. 1928, 168 pá
ginas, 1 ma]>a geográfico. 

( 

Secção geológica de White ao lon
go da estrada do Rio do Rastro. Es
tudo das camadas de carvão; carvão 
"Treviso"; carvão "Barro Branco"; car
vão "Irapuá"; carvão "Ponte Alta"; 
carvão "Bonito". Treviso; fertilidade do 
solo; bacia carbonífera; rios; o maciço 
Belvedere; a serra Geral; coluna geo
lógica; descrição e caráter das séries; 
afloramentos de carvão; 12 afloramen
tos, perfil e análise, em Treviso; 13 
afloramentos e perfil e análise em Be
luno; 2 afloramentos de folhelho do 
Irati em Beluno. Sondagens de carvão 
de pedra em Santa Catarina; descri
ção minuciosa, com ·perfil estratigráfi
co e análise de carvão de folhelhos, de 
sete sondagens na região. Carvão no 
município de Uruçanga; 5 afloramen
tos de carvão com perfil em .uruçanga; 
2 afloramentos com perfil em rio Amé
rica; 3 &floramentos com perfis em rio 
Caeté; 4 afloramentos com perfil em 
rio Deserto; Companhia Carbonífera 
Uruçanga; situação, descrição geral da 
mina, sistema de exploração, aparelha
mento e maquinaria, vila operária, per
fil estratigráfico, análises do carvão e 
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produção em 1924. Carvão no distrito 
de Criciúma; 5 afloramentos com per
fis das camadas nos arredores de Cri
ciúma; 5 afloramentos com perfil· nas 
estradas de Veneza e Cocal; 4 aflora
mentos com perfis das camadas na es
trada de Jaguaruna e outros locais. 
Companhias que la:vram carvão no dis
trito de Criciúma; situação, organiza
ção, jazidas, perfil das camadas de car
vão, análises, modo de trabalho, das 
companhias: Companhia Carbonífera 
União Brasileira; Sociedade Carbonife
ra Boa Esperança; Sociedade Carboní
fera Próspera Limitada; Companhia 
Brasileira Carbonífera de Araranguá. 
Carvão no distrito de Lauro Müller; 12 
afloramentos com perfis estratigráficos 
da camada "Bonito"; 2 afloramentos 
com perfil da· camada "'Ponte Alta"; 7 
afloramentos da camada "Barro Bran
co" com perfis; estudo de afloramento 
de carvão da Rocinha. Companhia Na
cional de Mineração do Carvão de Bar
ro Branco, as suas 2 minas em trabalho: 
das análises, da produção e da expor
tação. Fabricação de tijolos refratá
rios com argila da camada "Barro 
Branco". 

BOLETIM 36. - Geologia da fôlha de 
São João D'El Rei, Estado de Minas 
Gerais. - Alberto Ildefonso Erich
sen. 1929, 26 páginas, 1 mapa geo
lógico da fôlha de São João d'El 
Rei, 13 fotos e micro-fotos: 

Região estudada; fisiografia; oro
grafia; hidrografia; vias de comunica
ção; clima e salubridade; comércio e 
indústria. Geologia; arqueano; rochas 
cristalinas e sua distribttição pela re
gião; algonqueano; hidromicachistos e 
calcáreos eminentemente metamórficos 
ao sul de São João d'El Rei; quartzitos 
micáceos, itabiríticos e filitos das ser
ras de Ibituruna, Bom Sucesso e Ouro 
Grosso; cambriano; arenitos metamór
ficos, conglomeráticos, cortados por 
veios de quartzo às vêzes auríferos, nas 
serras de Lenheiro e de São José; qua
ternário; terrenos de aluvião; solos de 
argilâ, cascalho e areia; os cascalhos 
auríferos de São João d'El Rei, Aguas 
Santas, Tiradentes e rio das Mortes de 
Ibituruna a Tiradentes. Geologia eco
nômica; manganês; jazida de Nazaré; 
situação, rochas circundantes; descri
ção da. jazida; análise do minério; mé
todo de exploração e pesquisas; jazida 
de Penedo; situação; história da ex
ploração; rochas circundantes; análi
se& do minério; método de exploração 

e transporte; jazida da Cachoeira; si'." 
tuação; depósito filiado aos tipos an
teriores; análise do minério; estado de 
abandono dos trabalhos e causas; ou
tras ocorrências; aproveitamento difi
cil pelo transporte caro; calcáreos; pos-. 
sibilidade do seu aproveitamento indus
trial econômicamente; calcáreo da Ca
sa de Pedra; situação; grutas; análise; ' 
aproveitamento; Pedreira de Olaria; 
situação; ouro; antigas minerações; 
veios; situação dos pontos mineraliza
dos caulim; . areia; saibro e argila. 
Quedas d'água; rápidos de Santo An
tônio da Ponte Nova com 10 000 C. V.; 
quedas estudadas pelo Serviço Geoló
gico. Fontes de águas minerais; "A
guas Santas"; sua natureza; água sul
fatada da fazenda da Amoreira. Petro
grafia; estudo microscópico de8critivo 
e sistemático de 37 lâminas de rochas. 

BOLETIM 37. - Bacia do Rio Branco. 
Estado do Amazonas. - Avelino 
Inácio de Oliveira. 1929, 71 pági
nas, 1 mapa geológico, 1 corte geo
lógico, 24 fotos. 

Fisiografia; o curso do rio e suas 
3 secções; extensão da 99.cia; a pla
nura ou chapada e a serrania;. exten
são; topografia e relêvo destas; geo
logia; estudo fisiográfico, geológico e 
litológico sucinto das 3 secções do cur
so do Rio Branco e de seus afluentes 
Uraricoera, Tacutu e Maú; o "Kaieteu
rian Sandstone" dos geólogos inglêses; 
cretáceo segundo Branner e triássico 
segundo Von Fristsch. Estudo fisiográ
fico, geológico; litológico, do relêvo e 
solo das áreas: a leste de Boa Vista, 
entre Rio Branco e Tacutu; nordeste 
e oeste de Boa Vista; e chapada e ser
rania ao norte dos rios Uraricoera e 
Tacutu. Florestas e campos I}aturais; 
distribuição das florestas e dos campos 
pela bacia do rio; os seringais e os 
castanhais; export1l.ção de balata em 
1923. Os campos do ·Rio Sranco; dis
tribuição e área; terminologia dos ti
pos de campo; topografia dos campos; 
os miritizais; lagos e lagoas; os cupins. 
Chuvas; regime dos rios e navegação; 
estações; quadro das chuvas em 1923 
e 1924; "repiquetes" e "Bolllssu"; trans
porte do gado; estudo sôbre os solos 
da região; os solos de aluvião; os solos 
de terra firme; perfil médio dos solos; 
pastagens. Fazendas, retiros e gados; 
população cavalar e bovina em 1920; 
histórico, situação e organização das 
fazendas São Marcos, São Bento e São 
José; a criação do gado; característi.., 
cas do gado bovino da região; preço; 
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os flagelos do gado; conceitos do Dr. 
Nunes Pereira, sôbre as doenças do 
gado riobr.anquense. População; Boa 
Vista; prP)'a.zia; instrução; núcleos in
dígenas. fl:xploradores da regi~o; Ma
nuel Gama Lôbo d'Almada e sua via
gem em 1787; R. H. Schomburgk e suas. 
publicações; expedições de Ernesto Ule, 
Theodor Koch-Grünberg,, J. D. Hass
mann, J. G. Kuhlmann, Anderi;;on e B.e
cker, Alexander Hamilton Rice e ou
tros. Reconhecimentos geológicos; de 
Manaus à vila de Boa Vista do Rio 
Brancd; geologia; até Caracaraí, bai
xada aluvial ao longo de cada margem; 
cachoeira em arqueano entre Caraca
rai e Boa Vista; de Boa Vista à ilha 
Maracá; descrição da viagem e refe
rências geológicas. Excursão à serra: 
da Malacacheta; descrição fisiográfica 
da região; excursão aos campos de no
roeste e oeste de Boa Vista; itinerário; 
descrição fisiográfica da excursão; 
eruptiva, de Canamé à fazenda Santa 
Maria; perfil do solo em Sucuriju; ou
tros perfis do solo; excursão de Boa 
Vista à fronteira de Venezuela pela 
bacia do rio Surumu; itinerário do le
vantamento topográfico e geológico; 
relacão de altitudes tomadas na ex
cursão; descrição minuciosa da ex
cursão focalizando fisiografia, geolo
gia, litologia, vegetação, solo, orogra
fia e hidrografia; o divisor de águas 
do Rio Branco-Orenoco; palhetinas de 
ouro no igarapé do 'Caranguejo; o are
nito da maloca do tuchaua André; os 
índios Jaricunas; seus caracteres; o 
".Caxiri'; costumes e vida da. tribo; a 
maloca de Cuiapim; travessia' do Co
tingo; serra da Mina; Monte Alegre 
e seu lago piscoso; a serra dos Cristais; 
regresso. Excursão de Boa Vista até a 
fronteira da Guiana Inglêsa; itinerá
rio; descrição fisiográfica da viagem; 
geologia; solo e perfis; campos e fai
:xas de mata. Regresso a Manaus. Con
clusões geológicas; lance de olhos sô
bre a distribuição das formações geo
lógicas. Rochas da bacia do Rio Bran
co, por Glycon de Paiva; estudo petro
gráfico, descritivo e sistemático de 39 
amostras de rochas da bacia do Rio 
Branco. 

BOLETIM 38. - Inundações do Rio de 
Janeiro. - Buchdi Salhab. 1928, 28 
páginas, 1 planta geral dos traça
dos do esgôto, 1 tipo de canal, 4 
gráficos, 3 tabelas de descarga. 

Anteprojeto de um coletor geral 
para esgotamento das águas pluviais 
dos morros. Memória justificativa. Pri-

meid' parte; situação atual. Efeitos 
produzidos. Situação topográfica; cida
de baixa, área; cidade alta, área; pla
nos inclinados. Situação hidrográfica; 
torrentes e planos inclinados. Coleto
res existentes; sua capacidade; efeito 
das enchentes; quadro das 36 galerias 
existe,ntes. Situação hidrológica; que
da pluviométrica e "run-off" nas par
tes alta e baixa da cidade; o efeito 
da inuhdacão vem quase todo da ba
cia alta. Estudo sôbre as precipitações 
observadas no Distrito Federal. Estu
do e dados sôbre a chuva capaz de pro
duzir a máxima enchente. Observa
ções relativas à descarga "maxima 
maximorum". Fenômenos observados 
no decurso da chuva de 2 de março 
de 1928; observações no largo do Ma
chado; conclusões. Cálculo da descarga 
"maxima maximorum"; cálculo basea
do na chuva de 2 de março. Descarga 
resultante da chuva que cai na cidade. 
Estudo da descarga de um canal ter
minando no mar; influência da oscila
ção d11- maré; condição .precária ao 
funcionamento. Capacidade do canal 
do Mangue; vazão máxima com a prea
mar; descarga de esgôto da cidade, 
4,5 vêzes a capacidade do cánal. Se
gunda parte. Projetos de defesa con
tra as inundações. Introdução; coleta 
de águas pelos sistemas "unitário" e 
"separador".· Sistema unitário; dispo
sitivo; cálculo e orçamento. Sistema 
separador; dispositivo; cálculo e orça
mento. Projeto d~ um coletor geral das 
águas pluviais dos morros; traçado; 
quadro de tomadas e dados técnicos 
do coletor; execução e orçamento. Re
sumo; comparação dos dois sistemas; 
sugestões. 

BOLETIM 39. - Fôrças hidráulicas. 
(Trabalhos de 1927) - Vários au
tores. 1929, 35 páginas, 9 plantas 
de rio. 

1 - Estado de São Paulo. Rio Pa
ranapanema. Estudo do Salto Grande 
e Corredeira do Pari, por Raimundo Ri
beiro Filho. - Considerações; o vale 
do Paranapanéma e sua potencialida
de provável; estudos da comissão che
fiada pelo Dr. Teodoro Sampaio; di
visão do rio em 5 trechos e estimativa 
dos respectivos potenciais; potência 
total estimada e possibilidade de seu 
emprêgo futuramente; regularização 
do potencial e regime;· causas da regu
laridade; uniformidade de distribuição 
das chuvas e reprêsas de dique e trapp; 
quadro do regime atual em Salto Gran
de; relação das quedas entre a foz do 
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, 
Itararé e a barra do Cinzas e possibi
lidades de aproveitamento; Salto Gran
de; fisiografia e estudo topográfico; 
geologia; anteprojeto e plano de seu 
aproveitamento; estudo da sua potên
cia e pot~ncia mínima de uma insta
lação; corredeiras do Pari; geologia; 
características da corredeira; cálculo 
da potência para uma Instalação de 
características dadas. 

2 - Estado de Minas Gerais. Rio 
Grande. Estudo das cachoeiras do Va
rador, no Rio Grande e Fumaça no 
Rio Ingali, por Valdemar José de Car
valho. - Cachoeira do Varador; situa
ção: estudo e .aproveitamento; cachoei
ra da Fumaça; situação; estudo e apro
veitamento. 

3 - Estado de Minas Gerais. Rio 
Pomba. Estudo dos desníveis existen
tes entre Guarani e · Pôrto Santo An
tônio, e cachoeira Paraopeba no rio 
Paraopeba, afluente na margem esquer
da, Antônio José Alves de Sousa. -
Apanhado sucinto sôbre a bacia do rio 
Pomba; medição de sua descarga no 
trecho estudado; estudo de uma queda 
no rio Paraopeba; possível aproveita
mento de certos desníveis. 

4 - Estado da Bahia, Rio Jequiri
çá. Estud·o dos desntveis do trecho' en
tre as quedas de Funil e Pinguela. Jai
me Martins de Sousa e Alvaro Herma
no da Silva. - Estudo dos desníveis do 
trecho entre as quedas do Funil e Pln
guela; cachoeira do Funil; situaçã.:i; 
navegabilidade; geologia; produção; es
tudo e aproveitamento da cachoeira; 
cachoeira do Corta-Mão; situa!ção; es
tuà.o e possibilidade de aproveltamen-· 
to; trecho encachoeirado abrangendo 
as quedas do Camarão, D. Alvina, Tom
bador, Fabião, Pancada e Pinguela; es
tudo e modalidades de aproveitamento 
destas q\ledas. 

BOLETIM 40. - Vale do Rio Negro. 
(Fisiografia e Geologia) . Glycon de 
Paiva. 1929, 63 páginas, 3 mapas 
da região, 52 fotos. 

Produção; habitantes; ó Içana e o 
Vaupés seus indígenas; os Guaribas e 
seus costumes; Aruak e Macus; lenda 
das Amazonas. Rio Negro; extensão; 
nascentes; seus dois nomes; seu curso; 
fisiografia; relêvo; garganta de São 
Gabriel; navegação; alto e baixo rio; 

ilhas; restingas; "água tre:rriida"; lar
guras e profundidade; água branca e 
água preta dos afluentes; vegetação; 
"igapó"; geologia; de Manaus e Pros
perança; de Prosperança a Bôca do 
Rio Branco; seu granito; granitito de 
Moura; Bõca do Rio Branco a Tomar; 
em terciário e quaternário; Tomar à 
foz do Cassiquiare em granito arquea
no; Baixo Rio Negro; geologia; siluria
no?; arenito de Prosperança; caracte
res litológicos; diabásio de Airão e de 
Uaça; descrição litológica até Uacari
Tapera; terciário; descrição litológica 
dos vários afloraiµentos até Paricatuba. 
Conclusões; as duas formações geoló
gicas entre Moura e Manaus com con
tacto em Uacari-Tapera; descrição su
mária das duas formações. Rio Jaú; 
caracteres fisiográficos; geológicos, li
tológicos; afluente Carabinani; rochas 
e afloramentos; cachoeiras; sinais de 
metamorfismo e quartzito duro silicifi
cado; Terra Geral do Japurá; planície 
terciária com base eopaleooóica; rêde 
hidrográfica; igapó; terra firme; ve
getaçõ~s c~racteristicas. O Cassiqulare; 
comumcaçao natural entre os altos Ore
noco e Negro; "Bifurcacion" e Junc
cion"; seu curso; histórico; explorado
res desde o padre Acufia até Hamilton 
Rice; fisiografia; o peneplano; o imen
so igapó inóspito; comunicações; coor
denadas; altitudes, larguras e profun
didades; quadro das sêcas e das cheias; 
sua rêde hidrográfica; côres das águas., 
"correntada",'e "raudal"; geologia; ar: 
queano e recente; os atloramentos; 
"marará"; granitlto de Capibara; des
crição e acidentes litológicos entre 
Junccion e Bifurcacion; argilito areni
tico de El Peligro e El Mango; as praias; 
distribuição segundo a lei de Fargue; 
solo e vaza; vegetação. Origem do Cas
siquiare; corrente periódica com erosão 
progressiva e transformação final em 
furo. Rio Orenoco; ·referências ao seu 
curso; da defluência do Cassiquiare até 
Esmeralda; garganta Atiru-Maipurt; 
travessia do divisor por Koch Grün
berg; Maciço ·ouida; rocha regional; 
dinamometamorfismo; análise petro
gráfica. Rio Içana; situação"; nascen
tes; fisiografia; bacia em 2 terraços, 
com degrau de 1,5 m em Tunui; vege
tação; parcos afloramentos; geologia: 
pequeno trecho de itacolomitos em Tu
nui, na faixa granítica do rio; peg
matitos em Destacamento; distribui-



1428 B O L E T 1 M G E O Gjt A F 1 C O 

ção litológica das formações arqueana, 
algonquiana e quaternária: Rio Aiarí; 
situação; nascentes; curso; fisiografia; 
vários terraços; vegetação; praias e a 
lei do Fargue; gânglios lacwiares e iga
pós no baixo curso; as cachoeiras; geo
logia; o arqueano; restos da série de 
Minas; depósito aluvionar; distribuição 
e litologia destas formações; estudo pe
trográfico descritivo de algumas rochas 
tipicas; divisor Aiari-Vaupés; o vara
douro de ligação dos 2 rios; o único 
afloramento da rocha. Rio Vaupés; rio 
Caiari também; sua foz; nascentes; 
curso; praias; sucessão de terraços; 
cachoeiras e sua distribuição; descrição 
fisiográfica do curso; geologia; arquea
no; única mancha quaternária em Am
baiua-Paranamirim; mesmo magma ge
ral do rio Negro; caráter litológico do 
granito; estudo petrográfico da varia
ção do magma e metamorfismo dos se
dimentos; tectônica e diaclasam.ento do 
arqueano. Conclusões gerais; , sumário 
dos traços fisiográficos da bacia; oro
grafia; distinção dos doi& sistemas, o 
Guiano e o Pacaraima; tectônica geral; 
geomorfologia. Esbôço da coluna geo
lógica do Rio Negro; idades, rochas e 
correh!,ção. Linhito de Paru-Cachoeiras; 
análise. 

BOLETIM 41. - A indústria do petróleo. 
Relatórto da viagem de estudos aoa 
Estados Unidos Mexicanos. - Ger
son de Faria Alvim. 1929, 66 pági
nas, 3 esquemas, 75 fotos, biblio
grafia de 21 obras. 

Introdução; Tampice, centro petro
lífero; crise econômica, no momento, 
e as causas; população; vias de comu
nicação; visita aos campos petrolíferos; 
as companhias exploradoras; sistema 
de organização e trabalho; a Huasteca 
Pet. Co.; descrição minuciosa da ins
talação, organização, trabalho, perfu
rações, etc., desta co.,mpanhia; o famo
so poço "Dos Bôcas" ou "S. Diego n. 3"; 
o "Cêrro Azul n.0 4"; "chapopoterati", 
as Terminais de Tuxpan e outras; a 
"Faja Jie Oro"; várias outras visitas 
com descrições e observações; obras de 
irrigaÇão em Aquiche; · os campos de 
Loma del Paso e Quebrache; minas de 
prata de Real del Monte l! Pachuca; 
veios explorados. A indústria do petró
leo; referências à sua descoberta; com
posição; "Departamento de Petróleo"; 
atribuições. Pesquisa e exploração; no
ções gerais; regiões petroliferas do Mé
xico; sua geologia; fósseis; estruturas 
mexicanas; horizonte petrolífero; lito
logia; métodos geofísicos; resultados; a 
questão do petróleo no México. "El ar
ticulo 27 de la Constitución mexicana . 

• 

..... 
Concorra para qué o Brasil seja geogràflcamente bem repreeentado, enviando ao Con&elho 
Nacional de Geografia lnformacões e mapas que possam ser de utilidade à nova edlçi.o 

•• Carta Geográfica do Brasil ao Mllionésimo, que o Conselho está elaborando. 
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Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 31 
de agôsto de 1948 

Leis , 

Lei n.º 282, de 24 de maio de 1948 - Reorganiza 
o Departamento Nacional d·a Crlanca do 
Ministério da Educacão e Saúde". 

"Dlãrlo . Oficial" de 11-8-948. 

Lei n.º 812, de 2'7 de julho de 1948 - "Autoriza 
a abertura. pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas, de crédito especial para 
completar o pagamento de locomotivas elé~ 
trlcas, destinadas à Rêde de Viacão Cea
rense e à Vlacão Férrea Federal Leste Bra
sileiro". 

"Dlãrio Oficial" de 4-8-948. 

Lei n.º SlS, de SO de julho de 1948 - "Autoriza 
o Poder Executivo a aplicar, provlsôrla
mente, o Acôrdo Geral sõbre Tarifas Adua
neiras e Comércio, reajusta a Tarifa das 
Al!Andegas, e dã outras providências". 

"Dlãrlo Oficial" de 3-8-948. 

Lei n.º 814 de Sl de julho de 1948 - "Autoriza 
a promover, pelos meips regulares, a en
campação da Estrada de Ferro de Ilhéus a 
Conquista no Estado da Bahia, explorada 
mediante concessão por "The State Bahia 
South Western Railway Co". 

"Diãrio Oficial" de 4-8~948. 

Lei n.0 SUi, de Sl de Jnlho de 1948 - "Autoriza 
a abertura, ·pelo Ministério da Justlca e Ne
gócios Interiores. de crédito ·especial para 
atender a despesas relativas ao · exerclclo 
de 1947". 

"Dlãrlo Oficial" de 4-8-948. 

Lei n. 0 316, de Sl de Julho de 1948 - "Autoriza 
a a~tura, pelo Ministério da Vlacão e 
Obras Públicas, de crédito especial desti
nado ao 'desenvolvimento econômico dos Es
tados do Maranhão, Plaul, Ceara\, Rio Gran
de do Norte. Paralba, Sergipe, Alagoas, · 
Esplrlto Santo e Golãs". 

"Dlãrio Oficial" de 6-8-948. 

Lei n.º Sl'7, de 6 de agôsto de 1948-- "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Just11:a e 
Negócios Interiores de crédito especial para 
pagamento a ex-servidores do extinto Ter
ritório Federal de Iguacu". 

"Diãrio Oficial" de 12-8-948. 

Lei n.0 Sl8, de 6 de agôsto de 1948 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Educação e 
Saúde. de crédito especial para pagamento 
de diferença de gratl!lcação de magistério 
ao professor catedrãtlco Clóvls do Rêgo 
Monteiro". 

"Diãrio Oficial'~ de 12-8-948. 

Lei n. 0 819, de 6 de agôsto de 1948 -·"Altera 
o decreto-lei n. o 9 869, de 1946 que determi
nou a encampacão da The São Paulo Rall
way Company". 

"Diãrle>-O!lclal" de 12-8-948. 

Lei n.0 320, de 9 de a.gllsto de 1948 - "DiBpÕe 
sôbre gratlflcacão de magistério". 

"Dlãrio O!lcial" de 14-8c948. 

Lei n. 0 321, de 9 de agôsto de 1948 - "Autoriza 
a abertura pelo Ministério da Educação. do 
crédito especial para contrlbuicão do GoTêr
no à representacão do Brasil nas Ollmpla
das de Londres". 

"Dlãrlo O!lclal" de 14-8-948 . 

Lei n.0 822, de 9 de agôsto de 1948 - "ReleTa 
de prescrl<;ão a divida passiva da Unlio 
para com Augusto Sérgio Botelho e dá 
outras providências". 

"Diãrto ' Oficial" de 14-8-948. 

Lei n.0 323, de 11 de aglleto de 1948 - "Acree
centa um parágrafo ao artigo 5. o do de
creto-lei n. o 8 818, de 1946". 

"Diário Oficial" de 14-8-948. 

Lei n. 0 SH, de 11 de a.gôsto de 19'18 --' "Orga
niza o quadro da Secretaria e Servlcos Au
xiliares do Superior Tribunal Militar e dá 
outras providências". 

"Diário O!lclal" de ·20-8-948. 

Lei n .o 325, de 11 de a.gôsto de l!NS. - "Auto-. 
rlza a abertura, pelo Ministério da Just!ca 
e Negócios Interiores, de · crédito especial 
para pagamento de gratlflcacão a pessoal 
da Impren~ Nacional". 

"Dlãrlo Oficial" de 19-8-948. 
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Lei u.• S26, de lS de agôsto de 1946 - "Autoriza 
o Poder Executivo a dar execução ao plano 
de ligacão ferro-rodo-fluvial entre as cl" 
dades de Am\polls em Goh\s e Belém do 
Pará". 

"Diãrio Oficial" de 16-8-948. 

Lel n.• S27, de lS de agôsto de 1948 - "Autoriza 
a construcão da estação de · passageiros do 
aeroporto de Recife". 

"Olé.rio Oficial" de 16-8-948. 

Lei n.º 328, de lS de agôsto de UMS - "Autoriza 
a abertura pelo Ministério das Relações 
Exteriores, de crédito especial. para paga
mento de contrlbuicão ao Conselho Interua
clonal do Trigo". 

"Olé.ri.o Oficial" de 19-8-948. 

• Lei n.• 329, d& lS de agôsto de 1M8 - "Dispõe 
sõbre gratlflcacão de maglstérl<( , 

"Diãrio Oficial" de 17-8-498. 

Lel u.• SSO, de lS de agéisto de 1948 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Educacão e 
Sadde, de crédito especial para pagamento 
de despesas de pessoal em 1947". 

"Olé.rio Oficial" de 18-8-948. 

Lei n.• S31, de lS de agôsto de 19'18 - "Releva 
a prescrlcão em que Incorreu o direito de 
.João Pinto de Almeida, ex-praca do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal". 

"Olé.rio Oficial" de 19-8-948. 

Lei n.• S32, de 1ll de agôsto de 1M8 - "Autoriza 
a abertura pelo Ministério da .Tustlca e 
Negócios Interiores, de crédito suplementar 
à verba que especifica". 

"Diãrlo Oficial" de 19-8-948. 

Lel n.• SlJ3, de lS de agôsto de 19'18 - "Autoriza 
a atlertura pelo Ministério do Trabalho In
ddstrla e Comércio de crédito especial para 
ocorrer a despesas com o pagamento do 
abono famllla". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-8-948. 

Lel n.º S84, de 13 de agôsto de 19'18 - "Concede 
lsencão de direitos de Importação e demais 
taxas aduaneiras, Inclusive impõsto de con
sumo para material adquirido para o Es
tado de São Paulo". 

"Dlãrlo Oficial" de 18-8-948. 

Lei n.º SS5, de 13 de agôsto de 1948 - "Concede 
Isenção de direitos de lmportacão e demais 
taxas aduaneiras para cinco mil sacas de 
farinha de trigo, adquiridas pelo Departa
mento de Lepra, do Estado de Silo Paulo". 

"Olé.rio Oficial" de 18-8-948. 

Lei n.0 SS8, de 17 de agôsto de 19'18 - "Abre 
ao Congresso Nacional o crédito suple
mentar de Cr$ 5 745 600,00 para ocorrer ao 
pagamento de subs1dlos e substltulclles". 

"Olé.rio Oficial" de 20-8-948. 

Lei n.0 SS7, de 17 de agôsto de 1948 - "Isenta 
de direitos de Importação e demais taxas 
aduaneiras três Imagens de santos" . 

" .Diãrlo Oficial" de 20-8-948 . 

Lei n.o SSS, de 19 de agôsto de 19'18 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Educacão e 
Saúde de crédito especial para pagamento 
de gratlflcacão de magistério a Francisco 
Eduardo Acloll Rabelo" . 

"Olé.rio Oficial" de 27-8-948 . 

Lei n.0 SS9, de 19 de agôsto de 11148 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Guerra de 
crédito especial para atender a despel!88 
com a lei do servico mi\ltar, efetuadas em 
1947" . . 

"Diàrlo Oficial'~ de 26-8-948 . 

' 
Lei n.• 840, de 20 de agôsto de 1948 - "Autoriza 

a abertura, pelo Ministério da Agricultura, 
do crédito especial para pagamento de gra
tlficacão de magistério". 

"Olé.rio Oficial" de 31-8-948. 

Lei n.0 841, de 25 de agôsto de 1948 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Educacllo e 
Saúde, do crédito especial de Cr$ 200 000,00 
para au)!:lllo à comemore.cão do S.º centenã
rlo da cidade de Paranaguã, no Estado do 
Parané." . \ 

"Olé.rio Oficial" de 30-8-948. 

1 
Lei n.0 842, de !5 de agôsto de 1948 - "Autoriza 

a abertura, pelo Cóngresso Nacional, Sena
do Federal, de crédito especial para paga
mento de despesas relativas ao ano de 
1947". 

"Olé.rio Oficial" de 30-8-948. 

Lei n.0 S4S, de 25 de agôsto de 1948 - "Isenta 
de Impostos um órgão Italiano, destinado 
ao Colégio Santa Marcellna, na capital de 
São Paulo". 

"Olé.rio Oficial'' de 30-8-948 . 

Lei n.0 844, de 25 de agôsto de 1948 - "Abre 
8Q Poder .Tudlclãrio crédito especial para 
pagamento de vencimentos a !unclonãrlos 
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará". 

"Olé.rio. Oficial" de 30-8-948. 

Lei n.0 S411, de 25 de agôsto de 1948 - "Autoriza 
a abertura, pelo Ministério da Marinha, de 
crédito especial para pagamento de despe
sas de Pessoal e Material, relativas a 1947". 

"Olé.rio Oficial" de Sl-8-948, 

Lei n.0 849, de 26 de agôsto de 1M8 - "Extin
gue a Agência da Capitania dos Portos do 
Distrito Federal e Estado do Rio de .Ja
neiroº . 

"Diãrio Oficial" de 31-8-948 . 
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Decretos Legislativos · 

Decreto legislativo n.• 12, de 1948 - "J!í ratifica
da a Convenção Interamerlcana sôbre Direi
tos de Autor em Obras Literárias. Cienti
ficas e Artlstlcas, celebrada em Washington 
de 1 a 22 de junho de 1946. de acôrdo com o 
n.o 1 do artigo 66 da Constituição Federal; 
revogadas as disposições em contrário." 

"Dh\rlo Oficial" de 17-8-948. 

Decreto legislativo n.0 lS, de 1948 - "Autoriza 
o Presidente da República, a ausentar-se 
do pais a fim de encontrar-se com o Pre
sidente da Bollvia na fronteira brasllelro
bollvlana". 

"Diário Oficial" de 3-8-948. 

Decreto legl•latlvo n.0 14, de 1948 - "Aprova 
· o tratado de paz celebrado em Paris a 10 

de fevereiro de 194'7 entre a Itália e os 
Estados Unidos da América, China, Franca, 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte, a União das Repúblicas Socialis
tas Soviéticas, a República Socialista Sovié
tica da UcrAnla, a RepúbTlca Socialista da 
Bielorrússia, a Austrália, a Bélgica, o Bra
sil, o Canadá, a Etiópia, a Grécia, a tndla, 
a Nova Ze!Andla, os Palses Baixos, a Po
lônia, a Tchecoslováquia, a União Sul Afri
cana e a República Federativa Popular da 
Iuguslávla". 

"Diário Oficial" de i7-8-948 . 

Decreto legislativo .n.0 ló, de 1948 - "O Govêrno 
brasileiro, acorde com a alteracão à Con
venção de Avlacão Civil Internacional con
clulda em Chicago a 7 de dezembro de 

1944 aprova o protocolo referente a essa 
alteração" . 

"Diário Oficial" de 19-8-948. 

Decreto legislativo n.º 16, de 1948 - "J!í man
tida a decisão pela qual o Tribunal de 
Contas recusou registo ao contrato que a 
Fazenda Nacional firmou com a Viação Aé
rea Santos Dumont S. A. conferindo-lhe 
os favores constantes do decreto-lei n. o 
300, de 24 de . fevereiro de 1948" .• 

"Diário Oilclal" de 20-8-948. 

Decreto legislativo n.o 17, de 1948 - "J!í mantida 
a decisão do Tribunal de Contas que recusa 
registo ao têrmo de contrato em renovação 
celebrado com ;Jorge Bailly pelo Ministério 
da Aeronáutica em face do decreto n.o 
22 469, de 18 de janeiro de 1947" . 

"Diário Oficial" de 20-8-948 . 

Decreto legislativo n ... 18, de 1948 - "J!í apro
vado o Protocolo Modificativo das Conven
ções Internacionais sô)>re Entorpecentes fir
mado no dia 11 de dezembro de 1946, pelos 
palses signatários dos acordos, convenções 
e protocolo de Haia, Genebra e Bangkok e 
assinado pelo Brasil a 17 do referido mês e 
ano, em Lake Success, Nova York, Estados 
Unidos". 

"Diário Oficial" de 20-8-948 . 

Decreto legislativo n.0 20, de 1948 - "Aprovado 
o acôrdo sôbre transportes aéreos entre o 
Brasil e a Dinamarca, firmado no Rio de 
;Janeiro, em 14 de novembro de 1947". 

"Diário Oficial" de 27-8-948. 

Decretos Executivos . 
Decreto n . • 211 . 088, de 11 de junho de 11M8 -

"Altera com reducão de despesa, a Tabela 
Numérica Ordinária de Extranumerárlo
Mensallsta do Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro do Ministério da Vlacão 
e Obras Públicas". 

"Diário Oficial" de 4-8-948. 

Decreto n. o 26 096, de 15 de Julho de 1948 -
"Aprova novo orçamento para obras reali
zadas no pôrto de Santos". 

"Diário Oficial" de 6-8-948. 

Decreto n. • 25 110, de 18 de Junho de 1948 -
"Aprova alterações Introduzidas nos esta
tutos da Companhia de Seguros Marltlmos 
e Terrestre Pelotense" . 

"Diário Oficial" de 19-8-948. 

Decreto n.• 25149, de 29 de Junho de 1948 -
"Aprova alteracões Introduzidas nos estatu
tos da Companhia Internacional de Se
guros" , 

"Diário Oficial" de 7-8-948 . 

Decreto n.º 2õ 172, de i de Jro de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a ad !rir o domlnlo 
útil do terreno da marinha que menciona, 
situado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 5-8-948 . 

Decreto n. 0 26 178, de 5 de Julho de 1948 -
"Concede autorlzacão para funcionamento 
dos Cursos. de Matemática e Letras Anglo
GermAnlcas da Faculdade Fluminense de 
Filosofia". 

"Diário Oficial" de 16-8-948 . 

Decreto n. 0 25 198, de 12 de ag3sto ·de 1948 -
"Concede à sociedade anônima "Kalnkllpke 
Luchtvaart Maatschapplj N. V." autorl
zacão para continuar a funcionar na Re
pública". 
"Diário Oficial" de 12-8-948. 

Decreto n. 0 26199, de 12 de Julho de 1948 
"Concede à sociedade Brazlllan Hydro Elec
trlc Company Limlted autorização para con
tinuar a funcionar na ·República" . 
"Diário Oficial" de 17-8-948 . 

Decreto n. 0 25 201, de 12 de Julho de 1948 
"Concede à sociedade anônima · Ellzabeth 
AyVen South Amerlca Inc autorlzacão para 
continuar a funcionar na Rep<ibllca", 
"Diário Oficial de 2-8-948. 

Decreto n.0 25 234,. de 30 de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Raul de Al
meldl'o Braga a pesquisar minérios de 
chumbo, vanádlo, zinco e associados no 
munlclplo de :Januária, Estado de Mlnu 
Gerais" . 
"Diário Oficial" de. 7-8-948 . 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geográfia 
Assembléia Geral [*) 

Ementário das resoluções ns. t 30 a t Z 2 

130, 4 de Julho - Elege os membros das co
missões regimentais da Assembléia. 

131, õ de Julho --'- Consigna aplausos pelo êxito 
do X Congresso Brasileiro de Geografia 

e sugere o local para o XI Congresso. 

132, 7 de Julho - Provê à publlcai:ão dos voca
bulários geográficos das unidades fll
deradas corri a colaboração dos respecti
vos governos. 

133, 7 de Julho - Institui o dia do geógrafo . 

134, 7 de Julho - Consigna aplausos pelo êxito 
da realizai:ão da II Reunião Pan-Amerl
cana de Consulta sôbre Geografia e Car
tografia. 

135, 10 de Julho - Exprime congratulacões 
pelas oportunas e fecundas reallzacões 
do Instituto . 

136, 

137, 

10 de Julho - Rende homenagem à memó
ria dos membros do Conselho falecidos 
ao perlodo de junho de 1942 a junho de 
19"5. 

10 de Julho - Aprova voto de aplauso,ao 
discurso pronunciado pelo senhor embai
xador J'osé Car''>s de Macedo Soares, em 
4 de novembro de 1942, dirigido aos geó
grafos do pala . 

138, 11 de Julho - Promove a nomeai:ão do re
presentante do Brasil na Comissão de 
-Cartografia do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História . 

139, 11 de julho - Promove a nomeai:ão do 
representante do Brasil na Comissão de 
Cartografia do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História e na II Reunião 
Pap-Amerlcana de- Consulta sôbre Geo-
grafia e Cartografia. · 

HO, 11 de julho - Adere aos fest 0 foat eucli
dianos organizados pela Prefeitura pau
lista de São J'osé do Rio Pardo. 

U.1, 11 de Julho - Dispõe sôbre o quadro dos 
consultores-técnicos do Conselho. 

H2, 12 de Julho - Provê à participação do 
Conselho no XI Congresso Brasileiro de 
Geografia. 

H3, 13 de Julho - Estabelece a divisão regional 
do J1Qls, mediante agrupamento dos munl
clplos brasileiros, e dá providências para 
a generallzai:ão do seu uso. ' 

144, 17 de Julho - Elege os membros das Co
missões Técnicas permanentes . 

146, 17 de Julho - Encarece a contrlbuli:ão dos 
órgão11 çomponéntes do Conselho . no de
senvolvimento do Museu Palsaglstlco do 
Brasil. 

H6, 17 de Julho - Coloca à dlsposlcão dos 
Tribunais Eleitorais do Pais os préstimos 
dos órgãos do Conselho. 

147, 17 de Julho - Baixa Instruções .para o 
concurso de monografias de aspectos mu- ·· 
nlclpals relativos a 1946 . 

1'8, 17 de Julho - Sugere a elaborai:ão de es
tudor sôbre os costumes regionais de 
cada unidade federada. 

H9, 17 de Julho - Dispõe sôbre a publlcai:ão 
do primeiro mlmero do Anuário Geográ
fico do Brasil. 

150, 17 de Julho - Dispõe sôbre a organlzai:ão 
do "Arquivo Cartográfico Brasileiro" e dá 
outras providências. 

llil, 19 de Julho - Dispõe sôbre a ortografia 
dos nomes geográficos . 

152, 19 de Julho - Promove estudos para a 
realb;acão de concurso periódico de ·mo
nogra!lafl. geográficas de cunho cientifico . 

ltiS, 19 .de Julho -Promove a publicacão dos 
Anais dos Congressos Brasileiros de Geo
grafia e ainda não dados a lume. 

IM, 19 de julho - Dispõe sôbre a publlcai:ãt> 
de mapas. · 

155, 21 de Julho - Elege novo membro para a 
Comissão de Flnancas da Assembléia. 

• N. R. · - Reinicia-se neste número do Boletim a publicação, na Integra, das resoluc;õel! 
das A.eeemblélas Gerais do C .N.G . , que se seguem ao presente ementárlo, e cuja Interrupção foi 
determinada por motivos de fôrça maior . 
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156, U de Julho - Aprova as contas do Conse
lho relativas ao perlodc;> de julho de 1942 
a junho de 1945. 

:157, 21 de julho - Dispõe sôbre a execucão do 
orcamento do Conselho relativo ao exer
clclo corrente. 

·1ss, 21 de Julho - Aprova a proposta do orca
mento do Conselho para o ano de 1948 . 

159, 21 de Julho - Dispõe sôbre a partlcipacão 
do Brasil na União Geográfica Interna
cional. 

°160, 21 de Julho - Dispõe sôbre a participação 
do Conselho na reunião da Assoclacão 
Brasileira de Normas Técnicas . 

161, 21 de Julho - Expressa agradecimento às 
autoridades e instituições que homen.agea
ram a Assembléia. 

·162, 23 de Julho - Adere aos festejos comemo
rativos da vitória do monte das Tabocas 
promovidos pPJo Nordeiite Oriental e dã 
oútras providências. 

1.63, 23 de Julho - Aprova os atos e delibera
ções dos Diretórios do Conselho, refer ente 
aos anos de 1942, 1943 e 1944. 

164, 23 de Julho - Sugere a deslgnacão d e um 
representante do C . N. G. junto ao C. N. 
O. e a constituição de uma comissão 
lnteradmlnlstratlva . 

165, 23 de julho - Dispõe sôbre a protecão dos 
marcos e sinais geográficos. 

166, 24 de julho - Dã providências para a difu
são e venda das publlcacões do Conselho. 

167, 24 de julho - Autoriza a execucão de -tra
balhos no Estado de Santa Catarina sob o 
regime de cooperação . 

168, 24 de Julho - Sugere a Inclusão do Iga
racu entre os monumentos históricos na
cionais. · 

169, 24 de julho - Exprime congratulações a 
propósito dos acontecimentos geográficos 
ocorridos no perlodo de 1942-945. 

1.70, 24 de Julho - Det ermina e. participação 
ativa do Conselho nas comemorações do 

· decené.rio da Instalação do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatfstlca. 

171, 24 de. Julho - Aplaude as iniciativas do 
Instituto Pan-Amerlcano de Geografia ·e 
História e do Instituto Interamericano 
de Estatlstica quanto ao preparo de ma
pas para o censo de 1950 e dá providên
cias correlatas . 

172, 24 de julho - Aprova a lntegracão no Con
selho do Instltu.to de Colonização Na-
cional . ' 

.-:-- itste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca. Geográfica 
...., Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhi, 14 - Edifício Francisco Serra

-dor - 11.• andar - Bio de Janeiro, D. F. 



lntrega das resoluções ns. 130 a t 3Z 

Resolução n.0 130, de 4 de julho de 1945 

Elege os membros das Comissões regimentais d'a Assembléia. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando o disposto no Regimento da 
Állliembléla (art. 3.• da resolução n'. • 1) ~ 

Resolve: 

Art. 1.• - Ficam eleitos membros da Co
missão de Finanças da presente Sessão Ordi
nária da Assembléia Geral, os seguintes dele
gados estaduais : Eng.• Lauro de Andrade S&Jn
palo, da Bahia; Dr , Humberto Ludovico de 
Almeida, de Go!As; Dr. Otávio Vasconcelos Ne
ves. de Mato Grosso; Dr. Hugo de Almeida, do 
Pará; Dr . Gentil Cunha França, da Paralba. 

Art. 2. • - Ficam eleitos membros da Co
missão de Coordenação, além do secretário
geral que é seu membro nato, os seguintes de
legados: Cel . Renato Barbosa Rodrigues Pe-

iC 

reira. da delegação federal ; Eng.• Luls de 
Sousa, do Rio de .Jaaelro; Eng.• Vltor Peluso 
.Júnior, de Santa Catarina; Eng.• Valdemar 
Lefêvre, de São Paulo. 

Art. 3. • - A Comissão de Redação fica 
composta dos seguintes delegados: Eng.• Vlr
glllo Correia Filho, das lnstltulcões privadas; 
Dr. Pérlcles de Melo Carvalho, da delegação 
federal; Dr. Ulisses Uchoa Blttencourt, do 
Amazonas; Dr . .Joaquim Torcápio Ferrelr'a, do 
Ceará e Dr. Clodoaldo Cardoso, do Maranhão. 

Rio de .Janeiro, em 4 de julho de 1945, 
ano X do :{nstltuto . - Conferido e numerado . 
J<Yl'ge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - Visto e rubricado. Christouam Leite de 
CMtro - 'Secretário-Geral do Conselho. 
Publique-se. Jos~ Carlos de Macedo Soares -
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 131, de 5 de julho de 1945 

Consigna aplausos pelo êxito do X Congresso Brasileiro de Geografia e sugere o 
local para o XII Congresso. ' 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando o êxito que teve o X Con
gresso Brasileiro de Geografia, realizado no 
Rio de .Janeiro, de 7 a 16 de setembro de 1944; 

Resolve: 

Art. 1. • - :ll: consignado caloroso aplauso 
à benemérita Sociedade de Geografia do Rio 
de .Janeiro, pe1o êxito de que se revestiu a 
realização do X Congresso Brasileiro de Geo
gratla, por meio do qual assinalou a referida 
Sociedade mais um Inestimável serviço à cultu
ra geográfica do pais. 

Art. 2. • - A Assembléia regista, com o 
mais justttlcado regozijo, o caráter cientifico 
moderno que tão acentuadamente predominou 
na atividade cultural do X Congresso Brasilei
ro de Geografia, constituindo animadora atlr-
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mação do progrel!so da metodologia geográtlca 
no pais. 

Art. S. • - Sugere a Assembléia à douta 
Sociedade de Geografia do Rio de .Janeiro, 
que se realize o XII Congresso Brasileiro de 
Geografia em 1949, na Cidade do Salvador, por 
forma que a Importante reunião se possa Incluir 
nos festejos comemorativos do 4. • centenário da 
fundação Qa histórica cidade, efeméride da 
mais transeendente significação, à qual não 
poderá faltar o apolo e a solidariedade doe geó
grafos brasileiros. 

Rio de .Janeiro, em 5 de julho de 1945, 
ano X do Instituto . - Conferido e numerado. 
Jorge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - Visto e rubricado. Christouam Leite de 
Ca8tro - Secretário-Geral do Conselho. 
Publique-se . José Carlos de Macedo Soares -
Presidente do Instituto . 

Resolução n.0 132, de 7 de julho de 1945 

Provê à publicação dos vocabulários geográficos das unidades federadas~ com a, 
colaboração dos respectivos governos. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrll!ulções; 

Considerando as vantagens da publicação de 
trabalhos úteis que se refiram ao território 
nacional; 

Resolve: 

Art . 1.º - A .Assembléia reconhece a efi
ciência do Serviço de elaboração do "Dlcionà-

rio Geogràflco ·Brasileiro", que a Secretaria
Geral está realizando, segundo um plano hábil, 
Interessante e oportuno . 

Art. 2.• - Fiel\ recomendado que se pros
siga o preparo dos vocabulários geográficos 
das unidades federadas, para que se complete 
quanto antes a respectiva série. 

Art. S.• - Para a publicação dos vocabulá
rios pl'ontos, sugere-se como provld(!ncla reco• 
mendável a colaboração dos governos das uni-
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dades federadas , acertada com a ºPresidência 
do Instituto. 

Art. 4. • - Recomenda-se, outrossim, que 
cada vocabulário, cuja publicação se haja deci
dido por cooperação lnteradmlnlstrativa, seja 
presente ao Diretório Regional 'respectivo para 
o fim de se fazerem as adaptações, atualiza
ções e enrl.queclmentos que porventura a ad
mlnlstraçã9 estadual venha· julgar oportunos. 

Art. 5. • - Fica estabelecido como critério 
geral que, para cada unidade federada·, se 
publique o vocabulát:io preparado com base nos 
mapSB municipais de qüinqüênio 1938-1943 e, 

\ 
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a seguir, sob a 1fo~ma de apêndices, folhetos 
periódicos contendo as alterações havidas no 
vocabulário Inicial decorrentes da modificação 
qülnqüenal da divisão admlnl11tratlva do Estado 
e bem assim de aperfeiçoamentos, atualizações 
e enrtqueclmentos que ocorram. 

· Rio de .Janeiro, em 7 de julho de 1945, 
ano X do Instituto . - Conferido e numerado. 
Jorge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - Visto e rubricado. Chr'8tovam Leite de 
Castro - Secretário-Geral do Conselho . 
Publique-se. José Carlos de Macedo Boare8 -
Presidente do Instituto . 

Resolução n.0 133, de 7 de julho de 1945 

Institui o dia do geógrafo. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando o crescente desenvolvimento 
doe quadros dos geógrafos, graças à atuação 
fecunda dos sistemas dos serviços geográficos 
bra.sllelros, já agora moldados segundo estru
tura adequada e atuante em ritmo de produção 
planificada; 

Considerando o alto significado do congra
çamento dé quantos no pais se aplicam em 
atividades geográficas; 

Considerando que foi a criação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estat!stlca o !ato 
básico da evolução da Geografia nacional, na 
sua nova !ase de progresso; 

Considerando as múltiplas e expressivas 
manifestações e solicitações no sentido de que 
011 geógrafos brasileiros tenham também o seu 
dia comemoratl vo; 

Resolve : 

Art. 1. • - Fica lnstltuldo o dia do geó
grafo, com o objetivo principal de, em comemo
rações anuais, se homenagearem os operadores 
da Geografia nacional, proporcionando-lhes ·su
gestiva oportunidade para um congraçamento 
auspicioso e fecundo. 
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Art. 2.• - i:J fixado o dia' 29 de maio, data 
da Instalação do Instituto Brasileiro de Geo
gratia e Estatlstlca, para a comemoração anual 
do dia do geógrafo, juntamente com análogas 
comemorações do dia do estat!stlco, confir
mando-se assim firmemente a ·sólida aliança 
que une os pesquisadores da terra e das ativi
dades da gente do Brasil. 

Art. 3.• - Anualmente, todos os órgãos 
do Conselho se empenharão no brilho das 
comemorações do dia do geógrafo, providen
ciando a realização de programas que venham 
despertar nos meios sociais respectivos o. res
peito à personalidade do geógrafo, a admiração 
pela sua obra patriótléa e penosa, o prestigio 
e o congraçamento doe que . labutam nesse 
ramo cientifico. 

Art . 4.• - Sob a égide do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatlstlca tais comemora
ções contribuirão para consolld~r a aliança 
cordial e proficua dos geógrafos e estatlstlcos 
brasileiros. 

Rio Qe .Janeiro, em 7 de julho de 1945, 
ano X do Instituto . - Conferido e numerado. 
Jorge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - Visto e rubricado . Chmtovam Leite de 
Castro - Secretário-Geral do Conselho. 
Publique-se. Jo8é Carlo8 de Macedo Soares -
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 134, de 7 de julho de 1945 

Consigna aplausos pelo êxito da realização da II Reunião Pan-Americana de 
Cottsulta sôbre Geografia e Cartografia. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas ati:tbuições; 

Considerando a convenlênçia de se regista
rem, com o devldo relêvo, nos anais da Assem
bléia, os grandes feitos da Instituição; 

Resolve: 

Art. 1. • - A Assefllbléla consigna, e assim 
deseja que figure nos seus anais, como acon
tecimento da maior importância, a marcar a 
atuação prestigiosa e fecunda do Conselho Na
cional de Geografia, a realização da II Reunião 
Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geografia e 
Cartografia. 

Art. 2.• - Ao mencionar o êxito excepc!O
nal da memorável reunião, a Assembléia re
gista, com a mais justlficaà.a satisfação o pro
gresso do Intercâmbio cultural entre as institui
ções e técnicos dos paises das Américas, e ao 
mesmo tempo reconhece com ufania o crescente 
prestigio do Conselho Nacional de Geografia 
no cenário mundial em geral e nos meios Inte
lectuais lnteramerlcanos em especial. 

B .G . -7 

Art. 3.• - A Assembléia referenda, de 
maneira especial e calorosa, 'ª resolução n.º 
167, de 3 de outubro de 1944, do Diretório Cen• 
trai, na qual se manifestam expressivos e opor
tunos agradecimentos e aplausos pelo êxito da 
realização daquela reunião pan-amel'leana. 

Art. 4. • - Ao ilustre brasileiro embahta• 
dor José Carlos de Macedo Soares, preclaro 
presidente do Instituto, a quem coube a deli
cada e importante missão de dirigir os tra
balhos da II Reunião Pan-Amerlcana de Con
sulta sôbre Geografia e Cartografia, a Assem
bléia expressa o mais vibrante aplaµso·e o mais 
vivo regozijo patriótico pela maneira tão supe
rior, eficiente e culta com q_ue se houve na 
direção da douta Assembléia, elevando assim 
bem alto o prestigio e o renome da cultura 
brasileira. 

Rio de .Janeiro, em 7 de julho de 1941), 
ano X do Instituto. - Conferido e-numerado. 
Jorge Za>-ur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - ·Visto e rubricado. Chri8tovam Lette a.e 
Castro - Secretário-Geral .do Coriselho. 
Publique-se. José Carlos de .Macedo ·so.ar(!s -
Ftesldente do Instituto. 
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Resolução n.0 135, de 10 de julho de 1945 

E:tprlme congratulaç6es pelas oportunas e fecundas realizações do Instituto. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das su88 atribuii;ões; 

Considerando as numerosas e felizes reali
zações do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatletlca, de que dà excelente slntese a reso
luçao especial e cônjunta aprovada em 29 de 
rrialo de 1946 pelos colégios dirigentes do 
Instituto; 

Resolve : 

Art. 1.• - A Assembléia referenda. com 
aplausos, a resolução especial aprovada em 
29 de maio de 1945 conjuntamente pela Comis
são Ceneltária Ne.cional, pela .Junta Executiva 
Central do Conselho Nacional de Estatlstlca e 
pelo Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia, e, por lhe reconhecer os méritos de 
slntese · magnifica das realizações do Instituto 
Brasileiro de Geografta e Estatlstlca. Insere a 
mencionada resolução nos Anais da Assembléia, 
'ncorporando-a na presente resolução de que 
lica fazendo parte Integrante. 

Art. 2. • - A Presidência do Instituto eon-
11igna a Assembléia as mais justificadas con
gratulações pelo muito que a Instituição tem 
podido realizar, e que tanto tem elevado o 
seu conceito e renome nos meios culturais, téc
nicos e administrativos do pais e do estran
geiro; e pessoalmente a S. Excia. , o ·embai
xador .José Carlos de Macedo Soares, a Assem
bléia rende sincero e profundo prejlto de 
admiraçã<I · e respeito pela sua atuação pres
tigiosa:, esclarecida e eficiente · na direção supre
ma do Instituto, e faz ardentes votos, Inspira
da em altos sentimentos clvicos, para que nessa 
direção permaneça o mais longo tempo posslvel. 

Art. 8.• - Em reconhecimento à notável 
obra que vem desenvolvendo a ala estatlstlca do 
Instituto, de que tanto se têm beneficiado a 
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cultura, a técnica, a ciência e a administração 
do pais, e em agradecimento à colaboração 
prestimosa e esclarecida que tem dispensado 
ao . Conselho Nacional de Geografia, em uma 
compreensão nlt!da da Intima relação com que 
no pais se entrosam os problemas geográficos 
e estatlstlcos, a Assembléia regista ao Conselho 
Nacional de Eetatlstica saudações mui cordiais 
e fraternas, de profunda admiração e estima, 
e lhe formula votos os mais .calorosos por que 
prossiga vitoriosamente na sua senda patrióti
ca de desvendar, em números atuais e t>recieos, 
o Brasil aos brasileiros, para que êstes melhor
mente o possam conduzir aos seus destinos 
gloriosos. 

Art. 4.• - Reconhece a Assembléia a gi
gantesca tarefa que cum,priu e ainda está cum
prindo o Serviço Nacional de Recenseamento 
e, por Isso, consigna à douta Comissão Censltá
rla Nacional aplausos jubilosos pela grandiosa 
realização que foi Indiscutivelmente a operação 
ceneitárla de 1940, a que constituiu lldlma 
vitória da cultura nacional, resultante do es
fôrço compreensivo dos brasllelros. 

Art. 5.• - Para maior significação do pre
sente pronunciamento, serà constltulda uma 
comissão de delegados representante,11 de esta
dos das cinco regiões do pais, sob a presidên
cia dum delegado federal, "- fim de levar pes
soalmente, em nome da Assembléia, às lnstl
tulcõe11 mencionadas as homenagens que ora 
lhe são justamente tributadas. 

Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1945, 
ano X do Instituto . - Conferido e numerado. 
Jorge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho . - Visto e rubricado. Ohmtovam Leite de 
OOBtro - Secretário-Geral do Conselho . 
Publique-se . Jo3é Oarlo8 de Macedo 8oarea -
Presidente dó Instituto . · 

ltesolução n.0 136, de 10 de julho de 1945 

Rende homenagem à memória dos membros. do Conselhó falecidos no período 
de ;ulho de 1942 a junho de 1945. 

A Asembléla Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, usando das suas atribuições; 

. Considerando Que,· no periodd de tempo 
desde a 5.• Sessão Ordinària da Assembléia, 
tjlve o Conselho a infelicidade de perder vários 
d'os seus membros; 

Considerando que cumpre assinalar nos 
anais da Instituição a memória daqueles que 
dedlcadaménte atuaram nos seys diferentes 
aetores; 

Reaol-re: 

Art. 1.• - A Assembléia rende um prelt~ 
de sentida 11audade à memória das seguintes 
personalidades, que em vida contribulram para 
o êxito das atividades do Conselho Nacional 
de Geografia, colaborando ativa e esclarecida
mente nos diferentes órgãos da Instituição : 
Afonso de Gualra Heberle, topógrato e dese
nhista do C.N.G . ; Eng.• Gérson de Faria Al
vim, representante do Ministério da Agricultura 
no Diretório Central do C.N.G.; Prof. Max 
Fteiuas, coneuttor-técnlco de História da Geo
grafia do C .N .G . ; Prof. Benedito José dos 
Santos, membro do Diretório Regional de Geo
grafia do Estado de Minas Gerais; Ellg.• AgrO
nomo Paula de Lima Correia, presl<lente do 

Diretório Regional de Geografia do Estado 
de São Paulo; Eng.• Joaquim Liclnlo de Almel" 
da, representante do Ministério da Vla<;ão e 
Obras Públicas no Diretório Central do C.N . 
G.; Dr . Eliezer doe Santos Saraiva, coneultor
técnico do Diretório Regional de Geografia 
do Estado de Santa Catarina; Dr . Màrlo Cor
reia Cardoso, secretArio do Diretório Regional 
de Geografia do Estado de Mato Grosso ; Eng." 
José Abranchee Moura, eecretArio do Diretório 
Regional de Geografia do Estado do Maranhão; 
Prof. Hlglno Cunha, presidente do Diretório 
Reglonar · de Geografia do Estado do Piaul; 
Dr. Américo Furtado de Bimas, ex-diretor dos 
Serviços Geogràficos e consultor-técnico do Di
retório Regional de Geografia da Bahia; Eng.• 
Grl)o Neto, membro do Diretório Regional de 
Geografia do Estado de São Paulo ; Dr: José 
de Borja Peregrino, ex-presidente do Diretório 
Regional de Geografia da Paralba; ministro 
.J oeé Matoso ]\laia Forte, consultor-técnico do 
Diretório Regional de Geografia do Estado do 
Rio de .Janeiro e general Emlllo Fernandes de 
Sousa Doca, consultor de Geografia Histórica 
do C.N.G. 

Art. 2. • - Ao Diretório Central do Conse
lho e aos Diretórios Re~ionale dos Estados · de 
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Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato 
Grosso, Maranhão, Plaui, Bahia, Paraiba e Rio 
de Janeiro, a Assembléia consigna os seus sen
timentos de pesar pela perda de colaboradores . 
tão devotados e eficientes . 

Art. 3.• - Da presente resolução será 
dado conhecimento às familias e Instituições a 
que pertenceram . os distintos membros faleci
dos do Conselho, em expediente da Presidência .. 

do Instituto pela qual 11e manifesta e pesar 
da Assembléia. 

Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1945, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Jorge iarur - Secretário-Assistente do Conse
lho. - Visto e rubricado . OhrlstO'Vam Leite de 
Oastro - Secretário-Geral do Conselho. 
Publique-se. Jooé OaTl'oa de Macedo Boarea -
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 137, de 10 de julho de 1945 

Aprova voto de aplauso ao senhor embaixador José Carlos de Macedo ·soares, pelo 
discurso pronunciado em 4 de novembro de 1942 e dirigido aos geógrafos 
do pais. · 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que o discurso pronunciado 
pelo presidente do Instituto, embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, sôbre a participação 
dos geógrafos na defesa nacional, em histórica 
reunião de 4 de novembro de 1942, constitui 
documento do mais alto teor clvlco, traduzindo 
elevados sentimentos patrióticos; 

Considerando que êsse doc~mento, por fixar 
dlretrlzee de natureza clvlca e de alcance so
cial, merece . o aplauso dos trabalhadores da 
geografia nacional, ao mesmo tempo que deve 
ser recomendado, pela Importância dos temas 
focalizados, ao estudo dos brasllelroé; 

Considerando, também que o presidente do 
Instituto firmou não apenas as condições fun
damentais de uni4o, devotamento e vigildncia 
para os geógrafos do pais, mas ainda os prin
cipias basilares das três liberdades - nacional, 
Individual e econômica; 

Considerando, ainda que cumpre seja o re
ferido discurso Incorporado, com merecido des
taque, aos anais da geografia nacional, por 
constituir não apenas a fixação de um deter
minado Instante histórico da nacionalidade, 
como também uma séria advertência a quantos, 
no setor geográ!lco ou em qualquer outro 
da vida brasileira. têm responsabilidades de 
direção, de colaboração e de estudo ; 

Considerando, além disso, que a proclama
ção dirigida pelo Conselho Nacional de Geo
gra!!a aos geógrafos brasileiros é, do mesin0 
modo. documento de expressivo significado cl
vico e cultural, condensando os três pontos de 
substancial valai:-. acentuados _pelo presidente 
do Instituto; 

Considerando, finalmente, o dever de todos 
os geógrafos do Brasil de zelarem pela defesa 
do nosso patrimônio territorial. quer no perto
do de guerra, quer ainda n0c de paz, e princi
palmente nos dias atuais, em que se torna da 
maior relevância patriótica a continua atenção 
ao desenrolar dos problemas de após-guerra; 

Resolve: 

Art . 1.o - o· Conselho Nacional de Geogra
fia consigna o seu aplauso ao embaixador José 
Carlos de Macedo Soares pelos patrióticos ter
mos do seu discurso dirigido aos g eógrafos 
do pais. em memorável reunião realizada em 4 
de novembro de 1942. 

Art. 2.» - Exprimindo a solidariedade do 
Conselho e emprestando seu apoio àquele tão 
magno e hlst-Orico documento, fica incluido na 
presente resolução, como anexo n. • 1, o dis
curso mencionado no artigo anterior, que se 
recomenda ao aprêço ,e atenção de todos, pelos 
têrmos em que está redigido, constituindo uma 

advertência do mais profundo alcance civlco 
aos brasileiros, em .especial aos geógrafos, no 
Mentido de manterem vivos o seu devotamento 
e. a sua vlgllàncla em tõrno dos problemas na

. clonais ligados à defesa ~errltorlal. 
Art. 3.• - 11: também lnclu!da· nesta resolu

ção, como anexo n. o 2, a mensagem dirigida 
aos geógrafos do pais pelo Conselho Nacional 
de Geografia, cujos têrmos estão fundamenta
dos nos principias fixados no discurso do pre-
sidente do I.B.G .E . · 

Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1945, 
ano X do Instituto . - Conferido e numerado. 
Jorge Zarur - Secretário-Assistente do Conse
lho . - Visto e rubricado. Ohrlstovam Leite de 
Oast'T'o - Secretário-Geral do Conselho . -
Publique-se. J osé OaTlos de Macedo 8Óarea -
Presidente do Instituto. · 

ANEXO N. o 1 A RESOLUÇÃO N. o 1"7 DA 
ASSEMBLS:IA GERAL DO CONSELHO 

NACIONAL DE GEOGRAJl'IA 

DiscuTao do embaixadoT José Oarloo de 
Macedo Boarea 

"Meus Senhores : 
O Conselho Nacional de Geografia convocou 

a presente reunião coerente oom a atitude que 
assumiu ao vos dirigir uma proclamação, con
citando-vos: união, devotamento e vlg!lll.ncla. 

A primeira condição para que haja união 
entre os geógrafos brasileiros é, evidentemente, 
constância do contacto entre· êles. Não pode 
haver união entre profissionais ,que se deeco
nhecem, e labutam em campos Isolados, sem 
oportunidades de entre si realizarem trocas de 
Idéias que deverão gerar a resultante, aceita 
por cada um como a natural orientação de 
todos. , 

Aqui esternos para inicialmente. reciprocar
mos apertos de mão..s. que nos deyerão ligar 
sõlldamente na consecução do ideal comum: 
servir ao Brasll. 

Depois, devemos medir bem a extensão do 
devotamento ao nosso pais, exigido sempre, e 
agora mais do que nunca àos obreiros da .geo
grafia. :l!lste devotamento tem orlgen!!! sentimen
tais - o ámor à pátria-'-, mas, em sendo largo 
o espirita de sacr!!lclo, também se apóia na ln
te!lgêncla. Sabembs todos que as três liberda
des fundamentais: a nacional, a individual e a 
econômica, ainda não encontrjU'am em pais al
gum, mesmo nos da civlUza.ção a que atingimos, 
nem depois dos ensinamentos da .Rerum No
varum, e do Quadragea(mo Aflo, não encontra
ram uma fórmula criadora do equlllbrio que 
evite entrechoques entre elas. 
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A liberdade nacional é a possibilidade de 
um povo viver livre da dominação eatrangelra. 

A liberdade Individual ·dá-nos a possibili
dade de ·vivermos segundo os Imperativos da 
dignidade· da persorialldade humana. 
· Poderemos pensar como quisermos,. e agir

mos de acôrdo com o nosso pensamento, desde 
que não ultrapassemos os limites da llberdade 
dos outros membros da sociedade em que 
vivemos . 

A liberdade econômica dá-nos a poaslb1ll
dade dé prodlJ,jllrmos como quisermos, e de dis
pormos livremente da nossa produção: e mais 
ainda de vivermos - sob a égide do Estado 
- um nlvel mlnimo de confôrto que permita: 
primeiro a defesa do nosso próprio organismo, 
depois, a satisfação das necessidades materiais, 
Intelectuais, morais e espirituais de nossa fa-
milia. · · 

O Ideal (que certamente será alcançado após 
a hecatombe monstruosa que mais do que ne
nhum outro povo o brasileiro deplora) o ideal 
é o justo gôzo, simultâneamente, das três liber
dades : a nacional, a Individual e a econômica. 
Mas na vida de qualquer organismo, não rlll'O 
a anormalidade de um órgão exige sacriflclos 
dos demais . Multas vl!zes o homem precisa 
privar-se de parte de suas liberdades, para 
não as perder, tôdas . Nos dias que correm está 
em jôgo a liberdade ·máxima, que é a nacional, 
sem a qual as' outras perderão sua existência. 
Na hora atual tôdas as restrições à liberdade 
Individual e A. llberdade econômica, estão jus
tificadas ante a necessidade mais alta de se 
garantir a liberdade nacional. 

Sem que o Brasil possa existir desembara
çadamente, livre do guante de qualquer nação 
imperialista, não poderão florejar as liberdades 
pessoais e as llberdades econômicas. 

Portanto, aqui reunidos devemos conclamar 
que estamos dispostos ao devotamento Integral 
A pátria comum. 

Preparando-se para e. guerra que lhe foi 
Imposta, obrigado a organizar planos de defesa, 
o Brasil, não vai exigir agora dos geógrafos 
brasileiros trabalhos de alta precisão, quer di
zer levantamentos astronômicos e geodésicos. 
Talvez não seja mesmo posslvel e. ree.lizaÇão da 
geografia. de precisão, Isto é, levantamentos to
pográficos de planimetrla ou de altimetria, ou 
levantamentos aerofotogramétrlcos, sejam mo
saicos, foto-cartas ou• mapas topográficos. Mas 
o que o Brasil pode e deve exigir de seus 
geógrafos são trabalhos continuados de geo
grafia expedita e de geografia informativa. . 

Graças A labutação penilstente do Conselho 
Nacional de Geografia jif"toi constltuida rica 
rêde de pontos· de posição astronômica exata
mente conhecida. . Refiro-me A notablllsslma 
campanha das coordene.das geográficas em boa 
hora empreendida pelo Conselho N~lonal de 
Geografia. 

Conjugados com outros trabalhos já reall
llados, coirf.o e. campanha altlmétrica, e a dos 
mapa.e municipal&, com a descrição das divisas 
tntermunlclpals e lnterdlstrltals, já possulmos 
-estrutura cartográfica na qual se podem apoiar, 
<:om critério cientifico, os fatores de geografia 
.expedita e de geografia Informativa. 
' Mercê dos elementos de precisão já acumu
lados, em tão curto tempo pela nossa case. de 
trabalho, os geógrafos brasileiros já podem 
:fazer o preenchimento de.e cartas que se torna
rem necessárias, e-cujo arcabouço já está cien
tificamente delineado. 

O Brasil confia na colaboração dedicada dos 
:geógrafos e dos professores de geografia, no 
.sentido de · se at•var corajosamente em todo o 
vasto território nacional, os trabalhos condu
·centes a um surto glorioso de geografia expe
dita e de geografia Informativa. 

Mas todo o labor a ser realizado precisa 
.obedecer a um lema : vigilância. :m imperativo 

da defesa nacional e. vigllll.ncla nos elementos 
recolhidos nos reconhecimentos, nas excursões 
e nas viagens ; vigllll.ncla nas atitudes dos que 
se entregarem a trabalhos geográficos, a fim de 
que seja Impedida a atividade dos Inimigos, 
notadamente a ação Insidiosa e desleal dos 
"quinta-colunistas". E, sobretudo a mais alta 
vigilll.ncla nas informações •que prestardes, e 
que só deverão ser feitas , para não serem 
desencaminhadas. a autoridades sabidamente 
responsáveis. 

O Instituto Brasjleiro de Geografia e Esta
tlstlca realizando esta reunião cumpriu um 
dever, e se permite afirmar que todos os que 
aqui se acham, geagrafos ou professôres de 
geografia saberão também cumprir dedicada
mente o seu dever para com a pátria" . 

ANEXO N.• 2 A RESOLUÇÃO N.• 137 DA 
ASSEMBLl!:IA GERAL DO CONSELHO 

NACIONAL DE GEOGRAFIA 

J;>ROCLAMAÇÃO DOS GEôGRAFOS 

Uniifo 

Na hora grave que vivemos, quando o 
Brasil se levanta em reação A brutal agressão 
de que foi vitima. constitui imperativo nacio
nal a união de todos os brasileiros . O Brasil 
necessita mobilizar as suas fôrças - materiais 
e morais - para vencer essa onda de lgno
minla e perversidade que, no seu p~ocessado 
violento e desumano, depois de ensangüentar 
alhures nações alheias ao dlssidlo, acaba agora 
de atingir em cheio o nosso Brasil, roubsndo
lhe vidas numerosas e caras e tentando sustar
'Jhe o ritmo de progresso surpreendente. 

Cumpre que os brasilelros, numa compreen
são exata do mal extremo - aquêle que fere a 
pátria comum -, esquecidos dll quaisquer 
divergências, aparte.dos das dissenções pessoais, 
formem um bloco só, coeso, Impenetrável, 
reslsten te . 

Os obreiros da geografia nacional, êsses 
admiráveis técnicos da descrição da pátria que, 
em todo o tempo, têm seus labõres no solo 
fixados , hão-de ser necessàrlamente Uderes da 
cpes.ão nacional, tão nltlda lhes é a imagem do 
Brasil , tão grande o carinho que devotam à 
terra palmilhada, tão sentido e compreendido 
lhes é o território brasileiro, nas suas dimen
sões, nos seus encantos, nas suas possibi
lidades., 

Géógrafos ! Cabe-vos missão a mais alta: 
dizer aos vossos Irmãos como é a nossa terra, 
desvendar-lhes os segredos dos nossos recursos 
naturais e condw:l-loe A convicção crescente de 
quanto é grandioso o patrimônio a defender ! 

Avante, geógrafos, em defesa do Brasil ! 

Devotamento 

:m penosa a pesquisa geográfica. Desenvol· 
ve-se in natura, longe dos nôcleos povoados, 
valendo-se sômente dos recursos que os opera
dores próprios conduzem. Luta sempre o 
obreiro da geografia : as matas lhe dificultam 
a marcha, os rios cortam a sua caminhada, as 
escarpas lhe impõem a ascensão perigosa, os 
animais ferozes o atacam, os Insetos lhe trans
mitem doenças, as tempestades o atingem des
protegido, o Isolamento lhe enche a alma de 
nostalgia. 

Porém, agora mais do que nunes o Brasil 
necessita da geografia, vallosa auxiliar que é 
da estratégia, · porque o piano ~ manobras 
táticas depende multo do conhecimento precleo 
do terreno em que se há de desenvolver . Dal 
a Importa.nela da colaboração doe geógrafos na 
hora presente . 



Diretório Central 
, . 
Integra da resolução n. 3 2 z, de 13 de janeiro de 19 4 9 ri 

Encaminha à Assembléia Geral o relatório do Diretório relativo a 1948 •. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando as normas do Regulamento 
do Conselho, 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Encaminhar à consideração da 
IX Sessão Ordinária da Assembléia Geral do 
Conselho, a reunir-se em julho vindouro na 
Cidade do Salvador, o anexo relatório das atl
~dades desenvolvldail por êste Diretório no 
ano de 1948. 

Art. 2.• - Determinar, para a sua conve
niente divulgação, a distribuição do relatório 
aos Diretório.~ Regionais e sua publicação no 
Boletim Geogrdfico. 

Rio de J'anelro, 13 de janeiro de 1949, 
ano XIII dÕ Instituto . - Conferido e numera
do. Virgfüo Ç'orreia Filho, no Impedimento do 
Secretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado. Chriatovam Lefte de Castro, Secretá
rio-Geral do Conselho. - Publique-se . Jos' 
Carlos de Macedo Boaru, Presidente do Insti
tuto. 

N . R. - As resoluções ns . 325 e 326 serão oportunamente publicadas. 

• O relatório d·e que trata a presente resolução está publicado na larte destinada aos 
Relatórios de Instituições de Geografia e Ciências Afins, no presente n. • do Boletim Geogrdfico. 
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Geógrafos ! Em bem do Brasil, caminha
das, cansaços, dificuldades, doenças, intempé
ries, nostalgias, tudo haveis de dominar com 
I;\ vossa energia patrl~tlca a fim de que: exe
cutando com lnexcedlvel devotamento as tarefas 
que vos couberem, sem medir sacrlflclos de 
qualquer espécie, proporcioneis às autoridades 
competentes um melhor conhecimento do terri
tório brasileiro.! 

Vtolldncia 

Na guerra moderna surgiu uma nova arma, 
a chamada "quinta-coluna". Pior de tôdas as 
armas, porque as outras slgnltlcam o choque 
franco de homens e de máquinas conduzidos 
por uma convicção, ao passo que ela. é a sub
versão das consciências, fere .(undo a morali
dade das gentes, é capclos11. traiçoeira, abomi
nável, não luta, antes dissolve, destrói sem 
aparecer. é como o micróbio Ignóbil a corroer 
o organismo viril, agindo dentro dêle mesmo, 
escondido,. despercebidamente, ml!leràvelmente, 
lnglôrlamente, paulatinamente até a eclosão 
mortal das fraquezas e falecimentos. 

:ê necessário tOda vlgilàncl11 para Invalidar 
a atuação manhosa e sutil do Ignóbil "quinta
colunista". 

Alerta! Sempre alerta, geógrafos do Brasil! 
Vós sois dos mais visados por essa• arma 

nova, porque o inimigo precisa conhecer as 
caracterlstlcas e as possibilidades do território 
cobiçado. 

' 

Alertal-vo11 se encontrardes no vosso cami
nho ~colegas", cujos trabalhos de campo não 
apresentem justificativas claras: procurai dire
ta ou indiretamente saber-lhes a nacionalidade, 
a região que estudaram ou levantaram, os tra
balhos que realizaram e para que fim e, tal 
seja o resultado das vossas sindicâncias, de
nunciai-os às autoridades competentes. 

Alertai-vos também quanto ao sigilo das 
Informações geográficas . Os súditos dos palses 
em guerra com o Brasil não deverão ter en
trada nos vossos gabinetes, nem consultar por 
vossos intermédio documentos geográficos nem 
participar das vossas conversações técnicas. 
Mais ainda, deveis usar do máximo cuidado 
no proporcionar a terceiros Informações sôbre 
o nosso território ; a consulta a documentos 
deverá quanto posslvel ser registada, de modo 
a saber-se em qualquer tempo quais pe99oas 
se lntere·ssaram por determinados estudos e 
regiões; lnformac)ões. que iiela sua natureza 
e Importância, mereçam certa reserva, deverão 
ser encamilihadas somente às autoridades do 
pais. 

Geógrafos do Brasil ! 
Unidos, devotados e vigilantes haveis de 

constituir uma das falanges valorosas de que o • 
Brasil precisa para sua defesa. 

Viva o Brasil ! 

Rio de Janeiro, setembro de 1942. - Joal 
Oarloa àe Macedo · Soares, presidente do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca . 

I 

..... 
Concorra para que o Brasil seJa geogràflcamente bem repre1entado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 

da Carta Geor;ráflca do Brasil ao Mllloaéelmo, que o Conselho está elaborando. 


