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Editorial 

Comemoração Expr~ssiva . 

O dia 24 de março f<;>i escolhido para ser comemorado como data aniver
sária do Conselho Nacional de Geografia, conforme decisão do seu Diretórfo 
Central constante da resolução n.0 234, de 18 de março de 1946. 

o· Diretório fundamentou a sua decisão no fato de o Conselho Nacional 
de Geografia ter sido criado em virtude do decreto n.0 1 527, de 24 de mar~o 
de 1937. 

Outras instituições, talvez com mais propriedade, comemoram, como arµ- • 
versárias," as datas. das instalações respectivas, assinalando assim o início efetilfo 
das suas atividades. · · 

Exemplo disso tem o Conselho Nacional de Geografia ao seu lado, pois 
o Conselho irmão, o de Estatística, comemora o 29 de m;uo, data da instalaç.40 
e não da criação do órgão nacional de Estatística. 

A preferência peiJ 24 de março impunha-se, porque a instalação elo 
Conselho Nacional de Geografia se deu no dia 1.0 de julho de 1937, pou~o 
depois da sua criação, e esta data não se presta a comemorações porque }:é 
está reservada para a instalação anual dos trabalhos das Assembléias Gerafs 
dos dois Conselhos componentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística. 

No programa das comemorações do corrente ano incluiu-se uma iniciativfJ, 
que, certamente, é merecedora de aplausos. 

Quero referir-me à exposição dos tr.abalhos executados pelo Conselho rfº 
período 1948-1949, que foi apresentada ao público, modesta mas expressiva- · 
mente. 

Resolveu a direção do .Conselho que, em cada 24 de março, se exibam ~o 
público os trabalhos realizados durante o ano, em uma exposição simples, eQi 
local accessível no centro da cidade. • 

Essa iniciativa é realmente louvável e vem dar conteúdo às comemora~s 
aniversárias do Conselho Nacional de Geografia que, lealmente, se dirige ~o 
público para mostrar-lhe o que pôde realizar em cada ano. 
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A imciativa tem cunho profundamente democrático, porque se dá ao pú
blico inteiessado, oportunidade de acompanhar o programa das atividades do 
Coti8elho, proporcionando-lhe portanto elementos para uma crítica ampla, da 
qual hão de sur~ir proveitosos resultados. 

Reflete-se na iniciativa, sobretudo, a sinceridade dos propósitos do Conse
lho Nacional de Geo,rafia, que tem manifesta e marcante preocupação de bem 
servir. 

Rio, 1.0 de março de 1949. 

• 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 

Secretário-Geral do C.N.G • 

o Servlco Central de Documentaclo Geocráflca do C.melho Naelonal de Geocrafla 6 
eompleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corosr6.flco, destln&Ddo

se te à guarda de documentos como 1eJam in6dttoe e artlSH de Jomal1. Envie ao CoD1elho 
q;aalqaer documento que pof1ulr 1Gbre o tefrlt6rlo bra1llelro. 



Comentário 

Portos Brasileiros 
II 

Eng.0 FLÁVIO VIEIRA 

Membro do Diretório Central do C .N.G. 

Concluímos a seguir os breves informes e comentários que nos propusemos 
fazer a respeito dos portos do Brasil. 

Continuando a enumerá-los de acôrdo com a sua classificação regional, 
vamos tratar neste artigo, dos que se encontram no Leste Meridional, no Sul e 
no Centro-Oeste, entre 'os quais ~iguram os dois maiores e mais importantes 
do pais, - o pôrto do Rio de Janeiro, na capital da República, e o de Santos, 
em São Paulo. · 

PORTOS DO LESTE MERIDIONAL 

No Espírito Santo - Depois que se deixa o pôrto de Salvador, de que já 
nos ocupamos, e se viaja para o Su'l, o primeiro ancoradouro notável que se 
encontra, não só pelas suas condições naturais, como pela sua organização por
tuária, é o de Vitória, que serve à capital do estado do Espírito Santo. 
' Está êle localizado no estuário do rio Santa Maria, no lado sul da ilha de 
Vitória, delimitada por êsse estuário e um braço fluvial, no fundo da baía do 
Espírito Santo, que é uma das jóias primorosas do litoral brasileiro, empolgante 
pelo panorama de suas belezas. _ 

Trata-se de um ancoradouro de águas tranqüilas em tôdas as estações do 
ano, dada a sua situação geográfica, que o deixa a pleno resguardo dos ventos, 
mercê dos imponentes morros que cercam a referida baia e a sua apertada 
comunicação com o Atlântico. :raz-se esta pelo chamado Estreito do Penedo, 
cuja largura navegável é de pouco mais de 100 metros .1 

'A 2 625 metros dêsse estreito prolonga-se o estuário do Santa Maria, na 
direção leste, até a ponta Suá de Cima, do morro Bento Ferreira, na ilha de 
Vit(>ria, e o morro do Soares, no continente, onde a largura do estreito é de 
540 metros. Em tôda essa extensão o canal, que se desenvolve sinuosamente por 
entre ilhotas e parcéis de pedrá, tem mais de oito metros de profundidade, em 
baixamar de slzigias, sôbre uma largura mínima de 100 metros. 

i Descrevendo o pOrto de Vitória diz o Eng. Alfredo Lisboa, no seu livro Portos do BrMiZ: 
"O estul.rio, na parte que encerra o pOrto, é limitado ao sul e na margem direita pelo conU
nente, margem esta recortada de saliências montanhosas e de enseadas mais ou menos reen
trantes e rasas. De leste para oeste está primeiro o morro granltlco e alcantilado do Penedo, 
na entrada do pOrto, confrontando o morro do .N:evedo, e, entre êles formando o Estreito do 
Penedo; a seguir os morros da Urca, Capuaba e das Argolas e, por fim, no outro extremo do 
pOrto, o de São Carlos, constltuldo de excelente granito. Assim, a largura desta parte do es
tuário é multo variável; é de 215 metros na entrada do pOrto, Isto é, no ponto mais apertado 
do Estreito de Penedo, a montante um pouco de uma ponta rochosa do morro do Azevedo, sObre 
a qual se acha o velho fortim de São Joio . Aumenta a largura até 600 metros entre a parte 
malll reentrante da praia do arrabalde Capixaba, da cidade de Vitória e a reentrância da 
margem continental junto à Urca, no pOrto do Engenho Neto; desce a 380 metros entre o 
ponto máis saliente do litoral da cidade e o sopé do morro Capuaba; e é de 500 metros entre 
o extremo ocidental da cidade e o sopé do morro de São Carlos. A IJJ:ia do Prlnclpe divide o 
rio Santa Maria em dois braços, os quais nas embocaduras para o estl/Arlo têm o esquerdo 162 
metros de largura e o direito 300 metros." 
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Lê-se na citada obra do engenheiro Alfredo Lisboa: 

"Na ponta Suá de Cima, abre-se a baia do Espírito Santo, banhando a ilha 
de Vitória pelo lado ocidental, e sendo limitada ao norte por uma larga enseada 
do continente, que termina na ponta rochosa do Tubarão; enquanto o "chenal", 
continuando em direção para leste, encosta ao litoral acidentado do continente, 
ao sul, passa rente à ponta Tagano, do monte Moreno, e vai ternúnar junto 
e ao norte dos recifes da Baleia, aontiguos ao litoral marítimo, e já em fundos 
que descem indefinidamente para o oceano .. Pelo lado do norte, o canal navegá
vel é ladeado a distância, a partir da ponta do Suá de Cima, por uma série 
de ilhotas, sendo a do Papagaio a mais próxima dessa ponta, seguindo-se-lhe a 
Sururu e terminando a série na maior ilha, que é a do Boi. O trajeto entre 

· 11 ponta do Suá de Cima e os recifes da Baleia é de 2 750 metros, distância ~ta 
que reunida à que medeia entre o estreito de Penedo e a referida ponta, perfaz . 
o percurso de 5 375 metros entre Penedo e o' oceano. Os recifes da Baleia 
ficam ao norte e à distã.ticia de 560 ~etros da ponta de Santa Luzia, sôbre 
a qual está erigido o farol do mesmo nóme. Entre as pontas do Tubarão e de 
Santa Luzia, que demarcam a bafa do Espírito Santo, a distância é de cêrca 
de cinco quilômetros." 

Dizendo que para fora dos recifes da Balela, a navegação até o mar largo 
é franca, passemos à parte técnica do pôrto de Vitória. 

Ao engenheiro norte-americano W. Milnor Roberts, que de 1879 a 1881, como 
proficiente chefe da Comissão Hidráulica do govêmo imperial, estudara e proje
tara os melhoramentos do rio São Francisco do Norte e do pôrto de Santos, 
devem-se os p'rlmeiros estudos para o aparelhamento do ancoradouro de Vitória. 

Em 1892, por decreto de 17 de dezembro, concedeu o govêmo federal à 
Companhia Brasileira Torrens a execução das obras de melhoramento dêsse pôrto. 
as quais não chegaram a ser realizadas segundo os projetos então organizados. 
Cogitava-se então de localizar o cais acostável fronteiro à cidade, à margem 
sul do estuário, ligando-o a Vitória por duas pontes iaoçadas, uma entre o 
morro de São Carlos e o pontal oriental da ilha do Príncipe, e a outra, daí ao 
extremo oeste da capital espiritossantense. 

Por intervenção do govêrno ~stadual, em 1906 o federal baixava decreto, 
sob n.0 5 950, autorizando a transferência do cais para o lado de Vitória, que 
ficaria ligada às estradas de ferro no lado oposto CE. F. Vitória a Minas e 
Sul do Espírito Santo) por melo de uma ponte que não embaraçasse a 
navegação, e permitindo a passagem da via de ligação com a cidade. 
Autorizava ainda o mesmo decreto a tranSferência da concessão à Companhia do 
Pôrto de Vitória. 

Aprovado o novo plano pelo decreto n.0 7 994, em 1940, esta Companhia con
tratou com a firma C. H. Walker Co. Ltd.; que realizara as grandiosas obras do 
pôrto do Rio de Janeiro, a execução das do de Vitória . . 

Em agôsto de 1914, estando os trabalhos bastante adiantados teve-se de 
suspendê-los, em conseqüência da primeira grande guerra mundial. 

A 31 de dezembro de 1925, na conformidade de autorizações legislativas, o 
govêrno da União baixava o decreto 16 739 determinando a rescisão dos contratos 
de concessão e garantia de juros relativos ao pôrto de Vitória, e autorizando 
contratar a continuação de suas obras com o govêrno do estado do Espírito 
Santo. 

Concluídas essas obras, anos depois era entregue ao tráfego o pôrto capixaba, 
cujo cais de atracação é do tipo de alvenaria sôbre caixões, tendo a respectiva 

muralha a extensão de 930 metros. A profundidade é de 1,5 a . 8,5 metros, sendo 
no canal de acesso de 7,6. Amplitude total da maré: 2,42 m. Largura da bacia 
de evolução: 420 m . 

O pôrto de Vitória está bem aparelhado, com dispositivos ~speciais para o 
embarque de minérios explorados pela Companhia Vale do Rio Doce S. A., . e 
constitui uma das 19 unidades organizadas do nosso sistema portuário. 

' 



COMENTARIO 

Um trecho do pôrto de Vitória, no Eapfrito Banto, vendo.-ae a aituacllo dos ailoa 
e o caia para embarque de m'nérioB 

'1 

Outros portos ~ Na orla litorânea do Espírito Santo existem mais os seguin
tes portos: São Mateus (Conceição da Barra), Barra do Rio Doce (Regência 

·Augusta) e Santa Cruz, ao norte de Vitória; Guarapari, Anchieta (antigo Bene
vente), Piúma, Itapemirim e Itabapoana, ao sul da capital. 

O primeiro, denominado Barra de São Mateus, é o mais importante dentre 
êles, pelo seu movimento comercial e marítimo. A cidade que lhe dá o nome 
fica a 23 quilômetros da foz do rio. 

o pôrto de Regência Augusta, bem abrigado, amplo e profundo, fica na 
embocadura do rio Doce, a qual tem 2 quilômetros de largura e é envolvida 
por vultoso banco de areia, que dificulta a entrada. 

O curso inferior dêsse grande rio atravessando região baixa, alagadiça e 
despovoada, faz de Regência Augusta um pôrto destituido de importância eco
nômica, pois o comércio do vasto hinterland cortado pelo seu curso superior, se 
faz pela E. F. Vitória a Minas, ferrovia que, como é sabido, parte da. capital 
espiritossantense em demanda do alto vale dessa corrente potâmica, cujo trecho 

fortemente encachoeirado vence. 
O pôrto de Santa Cruz fica no recesso do estuário do rio do mesmo nome. 

Sua entrada é muito precária, pois se dá por um único canal, apertado por 
bancos laterais de areia. A três quilômetros, a montante dessa entrada se 
encontram a cidade e o pôrto de Santa Cruz. 

. Quanto aos ancoradouros situados ao sul de Vitória, servem apenas aos 
territórios "de área limitada pelas exiguas bacias hidrográficas de riachos, que 
descem de altaneira cordilheira litorânea, e em cujas fozes estão estabelecidos, 
sendo que todo o movimento comercial do alto hinterland se faz pela linha 
da Leopoldina Railway que vai ter ao pôrto de Vitória". · 

Estão nesse caso os portos de Guara.pari; Anchieta e Piúma. O primeiro 
sito no estuário do riacho do mesmo nome, bem abrigado; o segundo à embo
cadura do riacho Benevente, ao fundo de pequena baía; e o terceiro na enseada 
que se desenvolve até Itapemirim, a 6 quilômetros de Anchieta, em parte 
resguardado dos ventos por três ilhéus que guarnecem a foz do riacho Piúma. 

Próximo à embocadura do rio Itapemirlm está o põrto dêste nome, que 
oferece os mesmos aspectos, quanto à orientação e forma do estuário, que o de 
Guarapari, porém em proporções muito menores. 
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o pôrto de Itabapoana é, na costa espiritossantense, o pior, devido à orla 
de bancos arenosos que envolvem e obstruem a entrada para o diminuto estuário 
onde está. 

O pôrto do Rio de Janeiro - O grande pôrto da metrópole do Brasil está 
edificado na margem ocidental da maravilhosa baia de Guanabara.• 

Até o principio dêste século êsse imenso gôlfo de águas atlânticas não 
passava de um dos maiores ancoradouros do mundo, do qual apenas se gabavam 
suas belezas naturais e suas incomparáveis condições de abrigo marítimo. · 

Isso porque em relação a desembarcadouros nada se podia elogiar, ante o 
seu quase rudimentar e ineficiente aparelhamento portuário. Em verdade até 
então o Rio não possuia um pôrto organizado, à altura do desenvolvimento de 
seu comércio. · . . 

O que existia, ao iniciarem-se as obras de construção do atual pôrto, eram 
pontes quase tôdas de madeira, "piers" ou cais de pequeno calado d'água e a 
doca da Alfândega, a que atracavam saveiros a serviço do comércio de importa
ção e exportação. 

Os navios de grande calado, os transatlânticos, ficavam, geralmente, ao 
làrgo, sendo o embarque e desembarque feitos em catraias ou lanchas, para 
os passageiros, e nos referidos saveiros, para as mercadorias. O carvão de pedra 
era descarregado na Estação Marítima da E. F. Central do Brasil ou em um 
grande depósito na ilha dos Ferreiros. Os materiais inflamáveis ou corrosivos 
eram desembarcados em trapiches existentes na ilha doo Melões. 

PLANTA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO 

MOSTRANDO O 
11
PJER" NA PRAÇA MAUÁ E 

O PROLONGAMENTO DO CAIS (CAIS DO CAJÚ) 

PROJETAOOS.-SETEMBRO 1947 

1 

I 
J 

[.sc•la 1:10.000 

• Esbocando um rápido retrato da decantada bala guanabarina, assim se expressa Alfredo 
Lisboa: 

"Apertada em sua entrada por escarpado• morros, em cujas abas estão levantadas as torta· 
lezas de Santa cruz e de São João, com 1 825 metros de distancia (segundo a carta 541 do 

. Almirantado Brlt4nlco) entre as pontas mais salientes, que quase a prumo se afundam nas 
águas, e alargada para o Interior, em um circuito de cêrca de 131 quilômetros, medindo 28,700 
km a distância entre São João e a ponta da ~edade, e pouco meno.s no sentido tranaversal, 
entre a ponta de Merltl e a bôca do Macacu, com Isto abrangendo uma área de 412 quilômetros 
quadrados, inclu!da a superflcle das lnlllneras Ilhas que encerra, a bala de Guanabara cons
titui talvez o primeiro pôrto natural do orbe, pela grandeza dos seus ancoradouros, pela 
notável profundidade de suas águas e pelo seguro abrigo que lhe oferece contra os ventos 
e o mar agitado a grinalda montanhosa que a circunda." 
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Existiam muitos trapiches nas enseadas ou sacos que iam do Arsenal de 
Marinhà à Ponta do Caju, em São Cristóvão. Existiam também alguns estabe
lecimentos dotados de obras marítimas que permitiam a acostagem de embar
cações de calado superior a cinco metros. 

Entre êsses podemos citar: as Docas Nacionais, primitivamente denominadas 
"D. Pedro II", com 160 metros de cais; o pôrto do Moinho Fluminense, no fundo 
da enseada da Saúde, construído sôbre fundações tu~ulares; .as instalações de 
desembarque do Moinho Inglês, com um cais de 145 metros de comprimento 
e 6,5 metros de profundidade; e o cais da Estação Marítima, acima citada, com 
o desenvolvimento de 160 metros e instalações anexas, no .fundo do Saco da 
Gamboa. · 

O govêrno de Rodrigues Alves, porém, pôs têrmo a êsse estado de éoisas, 
resolvendo definitivamente construir o atual p(>rto do Rio de Janeiro, cujas 
obras tiveram inicio em março de 1904. 

Realizava-se, assim, a concretização de velha aspiração que, desde meado 
do século passado, vinha preocupando os governos e as classes conservadorás 
do pais. 

A primeira iniciativa com essa finalidade . data de 1853, quando o notável 
técnico inglês Charles Neate projetara a construção de um cais corrido entre 
os ·arsenais de Marinha e de Guerra. Vieram depois as obras da Doca da 
Alfândega, sob sua chefia, e dirigidas mais tarde pelo grande engenheiro André 
Rebouças e, de 1870 a 1877, pelo engenheiro Borja Castro, . que as concluiu. 

De 1889 em diante os poderes públicos começaram a cogitar da ampliação 
dessa precária instalação portuária. Concessões foram feitas com tal fim, mas 
os planos traçados não chegaram a ser executados, inclusive os que se propuseram 
realizar "The Rio de Janeiro Harbour and Docks" e a Emprêsa Industrial de 

. Melhoramentos no Brasil, que encampara a Companhia Docas D. Pedro II e 
tinha à sua testa o grande engenheiro Paulo de Frontin. 

Enfim, no ano de 1903, os poderes legislativo e executivo concertaram esfor
ços, que resultaram na solução decisiva do problema portuário da capital da 
República. 

Assim, a 24 de setembro daquele ano, as respectivas obras eram contratadas 
com a firma C. H. Walker, Limited, que, em 31 de março de 1904, dava inicio 
aos trabalhos. 

Em fins de 1909 e~tavam cêrca de 2 500 metros de cais . já p~ontos, assim 
como os primeiros cinqo armazéns internos, a contar do Canal do Mangue. 

Concluídas as impqrtantes obras pela referida firma Walker, in~ugurava-se 
o grande pôrto ao finj:iar de 1910, começando então a atracar à muralha de 
seu magnífico cais 9s maiores paquêtes que aportavam à inigualável baia de 
Guanabara.• . 

Ficou assim, o Rio de Janeiro dotado de um pôrto moderno, perfeitamente 
aparelhado e dispondo de 3 quilômetros e 355,25 metros de cais de alvenaria 
de blocos. 

Os serviços a cargo da firma contratante importaram em J: 4 337 726 ou, ao 
câmbio daquela época, Cr$ 67 139 530,16. 

Atualmente, o cais acostável de nosso principal ·pôrto tem a extensão de 
4 727 metros, com a profundidade de 8 a 10,5 metros. Seu canal de acesso tem 
a largura de 300 metros e 10,5 de fundo. · 

ª Em Portos do BrasU lê-se: "De novembro de 1911 em diante a Fiscalização do Põrto, 
sob a diligente direção do engenheiro J. A. de Toledo Lisboa, entrou em grande atividade 
para a realização das obras complementares ou accessórlas do melhoramento do põrto, que nlo 
estavam contempladas no referido contrato (Walker), referente não sõmente à faixa do cata, 
de 100 metros de largura, aQ longo do caie construido entre o Arsenal de Marinha e o pro
longamento da rua São Crlstó~ão, medindo cêrca de 34 hectares, lnclu!da a Avenida Marginal, 
atualmente denominada "Rodrigues Alves", como também a vasta esplanada que se estende 
entre essa faixa e o antigo litoral, a partir da antiga Prainha e a terminar na embocadura da 
rua de São Cristóvão, cobrindo uma superficle de 116 hectares, aproximadamente. Compreende 
essa área não só o novo solo ganho ao mar, e formando com arelaB dragadas e com terras pro
vindas do arr&Bamento do morro do Senado e daB colinas que existiam naB antlge,s Ilhas dos 
Melões e das Moças, como · também os terrenos que resultaram do aplainamento deeeas Ilhas 
e os que sobraram 'dos pr~dlos e traplchee desapropriados e, em grande parte, demolidos." 
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Depois da última grande guerra, verificada a insuficiência do aparelhamento 
·dêsse pôrto para atender ao tráfego maritlmo, resolveu o govêmo da União 
ampliar a sua capacidade, fazendo o prolongamento do cais para a Ponta do 
Caju e contratando a construção de um "pier", ligado em curva com a muralha 
do cais existente, na altura da praça Mauá. 

O prolongamento para o Caju tem a extensão de 1330 metros de cais e as 
profundidades de 8 metros nos primeiros 150 e seis nos restantes 1180 metros, 
já se achando uma grande parte dessa obra concluída. O tipo do cais é de 
estacas de aço. Será servido por dois armazéns e o necessário aparelhamento. 
As bacias de evolução terão a largura de 100 m e 60 m. 

Quanto ao "pier'', cuja construção já foi iniciada, será pleno, com o com
primento de 400 metros por 83 de largura. Será também construido um cais 
de fechamento com o terreno do Ministério da Marinha. 

O cais do "pier" será constituído por uma cortina de estacas-pranchas de 
concreto armado e plataforma rígida, do mesmo material, apoiada sôbre estacas 
cravadas com inclinação em ambos os sentidos e com 15 metros de largura. O 
cais receberá revestimento de cantaria, desde a cota de + 1,20 m, e coroamento 
de 1,20 m de largurá e 0,50 m de espessura. 

O projeto dêsse importante melhoramento, que notável eficiência virá dar 
ao pôrto do Rio de Janeiro, compreende também a dragagem em tôda a área 
do ''pier", até a cota negativa de 10 metros, o atêrro atrás da cortina das estacas
pranchas e a construção de dois grandes armazéns de três andares. 

· No est'àdo do Rio - De dois portos organizados dispõe o estado do. Rio de 
Janeiro. São êles o de Niterói, na baía de Guanabara, e o de Angra dos Reis, 
no litoral atlântico .. 

O primeiro foi construido na enseada de São Lourenço, que fica atrás da 
ilha da Conceição e estende-se da Ponta da Areia à de Marui. Seu cais acostá
vel tem o comprimento de 1 470 metros e a profundidade de 2 a 8 metros, sendo 
a menor no trecho do cais de saneamento. 

O tipo de construção adotado para a muralha de atracação é do sistema 
de estacas-pranchas de concreto armado, reforçadas e justapostas, fortemente 
a.riçorado o paredão por meio de tirantes presos a maciços de concreto. 

O pôrto de Niterói dispõe de 3 armazéns côm uma área útil de 3 440 m•. 
Na enseada de Angra dos Reis fica o pôrto dêste nome. Trata-se de um 

ancoradouro completamente abrigado, protegido que se acha ao largo pela Ilha 
Grande e por diversas outras ilhas que o circundam. 

E' um excelente pôrto natural, cuja bacia tem uma área de 100 hectares e 
oferece profundidades de 6 a 10 metros em maré mínima e acesso franco. 

O cais acostável, que mede 500 metros de extensão, com fundo a 6 metros, 
é do tipo de estacaria de aço. De seu aparelhamento constam 22 armazéns, 
totalizando porém uma área útil menor que a dos de Niterói (2 860 m2). 

De outros portos dispõe a terra fluminense, ocorrendo-nos citar os seguintes: 
o de São João da Barra, no rio Paraíba do Sul, a quatro quilômetros d.o mar; 
o de Macaé, à embocadura do pequeno rio que lhe dá a denominação; o de 
Imbetiba, na enseada de igual nome, bem abrigado dos ventos do quadrante 
S-ESE e dispondo de curto quebramar que mais alarga a zona resguardada 
de seu ancoradouro; o de Cabo Frio, situado em pequena enseada otimamente 
abrigada de todos os ventos pelas altas montanhas que a contornam e pela 
ilha de Cabo Frio, penhascosa e onde existe o conhecido farol da costa flu
minense. 

Ao norte e à distância de sete quilômetros dêste pôrto se encontra a cidade 
de Cabo Frio, próxima da entrada de estreito e sinuoso canal, que serve de 
escoadouro da lagoa de Araruama. 

"Os canais que das entradas conduzem à enseada - escreve JA. Lisboa 
sôbre Cabo Frio - apresentam 13 a 18 metros de altura d'água até quase o 
ancoradouro, o qual constitui um excelente pôrto de refúgio para as embarcações 
acossadas pelos fortíssimos temporais, grandes correntezas e mar impetuos0, 
que sóem ocorrer em redor do promontório". 

Nomeamos ainda os portos fluminenses de Itacuruçá, Mangaratiba, Jacue..: 
canga e Para ti, no litoral," e de Dois Rios, na Ilha Grande. 
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PORTOS DO SUL 

Em são Paulo - Na histórica cidade de Santos tem o estado de São Paulo 
a grande porta de escoamroito de suas riquezas e o Brasil um .dos seus mais 
importantes e bem aparelhados portos. · 

o pôrto de Santos, que foi a primeira unidade portuária organizada que 
se instalou em nosso pais, está situado ao norte e nordeste da ilha de São 
Vicente. 

Como é sabido, a ilha de· São Vicente, pelo lado ocidental, está separada 
do continente pelo "Casqueiro" e o rio ou canal de São Vicente e, pela banda 
oriental, da ilha de Santo Amaro pelo canal de Santos, gue dá franco acesso 
ao pôrto à navegação de grande calado. Pelo norte êsse acesso se faz, mas só 
por embarcações pequenas, de reduzido calado, àtravés do canal ou rio da 
Bertioga, que se interpõe entre a terra firme e a segunda das insulas citadas. 

o ·canal de Santos desemboca na baía de igual nome, com a largura de 
325 metros, em frente à Fortaleza da Barra, na ilha de Santo Amaro, onde há 
águas com 31 metros de profundidade. Entre a Ponta Grossa, nesta ilha, e a 
.ponta de Itaipu, no continente~ separadas por 7,800 quilômetros, abre-se a pito
resca baia de Santos. 

· Essa a situação geográfica do grande pôrto paulista, que, perfeitamente 
abrigado dos ventos de quase t.odos os rumos, constitui um ancoradouro de 
águas pelenemen te tranqüilas. . 

Consideremo-lo agora sob o aspecto técnico, lembrando que nêle a veloci
dade média da corrente de fluxo é de 267 mllimetros, por segundo e a do 
refluxo de 490 milimetros, sendo que o volume d'água que rola em frente à 
cidade de Santos foi calculado em 9 576 000 metros cúbicos por hora, na· máxima 
correnteza em vazante de grande maré. · 

Como já dissemos, o pôrto de Santos foi o primeiro construído no Brasil. 
Desde remotos anos pensava-se em edificá-lo. Assim é que, baseados em lei 
baixada em 13 de outubro de 1869, o conde da Estrêla e o Dr. Andrade Pertence 
obtiveram em 1870 concessão para construir e explorar por 90 atlos êsse pôrto. 

Não tendo vingado essa concessão, alguns anos depois o engenheiro William 
Milnor ·Róberts, dirigindo uma comissão nomeada pelo govêrno imperial, apre
sentou três projetos para o referido pôrto. A execução do plano aprovado' foi 
confiada ao govêrno provincial de São Paulo,, por decreto de dezembro de 1882, 
mas após várias prorrogações foi a concessão cancelada em 1886. 

Organizado novo .projeto pelo engenheiro Domingos Sérgio de Sabóia e 
Silva, o govêrno abriu concorrência pública para execução dêsse projeto. Aceita 
a proposta de J. Pinto de Oliveira, Cândido Gaffré, Eduardo P. Guinle e· outros, 
foi com os mesmos contratada a construção do pôrto de Santos, na conformidade 
do decreto n.0 9 979, de 12 de julho de 1888. 

Sob a responsabilidade técnica e financeira da Emprêsa de Melhoramentos 
do Pôrto de Santos, constituída por aquêles contratantes, iniciou-se então a 
referida construção, por maneira que, no ano. de 1892, se iniciou o tráfego 
provisório dos 260 metros de cais já prontos. 

No ano seguinte, a emprêsa contratante passou a denominar-se de Compa
nhia bocas de Santos, em regime de sociedade anônima, aprovando o govêrno 
os respectivos estatutos. 

Em 1896 foi a Companhia encarregada do serviço de dragagem e completa 
desobstrução do pôrto de Santos, desde o extremo oeste da ilha de Barnabé até 
a Fortaleza da Barra. 

Os serviços portuários intensificaram-se, sucederam-se vários atos do govêrno 
da União no sentido de ampliar-se e melhor aparelhar o grande desembarcadouro 
e, assim, ganhou a economia brasileira o pôrto de Santos, que é um dos belos 
feitos da engenharia hidráulica nacional. · 

O cais do pôrto santlsta compreende duas secções bem distintas. A primeira 
é de construção mais antiga e tem 2 271 metros, desde o Valongo a Paquetá. 
Foi feita pelo sistema de muro de alvenaria, com parâmetro e capeamento de 
cantaria, levantado sôbre um ~clço de concreto. O alinhamento dessa secção 
é composto de curvas de grande raio, pouco se afastando do antigo litoral. 
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Em sua segunda secção o cais apresenta um longo alinhamento reto e sua 
infraestrutura é feita de grandes blocos de concreto, abrangendo tôda a largura 
da muralha e assentes num embasamento de pedras jogadas. 

I 

A extensão atual do cais é da ordem de 5 171 qietros. Sua profundidade vai 
de 7 a 10 metros. No canal de acesso a altura d'água é de 8,7 metros e a largura 
é de 300 a 500 metros .. A amplitude total da maré não vai além de 2,66 metros. 

São tributárias do pôrto de Santos as Estradas de Ferro Santos a Jundiai 
e Sorocabana, respectivamente, da União e do estado de Sã~ Paulo. 

Comunicando o mar com a doca do Mercado Santista, de 90 x 60 metros e 
construída pela Companhia Docas de Santos, existe um canal com 400 metros 
de comprimento que serve de escoadouro às águas que fluem das vertentes de • 
Jabaquara. Trata-se de um canal aberto que cotta o cais a 600 metros de 
~aquetá. 

Descrevendo minuciosamente o pôrto de Santos, comenta o engenheiro A. 
Lisboa, no seu citado livro: "E' uma obra grandi~, genuinamente nacional, sob 
os pontos de vista técnico, financeiro, administrativo e comercial, na qual envi
daram longos e ininterruptos esforços dois brasileiros já falecidos, cujos nomes 
estão a ela ligados para sempre e não podem ser aqui olvidados: são os do 
industrial Cândido Gaffré e do engenheiro civil Benjamim Weinschenck". 

Ao norte e ao sul de Santos, na fímbria litorânea, São Paulo possui outros 
portos que, embora não organizados, prestam relativos serviços à sua 'conomia. 
São êles os de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, entre a ponta da 
Trindade e Santos, e os de Iguape e Cananél'a, entre o pôrto santista e a barra 
do Ararapira. 

Ubatuba fica ao fundo da pequena epseada do mesmo nome, mal fechada, 
mas abrigada, pelos morros em volta, dos ventos dos quadrantes meridionais. 
Antes de Santos ser servida por estrada de ferro, Ubatuba foi, talvez, a maior 
exportadora de café da antiga província e importadora de produtos p~ra o 
norte paulista e parte sul de Minas Gerais, ainda existindo vestígios dessa 
época de pujanç!I- comercial no cais e em armazéns em ruínas. 

Em enseada mais ampla, ao norte da ilha de São Sebastião, a cidade de 
Caraguatatuba oferece o pôrto de igual denominação, com condições inferiores 
quanto ao abrigo e à profundidade. 

No braço de mar, que separa a montanhosa. ilha de São Sebastião do conti
nente, denominado de canal e que tem 1 800 metros de largura e profundidade 
variável de 27 a 49 metros, encontra-se a cidade de São Sebastião, à frente 
da qual fica um ancoradouro com fundos de mais de 10 metros e perfeitamente 
abrigado pela grande ilha. E' o pôrto de São Sebastião. Fica na margem conti
nental e tem sido objeto de vários estudos e projetos para tomá-lo uma unidade 
portuária. organizada. 

o litoral sul de São Paulo, a partir da ponta do Itaipu, orienta-se mais 
para SW e muda sensivelmente ~ aspecto e de configuração. Depois das 
longas praias Grande e de Peruibe, muito arenosas, · segue-se o trecho da Barra· 
do Ribeira até a de Ararapira, na extensão de 96 quilômetros, que é muito carac
terística, pois constitui um "peculiar sistema hidrográfico, semi-marítimo, semi
fluvial, na maior parte de águas tranqüilas e em parte accessivel à navegação 
costeira de 12 a i4 pés de calado". 

6 E' nesse trecho que se encontram os portos de Iguape e de Cananéia, locali-
zados nas extremidades do canal navegável que separa a ilha Comprida da terra 
firme, com as denominações de "Mar de Iguape", "Mar Pequeno" e "Mar de 
Cananéia". · 

o pôrto de Iguape fica no continente, enquanto o de Cananéia situa-se ao 
sul da ilha de Cananéia, esta "espremida" entre a ilha Cqmprida e o continente, 
do qual é separada pelo braço de mar conhecido por "Mar do Cubatão". 

Desde o tempo do Império que se vêm fazendo estudos para melhoria e 
pleno aproveitamento do pôrto de Iguape, .sendo um dos últimos o realizado 
em 1921 pelo engenheiro Adolfo Del Vecchio, que apresentou um notável trabalho 
a respeito. 
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No Paraná - Na vasta baía de Paranaguá tem o estado do Paraná o seu 
principal pôrto. • 

Comunica-se essa notável baía com o Atlântico por' uma abertura que mede 
17,700 quilômetros, entre as pontas de Superaguí, ao norte,· e de Ibopetuba, 
ao sul. A sua entrada encontram-se as grandes ilhas das Peças, à direita, e do 
Mel, à esquerda, que estabelecem três vias de comunicação para o interior 
da baía, das quais a do centro é a principal, dando franquia à navegação, com 
1 700 metros de largura minima. · 1 

Em seu interior a baía de Paranaguá forma três golfos. O primeiro, fica 
por trás da ilha das Peças (que é separada do continente pelo estreito canal 
Furado) e desemboca no mar pelo canal de Bertioga. O segundo, ·orientado 
como o primeiro de sul para norte, situa-se entre o lado ocidental da referida 
insula das Peças e a terra firme, formando ao fundo a chamada baía de Laran!
jeira. O terceiro gôlfo, ·o maior e mais importante, orienta-se no sentido leste
oeste e penetra a terra até 53,600 quilômetros, a contar do grande banco da 
b!).rra, tendo de três a oito quilômetros de largura. 

l 

Nesse principal gôlfo é que se encontram os portos de Paranaguá, a me~ 
caminho de sua margem meridional, e de Antonina, bem ao fundo, no recess!> 
dêsse empolgante bolsão marítimo, distando, · respectivamente, 21 e 42 quilôme:

- tros do litoral oceânico. 
Na baía de Laranjeira se acha o pequeno pôrto e a cidade de Guaraquiçabá., 

que está a cêrca de 22 quilômetros do mar. · : 
A cidade de Paranaguá fica à margem es(iuerda do pequeno rio Itiber4, 

perto do desaguadouro dêste numa reentrância. da baia paranaguense, fechadà 
pela ilha da Cotinga. Aí foi construído o pôrto de Paranaguá, que é uma dali 
unidades organizadas do sistema portuário brasileiro. · 

Os estudos para a escolha do local onde constrwr êsse põrto datam de 
1874, porém, só em 1911 foi apresentado o primeiro projeto, organizado p!f~ 
engenheiro Ernesto Otero. Aprovado êsse projeto, foi aberta a concorrên"' 
para executá-lo, o que não chegou a efetuar-se, em virtude do proponente pntfe;-
rido haver desistido de assinar o respectivo contrato. "J i 

Realizados novos estudos, chegou-se à organização de um plano geral d#' 
melhoramentos do pôrto de Paranaguá, o qual foi aprovado pelo decreto 12 41~" 

. de 14 de março de 1917. :li:sse plano compreendia o melhoramento das barra!. 
do Norte e de Sueste e a construção do pôrto. Tendo o govêrno do esiadp 
do Paraná resolvido tomar a seu cargo a execução dêsse projeto, baixou o 

govêrno federal, em 23 de maio de 1917, o decreto 12 447 outorgando-lhe a necei. 
sária concessão. Foi assim que os paranaenses conseguiram ver construido o 
seu pôrto, cuja exploração começou a ser feita somente em 1935, devido a váriaa 
dificuldades de ordem financeira que retardaram o seu acabamento. ; 

O pôrto de Paranaguã possui um cais acostável de 500 metros de extensãQ, 
com a profundidade de 5 a 8 metros. O canal de acesso tem a largura de 4t» 
a 800 metros e 8 de flltura d'ágÚa. O tipo de construção do cais é de estacaria 
de cimento armado.1 Os armazéns · são em número de 28, com uma área útU 
de 25 064 mª, servidos por 7 000 metros de linhas férreas, onde correm 66 vagões;" 

Além dos portos de Paranaguá, Antonina e Guaraquiçaba, é também dignO 
de menção, na costa paranaense, o de Guara tuba. Localiza-se à margem sul 
da baia de Guaratuba, abrigado pela ponta das Caleiras, que · avança para o 
norte estreitando a entrada da referida baía. 

' A bala de Paranaguá ocupa uma área de 6'17 quilômetros quadrados. aproximadamente, 
computadas ai as grandes ilhas das Peças e do Mel e as menores que, em grande númel'9. 
estão disseminadas em suas águas. Seu perlmetro mede cêrca de 200 quilômetros, sendo UIIS 
183 no contorno de suas margens e 17,700 na distância de sua embocadura, entre as pon~ 

·de Superagul .e Ibopetuba. , 
• O põrto de Paranaguá está sendo prolongado por um "pler" com 300 ~etroa de com

primento e 16 de largura, constando a construção de uma cortina dupla de JPranchas de aço. 
sendo a anterior para a profundidade de 8 m e a posterior para a de 4,5 :nl. 
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Em Santa Catarina - Bas
tante recortado de saliências e 
reentrâncias, o litoral catari
nense, da barra do Sai-Guaçu, 
no limite com o Paraná, à ponta. 
de Imbituba, segue a direção do 
meridiano de 48º35' a oeste de 
Greenwich . Encontram-se, as
sim, nesse trecho enseadas aber
tas, angras e baias, algumas, 
com fundos e abrigados ancora
douros. 

De Imbituba até a divisa 
com o Rio Grande do Sul, a 
costa faz uma deflexão para· 
oeste e muda de aspecto e arti
culação. Sucedem-se ai, diz Al
fredo Lisboa, longos estirões 
arenosos, de praias ou restingas, 
atrás dos quais se estendem ter
renos baixos, cortados por ba
nhados ou lagoinhas, interco
municando-se e vazando por 
vêzes, para o mar por varadou
ros que secam no estio. 

No litoral assim descrito, 
encontram-se os principais an
coradouros do .estado de Santa 
Catarina., que são os portos de 
São Francisco, Itajai,· Florianó
polis, Imbituba e Laguna. 

Pela sua largueza, profundi
dade e abrigo, é 'O de São Fran
cisco um pôrto natural de pri
meira ordem . Acha-se situado 
na parte norte da ilha de São 
Francisco, que o resguarda dos 
ventos, na baia denominada de 
Babitonga e dispõe de dois ca
nais de acesso, o dêste nome, 
ao norte, e o de Araguari, ao 
sul. O primeiro mede 2·500 me
tros de largura na entrada e se 
abre para o interior, separando 
a grande ilha do continente e 
indo formar a baia, que chega 
a ter 5 qµilômetros de largura. 
O canal de Araguari é mais 
estreito e estende-se por entre 
numerosas ilhas, com o com
primento de 20 quilômetros e 
largura crescente de 900 a 2 600 
metros, 'até alcançar o Babi
tonga. 

A área total da baía, com
preendida entre as entradas 
norte e sul, é de cêrca de 108 
quilômetros quadrados, inclusive 
as ilhas que encerra. 

O põrto de São Francisco 
está sendo construido pelo go
vêmo de Santa Catarina, que é 
o seu concessionário. 
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O tipo de seu cais é o de platatorma de concreto armado sôbre estacaria, 
tendo o canal de acesso a profundidade de 6 metros. 

Sôbre o pôrto de Itajaí -lemos em um relatório apresentado, em junho 
de 1920, pelo engenheiro Edgar Gordllho, saudoso e competente técnico do 
D.N .P.R.C. 

"Ao navegante que, acompanhando de perto o litoral do estado de Santa 
Catarina, se dirige do norte para o sul, apresentam-se ·em certa altura dúas 
pontas sôbre o mar: uma, mais avançada, denominada de "Itapocorola" e a 
outra a chamada .das "Cabeçudas", e ambas formando as extremidades de um 
arco em cuja concavidade se abriga uma extensa praia fronteira à cidade de 
Itajaí. Essa praia, , correndo para o sul, na direção NS, vai terminar num 
pontal, no limite do canal, onde se lança o Itajaí-Grande, e que dá acesso ao 
pôrto da cidade". 

A cidade de Itajaí ergue-se à margem direita do rio Itajai-Açu ou Itajal
Grande, a um quilômetro da embocadura dêste no Atlântico. Situa-se ai o 
pôrto de Itajai, no qual um sistema de obras fixas de enrocamento foi construido, 
visando o aprofundamento e regularização da barra e canal de acesso ao pôrto. 
~sse canal tem 160 metros de largura e 4,5 de fundo. 

O pôrto de Florianópolis fica no chamado Estreito do canal que separa a 
ilha de Santa Catarina do continente. 

\Do ponto mais apertado dêsse Estreito, onde a altura d'água, em extrema 
baixamar, é de mais de 12 metros, os fundos do canal se alteiam para o norte 
e para o sul até oito metros, na extensão total de 2 400 a 2 500 metro8, resultando 
disso a formação de duas bacias, que constituem os ancoradouros da capital do 
estado catarinense. 

Uma v'8ta do pôrto de Florianópolis tirada por ocasião das obrCl8 da Prainha, 118sinaladll8 na 
gravu11f. 
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Na bacia do sul está localizado o antigo pôrto. Não se trata de um pôrto 
organiza.do, nem ainda se cogitou de construi-lo, embora exista projeto já estu
drl.do para tal. Para substituir antigos trapiches, "piers" ou pontes de desembar
, que, iniciou-se a construção de um pequeno cais de saneamento na Prainha. 

Florianópolis é atingida por canal de 80 metros de largura e 2,4 de pro
fundidade. · 

o põrto de Imbituba tem o seu ancoradouro protegido contra os ventos 
·{excetuados os de N e NE) por uma ponta proeminente da costa montanhosa, 
voltada para nordeste e ligada ao sul à península arenosa ou restinga que separa 
a lagoa Imarui do oceano. 

J!!,. um pôrto ·organizado, cujas obras e aparelhamento foram, por deereto 
de 13 de setembro de 1941, confiados à Companhia "Docas de Imbituba", que 
teve a concessão para explorá-lo, nos têrmos do contrato de 6 de novembro 

· do ano de 1942. 
Seu cais acostável, do tipo de tubulões, tem o comprimento de 100 metros e 

a profundidade de 5,2. No canal de acesso a altura das águas é de 8 metros. 
Laguna é outro põrto organizado do estado de Santa Catarina e foi espe

cial.mente construído para o embarque de carvão. Está situado à margem do 
canal que dá escoamento às águas da lagoa Imarui, a 4 quilômetros, aproxima
dam~te, da embocadura dês.se canal no Atlântico. 

Seu 3.ncoràdouro se acha abrigado por uma dobra do referido canal, em 
frente à cidade de Laguna. 

As marés no pôrto, de diminuta amplitude (oscilação média de 0,4 m), são 
influenciadas pelos ventos reinantes, que variam conforme as estações do ano. 
Quand<> sopram com intensidade os do quadrante SE, as águas da lagoa tendem 
à. entumescer para o interior. o inverso acontecendo com os ventos mais fre
qüentes do quadrante nordeste. Na barra e no canal de Laguna, diz A. Lisboa, 
sã.o, porém, mais complexas as circunstâncias, em conseqüência da orientação 
(ia entrada do canal para NE e do maior ou menor caudal da ãgua doce do rio 
Tubarão, cuja bacia hidrográfica é muito mais extensa do que a da própria 
~goa. 

A barra de Laguna está a 18 quilômetros ao sul da ponta de Imbituba, 
mtfma saliência na costa meridional catarinense. As obras de regularização 
J!,essa barra foram iniciadas em 1906 e hoje permitem o acesso seguro ao pôrto, 
i>or um canal de 150 metros de largura e 4,5 de fundura. 
' : O cais acostável, devidamente preparado para o embarque de carvão das 
~inas do sul de Santa Catarina, tem a extensão de 300 metros e a profundidade 
de 8 metros. E' construído sôbre estacaria de aço. ' 
l A exploração comercial e industrial do pôrto, na conformidade do decreto
lei n.º 5 460, de 5 de maio de 1943, é feita em regime autárquico, sob a jurisdição 
do Ministério da Viação. 

; Pretende-se ligar Laguna a Araranguá por um canal, Já tendo o Departa-
ynento de Portos, Rios e canais feito os estudos e iniciado sua abertura. 

l Laguna e Imbituba. são servidos pela E. F. Dona Teresa Cristina, adminis-. 
p:ada pelo. govêrno da União, que, com esta e aquêles portos, procura incentivar 
f exportação do carvão nacional. 

Possui ainda Santa Catarina os portos fluviais de Blumenau e Joinvllle, 
existindo neste, um pequeno cais de atracação construido com estacas-pranchas 
de concreto armado. Citemos, também, os portos naturais de ·camboriú, Põrto 
Belo e Itapocororá, entre muitos outros que oferece a costa catarinense, abriga
dos dos ventos e dos "pampeiros" do sul. 

A baía das Tijucas apresenta de um lado o ancoradouro de Zimbros, e do 
ootro, o de Ganchos, ambos com fundos de 6 a 7 metros d'água e bem protegidos. 
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CaiB para o embarque ão carv4o catarinenae, no pôrto d.e Laguna. Notar 08 iinh08 d.a Estrada 
d.e Ferro Dona Teresa Cristina e 08 trSs grandes carvoeiras antes d.e serem inauguradas . 

.Abertura do Canai "Laguna - Ararangud", em Santa Catarina. Vo!·ae na gravura uma àragci 
trabaihanào na secr;4o que vai ão pôrto d.e Laguna a Jaguaruna. 

B. O. - 2 
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Finalme~te, há a baía de A,rmação, confrontando a extremidade norte da 
ilha de Santa Catarina, com fundos de 5 a 6 mettos d'água., formada por forte 
saliente da .costa e terminando na ponta de Matamatá, onde, em idos tempos, 
pensou-se em construir o pôrto que deveria servir Florianópolis. 

No Rio Grande do Sul - A construção dos portos do Rio Grande, de Pelo.tai 
e Pôrto Alegre, os mais importantes do Rio Grande do Sul, dependeu durante 
muito tempo da desobstrução da perigosíssima barra do Rio Grande. 

Ao aparelhamento do ancoradouro e desembarcadouro da cidade do Rio 
Grande ligava-se, assim, precipuamente, a solução do sério problema daquela 
barra. 

Sem a estabilização de um canal de acesso à lagoa dos Patos, a cujas. 
margens se acham os citados três portos; sem a realização de obras que assegu
rassem, permanentemente, a transposição da barra por navios de grandes cala
dos, não se poderia cuidar da construção do pôr.to do Rio Grande, indicado 
naturalmente a ser o primeiro a organizar-se naquela unidade da Federação 
Brasileira. 

Dai haver o grave problema dessa barra sulina preocupado, por cêrca de 
meio século, a muitos e competentes técnicos brasileiros e estrangeiros, 'que 
porfiaram em resolvê-lo adequadamente, por maneira a abrir-se satisfatória 
e definitivamente a entrada do Rio Grande do Sul, de que tanto necessitava êsse 
nosso grande estado para o seu surto econômico. · 

A barra do Rio Grande abre-se para o Atlântico através da embocadura 
do Canal do Norte, que escoa para êsse oceano tôdas as águas de uma bacia 
hidrográfica medindo 172 251 quilômetros quadrados, dos quaiS 145 655 em terras 
riograndenses e 26 596 em território uruguaio. Como é sabido, essas águas se 
lançam nas lagoas dos Patos e Mirim, vastos lagamares que se comunicam pelo 
canal ou rio de São Gonçalo e que têm, respectivamente, 9 970 e 3 749· quilômetros. 
quadrados de área. 

O Canal do Norte tem a extensão de 18 km, entre a sua embocadura (limi
tada à margem esquerda pelo Pontal da Barra) e a vila de São José do Norte, 
fronteira ao velho pôrto do Rio Grande. Sua largura, que mede 2 000 metros na 
entrada, varia de 1 500 a 3 400 metros até São José do Norte,· atingindo ao míni
mo de 1 420 metros num ponto situado entre o Pontal da Barra e o farol que 
se ergue junto à Atalaia. 

Da "Exposição de Motivos" dirigida pelo então ministro da Viação e Obras. 
Públicas, engenheiro Lauro Müller, ao presidente Rodrigues Alves, justificando 
o decreto de 18 de abril de 1906, que aprovou o contra.to com Elmer Lawrence 
Corthell para execução das obras da' barra e pôr.to do Rio Grande,' extraimos. 
as seguintes considerações: 

"O pôr.to do Rio Grande é o único que existe no litoral sul do Brasil, 
situado a quase meia distância. entre o cabo de Santa Marta e Montevidéu. 
Aberto em uma encosta arenosa, de formação a.luviana, baixa, sem pontos que 
possam servir de marcos, à navegação, em uma região onde os ventos são variá
veis e violentos, e as tempestades freqüentes, torna-se indispensável que o acesso 
e transposição daquela barra sejam francos e seguros em qualquer ocasião e 
com qualquer tempo. 

O Canal do Norte (sôbre o qual está o pôr.to e que deságua no oceano através 
da referida barra) serve de escoadouro a quase tôda a bacia hidrográfica do 
extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem um regime e possança. 
bastante poderosos para manter-se com grandes profundidades, oferecendo, na 
sua parte mais estreita, uma altura de 20 metros de água. 

Não obstante, devido à constituição da costa e às causas que a têm formado 
e, ainda mais, à circunstância. especialíssima de ser aquela uma região sem o 
regime regular de marés, em geral com amplitude insignificante, o delta oceâ-
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nico daquele canal avolumou-se e. estendeu-se por vasta superfície variando de 
situação e de relêvo com bastante freqüência, sob a ação enérgica dos fenômenos 
meteorológicos; ali notàvelmente violentos e inconstantes. 

Resulta ' de tais circunstâncias que a entrada . da barra só é possível para 
naviós de calado limitado e com a intervenção de um serviço de praticagem 
contínuo, para indicar, a cada momento, a . situação do inconstante canal 
marítimo". 

E, mais adiante, dizia Lauro Müller, depois de. referir-se' ao progresso e 
possibilidades do ricb estado sulino: 

"Todo ê8se desenvolvimento, porém, está essencialmente ligado ao problema 
da barra, onde a natureza colocou um poderoso óbice que ao nosso patriotismo 

"compete remover". 
:l!:sse forte óbice foi, feliz e galhardamente, vencido e, hoje, as grandiosas 

obras do melhoramento da barra e do excelente pôrto do Rio Grande constituem 
motivo de justo orgulho para os brasileiros e sua engenharia. 

Deve-se, em verdade, o brilhante êxito dêsse notável empreendimento não 
só ao patriotismo e ação de nossos governantes, como, precipuamente, à persis
tência e à competência dos nossos técnicos, que são bem merecedores destas 
palavras de Alfredo Lisboa: · 

"A obra realizada é um padrão glorioso para a engenharia nacional, desde 
os estudos feitos em 1883 e o projeto concebido por Honório Bicalho, e apoiado 
por sumidades profissionais do estrangeiro, até o contrato, profundamente pen
sado por Francisco Bicalho; que em 1906 foi celebrado com o engenheiro E. L. 
Corthell para o melhoramento da barra e a construção do novo pôrto do Rio 
Grande". 

· O que foi a formidável batalha travada em prol da construção dêsse pôrto, 
na qual o homem teve que _dominar o formidável conflito que se manifesta 
e~tre o oceano, agitado pelas tempestades dos quadrantes· do sul, e as correntes 

que estas originam e, por outro lado, o imenso caudal de água, acumulado em 
vastíssimos lagamares, que se escoa pelo Canal do Norte, com forte ímpeto, sob 
a influência dos ventos persistentes de NNE e ENE, o que foi essa batalha, 
dizíamos, di-lo o longo lfistórico do pôrto do Rio Grande. 

O mais sumàriamente possível, poderemos fazer êsse histórico como vai 
a seguir. • 

Em 1855 encarregava o govêrno imperial ao tenente-coronel Ricardo José 
Gomes Jardim e, em 1861, aos engenheiros Neate e Gabaglia de procederem aos 

necessários estudos para a organização de um. projeto para o melhoramento da 
barra do grande estado. 

Com a mesma incumbência foram contratados, em 1875, · o engenheiro Sir 
John Hawkshaw e, em 1882, o engenheiro americano W. Milnor Roberts, êste 
não chegando a manifestar-se sôbre o problema por ter falecido. 

Por essa mesma época ocuparam-se com a solução do difícil problema di
versos profissionais, notoriamente os engenheiros brasileiros Henrique Hargreaves 
e 'Alfredo Lisboa, precedidos, em 1880, do técnico francês Carlos Fray. 

Em 1883, Honório Bicalho organizava o primeiro projeto suscetível de execução 
e cuja concepção fixou o luminoso marco que levaria à solução acertada da 
questão. 

Apesar de sua competência, não quis H. Bicalho assumir sózinho a respon
sabilidade técnica da realização de seu projeto pelo que, a conselho seu, resolveu 
o govêrno ouvir o engenheiro Calánd, chefe das obras hidráulicas da Holanda, 
o qual, em seu relatório de 1885, concluiu declarando que o projeto daquele 
profissional patrício "era o único cientificamente estudado e baseado em princí
pios válidos". Propôs, porém, a modificação no traçado dos moles, com intuito 

econômico. 
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Embora aceito o projeto Bicalho-Caland e feita a primeira concorrência 
em 1888, nada se obteve de positivo sôbre a construção da barra e pôrto. Com 
a proclamação da República, o govêrno provisório, entre os seus grandes atos, 
incluiu essa construção, Assim, celebrado o contrato com a companhia francesa 
"Société Anonyme Franco-Bréslllenne de Travaux Publlcs", em 1890, no ano 
seguinte eram iniciadas as obras. 

Estas, porém, foram pouco depois suspensas, devido a uma questão surgida 
entre o govêrno e a contratante, que pretendia a modificação do projeto. Resol
veu, então, o govêrno realizá-las administrativamente e, assim, em 1894, ~epOiS 
de ouvidos os engenheiros Sawyer, Waldorp e outros, reiniciaram-se os trabalhos, 
de, acôrdo com o projeto Blcalho-Caland. 

Em 1898 era começada a construção do molhe de leste. Em 1906, a 18 de 
abril, foi firmado o contrato com o engenheiro E. L. Corthell, já referido, após 
meticuloso reexame do plano estabelecido para a grandiosa obra, que resultou 
na adoção do projeto proposto por aquêle eminente técnico norte-americano. 

Por decreto de 9 de Julho de 1908 foi o contrato Corthell transferido à 
"Compagnie FrançaJ.se du Port de Rio Grande do Sul", -que apresent.ou novo 
projeto para o põrto, transferindo-o para a "Ilha do Ladino", abandonando-se 
assim o local do pôrto velho. 

Essa companhia levou a têrmo o seu contrato, por maneira que em meados 
de 1915 estavam concluídas as obras do pôrto do Rio Grande. A 15 de novembro 
dêsse ano iniciou a referida Compagnie Françalse a exploração do mesmo. 

Finalmente, por fôrça do decreto n.0 13 691, de 9 de junho de 1919, o estado 
do Rio Grande do Sul se tornou cessionário da Compagnie Françalse, tendo sido 
lavrado, em setembro do mesmo ano, um têrmo de acôrdo entre esta, a União 
e aquêle estado. 

O pôrto do 1Rio Grande fica à margem direita do Canal do Norte. O seu 
cais tem a extensão de 2 355 metros e a profundidade de 4,5 a 8,5. O· canal de 
acesso à bacia de evolução disp,óe de largura entre 150 e 400 metros e duma 
altura d'água de 9,5. · 

Em Pôrto Alegre e em Pelotas encontram-se os dois outros importantes 
portos do Rio Grande do Sul, os quais, como o do Rio Grande, estão sob o 
regime de concessão outorgada pelo govêrno da União ao do próspero estado · 
sulino. 

Pelo contrato de arrendamento dêsses portos, obl'lga-se o concessionário a 
conservar as obras do canal marítimo do Rio Grande e os canais interiores da 
lagoa dos Patos que dão acesso à capital do estado e a ~lotas, b#m como a 
manter o balizamento dos mesmos . 

Pôrto Alegre fica situada à margem esquerda do rio Quaíba, em frente ao 
delta onde se reúnem as correntes potâmicas Jacuí, Cai, Rio dQs Sinos e Gravatai, 
e a 58 quilôme.tros a montante da ponta Itapuã. 

O Guaiba, que podemos considerar como uma enseada da imensa lagoa dos 
Patos, tem ambas as margens muito recortadas de salientes e reentrâncias 
apresentando larguras multo variáveis. Em frente à capital mede êsse rio quatro 
qullôi;netros de largo. 

Para abrir o canal de comunicação de Põrt.o Alegre com o Canal do Norte, 
foi preciso dragar trechos pouco profundos do Guaiba, cortar o "Banco da 
Feitoria", que atravessa o lagamar de margem a margem, no lugar neste deno
minado de "Estreito"; e rebaixar o banco da Setia, assim como o que ficava na 
barra de São Gonçalo, na embocadura sôbre a lagoa dos Patos. 

Por êsse canal, o trajeto entre Pôrto Alegre e a barra do ·Rio Grande do 
Sul que era, pela rota antiga e perigosa, de 318 quilômetros, está hoje reduzida 
a menos de 300 quilômetros. 1 

Em agôsto de 1913 estava concluído o primeiro trecho de cais de quatro 
metros de calado, na extensão de 146 metros, em frente à praça Senador Flo
rêncio, na metrópole gaúcha. Ao mesmo tempo se cuidava da abertura do canal 
lacustre, sendo para isso lavrado em abril de 1914, com a "Société França!se 
d'Entreprises de Dragages e Travaux Publlcs", um contrato, que foi rescindido 
em 1916. · 
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Nesse ano o govêrno estadual resolveu abrir concorrência para a construção 
do prolongamento do cais do pôrto, decidindo ainda prosseguir as obras do 
canal administrativamente. 

Os trabalhos arrastavam-se lentamente até que, com a encampação das 
obras da barra e pôrto do Rio Grande, conseguiram os poderes estaduais imprimir 
maior atividade na construção do pôrto. 

o sistema de construção por meio de ensecadeiras de madeira foi substituído 
pelo de blocos de concreto. Tratou-se do aparelhamento do pôrto (armazéns, 
guindastes, etc.> e voltou-se a contratar com a referida "Societé Française" a 
dragagem necessária à abertura dos canais projetados através da lagoa dos 
Patos, no Ouaíba e na barra de Pelotas, e do canal de São Gonçalo, para o 
acesso da navegação até Pô:i:to Alegre, de um lado, e até Pelotas, do outro. 

E assim, após várias ocorrências que retardaram o seu acabamento, edifi
cou-se o pôrto flúvio-lacustre <cremos assim poder qualificá-lo) que serve à 
bela cidade portalegrense, dando-se a sua inaue;uração no ano de 1934. 

Seu canal de acesso conta de 80 a 100 metros de largura, com 5,1 de pro
fundidade. O cais de atracação tem a extenSão total de 2 893 metros e altura 
d'água mínima de 2 a 5,5 metros, convindo dizer que, em Pôrto Alegre, a ampli
tude da maré é de 5,03 m. A área útil de seus ai:mazéns é de 23 609 metros 
quadrados. . 
· E' sua tributária, como o é também dos portos do Rio Grande e de Pelotas, 
a Viação Férrea do Rio Grande do Sul. 

A doze quilômetros e meto· da embocadura do canal ou rio de São Gonçalo 
na lagoa dos Patos está a cidade de Pelotas com o seu pôrto. 

O canal de São Gonçalo, que estabelece a comunicação entre as lagoas dos 
Patos e Mlrim, é de largura bastante uniforme, mantendo-a entre 260 a 300 
metros defronte da referida cidade.• 

O pôrto de Pelotas está organizado, dispõe de 434 metros de cais acostável, 
do tipo de cavaletes de concreto armado, e é accessivel por um canal de ·nave
gação com a largura de 60 metros. Tem êste a profundidade de 4,2 m e o cais 
a de 5,5 m. A bacia de evolução é da largura de 150 metros e a amplitude total 
da maré é de 3,36 metr~. 

Há a mencionar ainda no Rio Grande do Sul os portos de São Borja, Santa 
Vitória do Palmar e o de Tôrres. O primeiro é fluvial, o segundo lacustre e o 
último maritimo. 

O pôrto de São Borja Sl.tua-se à margem esquerda do rio Uruguai, na fron
teira com a Argentina. Sua recente construção - interessante sob o ponto de 
vista da técnica portuária a que obedeceu, dado que nela se teve de atender à 
uma amplitude de cêrca de 15 metros na variação da altura das águas fluviais -
tornou-o um pôrto organizado. 

Seu cais tem o comprimento de 500 metros e dispõe da necessária aparelha
gem portuária. 

O pôrto de Santa Vitória do Palmar fica no extremo sul da lagoa Mirl.tn, 
em sua margem oriental. E' o mais meridional dos portos brasileiros. 

Está . sendo construído para servir à cidade que lhe dá o nome, à qual se 
acha ligado por uma moderna estrada de rodagem, pavimentada a concreto. 

Seu cais ficará articulado à terra firme, por longa ponte de cimento armado, 
já pronta. O pôrto disporá de armazéns, edifício para a administração e ade
quado aparelhamento, bem como de obras de defesa de seu ancoradouro. 

Espera-se que o pôrto de Santa Vitória do Palmar tenha a sua construção 
concluída no próximo ano. 

• As águas do Slo Gonçalo correm, geralmente, para a lagoa dos Patos, sendo Q.U!l o 
nlvel da lagoa Mlrlm se acha quase constantemente acima do daquela. "Com o desnivelamento 
que se produz na superflcle da lagoa dos Patos, pela Influência dos ventos reinantes, inde
pendentemente do anuxo maior ou menor das águas dos rios que para ela vertem - fenômeno 
êate que ocorre, se bem que em escala multo menor, na outra lagoa - pode acontecer inver
'ter-sie o sentido da corrente fluvial em frente a Pelotas nas épocas do predomlnio dos ventos 
do quadrante NE e na coincidência de se acharem os rios que vertem para a lagoa Mirim e 
para o São Gonçalo na estiagem". (Dao. C. Portos do Brasm. 
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A ponte de aceaso ao caia do pôrto de Santa Vit6'ia do Palmar em construç4o 
na lagoa Mirim, •nc Rio Chànde do Sul. 

Para permitir o seu acesso marítimo, serãQ mantidas, por dragagem, as 
condições de largura e profundidade do extenso canal do Sangradouro, na lagoa 
Mirim, canal êsse que é como que "uma segunda barra na extremidade sul dêsse 
rio-canal (São · Gonçalo) , formada em volta da ilhota do Sangradouro", no 
dizer de Alfredo Lisboa . 

,o pôrto de Tôrres ou das Tôrres, segundo alguns geógrafos (em virtude da 
f!Xlstêncla de dois pequenos morros de pedra, qne se destacam, isoladamente, na 
vasta planície arenosa bordada pelo oceano), é apenas um ancoradouro natural. 
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Acha-se êle na embocadura do arroio Mampituba, que separa os estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Há dezenas de anos, foi indicado para 
ser o põrto marítimo da antiga província gaúcha, nos idos tempos de Sir John 
Hawkshaw, quando a abertura da barra do Rio Grande ainda parecia um pro.. · 
blema quase insolúvel. · 

A idéia, porém, de fazer de Tõrres um pôrto organizado ainda está na 
cogitação de nossos técnic0s e governantes. 

PORTOS DO CENTRO-O~STE 

Em Mato Grosso - Dos portos fluviais da Região Centro-Oeste, o de Corum-. 
bâ, no estado de Mato Grosso, é o principal. 

Como é sabido, a cidade de Corumbá está édificada sôbre uma elevação de 
terreno, à margem direita do rio Paraguai. :tste tem de largura, em frente 
àquela cidade, de 280 a 350 metros, entre as linhas d'água em extrema estia
gem, alargando-se a montante, na junção com o escoadouro da lag.oa de Cáceres, 
e apresentando fundos variáveis. 

Pelo talvegue fluvial, o canal de navegação, distante de 40 a 60 metros 
da margem opostá à cidade, oferece profundidades de 2 a 5,5 metros. Ai, a 
diferença entre a maior cheia e a máxima estiagem até agora verificadas é 
de 6,85 metros. 

No locai assim descrito está sendo construído o novo pôrto' de Corumbá, 
que fica a 502 quilômetros acima ·da confluência do rio Apa, que separa o 
Brasil do Paraguai. 

Aliás, a construção dêsse pôrto tem também a sua história. Em 1909, o 
engenheiro Alfredo Lisboa, grande autoridade em nossa técnica portuária, que 
tanto temos citado nestes comentáfios, foi encarregado de estudar e projetar 
o . referido pôrto. 

seu projeto, brilhantemente justificado, apresentava dois tipos de cais: 
. um de 2 metros ou mais de altura d'água, destinado à navegação do curso infe
rior do Paraguai; outro com a profundidadé de um a dois metros, para servir 
à navegação do curso superior do dito rio. 

o govêrno . federal resolveu mandar executar êsse projeto, tendo, após a 
respectiva concorrência, firmado com os proponentes vencedores, em 1913, o 
contrato de construção. Negado registo a êsse pefo Tribunal de Contas, o ministro 
da Viação, em novembro de 1914 decidia o seguinte: "Atendendo à situação 
precária das finanças públicas e tendo o T. C. negado por duas vêzes registo 
ao contrato, o govêrno resolveu conformar-se com essa situação, para não 

· executar, por enquanto, as obras projetadas". 
Em março de 1920, um decreto do Executivo Federal dava "autorização 

ao estado de Mato Grosso para a construção, uso e gôzo das obras de melhora-
mentos do pôrto fluvial de Corumbá". · 

o govêmo dêsse estado esforçou-se por concretizar essa grande aspiraç~o, 
mas aconteceu uma série de cousas, e as medidas tomadas para a construção 
do pôrto corumbaense não co:aseguiram surtir o êxito desejado. 

Felizmente, para os matogrossenses, o govêrno da União resolveu agora 
construir o pôrto de Corumbá. As obras para tal foram iniciadas o ano passado 
e prosseguem em satisfatório ritmo, por maneira a ter-se, dentro do prazo a 
que se obrigou o contratante dos serviços, o primeiro pôrto organizado no 
estado de Mato Grosso. 

Na Região Centro-Oeste existem ainda, entre outros portos fluviais, os 
denominados de Pôrto Murtinho e Pôrto Esperança, ambos sôbre o rio Paraguai, 
no citado estado, e com estudos feitos para o seu melhoramento. 

Pôrto Espera.llça, aliás, vai ficar ligado a Corumbá pela E. F. Noroeste do 
Brasil, que, depois que atravessou a corrente paraguaia, :µaquele pôrto, pela 
ponte "Presidente Eurico Dutra'', está sendo prolongada até esta cidade; onde 
se articulará com a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, possivelmente neste ano. 

E, finalmente, para que se possa ter uma idéia do valor econômico dos 
portos brasileiros, índices que são do desenvolvimento comercial das regiões 
a que servem, encerramos êste artigo com o quadro a seguir, organizado .com 
dados colhidos no Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 
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RECEITA TOTAL 1 
PORTOS EXPLORADOS 

Em 1946 Em 1947 Difaran1a 

NORTE 

Manaus . . ... , ..... . ........... ... .. .. . . . 6 955 381,20 8 841 157,20 + 1 885 776,00 
:Belém ... . .. ... . . .. . . ... . .. ... . .. ... ..... 15 689 121,00 17 197 239,20 + 1 508 118,20 

Soma parcial ... . . ... .. .... . .. . . . . 22 644 502,20 26 038 396,40 + 3 393 894,20 

NORDESTE 

Nordeste Ocidental 

São Luls .. .... .. .. , ...... .......... . .... 120 189,60 257 573,80 + 137 384,20 
Tut6ia ... , . . ... .. .... . . .•. . . . .. . . . . .. . . .. 37 895,70 94 560,10 + 56 664,40 
Luis Correia .... ... . ... . . . .. . .. . .. ..... . .. - 19 295,60 + 19 295,60 

Nordeste Oriental .. 
Fortaleza ...... . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . . 911 070,60 1 629 26.3, 70 + 718 193,10 
Natal. .. . ........... . ........... .. ...... 1 011 713,10 1 358 822,60 + 347 109,50 
CabOOelo ... . .... .. ........ .. .. .. . . ...... l 535 760,10 2 398 430,80 + 862 670,70 
Recife .... .... ... ............... . ....... .. 

' 
26 836 319,10 44 980 033,00 + 18 143 713,90 

Maceió . .. . .... .. ... ··· ····· ··· ·········· 3 436 494,50 5 507 510;70 + 2 071 016,20 
Soma paroial. .'. .. .. ...... ....... 33 889 442,70 56 245 490 ,30 + 22 356 047,60 

LESTE 

Le.ste setentrional . 
.Aracaju .. . .. ... . . .... . . : . .. .... .. ..... . .. 2 555,10 1 015,50 - 1 539,60 
Salvador .. . ... .. .... .. ......... .. ..... ... 24 068 417,40 29 281 797,40 + 5 213 380,00 
Ilhéus .. . ....... . ••.•.. . .•.....• . ... , . . .. 4 735 479,60 4 427 249,20 - 308 230,40 

Le.ste Meridional 

ViMria .. .. . . . . . .... ...... ... ...... ..... 7 787 059,20 8 987 813,10, + 1 200 753,90 
Rio de Janeiro .... .. . • .. . .. . .... ·· . .. ... . .. 196 5()7 169,60 330 783 _513,00 + 134 276 343,40 
Niterói. .... . • . .. . . ...•... .. . .. .. .. ...... 1 263 778,50 1 644 890;90 + 381 ll!l,40 
Angra dos Reis .. . . . .... ..... . .... . .... .. 918 549,40 1 732 545,30 + 813 995,90 

Soma parcial .. .. .. . . ............. 235 283 008,80 276 858 824, 40 + 141 575 815,60 
SUL 

Santos. .... .. ...... . .............. .. .. .. . 265 614 565,00 345 847 323,50 + 80 232 758,50 
l'aranaguá .... . .. .. ... ... ..... . ... ... ... . 5 080 862,20 7 182 092,60 + 2 101 230,40 
São Francisco ......... .. .. . .... . .... . .... 11 200,10 lOb 391,50 + 94 191,40 
Itajaf.. .. .. . . .•.. . .. .. ... .. .... . . . ... . . . . 57 736,50 174 761,60 + 117 025,.10 
Jlorian4polis . . . .. . .. .. ... ... .. . . .... . ... . 5 767,10 31 729,40 + 25 962,30 
lmbituba .. .. . .. .. . .. .... • . . . .....• , •.•. . 5 448 854,10 7 737 364,20 + 1 248 510,10 
Laguna ... .... .. . .. . . ... .... ..... ....... . 2 673 141,40 4 014 262,30 + 1 341 120,90 
P6rtó Alegre ... . . ' .. . .. .. ........ . .. .. . . . 20 931 474,20 40 334 276,30 + 19 402 802,10 
Pelotas .. .. . ...• . . .. . . . ... .. . . ..........• 2 870 167,50 4 409 467,60 + 1 539 300,10 
Rio Grande . .. . . ... . .... .. . . . .. ...... .... 16 561 867,40 24 916 023,30 + 8 354 155,90 

Soma parcial .... .. .......... .. .. . 319 295 635,50 434 752 692,30 + 115 457 056,80 

CENTRO-OESTE 

Corumbá ... . ... . .. . .. .. . . ........... . .. . 36 771,60 33 443,40 - 3 382,20 
Soma parcial.. ... .. ..... .. .. . .... 36 771,60 33 443,40 - 3 3811)ó 

SOMA TOTAL.. ... .... .... ... . 611 149 360,80 893 928 846,80 + 282 179 486,00 



Transcrições 

Ens3:io ·Geográfico sôbre o Vocabulário 
Zoológico Popular do Brasil 

&mliata Brasileira de Geograf,a, 
N. • 3 - Ano I - Julho de 1939 • 

RODOLFO VON !HERING 

Do Instituto Biológico de São Paulo 

Há mais c;ie 20 ános iniciei um trabalho, que agora se apresenta sob a forma 
de um Dtctonário dos Animais do Brastl, com cêrca de 2 500 verbetes, variando· 
a extensão do respectivo texto de acôrdo com o interêsse ciue possa oferecer a 
espécie zoológica a definir. Em breve estará publicado o volume, abrangendo 
talvez 800 páginas, com cêrca de 600 figuras, tôdas a bico de pena. e devidas 
à generosidade do prezado amigo, nosso eminente embaixador Dr. José Carlos 

. de Macedo Soares. 
Tão rica é a botânica brasileira em ensaios tendentes a abranger tôda a 

nossa flora, quanto é pobre a zoologia, neste mesmo sentido. Aquela ciência 
possui, a magnifica obra de Martius e um grande número de vocabulários, nos 
quais foram arrolados os nomes vulgares das plantas indígenas, ora sob aspecto 
regional, ora focalizando pormenores, como sejam, madeiras, espécies medicinais, 
forragens ou formas ornamentais. 

Para a zoofogia nada havia sido feito sob esta orientação. 
Meu esbôço, publicado há dois decênios numa revista agricola, com pouco 

mais de 1100 verbetes e texto muito resumido, foi a primeira tentativa neste 
sentido; conseguiu despertar 1nterêsse realizador, apenas sob forma de duas 
contribuições valiosas: a do Sr. Oscar Monte,(1) autor de 40 páginas de acrésci
mos, e da parte do Dr. Artur Neiva, com numerosas anotações, fornecidas em 
manuscrito, por êste distinto colega, ofertas estas que versaram principalmente 
sôbre o vocabulário nordestino. 

Com efeito, só acidentalmente, pela coleta pessoal, da bôca do povo ou pela 
leitura, puderam ser obtidos acréscimos bem fundamentados . 

. Imperfeito como sairá a lume o Dicionário, pelo próprio motivo da carência 
de trabalhos análogos, ainda assim é de esperar que venha a prestar algum 
serviço às nossas letras. 

Aos colecionadores de brasileirismos auxiliará a evitar falsas identificações 
E aos dicionaristas da nossa língua, tomará fácil definir os vocábulos faunistl
cos, com mais precisão do que até agora tem sido feito. Haja vista o que, tempos 
atrás, em ligeira critica ao vocabulário zoológico(2) tive de corrigir no conhecido 
CO.ndido de Figueiredo, no qual abundam verbetes com explicações dêste quilate: 
"Agua viva": molusco; "bôto": peixe; "calamar": peixe; "carrapato": crustáceo; 
"furão": mamifero vermiforme; "marsupial": gênero de molusco do grupo das 
medusas (ou seja em linguagem vulgar: gambá é ostra do grupo da água viva!) 

Ao lingüista quando procura a etimologia dos nomes tupis, também será 
útil a consulta, pois não sendo em geral bonljl zoólogos ·os estudiosos da lingua 
indígena, cabe-lhes a seguinte advertência: "é peri§OSO explicar o nome, sem 
conhecer bem as peculiaridades da respectiva espécie, pois, guiado apenas pelo 
som da silaba, o etimólogo, ao decompor a palavra, fàcilmente interpretará 
o sentido como referente a qualificativos contrários à ecologia, ao aspecto ou à 
côr da espécie em questão, quando o indio timbrava em salientar, na denomi
nação, os traços caracteristicos do animal designado'.'. 

• o niímero em aprêço estâ Inteiramente esgotado, motivo pelo qual é transcrito nest~ 
mensârto. · 

• 
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Neste sentido pode ser relembrada a revisão(3) do ponto de vista zool~gico, 
do precioso trabalho de Teodoro Sampaio - O Tupi na Geografta Nacional. 
Tive de divergir da interpretação dada pelo falecido mestre, ~om relação a 
cêrca de 80 nomes geográficos, nos quais estão envolvidos radicais zoológicos 
e só dêstes me ocupei. 

Obriga-me a lealdade a dizer que repassei com o mesmo critério, o trabalho 
de Rodolfo Garcia, referente aos nomes das aves(4) e, a não ser pequenas discre
pâncias, com relação a vocábulos que aliás podem ser encarados de vários modos, 
emenda nenhuma me pareceu necessária . E' que, êste autor, deu valor máximo 
à interdependência biológica a que a natureza obriga o indio, cuja vida se passa 
sempre em intilll.o contacto com o ambiente selvagem. 

Neste particular é perdoável ao filho relembrar as páginas de Hermann 
von Ihering,(5) nas quais discorreu sôbre a etimologia dos nomes das abelhas ' 
~acionais. Tendo concluído o estudo da Biologia das abelhas brastleiras,(6) 
achou oportuno estender suas cogitações também ao conjunto de vocábulos 
pelos quais o índio diferenciava as numerosas espécies da familia dos meliponideos, 
cêrca de 70 espécies ao todo, às quais couberam quase outras tantas denomina
cões vulgares, pela maior parte de origem tupi-guarani. O fundador do Museu 
Paúllsta, bom conhecedor que era da "Língua geral", analisou etimologicamente 
tais palavras. 

Haverá modificações a introduzir nas interpretações dadas por Hermann 
von Ihering? A futura revisão que se fizer, esclarecerá. Mas estou certo que 
não serão muitas as correções a fazer, pois que o critério adotado pelo mestre 
é sadio, condiz com o raciocinio simples, biológico, do indio. 

Contando agora com o recurso proporcionado pela ampla . série de nomes 
arrolados no Dictonárto dos Animais do. Brastl, ·é óportuno e viável aduzir critério 
suplementar ao que nos recomendou H. von Ihering. 

E' o critério geográfico. 
Antes de entrar em matéri~, teriam cabimento duas reflexões, uma referente 

à população brasilica pré-cabraliana, outra de ordem zoogeográflca. • 
Quanto ao indio, não cabe ·a mim entrar em pormenores. Lembrarei somente 

que deve constituir caso excepcional em tôda a história dos povos bárbaros, 
a conhecida extensão geográfica da lingua tupi-guarani, com ligeira modificação 
dialetal apenas, na imensa área do Amazonas ao Prata, em que por tão longo 
tempo prevaleceu. Assim sendo, o vocabulário zoológico que os colonizadores 
encontraram, devia forçosamente apresentar homogeneidade, de Norte a Sul, 
com discrepâncias dialetais apenas, eventuais e irrelevantes. "Tabarana" dize
mos ainda hoje, tanto no extremo Sul do pais, como em São Paulo e Minas, 
e com a denominação de "Jutubarana" o pescador do baixo Jaguaribe me 
apresentou idêntico Salminus; nesse mesmo local diz-se "traira", como no Rio 
Grande do Sul, e José Verissimo, o grande crítico literário, também emérito 
pescador que foi na Amazônia, grafou êsse vocábulo como "tariira"; mais ainda: 
na Argentina pronuncia-se "tararira". "Sagulru" diz-se em São Paulo e "saburu" 
no Ceará; no Rio Grande do Sul a egpécie correspondente do mesmo gênero 
Curimatus é sensivelmente maior, e a esta, como aliás é razoável, coube nome 
diverso, "biru'', pois que não deveria ser conf\lndida com os demais saguirus. 

"Irapoã" é, no Sul do Brasil, o nome da conhecida abelha <Trigona ruficrus> 
que só ela podia merecer êsse nome <lra-poã: colmeia redonda), pois .seu 
ninho é uma bola pendurada num galho, quando tôdas as outras espécies 
constroem dentro de . cavidades; nas margens do baixo São Francisco, em 
Jatobá, os pescadores demonstraram-me um engenhoso método de tinguijar, 
utilizando êsse mesmo ninho que, de acôrdo com a pronúncia local é de "arapuá", 
como aliás também dizem os amazonenses. 

Mesmo nas discrepâncias dialetais, que forçosamente devem existir no con
fronto da Amazônia com o Rio Grande do Sul, reconhecemos a mesma intima 
ligação sob êste ponto de vista, manifesta pelo Brasil a fora, de Norte a Sul. 
"Itapecuim" ou abreviadamente "tapecuim", diz o amazonense, quando se refere 
à casa de cupim; no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso a mesma construção 
dos termitideos chama-se "itacuru" ou <note-se tendência idêntica) abreviada
mente "tacuru". O mais curioso, porém, no caso, é que em tôda a região inter
mediár-ia, do Ceará ao Paraná, o vocabulário empobreceu a ponto de se tornar 
ambíguo, se a única denominação em uso, o "cupin).", se refere ao minúsculo e 
frágil inseto ou à sólida e por vêzes avantajada moradia do mesmo. 
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Vem a propósito relembrar as palavras de H. von Ihering,(7) também trans
critas por Rodolfo Garcia no estudo acima citado: "Não é só a língua portu
guêsa, não é só a história comum que une os diferentes estados do Brasil, 
mas também o fato quase admirável da distribuição vastíssima e completa das 
palavras derivadas da língua geral. E' preciso respeitar essas raízes da formação 
da nac·ionalidade brasileira, e julgo que aos sábios que estudam a natureza do 
país compete, com todo o critério, apoiar e guiar o processo da assimilação dos 
têrmos tupis no organismo da língua brasileira". 

Do vocabulário das demais nações indígena{; que habitaram o Br~sil, são 
raras as denominações zoológicas que passaram para a linguagem brasileira. 
Não nos cabe aqui o estudo da razão de ser de tal fato, realmente notável. 
Mais -adiante, ao tratarmos das sub-regiões, serão lembrados dois argumentos, 
talvez aceitá veis em relação aos Cariris, sendo de notar que excetuado o tupi
guarani, foi essa a nação que maior número de denominações geográficas nos 
legou. 

Verifica-se também a mesma unidade faunlsticamente. 
Numerosas são . as espécies animais que estendem seu habitat por todo o 

Brasil, sem apresentar a menor diferenciação de sub-espécies ou variedades. 
Como exemplo desta afirmação, não mencionaremos apenas as espécies que 
possuem ampla facilidade de locomoção - a anta, a capivara, aves ou insetos 
de vôo largo; documentamo-lo melhor com animais que se acham adstritos, 
como deve parecE:r, às bacias hidrográficas em que nasceram, tais como o lam
bari, a traíra, o muçum, o gauru, o bagre. No entanto tôdas estas e muitas outràs 
espécies são idênticas no Amazonas e no Prata e, se fôr lem_brada a conexão 
existente entre as cabeceiras dos dois vultosos caudais, diremos que também 
no São Francisco, no JeqUitinhonha, Doce ou Ribeira e Itajaí as mesmas espécies 
estão representadas; várias vêzes foi tentado subdividí-las em sub-espécies, o 
que aliás concordaria com outras indicações zoogeográficas; mas logo foi de
monstrada a inconsistência da separação. 

Isto, claro está, com relação à fauna geral, quase eqUivalente ao total 
abrangido pela "Região Neotrópica". 

Por certo, estão sendo demarcadas sub-regiões, . entre as quais sobressaem, 
pela opulência, a amazônica e pela pobreza, a nordestina. Não é nosso intuito 
cuidar dêste aspecto zoogeográfico; lembraremos como exemplo de trabalho 
analitico, o mapa anexo ao Catálogo das Aves do Brasil, de Ihering & Ihering, 
e como sinteses mais recentes, o livro de Melo Leitão(8) e os capitulos publicados 
pelo recém-falecido colega, Alípio de Miranda Ribeiro,(9) benemérito zoólogo do 
Museu Nacional, que durante tão longos anos aí atuou proficuamente. 

Aqui procuraremos utllizar o material coligido no Dicionárto dos Animais 
do Brasil, focalizando outro aspecto ligado à zoologia brasileira. Será antes um 
ensaio sôbre um capítulo de Geografia lingüística, com o fim de verificar se 
a análise e o confronto dos nomes dados aos animais de nossa fauna nos auto
rizam . a delimitar . regiões bem definidas. A tarefa cabe, por igual, ao lingüista 
e ao biólogo e o resultado a que se chegar deverá ser confrontado com trabalho 
análogo relativo à flora. 

Estas duas cartografagens, a nosso ver, desde que sejam calcadas sôbre 
classificações fidedígnas, levam-nos a resultados mais seguros do que as usuais 
coletâneas de regionalismos globais, em geral demasiadamente subjetivos ou de-• 
pendentes de fortuitp.s oportunidades do comércio ou das vias de comunicação. 
Os animais e as plantas são, ·ao contrário, patrimônio que, durante os séculos 
post-cabralianos, não sofreu alteração sensivel e, nos casos em que a espécie 
tem ampla distribuição geográfica, seu nome popular nos fornece a melhor 
das provas quanto à semelhança, diferença ou variação do falar regional. 

.Analisemos agora o voçabulário zoológico do ponto de vista geográfico. 
Infelizmente devemos penitenciar-nos de umá falha bastante grave que 

se faz sentir em _nosso dicionário. É' a imprecisão da proveniência geográfiCa 
de numerosas denominações populares. sempre que a boa fonte a tanto nos 
autorizava, inscreviamos o estado ou o lugar da origem. Mas o descuido vem 
de longe., pois os dicionários gerais da língua portuguêsa e mesmo certas cole
tâneas de brasileirismos, como a do Pe. Teschauer, não nos auxiliam neste 
sentido; como referência geográfica é mencionado, às mais das vêzes, simples-
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mente "Brasil": Por outro lado, ao anotar pela primeira vez certo nome e acres
centando-se "Estado X", registou-se um regionalismo, que perde êste caracte
rístico, quando reapàrece em estados pertencentes a outra região; a omissão 
dêsses pormenores são evidentes defeitos, devidos, às vêzes, à -incúria, às vêzes 
à falta de melhores informações. 

E' preciso, pois, aperfeiçoar o que por enquanto representa apenas o início 
do trabalho. Na introdução do dicionário estão assinaladas várias causas de 
êrro, mas além dessas, várias outras, podem inutilizar o valor que um vocábulo 

· possa ter como prova. . 
Por enquanto só podemos, pois, tomar em consideração um reduzido número 

de exemplos tipicos, isto é, apenas aquêles cuja distribuição geográfica foi bem 
averiguada. · 

Em todo caso, desde já podemos afirmar que, assim como em zoogeografia. 
também nas denominações dadas às espécies da fauna, o Brasil apresenta natu
ral homogeneidade, de Norte a Sul. A maioria das denominações gerais, isto é, 
aplicadas aos animais mais comuns com representação em todo o Brasil, têm 
o mesmo nome, pouco importando se o vocábulo é de origem portuguêsa ou 
da língua geral, tupi-guarani: macaco, anta., veado, quati, cutia, preá, papagaio, 
urubu, anu, Jacaré, jaboti, traíra, acará, pescada, jequitiranabóia etc. Será inte
ressante assinalar desde Já que apenas 44% dos vocábulos registados são de 
origem lusi~a.na. 

Na Amazônia, porém, desde logo se verifica que é elevada a porcentagem 
·dos casos em que as denominações usadas nas demais regiões do pais, ai não 
foram adotadas, tendo sido substituidas por nomes que só na Amazônia. se 
conhece ou que, sendo da língua geral indígena, nos outros estados foram 
esq~ecidas a ponto de só figurarem hoje em palavras compostas. 

Assim na Amazônia o povo da roça não emprega, e talvez mesmo nem conhe
ça a palavra portuguêsa "vespa", só se diz "caba" ou "caua" com acepção gené
rica., e há uma grande série de quallficativos que dão valor especifico à deno
minação: tapiucaua, tambatiacaua, taconhacaua, meiucaua, urubucaua, atura
caua, iauaTacaua, embeiucaua, iaticaua. 

No Nordeste e no Brasil meddional o vocábulo "caba", isoladamente não é 
usado, e só figura em algumas palavras compostas e como primeiro elemento: 
"caba-tatu", "capuxu", "cabuçu", "cabatã", caçununga" (isto é, caba-cining.a); 
com acepção genérica só se diz "vespa" ou "maribondo". 

Damos a seguir, sob forma abreviada de tabela, outros exemplos análogos, 
cujo número, ao se fazer um estudo completo, poderia ser aumentado conside
ràvelmente; mas devemos advertir que é preciso ter em muita conta o critério 
zoológico, para não identificar, como nomes correspondentes, ou seja verdadei
ros sinônimos, denominações que em realidade foram criadas para evidenciar 
diferença especifica. Haja vista o que acima ficou dito com relação ao peixe 
rtograndense do grupo dos "sagulrus", e lembraremos como exemplo análogo, 
que não temos certeza se "ltui" (da Amazônia), "sara.pó" (do Nordeste) e 
"tuvlra" (do Brasil meridional) têm perfeita equivalência, com a mesma ampli
tude genérica. 

Multo de propósito deixamos de lado vários vocábulos cuja interpretação, 
para o presente objetivo, nos teria obrigado a extensas explicações zoológicas; 
bastará, aqui, lembrar a confusão reinante no emprêgo de denominações como 
estas: 

"Iabiru" no Sul é sinônimo de "tuiulu" na Amazônia, mas "tuiuiu" no Sul 
equivale a "passarão" na Amazônia. 

"Chopim" - "vira" - "graúna" - "pássaro prêto" - "anum" designam 
quatro pássaros pretos, mas conforme a região são aplicados ora a uma, ora 
a outra espécie (o "vita" do R. Grande do Sul e do Rio de Janeiro chama-se 
"chopim" em São Paulo e vice-versa). 

A "jaçanã" do Sul é a piaçoca" ou "japlçoca" da Amazônia onde "jaçanã." 
designa o "frango d'água" do Sul. 
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... TABELAI 

Denomtnações equtvalentes, usadas 

na Amazônia 

Caba .. . .... .. .... . ... . .. .. .. ,. 
Carachué .. .. ... . : .......... . 
Chincoã ... . ... . ..... . . .. .... . 
Ariramba .. . . ........ · . . .. . .. . 
Ipecu .. .. . ...... . ... . . . ..... . 
Macaco prego .. ........... . . . 
Jeraqui (e às vêzes Curimatã) 

em todo o Brasil restante: 

Vespa, marlbondo 
Sabiá 
Alma de gato 
Martim pescador 
Plcapau 
Mico 
Curimatã, Corumbatá 

E' bastante curiosa essa afinidade que entre si evidenciam a Amazôniá e o 
Nordeste. Pelo confronto das tabelas I e m nota-se que na Amazônia predo
minaram as denominações indígenas, em detrimento do vocábulo português ado
tado no Sul, ligando-se o Nordeste ora a esta, ora àquela corrente e isto eviden-
temente por escolha do elemento lusobrasileiro. · 

Analisando os 16 exemplos das tabelas I e m, verifica-se que o Brasil 
meridional, em 8 casos, deu preferência aos nomes lusitanos, ao passo que o 
Nordeste adotou apenas 5 dos mesmos e a Amazônia somente 2; de modo que 
a preferência pelas denominações lndigenas se eleva a 50% no Sul, a 70% no 
Nordeste e a 87,5% na Amazônia. · 

Tendo a colonização portuguêsa irradiado da Bahia com mais intensidade 
para o Sul do que para o Norte, tem-se a impressão de que o domínio do falar 
metropolitano tenha afrouxado principalmente na Amazônia, devido a essa 
causa e o conseqüente convivto obrigatório e continuo do colonizador com o 
indio, numericamente, preponderante, mesmo nas zonas urbanas. 

O mesmo raciocínio se aplicará também ao serem confrontados o Nordeste 
e o Sul? Ainda em 1694 falava-se o guarani nas ruas de São Paulo• e portanto, 
mesmo do século XVIII para cá, a porcentagem acima calculada não estava 
assentada. 

Ainda com relação às afinidades lingüisticas da Amazônia com o Nordeste, 
deve ser lembrado que de há multo o "cearense" (que aliás neste caso abrange 
sertanejos e flagelados de várias procedências nordestinas) desempenha papel 
importante na economia amazônica, como pnincü>al "seringueiro". · SeJ.'!á êle 
responsável pelo estreitamento das relações também com relação à terminologia 
zoológica? Talvez tenha êle promovido algum intercâmbio, no que concerne 
à nora e à fauna das selvas, mas não no que diz respeito à pesca maritima 
(camorim, curimã, tainha, da tabela ID) . 

o Nordeste constitui outra região na qual um elevado número de vocáiulos 
da fauna difere, quer das denominações equivalentes da Amazônia, quer das 
que são usadas nos estados sulinos. De acôrdo com nossos dados, essa região 
abrange parte do Piauí e, estendendo-se pelo litoral e para o Sul, abrange às 
vêzes tôda a Bahia, inclusive uma estreita faixa que pode alcançar o sul do 
estado do Rio de Janeiro e às vêzes termina muito acima, no estado de Sergipe. 
Mais adiante voltaremos a tratar dessa curiosa variabilidade. Além disso, em 
seu conjunto, a região nordestina, do nosso ponto de vista, às vêzes é d1f1c11 
de caracterizar, pois que ora a divergência é nítida com relação às outras regiões, 
ora evidencia afinidades com a Amazônia ou ao contrário, com o Sul. 

• Pe . Antônio Vieira, em 1694, relata que em São Paulo, a êsee tempo, "em muitas famfiiae, 
se falava a llngua dos 1ndios e a portuguêsa o iam os meninos api:ender na eBCOla" • . 
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Comprovam-no as seguintes tabelas: 

TABELA ll 

Denominações equivalentes, usadas 

na Amazônia .. 
Matupiri ............ . 

no Nordeste 
Piaba ............... . 

no Brasil meridional 
Lambari 

Coatipurui .......... . { 
Garrincho ........... . 
Carriça .............. . { 

Corruira 
Cambaxirra 

Tem-Tem ........... . 
Micura .............. . 
Mucura ............. . 

Coatipuru 

Pirapema 

Guriatã . ........ .... . 

{ 
Timbu .............. . 
Cassaco ............. . 

{ 
Coatialpé ............ . 
Coatimirim .......... . 

{ Camarupim ......... . 
Camurimpema ....... . 

TABELA ID 

Denominações equivalentes, usad~s 

Gaturamo 
Gambá 

Serelepe 

na Amazônia e no Nordeste 
Camorim ... ... .. .. ........ . . 

no Brasil meridional 
Robalo 

Curimã .................... . Tainha 
Tainha ..................... . Paratl 
Cururu ..................... . Sapo 
Gia ........................ . Rã 
Bacurau .................... . Curiango 
Tanajura ....... . ............ . Içá 
Semambi ............ . ..... . Sambaqui 
.Arapuá .....................• Irapoã 

A inversa, isto é, a demonstração de afinidades maiores do Nordeste com o 
Brasil meridional ressalta da tabela 1. Corroboram ainda esta evidência os 
exemplos mencionados na tabela V. 

Puramente nordestinas, sem afinidades nem com vocábulos amazônicos nem 
com os sulinQS, São as seguintes denominações: 

TABELA IV 

Denominações peculiares 

no Nordesté 
Põe-mesa .............................. . 
Manuel magro ........ ................... . 
Nefn-nem de galinha ................... . 
Cavalo do cão (cão na acepção nordes-

tina de demo> ........................ . 

Equivalentes nos outros estados 
Louva Deus 
Bicho pau, taquarinha 
Piolho de galinha 

Lavandeira (libélula) 

. 
O Brasil meridional já ficou caracterizado pelas várias tabelas em que essa 

região figurou para confronto com as outras. Como é natural, em vista da 
menor distância, são maiores as afinidades lingüísticas do Sul com o Nordeste 
do que com a Amazônia. 

Não se aplica, porém, exI)Ucação análoga à que lembramos a respeito da 
corrente migratória entre o Nordeste e os seringais. O nórdestino que vem 
do Sul, ou logo se arrepende de ter deixado seu sertão e neste caso volta antes 
de ter assimilado o . vocabulário sulino, ou então fixa-se definitivamente no 

' 
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Sul, manda vir os parentes e só a passeio vai matar saudades. Talvez, porém, 
devam ser lembradas as influências ainda do tempo dos bandeirantes. São em 
todo caso sugestivos os exemplos da tabela seguinte: 

TABELA V 

Denominações pouco diferenciadas, usadas 

no Nordeste 
Piau ...... . .... . . ... . 
Maria de barro ... . .. . 
Jutubarana ... .. .. .. . 
Curimatã .. . .. .... . .. . 
Saburu .............. . 

nQ Brasil meridional. 
Piaba . . . . . . . ........ . 
João de barro .. . · .... . 
Tabarana ........... . 
Corumbatá ... ... .. . . . 

·Saguiru . . . .... . . .. . . . 

Equivalente amazônico 
(Aracu) 
<Pedreiro~ 

(Jeraqui) 

Talvez um estudo meticuloso da etimologia · dêsSes e de outros vocábulos, 
consiga definir qual a forma mais vemacular e portanto primitiva; mas deverá 
também ser levada em conta a diferença inicial, entre o guarani sulino e o 
tupi. "Jutubarana" e "curimatã" são sem dúvida · as formas mais puras; ·ao 
contrário, o falar sulino em "piaba" e "sagulru" parece melhor ter respeitado 
a pronúncia original. 

E' limitado o número de exemplos demonstrativos de algumas afinidades 
da Amazônia com o Brasil meridiOl\al, com exclusão do Nordeste: os poucos 

· vocábulos com tais característicos, oferecem ainda a seguinte peculiaridade: são 
palavras da lingua geral que foram substituídas por vocábulos equivalentes, de 
origem portuguêsa, no Nordeste e em grande parte do Brasil meridional, tendo 
porém subsistido na Amazônia e no Brasil austral, bem como no hinterland 
fronteiriço da região paraguaia em que. ainda se fala o guarani; dai, l?ºr M;at.o 
ar.osso a ligação do Sul com a Amazônia. 

na Amazônia e em 
Mato Grosso 

Itapecuim ou tapecuim 

· Tucura ou . tucu (tu-
curanda) .... . .. · .. . . 

Mucura ou micura ... . 

TABELA vI 

no Rio Grande do Sul 

Itacuru ou tacuru .... 

Tucura ..........•.... 
Micuré (no Paraguai) 

nos demais estados 
do Brasil· 

Cupim (tanto o inseto 
como a construção) 

Gafanhoto 
Gambá (e sinônimos da 

tabela Il) 

Sub-regiões - Por se tratar de áreas mais reStritas, enquistadas em uma 
das três grandes regiões, damos aqui apenas categoria de "sub-região" àqueias 
zonas em que se fazem sentir pecµllaridades, cuja origem, além disto, deve 
ser atribuída em parte a fatôres étnicos, diversos dos dois · grandes formadores 

· da linguagem zoológica popular, o português e o .tupi-guarani. 
Do nosso ponto d~ vista, não nos parece correto assinalar como sub-região, 

a ampla zona nordestina na qual se fêz sentir a influêncià dos índios cariris. 
Nas denominações geográficas sim, é evidente essa influência, e compreende-se 
fàcllmente que o invasor, o português e seu auxiliar o tupi ou os descendentes 

. do respectivo cruzamento, aceitassem de pronto os nomes dos acidentes geográ
ficos, dados pelos incolas da regiij.o, os cariris; de fato são numerosos, na região 
central de Pernambuco e da Paraíba e do sul do Rio Grande do Norte e do 
Ceará, os nomes das cidades e rios que soam à cariri: Icó, Caicó, Piancó, Geritacó, 
Moxofü, Moçoró. Para as outras coisas, inclusive animais e plantas, não havia 
necessidade de serem aceitas, as denominações cariris, desde que já houvessem 
palavras equivalentes no vocabulário lu8o-tup1; não assim porém, em se tratando 
de espécies típicas do sertão. Com êstes característicos só podemos mencionar: 
"mocó" (roedor semelhante ao preá) e "potó" (conhecido coleóptero vesicante). 
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O vocabulário botânico poderá talvez ampliar esta lista, para; a qual de momento 
só lembraremos os seguintes nomes:: "icó prêto" (gen. Capparis), "oró", a ervl
nha rastejante,. utilizada para consolidar as dunas; as duas rosáceas "o1t1" e 
"oitictca" e talvez também o podoi" (gen. copaifera) ; há um vegetal (cesalpí
nea) chamado "miroró" e igual nome tem um peixe do grupo dos caramurus; 
mas êste, por ser do litoral, deve ter pertencido ao vocabulário tupi, talvez 
ainda assim provindo do cariri. · 

Conquanto julgássemos útil assinalar essa influência, todavia, ~o nosso 
ponto de vista a extinta "minoria cariri" (na acepção política moderna) , não 
demonstrou vitalic;lade suficiente para que Justificasse sua separação como sub
reglão em nossa cartografagem . 

• Todavia o Nordeste apresenta-nos uma sub-região, que nos parece bem 
caracterizada . 

E' a sub-região baiana. Como Já ficou assinal8ido, a Bahia nem sempre 
acompanha, por completo, o falar nordestino, mas às vêzes, ao contrário, estende 
sua influência pelo litoral do Espirito Santo, em estreita fa1Xa até Angra dos 
Reis. Tipica neste sentido, é a denominação dada aos pequenos. Tetragonopterí
deos, que o nordestino, bem como o baiano do sul e também o angrense denomi
nam "piabas", ao passo que em Minas, São Paulo e dai para o Sul, êsses mesmos 
peixinhos são conhecidos por "lambari"; "piaba.", no Brasil mer1dional, designa 
peixes bem maior~s. dos que no Nordeste são conhecidos por "piaus". O mesmo 
parece que se verifica com os vocábulos "caramuji" e "caxinguelê", conhecidos 
também .no Rio de Janeiro, mas não dai para o Sul. Não há pois uma delimitação 
certa, para o Sul, quanto à extensão do falar nordestino. 

Mas na capital baiana e em vasto semi-círculo ao redor, tiveram origem 
muitos têrmos que substituem os do vocabulário nordestino. E' o que demonstra 
a tabela vn, onde também ressalta a influência africana. 

TABELA VT.Ç 

Peculiaridades da sub-regtão baiana 

na Bahia 
Caramuji ............. { 
Congolo ............. . 

Saruê ................ { 

Sarangongo .......... { 
(Sergipe) 

Caxinguelê ........... { 

ae~~gipe)············{ 

Bobó . . ... ............ { 

Cavalinho de judeu .. 
Chango .............. { 
Pititinga ... . ........ . 
Mlrucaia . . ......... . . 

cruaracema ···········{ 
Xaréu ............... . 

no Nordeste 

Embuá .............. . 

Cassaco ............. . 
Tbnbu .............. . 

Sariema ... .... ......• 

Coatiaipê .......... , . 
Coatimirim .......... . 

Preá ................ . 

Barriga tim-tim ..... . 
Barrigudinho ........ . 
Cavalo do cão ...... .. 

Pititinga ............ . 

Pirucaia ............ .. 

Xaréu ............... . 

no Brasil Meridional 

Piolho de cobra 

Gambá 

Serie ma 

Serelepe 

Preá 

cruaru-guaru 
Barrigudinho 
Lavandeira 

Manjuba....._ 

Cangoá 

Xaréu 

A sub-região gaúcha de há muito se faz notar, pela acentuada influência 
fronteiriça, de que tôda a linguagem do povo da campanha riograndense se 
ressente. Assim também são numerosos os exemplos qúe neste sentido se encon
tram no vocabulário faunistico, palavras de origem "crioula", que não condizem 
com os nomes dados às mesmas espécies animais na região serrana do estado 
do Rio crrande do Sul, e dai para o norte. 
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TABELA VIII 

Denominações equivalentes, usadq,s 

na planície do Rio Grande do Sul na região serrana riograndense e nos 

Zorrilho ............................•.. 
Capincho ... . .. .... . ... ... .. . ... ... . v .. 
Beij agui ..... .. .... ...... ,. ............. . 
Tajã ............................. ·· .. . 
Voga ("boga" crioulo) .. .. . ........... . 

outros estados sulinos 
Jaritataca, maritataca· 
Capivara 
Baiagu 
Anhuma-poca 
Matrinchã 

CONCLUSÕES 

Os nomes dados pelo povo às espécies animais e vegetais, estudados cautelo
samente e em conjunto, pelo biólogo e pelo lingüista, fornecem a melhor do
cumentação para o estudo da geografia lingüística .. 

O confronto, neste sentido, da terminologia zoológica, evidencia o seguinte: 
a) é grande, predominante, a homogeneidade dêsse vocabulário, de norte 

a sul, do Brasil; · 
b) há todavia documentação suficiente para reconhecer 3 grandes I"egiões, 

a saber: a amazônica < 1) ,. a nordestina (2) e a do Brasil meridional (3), caracte
rizada por um elevado número de denominações zoológicas, peculiares a cada 
uma delas ou com afinidades que podem ser expressas da seguinte forma, equiva
lendo os algarismos as 3 regiões de acôrdo com a numeração dada linhas acima 
e representando os sinais + e - a afinidade ou diferença. 

Afinidades das 3 regiões: 

(1 + 2 + 3) 
1 + 2 - 3 
1+3-2 
2 + 3 - 1 
1-2-3 

<completa concordância em todo o pais) 
Veja-se a tabela III 

" ""IV e VI 
" " I e V 
" " II 

c) há evidência, também, de 2 sub-regiões, uma na Baµia, enquistada no 
Nordeste, de cujos principais característicos compartilha, apresentando porém 
peculiaridades, entre as quais predominam as de origem africana.; a 2.ª sub
região, a gaúcha, formou-se em conseqüência da influência fronteiriça, "crioula". 

O esbôço cartográfico (fig. 1) assinala êsses fatos, porém sem precisão quanto 
aos limites, que só pelo confronto de tôdas as documentações poderão ser melhor 
assinalados. 
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Não muito grande, porém significativo coeficiente de correlação, 0.40 ± O 073 
entre os números relativos de manchas solares e a chuva de Alto da sérrá 
(S. P. Ry .) , no estado de São Paulo, no período de 60 anos, nos animou a procurar 
o ciclo principal . da série pluviométrica. daquele antigo pôsto, empregando o 
método analítico de Fuhrlch.1 A periodicidade de maior amplitude encontrada 
foi a de 10.97 anos, isto é, aproximadamente o ciclo fundamental das manchas 
solares. As séries pluviométricas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 
revelaram através da. mesma. análise, ondas máximas em tômo do período de 
Hale, ou seja, o dôbro do ciclo fundamental. Também o método seletivo de 
Mecking faz ressaltar o ciclo de onze anos da série de Alto da Serra. Hanzlick, 
por processos bem mais simples que o da análise de Fuhrich, confirma os nossos 
resultados.• 

Demonstraram o fenômeno dos tipos de tempo mais chuvosos coincidirem 
com maior atividade solar, vários recursos estatísticos, extensos demais para 
serem descritos nesta ligeira sinopse. 

Têm alguns autores afirmado que, se na realidade, existe tal relação, ela 
se traduz pelo aumento da temperatura nas regiões equatoriais e tropicais, por 
ocasião da maior atividade solar. Até o presente, embora algun8 dados estatís
ticos pareçam amparar aquela hipótese, não se tentou ainda nenhuma descrição 
do modus-operandt dessa ação solar sôbre a atmosfera nas baixas latitudes 
terrestres. 

Através do manuseio, em 25 anos, de nossas cartas de tempo, notamos que 
a área continental de baixas pressões, estendida, no verão, sôbre a maior parte 
do Brasil central e setentrional, e, no inverno, ma.is restrita ao norte - está 
submetida irregularmente a pulsações ou passageiros periodos de maior atividade, 
quando irrompe vigorosamente para o sul. l!lstes períodos de marcada expansão 
raramente excedem a alguns dias de duração, sendo mais freqüentes na forma 
de breves irrupções. São naturalmente mais raros no inverno, quando a maior 
parte do país se encontra sob regime de pressões mais altas (massas de ar 
tropical ou equatorial marítimo). Como é sabido, o Brasil é muito influenciado 
por massas de ar, dos dois hemisférios, assim como pelos anticiclones migratórios, 
eonstituídos originàriamente por massas polares marítimas do sul - tôdas elas 
modificadas em suas características pelo trajeto continental, e as últimas, 

• Resumo da memória apresentada .ao VIII Congresso Cientifico Americano, realizado em 
Washington, D.e. , em 1940. Tradqção do autor. 

1 O estudo foi feito posteriormente, sem alcançar nenhum resultado decisivo. 
• Hoje, suspeita o autor, a possibilidade de Intervenção de outro fator, além do térmico, 

também relacionado à maior ou menor atividade solar. · 
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igualmente, pela travessia do Atlântico Sul. Podemos quase asseverar que todo 
o alísio constituido originàriamente por massas de ar maritimo, .acaba se con
vertendo, no interior do pais, em corrente continental - equatorial e tropical. 
São essas correntes que, aparentemente, se tornam mais ativas em redor dos 
mâximos solares. 

As irrupções internas dessas massas de ar para o sul, são, na realidade, 
acidentes comuns da circulação atmosférica, ocorrendo em qualquer época, 
mesmo sem a ·presença de manchas no sol: Nossas investigações entretanto, nos 
levaram à convicção de que se manifestam mais amiúde e vigorosas, na vi'iência 
dos paroxismos da atividade solar. 

Se a atividade solar é efetivamente responsãvel pela maior mobilidade e 
desenvolvimento da depressão continental, esta influência deverá ser exercida 
por agente que também opera C01'l o sol inativo. :este agente poderá ser o próprio 
sol, isto é, a variação de sua radiação térmica comum, independente de manchàs 
ou de quaisquer outros fenômenos a estas ligados, e cuja função seria a de 
agravar ou intensificar as pulsações atmosféricas. Efeito análogo decorreria de 
combinações especiais de elementos . meteorológicos ordinários, favoráveis ao 
super-aquecimento da troposfera sôbre as regiões tropicais. Quanto ao primeiro, 
um cuidadoso estudo das medidas revistas da constante solar, publicadas pela 
Smithsonian Institution, f , poderá trazer algum esclarecimento. 

Não há duvidar que a maior expanSão da área continental de baixas pres
sões, seja uma conseqüência do maior aquecimento da troposfera sôbre o equador, 
e grande parte das zonas tl'<Jpicais, sendo também certo que, na maioria dos 
casos, aquêle super-aquecimento coincide com o aparecimento, no disco solar, 
de grandes manchas ou grupos de manchas, especialmente quando se aproximam 
e atravessam o meridiano central do sol. 

A maior atividade da depressão continental é, por si, fator sensível de 
6.lstúrbio do estado do tempo, e portanto, favorável à formação de chuvas. Mas, 
esta propriedade do sistema depressionário é muito aumentada quando suas 
massas . de ar quente encontram a resistência oposta pelas "altas" migratórias 
provindas do sudoeste. Quando entram em contacto, formam-se faixas de des
continuidade, ou "frentes frias", na linguagem meteorológica. moderna. Os anti
ciclones móveis são também acidentes muito freqüentes na circulação atmosfé
rica, embora varie o seu número total de ano para ano. Quando demasiadamente 
repetidas, sem encontrar o obstáculo da expansão da área continental de baixas 
pressões, resultam condições favoráveis às sêcas no interior. Nos últimos 23 
anos, a média anual de "altas" foi de 82.2, ou perto de sete anticiclones por 
mês. Isto significa que, na média, em cada quatro ou cinco dias, surge nova 
"alta" (flanco oriental) ao longo do _sudoeste ·do continente sul-americano. 
Até aqui se desconhece a razão .dessa regularidade quase periódica, dependente 
talvez de pequenas oscilações do calor solar . 

E' o autor levado a crer que a atividade solar seja impórtante fator do 
estado do tempo sôbre o Brasil tropical, fator bem merecedor de aprofundado 
estudo. De modo algum, porém, um fator exclusivo entre os que promovem 

• Decorridos oito anos, Rossby e Wlllet - o primeiro, Indiscutivelmente, a figura máxima 
da meteorologia moderna, o segundo, exlmlo estudioso americano da circulação atmosférica - · 
apresentam u'a memória (setembro de 1948) à " Amerlcan Assoclatlon for the Advancement of 
Sclence", dos Estados Unidos, na qual se encontram os seguintes trechos, bem significativos : 
"Partlcularly ln connectlon wlth the double sunspot cycle, there Is conslderable statlstlcal ·and 
synoptlc evldence of a deflnlte lnfiuence of Irregular varlabllity on the lndex, characterlstlcs. 
ot the general clrculatlon pattern. The lnterence Is made that Irregular solar actlvlty may 
be a controlllng factor ln ali of the extenslve long perlod, fluctuatlons of the general clrcula
tlon" , A memória tem por titulo - "The Ctrculatlon of the Upper Troposphere and Lower 
Stratosphere", e foi transcrita na revista americana " Sclence" , de dezembro 10, 1948. 

Como se vê, a idéia marcha, transpondo o terreno das generalidades e das suspeitas· vagas. 
Há agora, quanto ao teatro brasileiro de operações, que Investigar minuciosament e a lnfluên
.cla solar, na diretiva sugerida em o nosso trabalho, lido perante o Oitavo Congresso Cien
tifico, em \940, em Washington, e acima resumido. 

No decurso da fase de maior atividade solar, no atual ciclo, cujo máximo se verificou em 
1947, tem-se registrado senslvel aumento das chuvas no grande sueste do pais, senão mesmo 
alhures, sobretudo nesse comêço de 1949, quando as áreas de maior distúrbio solar se apro
ximam, cada vez mais, da zona equatorial do sol, colocando-se em posições mais estratég!ca11· 
para Intervir na circulação de :nossa atmosfera. '· 
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seqüências marcadas de distúrbios atmosféricos, pois êstes podem resultar tam
bém de combinaçõe11 complexas de outros agentes igualmente importantes, como 
a temperatura do oceano, os movimentos dos centros de ação, os deslocamentos 
anormais dos sistemas atmosféricos superiores, as condições do gêlo polar, para 
não falar nos múltiplos complexos criados pela economia radioativa, sistemas de 
nuvens e fatôres locais. 

Está o autor convencido de que a variação do calor solar,• e a aÇão vulcânica 
responsável pela menor transparência da atmosfera, constituem os dois agentes 
máximos (entre os que se conhecem até aqui), capazes de romper o possível 
equilibrio relativo, da circulação atmosférica na terra. A vantagem do primeiro 
sôbre o segundo, deflui do fato de operar, grosso modo, com reconhecível quase
periodicidade. A verificação mais segura dessa oscilação quase regular, deverá. 
favorecer o avanço da ciência meteorológica, e renovar as esperanças de solver 
o problema da previsão a longo prazo, não exatamente - o que será inatingível 
- mas o quanto baste para ser útil de modo geral. 

A influência da "mancha" (apenas um dos expoentes da atividade solar) 
sôbre nossa atmosfera, exercida seja de qualquer maneira, é fato hoje reconhe
cido de modo geral, embora guardem a maior reserva, os meteorologistas mais 
conservadores quanta ao "onde", "quando" e "'como", dessa ligação entre os dois 
fenômenos. Objetam que a circulação atmosférica é demais complexa para 
revelar qualquer correlação direta, e· o que é pior, ainda, não procuram ir além 
do conceito geral de que existe qualquer conexão.• Mas a que circulação se 
referem? Não os conduziria a maiores esclarecimentos da influência cosmitica 
o estudo da circulação atmosférica e do tempo, na América do Sul e Africa, 
equatorial e tropical, com a meticulosidade empregada na análise dêsses mesmos 
elementos na Europa e Estados Unidos? Julga o autor que a influência solar 
não c;ieveria ser procurada· em pormenores, nas regiões temperadas, onde a 
variável cósmica se en~ontra, por certo, muito velada, tomando dificílima a 
análise. De modo geral, está igualmente convencido de que os estudos meteoro
lógicos deveriam ter evolucionado dos trópicos para as latitudes maiores, isto é, 
do mais simples ao mais complexo, e não como sempre têm sido efetuados, quase 
que exclusivamente - das frentes polares para os seus subprodutos, verdadeiros 
labirintos de movimentos vorticosos, extremamente articulados e inextricáveis. 

Considera o autor muito prováveis as indicações dadas na presente memória, 
e alimenta a esperança de que, pelo menos sirvam para iniciar um movimento 
em prol de cuidadosa busca dos efeitos solares, sôbre a circulação ·atmosférica, 
e "onde" seriam mais encontráveis, para, em seguida, lhes acompanhar a evolução 
em latitudes mais altas e em todos os níveis. 
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Ezplic®&is sôbre a série de cartas de tempo, anexM s eBta tranBcr~4o. (Cartas multo sim
plificadas a fim de destacar as 1sóbaras). 

Da memória apresentada ao Oitavo Congresso Cientifico Americano, de Washington, reunido 
e'1 1940 fizeram parte várias sé~ies de cartas de · tempo do Bras11, exemplificando a tese do 
autor. Nesta transcrição do resumo daquela memória, figura apenas a série de janeiro 24 a 30, 
de 193'7, uma das mais eloquentes Ilustrações da provável Influência da atividade solar sôbre a 
circulação atmosférica nos trópicos. ' 

Em janeiro 24, foi o a.t1:Pecto Isobárico corriqueiro, isento de qualquer Interferência cósmica, 
configuração em que uma "alta" migratória do sudoeste argentino avança normalmente na 
direção nordeste, já atingindo o sul do Brasil. Do dia 25 a 30, a circulação atmosférica se acha 
submetida à Influência de grande e forte grupo de manchas; no dia 31, êste grupo atravessa o 
meridiano central do sol. Durante êsse tempo, de 24 a 30, como bem se nota nas cartas respecti
vas, desenvolveu-se verdadeiro conflito entre as massas de ar do norte e do sul (flgs. l a 7). 
As massas setentrionais se opuseram vigorosa e Insistentemente ao avanço do anticiclone sulino, 
acabando por dissolvê-lo. 

Acompanha esta série Interessante, uma carta avulsa (fig. 8), que represjlnta o aspecto 
Isobárico, ttplco de bom tempo, para a maior parte do sueste brasileiro·. Por vêzes, a Influên
cia solar a que temos aludido, não logra fazer-se sentir nestas regiões, quando sob o dom!nlo 
daquela configuração (uma "alta" bem colocada, mais ou menos notável, sôbre o sueste do 
pais). Neste sistema existem duas caracterlstlcas de ordem geral, desfavoráveis à formação de 
chuvas: a) o predomlnlo de allslos, reforçados. e reintegrados no anticiclone recém-vindo do 
sudoeste do continente, e já lnco.rporado ao centro de ação do Atlàntlco Sul; e, b) o regime da 
subsidência, Inerente ao vasto corpo antlclclôn!co do Atlàntlco Sul. Nem sempre a expansão 
das massas de ar do Brasil central consegue deslocar ou absorver o flanco ocidental dêste vasto 
corpo. Dai, as exceções à regra que se pretende estabelecer com relação à influência solar sõbre 
a atmosfera de nossas regiões . 

Os traços grossos com setas, das cartas, representam apenas as diretivas gerais das erup• 
ções para o sul, das massas de ar do Interior (Brasil Central) . 

J, S. P. 

~ :81te "Boletim", a "Bevlsta Bra1Uel1'a de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãtlea 
..., , Brasileira" encontram-as à venda nas principais livraria• do pais e na Secretaria Geral 
do Coneelho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edlffclo Francl1co Serrador -
11.0 andar - Blo de Janeiro, D. F. 



Resenha e Opiniões 

Terra e gente do Acre 

Antecedentes - Informados os Eu
ropeus de que, ao sul do continente 
americano já conhecido, havia um ou
tro em que abundavam ouro, prata, 
pérolas, procuraram apoderar-se das 
novas terras, enviando suas naus e 
guerreiros para conquistá-las. 

Em 1494, surgia. o Tratado de Tor
desilhas, dividindo o Mundus Novus 
em dois: o quinhão de Castela ao oci
dente do da Lusitânia, cuja linha li
mítrofe cortaria a zona oeste da ilha 
de Marajó, no delta amazônico, esten
dendo-se para o sul por cima das fu
turas províncias do· Grão-Pará, Mara
nhão, Goiás, Mat.o Grosso, até o rio 
da Prata. 

Ante o combinado, descoberto o 
Brasil, no último ano do século XV, 
quer se atribua êsse descobrimento a. 
navegadores espanhóis, quer a portu
guêses, surgiram exploradores não só 
na costa atlântica como na do Pacifico. 

Nesta, em nome dos reis de Cas
tela; naquela, enviados dos soberanos 
de Portugal, além de filhos de outras 
nações que se embarafustavam por vá
rios recantos do pais, no tráfico de pro
dutos do lendário Eldorado. 

Mal iniciado o século XVI, e feitos 
alguns reconhecimentos na ourela ma
rítima da Terra de Santa Cruz, já o 
português Aleixo Garcia, na terceira dé
cada da centúria, transpunha as ribas 
do Paraná e Paraguai, penetrando nos 
domínios incaicos e, após duras mar
chas e embates cruentos, conduziu de 
retôrno ao Paraná valiosos despojos 
de objetos de ouro, prata e cobre, ri
queza esta com que os Guaranis pre
sentearam os espanhóis, depois de tru
cidar o destemido lusitano e seus com
panheiros. 

Despertada, assim a cobiça dos ho
mens poderosos da cÔrt& de Carlos V, 
pôs-se esta em movimento, iniciando 
os reis de Castela e vice-reis do Peru 
a distribuição das terras sul-america
nas por meio de gobernaciones a ser-

• Conferência pronunciada pelo Dr. José 
Moreira Brandão Castelo Branco, na Sociedade 
Brasileira de Geografia. 

f 

vidores seus, sendo que algumas dessas 
mercês se estendiam à região, hoje cha
mada Acre. 

Antes de Francisco Pizarr·o con
quistar o Peru, uma Carta-Régia data
da de 7 de julho de 1529, entregava-lhe 
duzentas léguas de terras na costa do 
oceano Pacifico, que "no podia ir mas 
aliá de las tierras pertenecientes al 
Peru". Contudo, alguns historiadores 
acham que êsse privilégio se alongava 
até a planície amazônica, abarcando 

· nesse desdobramento a Acreânia atual, 
uma vez que compreendia a fração do 
continente que ia de 1º20' ao norte da 
linha equatorial até o paralelo de 14º50' 
ao sul. 

Depois dessa conquista, foram fei
tas concessões a D. Pedro de Mendoza 
(1536) , a Alvaro Nunez Cabeza de Vaca 
0540), Domingo de Ira.la 0552) , Go
mez Arias D'Avila (1557), Juan Alvarez 
Maldonado (1567) , Juan Ortiz Zarate 
0569) e Martin Hurtado de Arbieto 
(1572), que deveriam atingir o futuro 
território acreano, com exceção da an-
tepenúltima. -

Pizarro e seus mandatários restrin
giam sua ação à cordilheira andina e 
quando se dispuseram a descer a 
cumiada oriental da mesma, ficaram 
pelos altos vales dos rios Manu e Apu
para, ou desviaram-se para o sul, al
cançando a região dos . Chunchos ou 
Musos, já nas bacias do Mamoré e 
Guaporé. 

Mendoza quedou-se nas margens 
do Paraguai, atingindo seus capitães 
as proximidades do paralelo de 17°, dis
tante ainda mais de cem léguas da 
fronteira sul acreana. 

As gobernaciones de Nunez, Irala 
e Zárate possuíam os mesmos limites 
da de Mendoza, exceto na costa do 
Pacifico, e, iam do rio da Prata até 
esbarrar com as de Serpa e de Silva, 
ao norte, cujo limite extremo austral 
era o paralelo de 6º20' . 

Os dois primeiros levaram seus des
cobrimentos às cercanias do paralelo 
14° de latitude sul, acercando-se mais 
do Acre do que Mendoza, mas ficando
se pela planície de Mojos, e o último 
nem a essa região atingiu. 

• 
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A concessão D'Avila, com trezentas 
léguas de extensão, iniciava-se a O da 
cidade de Huanaco, no meridiano de 
75<>30' de longitude W de Gr., desde o 
paralelo de 10º de lat. s ate o meri
diano de 55º30' a leste; dentro dos pa
ralelos austrais de 1<>30' e 19°, abar
cando tôda a Acreânia atual, estenden
do-se até a parte inferior da bacia 
amazônica, nas cercanias da atual ci
dade de ôbidos, chegando o concessio
nário a percorrer mais de cem léguas, 
sem abeirar-se sequer. dos confins 
acreanos. 

Quem, ·realmente, mais se aproxi
mou dessa fronteira, foi Maldonado, 
que fundou Bierzo no Pini-Pini, ·alcan
çando o pais dos Toronomas, onde fêz 
construir uma igreja e casas, no vale 
do rio Madre de Dios, descobrindo des
tai-te, um dos mais importantes galhos 
do Madeira, cujos tributários da banda 
setentrional tem suas raízes no divisor 
de águas das bacias Purus-Madeira, já 
nas raias acreanas. 

Chamou tõda a terra que de·scobriu, 
de "Nova Andalucia", e chegou a ter 
noticias do "Gran-Paitite", império que 

· se estendia a este do pais dos Torono
mas, porém, frustrado nos seus desígnios 
pelos valentes indígenas · das margens 
do famoso Amarumaio, a Coroa de Es
panha transferiu uma porção de suas 
terras ao referido Zárate, só as recupe- • 
rando depois da morte dêste, por novo 
ato real de 1586. 

Não abrangia terras acreanas, pois 
sua extrema ao norte, estava a 12º ou 
13º de lat. S, mas, . o mencionamos por 
ter sido o explorador que mais se avizi
nhou da região em estudo. 

Resta Arbieto, a quem o vice-rei 
do Peru, D. Francisco de Toledo no
meou governador· de Vilcabamba, en
car.regando-o" da conquista de uma par-

. te das Manaries e do fabuloso império 
Guanaco-Marca, cuja situação corres
ponde ao território, atualmente conhe
cido por Alto-Purus, não tendo, porém, 
Arbieto se embrenhado nas selvas dêste 
último. 

Isto quanto às expedições que subi
ram o Paraguai ou desceram de Cuzca, 
pelas vertentes do Manu ou do Beni. 
Das bandas do Apupara ou Ucaiale, só 
consta a exploração Gaviria, . que teria 
partido cêrca do paralelo de 9º de lat. 
S, penetraria nas florestas do Te.maia, 
rumo ao Juruá, mas, não se sabe se o 
alcançou. 

Os Incas, segundo os mais autori
zados escritores, nunca baixaram até 
a planície a leste do seu montanhoso 

império e, quando o rei Iupanqui resol
veu descer, saiu no alto Manu, conheci
.do por Tono, desviando-se. a expedição 
para o sul, internando-se no país dos 
Moxos, enleado no aranhol potâmlco 
Mamoré-Itenez. 

Ao norte do império Guanaco-Mar..:. 
ca, Orellana descia o famoso Para
nauaçu, a que crismou de Amazonas, 
em 1542; varando da costa brasileira o 
cacique Virazu, com 14 mil índios e 2 
portuguêses, as selvas que a. separam 
do Peru, 'Onde aportou com um troço 
apenas de 70 homens, relatando tais 
maravilhas que dai resultou a. expedi
ção de Pedro de Orsúa, em 1560. 

No tocante aos lusos, tirante o cita
do Aleixo Garcia., o predecessor de to
dos os exploradores da hinterlândia 
sul-americana, e alguns dêles introme
tidos nas expedições espanholas, os de
mais andavam "arranhando" o litoral 
atlântico, não passando a sua conquis
ta para o norte, da fortalezà · dos "Reis 
Magos", no nordeste brasileiro, ao fin
dar o primeiro século da era cabraliana. 

. Longe, mui longe ainda. estavam da 
futura Acrelândia, mas, na centúria 
seguinte, os homens que se apossaram 
da orla marítima, iam desdobrar-se e 
alcançar o ''Rio Mar", procurando Pe
dro Teixeira, na sua espantosa viagem 
de 1637 a 1639, de Gurupá a Quito, ex
plorar tôdas as bôcas dos rios da imen
suráV"el bacia, mas, nem os conquista
dores lusitanos e castelhanos, nem os 
seus missionários abeiravam-se de ter
ras acreanas. 

A região permanecia desconhecida, 
dando lugar a noticias confusas sôbre 
o Amarumaio, s(> falando os geógrafos 
no Beni, isso mesmo para fazê-lo 
afluente do Ucaiale. O Juruá, o Purus, 
o Javari se confundiam com o Amaru
maio, Beni, Paucartambo, Azara., Rio 
de Cusco, não fugindo a êsse enredo o 
impenetrável Abunã . 

Decorreram, assim, mais de três 
séculos e, os próprios missionários de 
Apolobamba, ainda na era de oitocen
tos, apenas contribuíam para aumentar 
o enleio. 

Baleato, pelo fim do século XVIII 
(1795), no seu "Plano Geral" das Mon
tanhas orientais do Peru, pertencentes 
à Coroa de Espanha e confins de Por
tugal, assinalava uma serrania ao 
oriente do rio Ucaiale, "ainda bastante 
encrespada", chamada pelo padre Gir
bal "Cordilheira de los Renius", à qual 
descia dos altos orientais da provincla 
de Sicasica, nos manadeiros do Beni, 
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considerado pelo autor, formador do 
Ucaiale, separando as águas dêste das 
de um imaginário Javari, cuja nascen
te estava a 19<>20' de lat. S, próximas 
às cabeceiras do Pilcomalo, tido como 
formador do "Rio de la Plata". 

As serras deviam corresponder ao 
que mais tarde se chamou de "Conta
mana", "Jaqulrana", "Moa" e as altu
ras do divisor de águas das duas gran
des bacias , 

O rio Javari, a leste da cprdilheira, 
riscado por informes dos indios, liga
vam o .ravari ao Juruá, êste ao Purus, 
cortando tôda a atual Acreãnia e le
vando-o até a esquerda das nascentes 
do Paraguai. 

A leste da cordilheira, estava es
crito "Países incógnitos", desde a ban
da austral do Amazonas até 12º ae lat. 
S, estendendo-se para o oriente até o 
rio Madeira, compreendendo todo o 
Acre atual. 

Só em 1861, um outro Maldonado 
conseguiu mostrar o verdadeiro curso 
do Madre de Dios, saindo no Madeira·, 
acabando dessa maneira, com os capri
chosos seguimentos que lhe davam. 

Outros expedicionários seguiram
se-lhe, destacando-se entre êles D. Bal
tasar de La Torre, prefeito de Cuzco, 
em 1873, e o padre Samuel Mancini 
que antes de La Torre, percorreu em 
várias direções o território abrangido 
pelos vales do Beni e Madre de . Di~s, 
sem conseguirem maior aproximaçao 
das plagas acreanas. 

E quando 0 padre Nicolas Armen
tia, em 1884, a~u.nciava haver desco
berto o alto Aqmr1, apressou-se no ano 
seguinte a confessar o seu engano, por 
ter descido a corrente denunciada e 
saído no Beni, verificando tratar-se do 
Tauamanu, o atual Orton. 

Antenor Vasquez e outros que ex
ploraram industrialmente o Madre de 
Dios e seus afluentes, povoando-os, fi
caram pelo Manuripe e Orton, só con
seguindo os bolivianos iniciarem a ex
ploração do alto Abunã, em 1898. 

Das margens do Ucaiale, nada se 
conhece, além da exploração Gaviria 
já aludida, decorrendo séculos para que 
os missionários dêsse rio, cêrca de 1820, 
tivessem noticias do Cuja, corrente flu
vial que escorria a este, que, tanto po
dia ser o Juruá, como o Purus, em vis
ta dos caminhos seguidos pelos índios 
informantes: rios Tamaia e Sepáua. 

A despeito do continuo esfôrço dêS
ses missionários, a partir do século 
XVII, para seu povoamento e das ex-

plorações efetuadas por diversas pes
soas, só o padre, Calvo conseguiu subir 
o rio Tamaia por três ou quatro pias, 
em 1857, ficando ainda mui distante 
das terras altas que separam as bacias 
do Juruá e Ucaiale. 

E, assim, ultrapassava-se a primei
ra metade da centúria, sem que perua
nos ou bolivianos penetrassem no solo 
acreano. 

• • • 
Os portuguêse.s nas suas penetra

ções pelo vale amazônico, reconhece
ram o Madeira, o Purus até 6°, o Juruá 
até 5º e o Javari até 5º30' de latitude 
sul, afastando o meridiano de Tor
desilhas, de centenas de léguas para 
oeste, mas, não atingiram a parte su
perior dêsses rios, onde mais tarde se 
fundaria o paíS, por excelência do ouro 
negro. 

Só pelo meado do século XIX, êle 
seria desvendado por génuínos brasi
leiros. 

• • • 
1 

Antônio Rapôso Tavares partindo 
de São Paulo, moço e robusto, após 
tormentosa e extensa trajetória, destrói 
aldeias do vice reinado do Peru e chega 
ao Pará, pelo Madeira, velho e alque
brado, o primeiro bandeirante que, pelo 
melo do século XVII, passa pela foz 
do rio Abunã, a poucas dezenas de mi
lhas das raias acreanas. 

No século seguinte, os portuguêses 
fundam povoações na zona qas cachoei
ras da majestosa artéria fluvial e os 
"preadores de índios" e "coletores de 
drogas" vão se intrometendo nas águas 
do Purus e do Juruá, a principio, ti
midamente, e sómente no têrço infe
rior, afoitando-se mais~ Já no século 
XIX, atingida pela era de 1850, a zona 
do Pauinl, na ribeira do Purus, e a 
do Tarauil.cá, na do Juruá. 

E' por essa época que o govêrno 
da recém-inaugurada capitania do Rio 
Negro, julgando que êsses rios vinham 
da Bolívia, e desejando abrir vias de 
comunicações comerciais, fêz subir o 
prêto pernambucano Serafim Salgado 
que, em 1852, Ultrapassou a foz dos 
rios Aquirl e Iaco, no Purus, sem reco
nhecê-los, e o cametauara João da 
Cunha Correia sobe o Juruá, alcançan. 
do a bôca do Juruamirim, já em terras 
do futuro território, em 1858, sem, to
da via, conseguirem o desiderato presi
dencial. 
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E' então que se organiza nova ex
pedição, com o mesmo propósito .e, en
trega-se ao amazonense Manuel Urba
no da Encarnação que, em 1861, além 
de ir muito adiante da atual fronteira 
acreana, a mais de três mil quilôme
tros de Manaus, penetrou nos rios Aqui
ri, ~aco e Chandless, sendo que, no pri
meiro durante vinte dias, calculando-se 
que haja atingido a barra do rio Xa
puri. 

Estava desvendado a futura Acreâ
nia. Cunha Correia descobria a parte 
setentrional, no vale do Juruá, e, me
nos de um lustro após Ma:1mel Urbano 
revelava ao mundo a parte meridional, 
sulcando o Purus até perto de suas ca
beceiras, e os três rios principais desta 
secção: o Chandless, antigo Araca ou 
Azara, o Yuacu, hoje Iaco, e o Uaquiry, 
atualmente Acre, o qual deu nome ao 
famoso território, porque nas suas ri
bas é que se desenrolou a luta mais 
importante contra o invasor boliviano, 
dando ensanchas ao govêrno brasileiro 
para a escolha, que abrangeu os vales 
do Purus e do Juruá. . 

Os geógrafos e cartógrafos, porém, 
ainda não conheciam a região, riscando 
os seus rios segundo os informes dos 
gentios e seus catequistas. 

Houve quem ligasse o Madeira ao 
Paraguai, o Cuchivara ou Purus, ao 
Amarumaio ou Beni; o Juruá e Purus 
originando-se do lago Titicaca; consi
derasse o Tefé e Jutaí maiores do que 
o Juruá, o qual até próximo ao meado 
do século XIX, não passava de mil 
quilômetros de curso, menos de um têr
ço de sua verdadeira extensão. 

Ainda há compêndios em 1.JSO, afir
mando nascerem o Juruá e o Purus em 
território boliviano, quando, na . verda
de, nem dêle se aproximam, originan-

. do-se de terras peruanas. 
A região que tomou o nome de 

Acre, era completamente desconhecida 
até o comêço da segunda metade do 
século XIX. 

O próprio Duarte Ponte Ribeiro, . 
granl:le conhecedor de nossas frontei
ras, alvitrava, em 1844 que "as nascen
tes do Jà vari com a dos Ferradores ou 
com a do Abunã" servissem de "limites 
naturais em lugar de uma linha astro
nômica", com a Bolivia . 

Havia uma distância geográfica en -
tre essas fontes de cêrca de 4 graus, 
mais de seiscentos quilômetros de selva 
completamente desconhecida, tendo de 
permeio duas grandes bacias fluviais, 
com incontáveis galhos de volume os 
mais variados. 

Os cartógrafos bolivianos chama
vam-na de "Terras não descobertas". 

A linha reta do Tratado de Madri 
(1750), da bacia do Madeira ,em pro
cura da nascente do Javari, aombinada 
sem bases sólidas, seria afastada para 
oeste, como fôra a de Tordesilhas, mais 
de dois séculos antes, ambas firmadas 
no romancismo dos viajantes e desnor
teamento dos cartógrafos coevos. 

Os lusitanos, já acompanhados de 
pernambucanos, com o seu arrôjo, fa
riam recuar a velha divisória do papa 
Alexandre VI, como outros destemidos 
nordestinos, destruiriam a nova baliza 
traçada pelos Tratados de Madri e de 
Santo Ildefonso (1777) , uma centúria 
após . 

O govêrno boliviano decretou a li
berdade de navegação nos rios que ba
nhavam seu território e despejassem 

· no Amazonas, amparando o seu ato 
num convênio com os Estados Unidos, 
abrindo o comércio a tôdas as nações, 
repetindo êsse gesto mais tarde, quan
do os acreanos se insurgiram contra as 
autoridades bolivianas nas margens do 
rio Acre . 

A diplomacia brasileira pôs-se em 
campo; Ponte Ribeiro, em 1841, e Rêgo 
Monteiro, de 1851 a 58, nada consegui
ram, por ter a Bolivia perseverado .na 
execução do Tratado de Santo Ildefon.:
so, que não havia sido confirmado pela 
paz de Badajoz, em 1801, entre Por:
tugal e Espanha. 

Um decênio após assina-se o pacto 
de Aiacucho, pelo qual o plenipoten
ciário brasileiro Lopes Neto, apesar de 
nossa melindrosa situação a braços com 
a luta contra o Paraguai; conseguiu 
um ajuste de certo modo vantajoso 
para o Brasil, uma vez que modificava 
o ponto de partida da linha aludidii. e 
reconhecia o regime uti-possidetts, 
principio êste que o barão do Rio 
aranco mais tarde indicaria para a 
discussão e solução do caso. 

Com êsse convênio, o Brasil perde
ria a região que se chama, atualmente, 
Acre, porém, o negociador brasileiro o 
assinou pensando que essas terras fi
cariam para o Brasil, uma vez que, se
gundo se diz, baseou-se no "Mapa da 
Linha Verde" de Duarte Ponte Ribeiro 
e Isaltino J. de M'.endonça Carvalho, 
datado de 1860, o qual risca o Javari 
até a latituqe meridional de 10<>20', ten
do aos 5030' a nota "Fronteira conhe
cida do Império do Brasil com a Repú
blica do Peru", (10020') , fazendo partir 
da confluência Mamoré Beni, quatro 
retas que encontrariam o Javari a 
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5030', 7º5', 8º4' e a 10º20', com a indi
cação neste último de "Linha da fron
telra". Os rios Jutai, Juruá, Tefé, Ooari 
e Purus eram delineados em traçqs 
imagináriós, ponteados de certa altura 
em diante, até a latitude de 10°20•. 
. Por aí se vê como se andava ta

teando nesse particular, incluindo-se a 
zona do futuro território, na área bra
sileira, realidade, porém, só efetivada 
pelo Tratado de Petrópolis a 17 de no
vembro de 1903, que poria têrmo à con
tenda e incorporava à nossa pátria, rica 
região somente por brasileiros conquis
tada e povoada, alargando-a com afas
tamento de mais um meridiano, como 
já acontecera com o de Tordesilhas, 
mais de 2 séculos antes. 

Em 1865, o geógrafo inglês W. 
Chandless, explorava cientificamente o 
Purus e Acre, estudando seus primiti
vos 11.abitantes, flora e fauna. Doze 
anos mais tarde o tenente brasileiro 
Soares de Andréa inicia a navegação 
a vapor a bordo do "Andirá", percor
rendo 170 milhas dêste rio. 

Chandless também subiu o Juruá, 
em 1867 não alcançando, porém a zo
na, hoje federal, devido à oposição do 
gentio Naua, voltando dum lugar dis
tante de seu linde 73 milhas. 

A despeito dessas viagens, um dos 
luminares da geografia peruana, Mateo 
Paz SoldanJ. no seu Dicionário Geogr. e 
Estat. del rerú, publicado em 1877, di
zia que o Juruá, como o Purus e Aqulri 
deviam ter sua origem na cordilheira 
que divide as águas· do Urubamba, en
tre 8 graus e 12 graus de lat. S e 73 
graUs e 74 graus de long. W. de Green
wich, e aerescentava que anteriormente 
à exploração de Chandless, o Azara era 
o mesmo que o Purus. 

O referido Paz Soldan, uns 15 anos , 
antes, inseria na sua Geografia Perua
na que o Javari vinha das florestas de 
Cuzco, segundo alguns autores, e, con
forme outros, era apenas um escoa
douro do Ucaiale, opinião esta que o 
:afamado geógrafo adotava. 

• • • 
A Terra - Todos os escritores que 

"Se referem às irregularidades do solo 
acreano, apontam-nas como sendo os 
·primeiros patamares da cordilheira an
dina. 

Entretanto essas elevações não 
representam mais do que o divisor das 
Inúmeras correntes fluviais que o re
gam, cuja altitude varia, conforme o 
.Yolume do caudal a separar, notando-

se maior altura no noroeste, nos ma
nadeiros dos rios Moa, seu afluent.e 
chamado Azul e do Jaquirana parte 
superior do Javari entre as grandes 
bacias do Juruá, e Ucaiale, onde se · há 
encontrado cimos de mais de 600 me
tros, sôbre o nivel do mar. 

A serra do Moa, transposta pelo 
mesmo, cêrca de 15 quilômetros ao sul 
da do Divisor, de altura também notá
vel, não passa de uma ramificação da 
do Jaquiranà.. 4 do Sungaru, ao sul 
do da Moa, menos e.levada, é apenas 
um enrugamento isolado do mesmo sis
tema. Nenhuma ligação tem com a ca
deia oriental dos Andes, e além de não 
alcançar, nos demais setores, 500 me
tros de altitude, ou sejam umas duas 
centenas de metros acima dos terrenos 
adjacentes, sem mostrarem grande re
lêvo, acham-se ainda na planície ama~ 
~ônica e bem afastadas das margens 
do caudaloso Ucaiale, cujo leito, na 
confrontação com as nascentes do Ju
ruá, e do Purus, assenta num nivel, 
que gira em tômo de 250 a 300 metros 
na região do Perené Tambo e Apuri
mac e menos de 200 no curso inferior, 
distante ainda cêrca de 150 quilômetros 
geodésicos dos lindes acreanos. 

Na zona sul, correspondente ao vale 
do Madre de Dios, verifica-se na con
fluência dêste com o Beni menos de 
160 metros acima do mar e na junção 
daquele com o Manu, cêrca de 200 me
tros, já a mais de mil quilômetros de 
sua foz. 

Destarte, conclui-se que a planície 
continua além dessas serrarlas, descen
do a menos 200 metros em ambos os 
vales interpostos entre a Acreânia e os 
Andes, que se erguem aos poucos do ou
tro lado do Ucaiale. E' certo, que essas 
terras se encontram e se encaminham 
de maneira a atingir os Andes, sepa
rando a bacia do Juruá da do Purus, 
e dêste com a do Ucaiale e dêste com 
a do alto Madre de Dios, mas separan
do apenas poderosas correntes fluviais, 
na maioria girando em tômo de 400 
metros nos manadeiros do Purns e do 
Juruá, para baixar a 300 metros ou 
menos na fronteira perúvio-acreana, 
chegando êste desnivel a perto de 100 
metros na parte lindeira com o estado 
do Amazonas e República da Bolivia. 

Na realidade, a planície amazônica 
é levemente inclinada, elevando-se 
pouco a pouco, de sorte que ao atingir 
a foz do Purus e do Juruã, a mais de 
mil milhas do oceano Atlântico, mal 
ultrapassa a cota de 30 e 40 metros, 
respectiyamente, e, ao acercar-se das 
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raias acreanas, após um novo percurso 
de quase 1 300 milhas no primeiro, e, 
de mais de 1 400, no segundo, varia de 
110 a 150 metros acima do mar, verifi
cando-se ao alcançarem o limite com 
o Peru, menos de 200 nas ribas do Purus 
e pouco mais disso nas do Juruá. 

Assim, o modelado, em todos os 
seus quadrantes é semelhante. A pla
nicie ondulada que vai da frontel.ra 
amazonense às peruana e boliviana, 
pouco se.taltera, sofrendo, apenas, um 
rebaixamento nos vales do Purus- e do 
Acre, para se alterar nos do Tarauacá 
e Juruá, emergindo o enrugamento 
com mais fôrça no meridiano do Cham
buiaco, a 11º de lat. S e no do Embira, 
aos 100 da mesma lat., superados, sô
mente nas serras donde promanam o 
paraná dos Mouras, a 8º04' de lat Se o 
Jaquirana, a 7o08', que se estende para 
o sul até cêrca de 7°40', donde se afas
ta da fronteira para tomar o nome de 
serra do Moa, e não Contamana como 

· consta das cartas geográficas e llvros, 
a qual tem 'êsse nome por ser cortada 
pelo rio de igual denominação . Nas 
terras fronteiriças ao Peru, que ficam 
por. trás da serra da Moa e da do Sun
garu, entre 7020' e 7º45', que os geógra
fos da Comissão de Limites intitularam 
de "Serra do Divisor'', a altitude varia 
de merios de 200 a cêrca de 300 metros, 
num desnivelamento superior a esta 
cota. 

Entre as águas dos rios Liberdade 
e Gregório e dêste com o Tarauacá, na 
bacia do Juruá, há umas elevações cal
culadas ao redor de 300 metros. 

Numa área de cêrca de 800 quilô
metros de norte a sul e 200 de E a O, 
encontra-se inextrincável aranhol for
mado por duas grandes bacias fluviais, 
separadas, apenas, pelas alturas do 
divortium-aquarum. Em certos luga
res, o entrelaçamento dos igarapés é 
tal que suas fontes são confundidas, 
topando o individuo que parte de um 
dêles em linha reta, com o leito de um 
outro de estranha bacia, acontecendo 
descer-se por um curso d'água na su
posição de pertencer a um determinado 
vale e sair noutro muito diverso. A 
nascente de um contribuinte da bacia 
oriental ou setentrional pode achar-se 
ao sul ou oeste da de um formador da 
bacia ocidental ou meridional, repro
duzindo-se êste acidente não só entre 
as médias, como no seio das pequenas 
correntes . 

Há mesmo o fenômeno de uma 
idêntica vertente, igapó ou pantanal 
servir de manadeiro a ribeiros que cor
.rem para bacias diferentes. 

f:sses dois ri~s. para onde escoam 
tôdas as águas acreanas, com exceção 
das do Abunã, vão incidir no Solimões, 
aonde chegam com um percurso supe
rior a três mil quilômetros, equiparan
do-se, dessa forma, ao Madeira, únicos 
contribuintes do Rio Mar, que superam 
aquela cifra. 

Ambos se parecem muito no seu as
pecto físico, pelo que foram cognomi
nados de "rios irmãos". Há quem diga 

.ser o Purus o mais sinuoso dos afluen
tes do Amazonas, outras, porém, acham 
que nesse particular o Juruá o supera, 
tanto que a significação do seu nome 
- Yuruá - quer dizer - rio dos cara
cóis - ou cheio de curvas. 

Além disso,· nota-se que por ser o 
Juruá mais estreito, suas curvas são 
mais freqüentes e mais fechadas (agu
das) , ao passo que no Purus, mais lar
go, . suas voltas menos apertadas, tem 
um arco mais amplo, indicativo de se 
achar num estado mais adiantado de 
fixação, já não surgindo com tanta 
freqüência como no Juruá, o fenômeno 
erosivo denominado "furo ou sacado", 
que vai aos poucos reduzindo o curso 

· do rio podendo amanhã, o Juruá perder 
a sua categoria de maior tributário do 
Amazonas em favor do Purus. 

À monotonia morfogênica da parte 
inferior dessas duas bacias penetrá no 
território do Acre, transpõe-na e vai 
morrer próximo aos seus manadeiros, 
onde se alteia mais acentuadamente, 
para duplicar às vêzes a altitude am
biente, em alguns, para só triplicar nas 
faladas serras do Moa e do Jaquirana. 

Sua forma geognóstica varia do 
"quaternário" ao "primário", calculan
do-se em 12 000 quilômetros quadradoo 
a área correspondente ao quaternário, 
126 437 quilômetros quadrados a do ter
ciário; 9 500 a do secundário e a primá
ria numa pequena extensão na alta ba
cia do rio Moa. 

Os 'depósitos mais recentes nas 
várzeas e igapós incluem-se no quater
nário, sendo terciários os terrenos em 
que há areias, argilas, calcáreos e al
guns arenitos, formando a chamada 
"terra firme". 

A secundária está representada 
principalmente nas serras do Moa e do 
Jaquirana, descobrindo-se ultimamente 
nessa região "eruptivas filiadas a um 
magma granítico, onde também foi en
contrado um fóssil carbonífero, abrin
do assim novos horizontes aos estudos 
do paleozóico", que corresponde à era 
"primária" . 
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Nessa ocasiao (1936) descobriram
se fontes de água quente e ferruginosa, 
além de vários fósseis, material êste 
que se tem encontrado em todo o ter
ritório, desde a sua descoberta., em 
1861, não sómente na zona sul (bacia 
do Aquiri) , como na do norte (bacia 
do Juruá) , principalmente durante a 
vazante no leito pedregoso ou enca
choeirado dos rios. 

Esqueletos, costelas, fêmures, ou 
fragmentos de ossos, como restos de 
crocodilos, répteis, tartarugas, masto
dontes, etc. 

Há também madeiras sllicificadas, 
das quais os indios fazem "machados 
de pedras", como se há verificado no 
Tarauacá, onde se vêem nos penhascos 
"troncos de árvores incrustados, petri
ficados, bem como raizes, ao pé de 
grandes lajes, onde se encontram anti
gas ossadas de animais ante-diluvia
nos". 

• • • 
A vegetação é una na orla fluvial, 

nas matas, nos oiteiros e serranias, a 
não ser reduzida fímbria no tõpo das 
praias, em quEJ se notam arbustos ou 
arborescentes, e certos pantanais pelo 
interior de onde partem alguns rios 
de água escura, perdura continuamente 
a mataria secular e verde, cuja mono
tonia é quebrada, vez por outra, pela 
fronde sobranceira de alguma "sa
rna umeira". 

O observador que não sai de bordo 
de uma embarcação, pensa haver sô
rnente dois elementos: água e vegeta
ção, tal o domínio de ambos na época 
da alagação. 

No estio, é que se Pode calcular 
icomo a terra predomina, se bem que 
rsobrepujada pela majestade da flores
ta infinda. 

O campo visual do viajante é di
mlnutissimo, tornando a paisagem, na 
~poca da enchente reduzida ao estirão 
<lo rio que o vapor procura vencer ou 
:a curva a montar, raramente aquêle 
ultrapassando de mela légua e esta 
:algumas centenas de metros, circuns
~rltos pela mataria. 

, No verão, outros elementos com
põem o cenário. O arvoredo continua 
a dominar, mas, havendo a água se 
escoado, emergem praias bem alvas 
dando outra tonalidade ao ambiente e 
um barranco escuro, entremeado de vez 
em quando por exibições argilosas de 
côres variegadas. 

Não se deparam lagoas no seu inte
rior . Apenas os terrenos mais baixos 
são alagados pelas cheias, havendo 
muitos lagos próximos às margens dos 
caudais, alguns com vários quilômetros 
de extensão, conservando suas bordas 
o mesmo aspecto dos rios de que se des
prenderam pelo seccionamento chama
do "sacado". Raros os que perdem a 
sua forma alongada, curva ou tortuo
sa, devendo ser muito antigos os que 
se afastam de sua configuragião natu
ral, atendendo-se às enxurradas conti
nuas nas estações chuvosas, ou por se
rem de porte muito reduzido. 

A maré montante da inundação 
tudo vence, tudoísubmerge, tudo traga, 
e nessa fúria, transpõe o último dique, 
os barrancos mais elevados e cai no' 
escuso, quieto, às vêzes abandonado re
servatório lacustre, avolumando suas 
águas, enchendo-o de novos sedimentos 
e tronqueiras, transfigurando-lhe o 
contôrno e até rriesmo entulhando-o e 
entupindo-o, fazendo com que êle desa
pareça, surgindo, assim, um novo des
campàdo que, em poucos anos, a exu
berância das novas terras, supera-o, 
sufoca-o, igualando-o a floresta secular 
circundante. 

J!:sses rios ainda não encontraram 
seu leito definitivo, parecendo grandes 
oficinas em movimento. Não descan
sàm, não cessam de trabalhar. Sua 
mecânica é destruir para organizar: 
derruindo barrancas, arrasando praias, 
desprezando trechos enormes do seu 
curso, para a:rranjar barreiras mais só
lidas capazes de lhe oferecerem um 
leito mais seguro, estável, definitivo. 
E não é impossível, uma vez que as 
terras chamadas "firmes" estão nas 
proximidades, oferecendo paredões mais 
consistentes, fixando de maneira mais 
duradoura a sua enorme calha. 

A paisagem só apresenta alterações 
no verão. O verde escuro da floresta 
domina, variando em manchas mais 
ou menos claras, segundo a presença 
dos arbustos e arborescentes, entre
meados de palmeiras, desfigurando-se 
o cenário quando o terreno se eleva, 
deixando ver barreiras de matizes va
riegados. 

Na estiagem, destaca-se o barranco 
em geral, de côr escuro-parda, escar
pado, deixando, às vêzes, grandes blo
cos ou torrões de areia ou barro, a 
formar escadarias com degraus infor
mes e desmedidos, difíceis de uma es
calada. 
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Na margem oposta alvas praias de 
areia grossa ou fina, raramente man
chadas de amarelo ou escuro, forman
do o convexo do rio, refreando a cor
renteza das águas, subindo da beira 
destas, onde se nota certa matéria ar-· 
roxeada, conhecida no local por "ca
parrosa", suave ou abruptamente até 
o tõpo, onde arbustos variados limitapi 
seu contôrno. 

• • • 
O Homem - O território do Acre 

tem seus pontos extremos ao N, na 
origem do rio Javari e ao S na fonte 
oriental do igarapé Baía, a 7°06'51", 
02 e 11º11'8", respectivamente, de lati
tude meridional; e. a E no rio Abunã 
e a O na serra do Divisor, 66º39'09" e 
73º59'20",73 ambos de longitude oeste de 
Greenwich, e enl no século do desco
brimento da Sul América ocupado por 
silvivolas, cuja raça é de difícil fixação. 

Segundo os antigos, o mediterrâneo 
entre as bandas oriental do Ucaiale até 
o Mamoré chamava-se império del 
Enim ou· Gran-Paru, prolongando-se o 
de Gran-Paititi de O a E até a costa 
marítima, numa extensão de 750 léguas 
e de N a S estirava-se por 360 léguas, 
indo esbarrar no rio Orellana, devendo 
compreender êste as terras acreanas, 
porém, Luis Ullôa denomina de Guana
co-Marca, a área que corresponde ao 
alto Purus, justamente onde se encrava 
o Acre meridional, talvez uma sub-di
visão dêsse império. 

A oeste do Ucaiale estava o pais 
conhecido por Pampa do Sacramento 
e na cordilheira andina, a começar de 
1º20' austral, o extenso império incaico. 

Segundo Cortês, os tupi-guaranis, 
iam do sul ao norte do Brasil, por 
essa época, deparando o governador 
Maldonado, nas margens do baixo fvta
n u, os Toronomas, nação esta perten
cente à família Takana e tão poderosa 
.que repeliu o domínio espanhol na re
gião durante mais de três séculos . 

Contudo, vejamos o que ocorre no 
tocante à Acreânia. 

Os etnologistas mais autorizados 
achavam que gentes da raça Aruaque 
dominavam as bacias do Purus e Juruá, 
o que foi confirmado de modo geral 
em tôda a bacia puruense e seus ga
lhos, mas quanto ao Juruá não acon
teceu o mesmo. 

Os primeiros exploradores do vale, 
foram encontrando Já no curso médio, 
gentio de outra raça, fato êste confir
mado à proporção que se iam apossan
do da parte superior do mesmo. 

B. O. - 4 

Antes disso, porém, ainda na últi
ma década do século XVII (1691) , o 
padre, Samuel Fritz registava na mar
gem direita do Ucaiali, tabas como ti
das da família Pano, como os extintos 
"Auanateos", os "Manamabobos" e os 
"Cuni us", localizados de 7º a 90 aus
trais, justamente na parte que corres
pondia ao Juruá federal. 

No seu "Mapa" de 1707, o referido 
catequista, fundador de inúmeras al
deias no Marafíon e Solimões, consig
nava os "Cunivos" aos 9°, como fizera 
anteriormenté com os "Cunius" a E do 
Ucaiall, os "Piros" cêrca de 10º e os 
"Campas" aos 10º30', já delineando a 
posição das duas grandes famílias -
os Panos fronteiros ao Juruá e Arua
ques às fontes do Purus, com alguns 
morros isolados a leste . · 

Um decênio após, o incansável ca
tequizador noutra carta geográfica, 
mantém a mesma colocação de 1707, 
não só referente ao gentio, como aos 
cerros. 

Olmedilla, seis a sete decênios mais 
tarde, fixava os "Cunibus" cêrca da 
mesma posição de Fritz e os "Soboyas" 
(tribo Pano) numa serrania .à margem 
esquerda do Javari bem como os "Capa
navas" entre o .Javari e Ucaiali, e os 
"Navnas" talvez os "Nauas" no meio 
do Jutaí e do Juruá. 

Baleato, um século após ao pri
meiro mapa de Fritz (1795), já nos 
fornece dados ma,ts completos, situando 
os "Remus" de 7º a go meridionais, os 
Capanauas" ao ocidiente dêlf:!s, . e os 
"Conivos" de 9º a 11°, todos de língua 
pano . Os "Piros" estavam no ângulo • 
formado pela confluência do Apurimac 
com o Beni considerado êste a conti
nuação do Ucaiali. 

O padre Plaza ou D. Manuel Amez, 
s~postos autores de um "Mapa Qa8 
Missões do Ucaiali (1833), riscavam 
dois caminhos indígenas, que eram ao 
mesmo tempo afluentes do Uca~ali em 
direção ao rio a que denominavam de 
Cuja, um que seguia o curso do "Ta
maya (cêrca de 8º35') e o outro no 
"Sipahua" (cêrca de 10º45') subindo 
por aquêle os índios "Conivos" (Pano) 
e pelo segundo os "Piros" (Aruaque), 
ainda caindo no êrro de ligar os do!s 
caudais, como se fôra um só Juruá e 
Purus, sob a denominação de "Cuja".· 

Como já falamos, à proporção que 
os sertanistas iam subindo essas cor
rentes, fluviais encontravam gente 
a.ruaque em todo o Purus mas, não 
assim relativamente ao Juruá. 
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Em 1858, João da Cunha Correia, 
· descobria no alto Juruá, os Nauas da 
lingua pano e William Chandless,.nove 
anos após era impedido de ir às cabe
ceiras dêsse rio pelo mesmo gentio. 

Mas, sem se poder explicar, trans
pondo a bacia puruense ocupada por 
subfamilias aruaques, deparava-se na 
região das cachoeiras do Madeira e 
Abunã, os Caripunas em 1781, dizendo 
Almeida Serra, que alguns dêles tinham 
bigode e barba, como acontece entre 
os seu9 irmãos Poianauas do rio Moa, 
no Juruá, sendo que o padre Bartolo
meu Rodrigues, em 1714, já falava nos 
Cavaripunas, talvez corruptela daquele 
gentílico, na mesma zona. 

Tadeo Haenke, em 1 '194, já ouvia 
Pacaguaras, também Panos, falarem sô
bre o cúrso do Manu, atual Madre de 
Dios. 

Não há elementos para se determi
nar quem primeiro ai dominou. 

Parece que os Panos vindos das 
margens do Ucaiali, onde já estavam 
no século XVII, foram infiltrando-se 
para o oriente tanto que no fim desta 
centúria já éram ali vistos e cem anos 
após os cerras de Contamana, Jaquira"." 
na e Moa eram conhecidos com o no
me de "Remus" um dos seus grupos que 
ainda por ali mourejavam no século 
atual, e assim foram alargando o seu 
domínio, passaram ao Juruá, indo es
barrar no dtvortium aquarum dêste com 
o Purus e da luta travada com os arua
ques, um grupo que se excedera, des
garrou-se e formoü a ilha que se vê 
desde o século XVIII nos vales do Ma
deira, Beni e Mamoré. 

Parece a versão mais verossímil, 
uma vez que na época em que os Panos 
viviam entre 7º a 9º no Juruá, já os 
Aruaques se achavam em terras adja
centes aos manadeiros do Purus. 

Foram encontrados no Purus, os 
Ipurinás, cujo pais se estendia por 300 
milhas interessando os rios Aquiz'i. e 
Iaco; Canamarts, principalmente, neste 
rio, os Maneteneris, pelo Purus acima; 
Já se notando na sua parte superior, 
invasão de gente da lingua pano, como 
os Mainauas, encontrados ali por 
.chandless. 

No Aquiri ou Acre, os exploradores 
defrontaram-se com os Ipurinás, até 
dez dias de viagem; Catianas, nos cam
dos de Palmares; Catianas e Canama
ris no alto Acre. 

No Iaco ainda se viam Catianas 
misturados com os Canamaris, alguns 
Tucunarés e Inhumarés, também espa
lhados pelo Purus . 

Na bacia do Juruá, desde o Juru
pari e Embira até as serranias que o 
separam do Ucaiali, prevalecia a sobe
rania de gente da família Pano, sallen
tando-se, pela valentia e civilização, os 
Jaminauas, e pelo seu número, os ca
chinauas. Nos embates com os explo
radores, os Capanauas se destacaram.. 
tendo vários encontros com os nordes
tinos, sendo muito provável que êles 
sejam os .verdadeiros Nauas, que se 
opuseram à subida de Chandless, em 
1867 e à de Antônio Marques de Me
neses, em 1883, mas, receberam bem 
João da Cunha Correia em 1858 e os 
itallanos Carlos Cani e Antônio Brozz<> 
no ano seguinte, tudo dependendo de 
tática . 

Ainda, hoje, se bem que muito· 
reduzidos os bandos indigenas da re
gião, encontram-se algumas tabas, mele> 
isoladas, e outros em continuo inter
câmbio com os civilizados. 

o contacto com êstes, além de mo
léstias, trouxe-lhes a destruicão de suas 
primitivas ocas, a dissolução de sua 
família, a ruína da maioria ou a fuga 
e dispersão para lugares ermos. 

De indole quase sempre boa, não
fazendo mais do que defender seus la
res, mostraram-se bravos e destemidos,. 
se bem que munidos de armas infe
riores. 

Contudo os mais pacificos ou os
submetidos, entenderam-se com os do
minadores e procuraram ajudá-fos, no
trabalho dêstes, apesar de estarem ha
bituados com serviços outros, como a 
agricultura e a pesca. Atacados, porém, 
no âmago de seu coração, vendo suas 
mulheres e filhas maculadas, revolta
ram-se, usando de represálias, que da
vam lugar a correrias dos intrusos, fa:
tos que infelizmente, se reproduzem até 
os nossos dias, em :rp.enor escala, mes
mo porque o elem~to indígena está 
desaparecendo. 

Convém assinalar que, também 
concorre para o seu decrescimento, o 
fato de suas mulheres já não deseja
rem mais de um ou dois filhos, como 
as senhoras modernas, aduzindo que, se 
assim não agirem, serão abandonadas 
por seus maridos, por se envelhecerem 
prematuramente . Usam para tal fim 
o preparado de uma planta, cujo no
me corregponde a "remédio do sangue". 

Os cronistas davam ao Juruá qua
se meia centena de tribos, destacando
se entre elas, duas: a dos Uginas e a 
dos Cauánas. Aos primeiros davam uma 
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pequena cauda, e aos segundos redu
ziam-nos a menos de cinco palmos de 
altura, acrescentando que residiam no 

· alto Juruá. Os exploradores e viajan
tes não encontraram íncolas possuido
res dessas anomalias, não só no Juruá, 
como no resto da Amazônia. 

Não seria impossivel, tanto que há 
índios pigmeus no Congo Belga, com 
um metro e 20 centímetros, apenas, de 
alto e, ao norte da ilha de Luçon, nas 
Filipinas, topou-se com silvícolas ºpor
tadores de apêndice caudal. 

Tanto os Aruaques como os Panos 
pertenciam a familias de certo grau de 
adiantamento na América . Entre os 
primeiros destacavam-se os Aruãs, au
tores da cerâmica de' Marajó, tão enal
tecida pelos entendidos, e os segundos, 
vizinhos dos Incas, julgavam-se em 
pé de igualdade a qualquer outra raça, 
encontrando-se em· seu poder, no século 
XVIII, manuscritos em papel v~getal, 
contendo, segundo revelavam, a tra
dição dos acontecimentos de seus ante-
passados. . 

Não os podemos equiparar às cultu
ras superiores andinas, mas já perten
ciam à fase da lavoura, que se acha 
acima do ciclo da coleta. 

Os Cachararis (Arauaques) usam 
um jôgo de bola, que se aproxima do 
futebol. 

Essas populações nativas iam ser 
deslocadas ou suplantadas ·por gente 
vinda do nordeste brasileiro, com escala 
pelo vale do Amazonas. 

Cêrca de 1879, na bacia puruense 
e um decênio mais tarde, na do Juruá, 
suas tabas eram despertadas por ho-

. mens estranhos e, a despeito da resis
tência oposta, foram vencidos, ceden
do lugar a outros também possuidores 
de sangue indígena, se bem que em do
se menor, estabelecendo-se na região 
uma vida nova e um sistema de traba
lho a que, indivíduos mais inclinados 
à lavoura e inteiramente livres, não 
podiam associar-se de bom grado. 

Esta luta titânica, travada contra 
a distância, as péssimas condições de 
transporte, o meio físico mui diverso 
dos seus calcinados sertões, de suas 
caatingas arenosas, e serras pedregosas, 
as moléstias aniquiladoras, merece des-. 
taque, não comportando essa palestra 
sua narração e estudo. 

José M. ,/1. Castelo Branco 
-te 

Considerações gerais sôbre a vegetação 
do estado de Goiás 

(Notas preliminares sôbre a fitossocio
logia do Planalto Central Brasileiro) 

Em junho de 1947, fomos convida
dos pelo general Djalma Polli Coelho 
chefe da Comissão de Estudos do Pla~ 
nalto Central Brasileiro, para colabo
rarmos com o grupo de geógrafos che
fiado pelo Prof. Francis Ruellan a 
quem foi confiada parte dos trabalhos· 
para a localização do novo Distrito 
Federal da República. A Diretoria do 
Instituto Osvaldo Cruz, nos incumbiu 
então, de estudar as condições fito~ 
ecológicas de trechos do estado de 
Goiás, paralelamente às observações 
bio-geográflcas que teríamos de reali
zar para a Comissão. 

D_esde 1945 que vii:ios observando, 
em viagens, a vegetaçao do tipo Cer
rado, nos estados de São Paulo Minas 
Gerais e Mato Grosso. Outross'im em 
notas já publicadas sôbre a veget~ção 
dos estados de Mato Grosso e Minas 
Gerais, 1 tivemos oportunidade de apre
ciar, ligeiramente, . a importância do 
Cerrado como uma unidade climática 
e o papel que o mesmo desempenha na 
configuração bio-geográfica do Brasil. 

Queremos salientar, mais uma vez, 
a grande necessidade que temos de es
tudar determinados pontos de outras 
regiões, para podermos apresentar um 
trabalho ecológico sôbre o Cerrado 
Brasileiro que, apesar de muito bem 
conhecido sob o ponto de vista da Sis
temática, é quase desconhecido quanto 
ao papel das espécies dentro das asso
ciações e as suas reações aos habitats. 
Com os dados ecológicos que possuía
mos e com os estudos que realizamos 
no estado de GQiás, sômente nos falta 
obter uma visão mais ampla das for
mações, e fazer alguns levantamentos 
sociológicos nas associações do Cerrado. 
dos estados de São Paulo, Minas oe . ..: 
rais e Bahia, para completarmos assim, 
a nossa monografia sôbre a vegetação 
d.o Centro Oeste do Brasil. 

Na apresentação desta nota ·não 
poderíamos deixar de agradecer ào 
Prof. Alfredo Pôrto Domingues e aos 

· • Trabalho publicado, orlginàriamente, ~ 
Jlem6rill8 do In.at\tuto Owoldo Crua - Tomo 
46 - Fase. 1 - Ano 1948. 

1 Transcrito nos números 55 e 59 do Bo
letim Geogrdfi<;o. 
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componentes do Grupo, pois recebe
mos contribuição vall~a de todos, que 
muito fizeram para o bom andamento 
dos trabalhos de campo. Expressamos 
também nossos agradecimentos a 
quantos, direta ou· indiretamente, nos 
auxiliaram, especialmente a Dra. Ber
ta Lutz, a quem devemos o resumo 
dêste trabalho em inglês. 

Itinerário - Partimos do Rio de 
Janeiro em direção a Goiás, passando 
por Belo Horizonte. Daí até Anápolls, 
fizemos observações ao longo da estra
da de ferro, conseguindo apenas veri
ficar a grande semelhança existente 
entre as formações e associações dêsse 
trecho dos estados de Minas Gerais 
e Goiás, com as do sul de Mato Grosso. 
De Anápolls, seguimos trabalhando, 
para Planaltina, onde fizemos nosso 
ponto· de referência, isto é, estudamos 
alguns quilômetros da estrada que liga 
Cristalina a Planaltina, visitamos o va
le do rio Maranhão, fomos até a ca
choeira do rio Paranauá, passando pelo 
marco da Comissão Cruls.e, flrtalmente, 
seguimos para Formosa . De Formosa 
partimos para o Planalto dos Veadei
ros, onde permanecemos estudando al
guns dias, tendo sido a última região 
observada . Na volta, fomos a Goiânia 
e, dai, para o Rio de Janeiro. Em Goiâ
nia, enquanto esperávamos condução, 
aproveitamos o tempo para conhecer 
a região das matas do estado, conhe
cida por "Mato Grosso de Goiás" (zona 
Jllalarigena>. 

1 
Consideraç6es gerais s6bre a vege

tação - A região que percorremos es
tá, atualmente, coberta pela vegetação 
do tipo Cerrado, bastante uniforme, 
expressão do clima geral do Centro 
Oeste Brasileiro. Sabemos, contudo, 
que os fatôres climáticos, a topografia 
e o solo condicionatn os habitats, os 
quais correspondem a uma série de as
sociações, que formam a sera normal 
da vegetação local e, também, a for
mações que constituem agrupamentos 
à parte. Assim, não só para facilitar 
a exposição, mas também por ser a 
realidade dos fatos, resolvemos dividir 
os tipos de com unidàdes em grupos dis
tintos, embora as formações e associa
ções pertençam ao mesmo tipo vegeta
tivo - o Cerrado. 

Comunidade climática. 
Comunidade secundária. 
Comunidade edáfica. 

Usamos esta cllvlsão por várias ra
zões: a) a região sofre constante ero-

• são, pois as chuvas torrenciais do ve
rão lavam as encostas dos numerosos 
testemunhos de antigos níveis de ero
são e, em conseqüência, acumulam o 
húmus argila coloidal, sillca e sais mi
nerais nas ravinas 1e vales; b) a prá
tica rotineira dos criadores e agricul
tores, usando o fogo como principal 
instrumento de lavoura, contribui para 
que a região sofra, anualmente, pro- · 
fundas modificações; e) o regime plu
viométrico da região, com çhuvas no 
verão e sêca no inverno, provoca mo
dificações no nível do lençol freático. 
Isto, a nosso ver, altera profundamen
te a fito-fisionomia regional, pois a 
maioria das associações que sofrem 
essas ações físicas são inibidas do seu 
progresso normal. Porisso a vegetação 
será analisada apenas no sentido da 
zonação, e o problema das associações 
será encarado de acôrdo com a suces
são (singenética), embora prÓcuremos, 
aqui, levantar algumas considerações a 
respeito dos principais agrupamentos 
(sinecologia) e do valor das espécies 
como índices. 

Comunidade climática - (Forma-
9ões e associações) - Por formações 
e associações climáticas entendemos 
todos os agrupamentos vegetais que 
pertencem à sera normal do Cerrado. 
isto é, os estádios pioneiro, subcllmax 
e clímax. Podemos assim distinguir, à 
primeira vista, três tipos de formações 
integradas por associações que formam 
a gama sucessional da vegetação cli
mática: 

Formação herbácea (associações 
pioneiras) . 

Formação arbustiva (associações 
pioneiras e su;bclimaces). 

Formação arbórea (associações 
subclimaces e climax). 

Dividimos, preliminarmente, a co
munidade climática em formações, e 
estas em associações, segundo a sua po
sição topográfica, porque, nesta nota, 
achamos que seria prematuro qualquer 
estudo mais pormenorizado sôbre a eco
logia do Cerrado local . 

Para melhor compreensão, temos 
necessidade de uiostrar, num corte 
transversal ideal da região estudada, 
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a posição atual das formações e asso
ciações, pois assim, verificaremos que 
cada zona, em geral, corresponde a 
habitats que constituem uma perfeita 
gama na su~essão das associações . 

Formação herbácea - Por forma
ção herbácea compreendemos tôdas as 
associações pertencentes à hidrosera e 
xerosera . Assim, os chamados "Campos 
naturais", quer situados em terra fir_. 
me, quer em zonas alagadas ou perma
nentemente úmidas, sãlo constituídos 
por associações pioneiras, e formam o 
primeiro estádio da prisera do Cerrado. 
Essas associações, embora com alguns 
agrupamentos dominados por espécies 
de Leguminosae, Palmae, Polyg<maceae, 
Polygalaceae, Oenotheracéae, etc., e das 
formas biológicas camé!ita, geóflta te
rófita e nanofaneróflta, são, em sua 
maior parte, constituídas por Grami
neae e Ciperaceae, cujos dominantes 
são espécies com forma biológica he-

micriptófita . Vimos também que o mé
todo de trabalho, inicialmente, só per
mite uma divisão das associações num 
sentido puramente topográfico, pois, 
para termos um estudo sociológico dos 
agrupamentos, será necessária a sintese 
de todos os levantamentos ãe campo; 
contudo, podemos afirmar que cada zo
na df\> estado de Goiás corresponde a 
agruJ;famentos do mesmo tipo biológico. 
Assim sendo, no quadro abaixo, apenas 
levamos em consideração as associações 
mais típicas de cada zona, em virtude, 
não só do caráter preliminar desta 
nota, como também, porque pretende
mos, dentro em breve, apresentar o 
trabalho final sôbre a fito-sociologia 
do Cerrado Brasileiro . 

Usamos, em nosso quadro, uma di- . 
visão de acôr(io com a situação das · 
associações dentro da zonação; assim 
temos: a hidrosera ·formando duas 
principais - alagada e úmida, e a xe
rosera que se divide em zonas - do 
chapadão e das encostas. 

I 

Associações pioneiras 
(sucessão) 

Hidrosera 

Zona alagada Zona úmida 

Acisantheretum PterolqJietum 

Jussieuetum Polygo-netum 

Erianthetum Paspaletum 

Zona das 
encostas 

Í'aspaletum 
Cass,ietum 

Tri.stachyetum 
Ze1.ostachyae 

DtJlothemietum 
campestris 

Xerosera 

Zona do 
chapadão 

Polygaletum 
Camaretum-Galphim1.etum 

Panicetum 

Cassietum 
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Formação arbustiva - Por forma

ção arbustiva compreendemos as asso
ciações dominadas por espécies, com 
forma biológica faneróflta (nanofane
rófita e mesofanerófita) pertencentes 
à mesosera ou a habitats com certo 
caráter mésico. Assim, os chamados 
"Campos sujos", situados nas encostas 
dos chapadões, quer suaves quer abrup
tos, são constituicl>s por associações 
subclimaces da prisera do Cerrado. Os 
numerosos agrupamentos que formam 
êste estádio da vegetação tipica regio
nal, embora dominados por espécies da 

forma biológica fanerófita, possuem 
uma grande cobertura de espécies her
báceas, em geral, hemicriptófltas . e 
geófitas. 

No quadro abaixo, seguimos a mes
ma orientação usada para as associa
ções da formação herbácea, isto é, cita
ção dos principais agrupamentos vege
tais homogêneos, relacionados com as 
zonas. Dividimos as zonas da forma
ção arbustiva em dois tipos principais, 
embora corresponda a cada zona, uma 
série de associações. 

Associações ptoneiras e subclímaces 
(sucessão) 

Habitats com certo caráter mésico 
Zonas das encostas abruptas Zona das encostas suaves 

Chuquiraguetum Vernonietum 
DaviUetum Ouratietum - Davi!letum 

confertiflorae 
Ouratietum - Macairetum. Lafoensietum 

nanae sericeae 
Qualietum 
parviflorae 

Anacardietum 
humüis 

· pakaris 
Anacardietum 

humilis 
Aspidospermetum - Vochysietum 
platyphyllis pyramidalis 

Qualietum 
parviflorae 

Formação arbórea - Por formação as formações herbácea e arbustiva. 
arbórea entendemos as associações da Uma vez que a formação arbórea seja 
mesosera, dominadas por espécies de a expressão do clima geral da região, 
forma biológica fanerófita (macrofa- o tipo de solo, a toppgrafia e mesmo 
nerófita), embora os elementos comple- os fatôres microclimâticos não exer
mentares dos agrupamentos sejam se- cem influência alguma no habitat do 
melhantes aos das formações prece- cllmax e só em alguns do subclimax. 
dentes. Os chamados "Campos cerra- Em nossos estudos verificamos que 
dos", situados nos grandes vales, nas as últimas fases do subclímax e as 
encostas suaves e nos chapadões, são associações do cllmax foram encontra
constituídos pelas associações subclí- das nos talvegµes dos grandes vales, en
max e climax da prisera do Cerrado. costas suaves' e chapadões, isto é, em 

O critério usado no quadro abaixo tôdas as zonas da zonação, o que pa
foi orientado no sentido de zonação, rece Indicar, ser a região formada por 
tendo sido o mesmo que adotamos para um todo climático em pleno dinamismo. 

Zona dos chapadões 

Vochysietum 
rufae 

Qualietum 
parvif lorae 
Qualietum 

grandiflorae 

\ 

Associações subclímaces e clímax 
(sucessão) 

Mesosera 
Zona dos grandes vales 

Qualietum 
parvif lorae 

Kielmeyeretum 
coreaceae 
Qualietum 

grandiflorae 

Zona das encostas 
suaves 

Anacardietum 
humilis 

Qualietum 
parvif lorae 

Vochysietum 
rufa.e 

S(llvertietum 
convallariodoris 

Qualtetum 
grandiflorae 
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Comunidade secundária - (forma
ções e associações) - Por comunidade 
secundária entendemos todos os agru
pamentos vegetais, que surgem pela 
intervenção do homem. Esta lnterven'
ção, como principal fator modificador 
das formações e associações da vegeta
ção regional, pode ser direta ou indi
reta. Estamos assim, em presença de 

1ueu,,.,.,, 

uma intervenção direta, quando as as
sociações sofrem devastações parei.ais 
ou totais, quer pelas derrubadas, quer 
pelo fogo e, diante de uma intervenção 
indireta, quando existem associações 
com espécies introduzidas, isto é, es
tranhas à vegetação, antropocóreas ou 
naturalizadas. 

ESQUEMA ·il· CORTE TRANSVERSAL IDEAL OE UMA lONACÀO MOSTRANDO AS Assoc1111=ãcs DA SUBSERA 

Na comunidade secundária pode
mos distinguir, como na climática, três 
tipos principais de formações: 

Formação herbácea (associações es
tranhas, disclimaces e pionei
ras). 

Formação tarbustiva (associações 
estranhas, pioneiras e subcll

max) . 
Formação arbórea (assóciações sub

climaces e climax) . 

Além destas formações secundárias, 
podem ser ocasionadas pelo fogo, fa
ciações nas associações da prisera, pois 
quando o criador queima seus pastos, 
no fim da sêca, sem fazer aceiros, re
sulta, na maioria das vêzes, a queima 
parcial da sinusia herbácea de tôda co
munidade primária . A nosso ver, êsse 
fogo não afeta o conjunto climático da 
vegetação regional, porque as espécies 
arbustivas e arbóreas do Cerrado re
sistem perfeitamente a esta ação físi
ca; porém, quando bá devastação total . 
ou parcial, o fogo anual pode inibir a 
sucessão, surgindo então os chamados 
"Campos limpos ou secundários" ( dis
cllmax) . O fogo, como principal ins
trumento dos agricultorés e criadores 
rotineiros pode indiretamente ocasio
nar, na região, um aumento da erosão, 

pois, devido ao regime pluviométrico, 
com a destruição da sinusia herbácea. 
a água das chuvas arrasta fàcilmente 
os detritos da queima e grande parte 
do solo superficial, para as ravinas e 
vales, onde êles se acumulam. O fato 
de termos verificado a mesma cober
tura herbácea para tôdas as associações 
secundárias e algumas facies nos agru
pamentos da prisera, talvez seja conse
qüência da ação do fogo. 

Formação herbácea - Em virtude 
do regime climático regional, o homem 
prefere instalar suas culturas, sejam 
de pastagens ou de plantas alimenti
cias, nas zonas mais úmidas do Cerra
do, geralmente, situadas ao longo dos 
rios ou riachos, nos talvegues dos vales. 
nas encostas dos grandes vales encai
xados, etc . Essas culturas rotineiras 
são abandonadas após os primeiros, 
anos, pois, devido à sua situação topo
gráfica desfavorável, a erosão arrasta 
dessas terras, o pouco húmus acumu
lado durante anos, tornando-as pobres 
da matéria orgânica tão necessária a 
qualquer cultura econômica. As zonas 
assim abandonadas, tendo pastagens, 
podem permanecer durante anos domi
nadas pelas espécies introdu:zãdas e, 
tendo culturas anuais, são invadidas 
pelos elementos pioneiros que, em ge-
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ral, se misturam com as espécies an
tropocóreas ou naturalizadas, dominan
do-as ou sendo dominadas, surgindo 
desta mane1ra as V'árias /associações 
aecundárias. 

Nas associações da formação her
bãcea secundária encontramos vários 

agrupamentos que correspondem ao 
tipo de cultura abandonada e não a 
zonações especificas como na prisera. 
Assim as associações serão separadas 
em três grupos: estrfmhas, disclimaces 
e pioneiras. 

Associações estranhas 
Melinetum 

minutif lbrae 
(espécies introduzidas 
naturalizadas) 

Formação herbácea 

(sucessão) 

Associações pioneiras 
Melinetum 

minutiflorae 

. Associações disclímaces 
Melinetum 

minutiflorae 
(pastagens abandonadas) 

Tristachyetum 
Zeiostachyae 

Tristachyetum 
chrysotryxis 

(zonas mais úmidas) 
Diplothemietum 

campestrts Diplothemietum 
ca1114'estris 

(fogo anual) 

For'IÍiaÇão arbustiva - Na subsera, 
a formação arbustiva surge da suces
são de alguns elementos das formas 
b~ológicas xerófita e hemicriptófita, 
por espécies nanofanerófitas nas asso
c:j.ações secundárias estranhas e pio
neiras. Estas associações e mais os 
agrupamentos arbustivos, é claro, es
tão condicionados às zonas nas quais 
o homem interveio; daí a facilidade 
que se tem de encontrar, na região, 
uma grande disparidade no grau de 
evolução dos agrupamentos secundários. 
Isto porque, se as zonas devastadas 
forem abandonadas depois de terem 
sido cultivadas, as asssociações podem 
permanecer durante anos no estádio · 
pioneiro, ou, então, a sucessão se fazer 
lentamente; porém, se a devastação fôr 
feita apenas para a retirada de ma
deira, a sucessão das espécies nas asso-

ciações é rápida. Além disso os éhama
dos "Campos sujos secundários", isto 
é, os agrupamentos arbustivos que sur
gem nas zonas que foram parcialmente 
devastadas e onde o fogo .é periódico, 
permanecem neste estado ( disclimax) , 
até que deixe de agir o fator físico 
inibidor da sucessão. O fogo anual il:tt
pede a brotação normal das espécies 
mais sensiveis, ocasionando as formas 
de regeneração mais disparatadas (Hor
tia brasiliensts e Anacardium humilis). 

De àcôrdo com o exposto dividimos 
a formação arbustiva em três tipos de 
sucessão: zonas onde houve culturas 
(associações estranhas e subclimaces), 
zona devastadas para a retirada de ma
deira (associações subclimaces) e zo
nas semt..(fevasba.das onde o fogo é 
periódico Cdisclímaces>. 

Formação arbustfva 
(sucessão) 

Zonas de culturas 
abandonadas 

sozanetum grandiflorae 
<.Nlsociação estranha) 

Zonas devastadas 
(subclimaces) 

DaviUetum 

Anacardietum humilis 
Vochysietum pyramidalis 

9ualtetum parvif lorae 

Zonas com fogo periódico 
( disclimac,es) 

Solanetum grandiflorae 
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Formação arbórea - Diferençar 
uma associação arbórea ·secundária 
(subsera) de uma primária (prlsera) 
do mesmo tipo biológico, sómente será 
possível pela fitossociologla porque 
nesse estádio da sucessão, os agrupa
mentos, alé'm de serem semelhantes 
quanto à dominância, possuem ldêntl
cas as sinusias herbácea e arbustiva; 

_ porém, a sociabilidade dos elementos 
caracteristicos . apresenta diferenças 
que, embora minimas, podem servir 
conio base para uma separação, embora 
não isenta de arbitrariedades, entre as 
associações de igual valor ecológico das 
duas comunidades. Quanto à possibili
dade de uma separação analítica dos 
agrupamentos, sómente é possível nas 
associações do subclímax, pois nos cli-' 

maces, os componentes da associação, 
alt\m de terem atingido o equilíbrio blo
ló~co, possuem uma grande homoge
neidade, característica sociológica prin
cipal dêste estádio da vegetação do 
Cerrado, quer na comunidade climá
tica, quer na secundária. 

Na subsera vimos que só pode ha
ver sucessão normal, em zonas devas
tadas e definitivamente abandonadas. 
Verificamos, também, que de um de
terminado agrupamento em diante, as 
a,ssociações seguiam a mesma garua 
sucessional da prisera; daí comprovar
mos, em· nossos levantamentos de cam
po, que os agrupamentos das últimas 
fases .do subclímax se apresentam 
iguais ou multo semelhantes aos da 
prisera. 

Formação arbórea 
(sucessão) 

Mesosera 
(zonas que sofreram intervenção human~) 

Grandes vales Encostas suaves 
Qualietum parviflorae 

(forma major) 
Anacardietum humilis - Didymopanaxetum 

Dimorp"fl:andretum mouts 
Salvertietum convallariodoris - Kielmeyeretum coreaceae 

Caryocaretum brast.liensis 

Qualietum grandiflorae 

Comunidade edáftca - (Formação 
e associações) - Nas várias regiões 
estudadas observamos que o Cerrado, 
embora com múltiplas associações, se 
apresenta em tôda a sua extensão, con
dicionado ao clima, o que lhe dá 
caráter de vegetação clímax. E' verda
de, contudo, que as regiões não são 
inteiramente cobertas por êsse tipo de 
vegetação, pois para isto, seria necessá
ria uma uniformidade topográfica, que 
não existe no Centro Oeste do Brasil. 
Assim, todos os agrupamentos vegetais 
que dependem diretamente da constl-" 
tuição geológica do solo, seja pela sua 
natureza ou pelo lençol freático raso, 
constituem a comunidade edáflca. Com 
a erosão, as associações edáflcas estão 
na dependência dêste fator provisório, 
pois ela desloca o acúmulo de matéria 
orgânica, umidade, etc., e, deixando de 
existir, cessam também os seus efeitos, 
transformando-se o solo; porémt como 

sabemos que essas regiões vêm sofrendo 
erosão desde longo periodo, o clímax 
tende a se deslocar para novas áreas 
mais úmldas, modificando-se o Cerra.
do, e é provável que as transformações 
biológicas se dêem no sentido do que 
atualmente consideramos por comuni
dade edáfica. 

Os agrupamentos vegetais edáflcos 
que, atualmente, correspondem a uma 
determinada posição ·topográfica, têm 
reações biológicas próprias. Dai divi
dirmos a comunidade edáflca em qua
tro grupos, de acôrdo com a sua situa
ção topográfica e composição floristica. 

l.º Grupo - As associações que, 
ligadas aos solos humo-síllco-argiloS08, 
estão situadas nos talvegues de alguns 
vales encaixados e na maioria das ra
vinas sempre úmidas (associações ob
servadas por tôdà a região que percor
remos. 
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Associações ligadas aos solos humo
aillco-argilosos: 

Ravinas sempre úmidas 
Mauritietum vtniferae 

Talvegue dos vales encaixados 
Mauritietum viniferi Vochysiosum 

2.º Grupo - As associações que, 
ligadas aos solos periodicamente ala
gados mas com umidade permanente, 
estão situadas ao longo dos rios e ria
chos que serpenteiam pelos vales da 
região estudada . 

Associações ligadas aos · solos úmi
dos e periodicamente alagados: 

Riachos 
Xylopietum grandtflorae 

Atta,letum 

Hymenaeetum courbarilts 
Rios 

Xyloptetum grandtflorae 
BJ/menaeetum courbarili Vochysiosum 

Copaiferetum Langsdorffis 
' 

3.0 Grupo - As associações que, li
gadas aos solos de origem calcárea 
CSilurianismo? e Algonquiario?) ou com 
maior poder de retensão da umidade, 
estão situadas nos grandes vales dos 
rios Maranhão, Paraná, Prêto, Corum
bá, etc.; e na região do chamado "Mato 
Grosso de Goiás" CDiorito, Micachisto, 
Biotitagnaisse, etc.) . 

Associações ligadas aos solos de ori
gem calcárea: 

Bombaxetum marginatis 
Cegnosttgmetum macrophyUts 

Ptptadenietum macrocarpi Astrontosum 

4.0 Grupo - Nas associações que, 
ligadas ao lençol freático, estão situa
das nas rupturas de declive, no alto 
dos chapadões onde o lençol é raso, e 
nas encostas onde o mesmo aflora, ge
ralmente, existe o afloramento de are
nitos ou quartzitos do Algonquiano? 
(agrupamentos observados a partir de 
Brasllândia até Formosa inclusive o 
Planalto dos Veadelros) . 

Associações ligadas ao lençol freático: 

Chapadão com lençol 
raso 

Rupturas de declive Encostas onde aflora o 
lençol freático 

Vello2ietum compactae Vochysietum thyrsotdae Gramineae e Cyperaceae 

Vochysietum thyrsoidt Vello2tosum 
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Relações ecológicas e-- Sabemos que 
a forma biológica das espécies domi
nantes caracterizam a fisionomia dos 
tipos vegetativos, das formações e das 
associações. Consideramos, assim, como 
a expressão do clímax da vegetação 
regional, as associações dominadas pot 
espécies de forma biológica fanerófita 
(macrofanerófita) , que ocupam, pre
sentemente, mais da metade da área 
vegetativa do Cerrado. Fatôres inibi
dores e, sobretudo, a intervenção do 
homem tem contribuido para transfor
mar essa fisionomia, que, por esta ra
zão, pensamos, alguns autores conside
ram os "Campos limpos" (associações 
dominadas por Gramtneae e cypera-

ceae), quer primários quer secundários, 
como fazendo parte integrante do clí
max. Daí a denominação de "Campos 
cerrados" para a vegetação do "Cer
rado". 

Da correlação existente entre os 
elementos mais característicos das vá
rias associações regionais e da análise 
grosseira da presença, freqüência, abun
dância e vitalidade das espécies nos 
vários habitats, podemos concluir, pre
liminarmente, quais as principais vias 
de sucessão do Cerrado, no estado de 
Goiás. (Vide quadro das prtncipata 
vias de sucessão do Cerrado). 

Não podendo, infelizmente, fazer 
uma comparação minuciosa entre os 

PRINCIPAIS VIAS DE SUCESSÃO DO CERRADO 
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principais ag\'upamentos e vias de su
cessão do Cerrado dos estados de Mato 
Grosso e Goiãs, devido ao carãter pre
liminar das notas publicadas, podemos, 
no entanto, pelo confronto dos dois 
quadros singenéticos, verificar a exis
tência de uma grande semelhança en
tre as associações pioneiras e subcli
ma~es e uma identidade absoluta no 
cUmax dêsses dois estados 'vizinhos. 
Isto vem demonstrar que essas regiões 
têm uma uniformidade climãcica e, 
também que, embora tenham sido en
contradas associações com caracteristi
cas biológicas diferentes, a vegetação 
dominante do Centro Oeste do Brasil 
pertence ao tipo Cerrado .1 

Conclusões - A natureza prelimi
nar desta nota nos permite concluir 
apenas de uma maneira muito genera
llzada. Podemos, assim, tirar algumas 
conclu$ões ecológicas e, em seguida, 
pelo valor dos lndices das espécies, che
gar a alguns resultados prãticos. 

1.0 - Conclusões ecológicas: 
A - As ãreas estudadas do estado 

de Goiás estão, atualmente, cobertas 
pelo tipo vegetativo - Cerrado - en
_contrado em grande parte dos estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Mato 
Grosso. 

B - Nos chapadões, testemunhas 
de antigos niveis de erosão, geralmente 
constituidos por arenitos do Mesozóico 
e quartzitos do Algonquiano, uma ve
getação que, provàvelmente, é' wna re
liquia de um climax mais antigo e que 
originou o atual Cerradó. 

c - Em algumas ãreas da região, 
existem solos de ori~em calcãrea, ge
ra1men te com afloramentos de calcã
reos do Siluriano e Algonquiano (série 
de Minas) , que ocasionam uma vege
tação de um tipo mais úmido e luxu
riante . 

p - A erosão periódica arrastando 
do 8olo, anualmente, grande parte do 
húmus, argila coloidal e sais minerais 
para as ravinas e vales, tende a deslo
car o climax para novas áreas. Verifi
camos assim, uma vegetação estabele
cida em zonas mais úmidas que, a nosso 

1 Veloso, Henrique P. - Mem. lut . 
Oev . Cr . 44, (4) 1946, p . 579-603. Conslde· 
rações gerais sôbre a veietaçll.o do estado de 
Mato Grosso. I -Notas preliminares sôbre o 
cerrado . Mem. lnat . Oav. Cr., 45, (1) 1947, 
p . 253-272. Considerações gerais sôbre a 
vegetação do estado de Mato Grosso . II -
Notas preliminares sôbre o Pantanal e zonas 
de translclo. • 

ver, não é mais do que pontas de lança 
de um futuro climax pluvial a se ins
talar na região . 

E - Os agrupamentos vegetais da 
subsera, presentemente ocupam uma 
área muito mais extensa que a ocupa
da pelas associações da prisera. Isso, 
porque o homem com suas devastações 
e queimadas anuais, ocasionam trans
formações profundas nas associàções 
da prisera . 

F - As queimadas periódicas oca
sionam: 

, a) factações nas associações, pois 
verificamos na sinusia herbácea do 
subcllmax e climax da prisera, uma 
Invasão e dominância de espécies da 
subsera. 

b) uma grande uniformidade na 
cobertura herbãcea de tôda a região, 
isto é, nas associações do pioneiro, 
subclimax e climax da prisera e subse
ra, encontramos as mesmas espécies 
dominantes e características. 

G - As devastações ocasionam: 
a) quando parciais, nas m'àrgens 

das· estradas de rodagem ou pãra a 
retirada de madeira, uma reconstitui
ção rãpida, pois essas Intervenções não 
afetam as sinusias herbãcea e arbus
tiva . 

b) quando totais, para o estabe
lecimento da agricultura, uma recons
tituição lenta e com agrupamentos es
tranhos à flora regional . 

2.0 - Conclusões práticas: 
A - Algumas espécies ou mesmo 

agrupamentos podem áervir como ín
dices para um fUturo aproveitamento 
econômico da região: 

a) a Vellozta compacta, estabele
cida no alto dos chapadões, indica um 
solo impróprio para qualquer e'xplora
ção· agro-pecuária. 

b) a Vochysia thyrsOidea, situada 
nas rupturas de declive, Indica solos 
impróprios para o estabelecimento da 
agricultura., porém tecnicamente é pos
sivel o plantio de essências florestais. 

c) os ·"campos limpos" de Grami
neae e Cyperaceae, situados nas en
costas dos grandes chapadões, indicam 
um solo agrícola. superficial, onde se 
tome impossível o estal::)elecimento da 
agricultura, embora. com o estudo 
agrológico dessas gramíneas, talvez, se 
possam aproveitar as zonas para pas
tagens. 

d) a. Piptadenta macrocarpa, Bom
bax marginata1 etc., 1ndlces dos solos 
de origem calcarea, indicam uma zona 
própria para a agricultura, principal-

, 
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mente, a silvicultura; além di:;so, 'pode 
fornecer adubos calcáreos, pois os cal
cáreos do Siluriano existentes na re
gião são ricos em argila . 

e) as associações do Cerrado prô
prlamen te dito, sejam da prisera ou da 

. subsera, indicam um solo profundo que, 
com a irrigação e adubação, possibUi
tam uma agricultura econômica. 

f) a Maurttta vinifera, indice dos 
solos humosos e permanentemente úmi
dos, indica a possibilidade de explora-· 
ção agricola depois de drenada as zonas. 

g) as associações estabelecidas ao 
longo dos rios e riachos, zonas onde 
devem ser feitos os reflorestamentos, 
indicam um solo humoso e que pode ser 
aproveitado para a cultura das plantas 

que requerem uma irrigação pouco dis
pendiosa. 

B - O chamado Planalto dos Vea
deiros, situado a mais ou menos 1 200 
metros de altitude, possui pastagens 
magnifieas e clima propicio à criação 
de gado das raças Ouernesey. e Jersey 
e, tamb.ém zonas que, exploradas tec
nicamente, podem servir para a cultura 
de frutas dos climas temperados e ce
reais (trigo, aveia; centeio, etc.). Acha
mos, contudo, que nessa região, sujeita 
a forte erosão, a pecuária' deve prevale
cer sôbre a agricultura rotineira, pois 
sem a devida proteção dos solos agrí
colas çontra a erosão, em poucos anos 
a região do Planalto dos Veadeiros será 
transformada em deserto. 

Henrique P. Veloso 

" 

--
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Contribuição ao ensino 

O Vale do Paraíba tem sua História* 
Prof.ª LÉIA QUINTIERE 

-1-

Certa vez eu tive que dar umlt aula sôbre o vale do Paraíba e resolvi anunciar 
aos meus alunos que iria contar-lhes a história de um pedaço de terra ao norte 
do estado do Rio de Janeiro, e comecei assim: ' 

"Era uma vez . . . há muitos anos . . . um rio que descendo da serra onde 
nascera, em São Paulo, resolvera. conhecer o mundo. 

Começando a saltar, com grande velocidade, pelas pedras de seu leito êle 
se dirigia para o interior do Brasil - como aliás acontece com o maior número 
dos rios brasileiros - ia encontrar-se com o rio Tietê mas, voluntarioso, desiste 
da direção tomada, vira-"Se subitamente em sentido contrário formando um 
"cotovêlo" e penetra, de sudoeste para nordeste, no estado do Rio onde segue 
paralelamente à linha do litoral, 

:S:ste rio é o Paraíba que, com os seus 865 quilômetros de comprimento, é o 
último rio importante da regiãõ leste que se lança diretamente ao Atlântico. 

Como a mudança de direção se deu em época relativamente recente, êle 
ainda não teve tempo de cavar um leito muito largo e dêste modo corre apertado 
numa depressão entre as serras da Mantiqueira - à esquerda - e do Mar -
à direita. 

Vários rios menores, desejoSQs de passarem pelas mesmas pedras, numa 
brincadeira comum, vêm chegando, um de cada vez, até o Paraíba que os aceita 
como seus "afluentes". Por coincidência muitos dêstes rios possuem a mesma 
letra inicial do rio principal: Para.itinga, Prêto, Paraibuna, Pia banha, Pirai, 
Paquequer e · outros. Vêm todos das serras limites, com grande declividade, ero
dindo, cavando as rochas, aprofundando-se no terreno, formando degraus e 
terraços muitas vêzes recobertos por vegetação densa, fechada, do tipo de flo
resta. · 

E' interessante observar-se a solidariedade existente entre êles: quando as 
chuvas de verão chegam, não trazidas pelo vento sul, mas pelo sudoeste e mesmo 
oeste, todos os rios engrossam dando em conseqüência grandes enchentes que, 
principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, se propagam da nascente para 
a foz, inundando as plantações das terras baixas, alagando as casas dos habitantes 
ribeirinhos e arrastando a camada de solo fértil. 

Já na estiagem, todos igualmente, reduzem seus volumes d'água e correm, 
rasinhos, como que alisando a terra, deixando aparecer as areias claras do fundo 
dos leitos. 

Esta solidariedade foi chamada e explicada pelos homens como sendo o 
"regime dos rios". · 

Correndo em regiões de grande enrugamento da crosta terrestre, do que 
resultaram as serras, o Paraíba e seus afluentes atravessam diferentes tipos de 
rochas: ora são terrenos tenros nos quais êles se aprofundam ràpidamente, ora 
são barras duras a cuja direção êles procuram adaptar-se. As vêzes porém, as 
barras atravessam os cursos dos rios, obrigando-os a estreitarem o leito para 
melhor serrá-las em gargantas profundas. 

O material resultante dêste desgaste fluvial, tanto do fundo do leito como 
das margens - chamado aluviões - é carregado pela correnteza e depositado 
em outras regiões, aqui formando bancos de areia, lá formando várzeas, acolá 

• Aula dada no Ourso de Férias promovido pela A.B.E., em 1948. 
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obstruindo as fozes de pequenos afluentes. Quando isto acontece, o rio entulhado, 
como que zangado, transborda as suas águas à procura· de nova salda. Formam
se então, no antigo leito uma série de lagos alongados que não tardam a secar 
e 'que são recobertos por vegetação mais escura que o v~de claro das terras 
marginais. . 

Os sedimentos maiores vão rolando rio abaixo, e chegam fragmentados, 
reduzidos a areia à beira do litoral. Depositando-se dão origem a uma grande 
planície aluvial onde o Paraíba se esparrama formando um delta em forma 
de pata de ganso. Devido à fraca declividade do terreno, os braços laterais do 
rio não são fixos: êles divagam ora numa direção, ora noutra. Antigamente 
um dêstes braços chegava até o local onde hoje se localiza a lagoa Feia. 

Mas, não é só sôbre ·a terra que os sedimentos vão sendo acumulados: tam
bém sob as águas do mar as aluviões transportadas. pelo Paraíba são depositadas 
formando pontões arenosos que, contornados pelas correntes marinhas, alon
gam-se barra afora constituindo perigo para a navegação. Ai, no cabo São 
Tomé, construiu-se um solitário farol cuja luz anuncia, à noite, o trecho tão 
difícil quanto belo da costa fluminense. 

Erodindo num lado, depositando em outro, assim corria plàcidamente o rio 
Paraiba por entre densa mata florestal. A paisagem era de um verde escuro, 
homogêneo e monótono onde se localizavam algumas tribos indígenas refugadas 
do litoral pelo cplonizador europeu. Mas tal placidez logo se acabaria. . . bastou 
que do interior se ouvisse o grito da descoberta de ouro! pedras preciosas! que 
logo homens ... milhares de homens, mulheres e crianças se internassem pela 
mata, destruindo árvores, abrindo picadas, seguindo o traçado dos rios em busca 
do sertão . · . 

E' bem verdade que, de início, o Paraíba pela sua direção paralela ao litoral, 
não serviu de via de penetração, mas, por outro lado, o seu curso superior 
ligava o Rio de Janeiro às terras paulistas - de onde partiam as famosas ban
deiras - e, por êle, passaram a seguir os fluminenses em busca de Taubaté, 
Pindamonhangaba ou Lorena, dai por alguma garganta da Mantiqueira, che
gavam ao planalto onde se localizavam as minas . Era, entretanto, uma grande 
volta que exigia tempo e capital dos pioneiros. Urgia encontrar-se um caminho 
direto, mais curto. Seguindo uma antiga trilha freqüentada pelos índios, Garcia 
Rodrigues Pais Leme, filho do "Caçador de Esmeraldas", abre uma picada que 
ligava o fundo da baia de Guanabara a Barbacena, em Minas Gerais. Para 
isso seguiu, primeiramente os vales do Piabanha e Paquequer, de direção geral 
norte-sul, até o local onde hoje se localiza a cidade de Três Rios . Transpunha-se 
então o Paraíba e galgava-se a Mantiqueira . Por esta estrada começaram a descer 
os animais carregando as barras de ouro para o pôrto do Rio de Janeiro . Vinham 
um atrás do outro, em fila indiana, devido à estreiteza do caminho. Com o 
movimento cada vez mais intenso, abriram-se . variantes e novas estradas em 
direção à costa a fim de dar escoamento à produção mineira. Em cada ponto 
de travessia do rio, formava-se um povoado, origem de uma futura cidade: 
assim nasceram Paraíba do Sul, Pôrto Novo do Cunha, Sapucaia, Barra do 
Pirai e tantas outras. Eram portos fluviais de onde se chegava do sertão e para 
onde partiam as expedições reinando por isso nestas localidades, intensa animação. 
Milhares de mulas carregadas passavam pelas ·ruas onde se alinhavam, irregular
mente, os casarões coloniais caiados de branco. O movimento comercial destas 
cidades equivalia ao observado entre os portos marítimos, daí alguém Já ter 
comparado o rio Paraíba a um segundo litoral do estado do Rio. E assim como 
existia a ligação entre os portos através da navegação de cabotagem, tampém 
as cidades do Paraíba se ligavam entre si por estradas que seguiam na direção 
do eixo do vale, estabelecendo desta forma a circulação longitudinal posterior à 
transversal . 

A proporção que estas estradas eram abertas, a mata ia sendo destruída 
e a paisagem colorindo-se: longas e estreitas faixas de argila vermelha . cam
biando para o amarelo cortavam as grandes manchas verdes da floresta. 

Fora do vale, a plantação de café, cotada em grande valor, fazia a riqueza 
dos fazendeiros cuja ambição consistia em alargar, cada vez mais, a área de 
suas plantações para com isso aumentarem as possibilidades de novas riquezas. 
Desta forma, as extensas fileiras de cafezais foram lentamente se estendendo, 
primeiro na baixada, depois pela serra e foram descendo, pouco e pouco, pela 
:margem direita do vale do Paraíba . 
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Atraidos pela nova riqueza os mineiros, cansados de explorarem as jazidas 
de ouro já esgotadas e os leitos dos rios onde antes faiscavam os diamantes, 
descem a Mantiqueira e vêm tentar um novo gênero de vida com a agricultura. 

O vale do Paraíba se povoa em tôda a sua extensão. As sedes das fazendas 
de café se aproximam e há vida por tôda a região. De distância em distância 
distinguiam-se, ao lado da casa grande do fazendeiro, as senzalas dos negros 
escravos, a capelinha branca erigida em homenagem ao santo padroeiro. Mais 
além, diferente da horta e do pomar, o grande espa~o destinado à secagem dos 
grãos de café . 

As mulas de cargas tornam-se mais numerosas que nunca. Os tropeiros, 
com seus trajes bizarros, são vistos diàriamente palmilhando a terra, levando 
café para o litoral e dai trazendo as manufaturas, o azeite, o sal, o vinho portu
guês que iria alegrar as festas das fazendas. Nos jacás das mulas, ao lado dos 
gêneros alimentícios, transportavam também as fitas, fazendas e chapéus para 
o ávido elemento feminino . A importância econômica, social e política do tro
peiro era considerável. Sim, porque por êles também chegavam ao interior os 
mexericos e as mudanças politicas da côrte portuguêsa, por quem tanto se inte
ressavam os chefetes regionais. Eram o veículo da civilização e o traço de únião 
entre a nobreza agrícola e rural e a nobreza urbana e capitalista. 

A economia cafeeira do século XIX constituiu a ·fase mais importante da 
história do vale do Paraíba . Foi o período áureo da região que, entretanto, pouco 
tempo durou. 

A terra, sugada pelas raize"s dos numerosos cafezais, toma-se cansáda e 
começa a produzir frutos inferiores . Ao mesmo tempo e em conseqüência da 
Lei Aurea os negros trabalhadores, recentemente libertos, emigram das fazendas 
onde durante tanto tempo estiveram cativos, e vão aventurar nova vida em 
outras paragens. 

Sem braços para tratá-la, a terra já esgotada, reduz cada vez mais o seu 
rendimento agrícola . Os cafezais enchem-se de mato. As fazendas tomam-se 
vazias. Muitos dos casarões onde, outrora, reinava alegria fecham suas portas 
dando à paisagem um ar triste de abandono e de nostalgia. O vale do Paraíba 
decai e por tôda a sua extensão parece palrar o fantasma do passado ... 

Mas, a história continua . 
Com o correr dos anos, uma nova transformação será observada: não repen

tina como foi a anterior, mas sim lenta, profunda e, por isso mesmo, mais sólida. 
E' o que veremos em nossa próxima aula. 

- II -

Na última aula de Geografia tratamos da descrição da paisagem, do povoa
mento histórico, do apogeu e declínio da cultura do café no vale do Paraíba. 
Veremos agora como se processaram as transformações e quais as tendências 
para o renascimento ecõnômico da região. 

com o declinio da produção cafeeira não houve mais atração econômica que 
fixasse o elemento humano ao solo; dai observar-se contínuo êxodo das popu
lações moradoras das terras do Paraíba, resultando numa disseminada e fraca 
densidade demográfica. Só nas cidades se encontravam maiores aglomerações 
mas, assim mesmo, em franco declínio. Tal era a paisagem humana ao iniciar o 
século XX . 

Aos poucos porém, com o correr dos anos, foram; lentamente, surgindo novas 
atividades que deram, em conseqüência, uma economia variada e mais sólida a 
todo o vale e a revalorização de suas terras. 

Quem. viaja pelas margens do rio Paraíba pode atualmente observar diferen
tes tipos de paisagens: umas rurais, de beleza bucólica, outras urbanas de aspecto 
movimentado . Embora possuindo características próprias guardam, tôdas elas, 
como um "ar de família" os traços do passado recente. 

\ 
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Ali! Tão bom se tivéssemos um tapête mágico que nos levasse, em alguns 
minutos, numa viagem da foz às nascentes do rio Paraíba. Quanta coisa pode
ríamos observar! 

No curso inferior, na grande planície aluvial onde o rio se esparrama e 
que, outrora, era ocupada por campos naturais - de onde vem o nome da 
cidade principal - estendem-se longos e v~rdes canaviais que ondulam, como 
o mar, ao sôpro dos ventos alísios. 

Desde a época colonial, o baixo Paraíba já era ocupado pefa monocultura da 
cana de açúcar e, barcaças de vela sulcavam as águas tranqüilas do grande rio 
no continuo transporte da cana para os engenhos alinhados ao longo do rio e, 
dai, levando o açúcar para a exportação. O solo rico de massapê e a facilidade 
do transporte fizeram da planície de Campos uma colmeia humana ao mesmo 
tempo muito agrícola e muito industrial. 

Na época atual vem se processando uma alteração na antiga organização 
do sistema de exploração da terra: o pequeno engenho do passado cedeu lugar 
à grande usina capitalista cuja tendência de possuir, cada vez mais, extensas 
e próprias lavouras arruinou pela forte concorrência, as antigas fazendas, os 
velhos solares. E não é só. As novas usinas substituíram, também, os transportes 
fluviais por pequenas e cerradas rêdes de linha férrea, <je bitola estreita, por 
onde correm vagonetes drenando a produção dos campos <Ie cultura em direção 
às fábricas. 

A indústria do açúcar juntaram-se a do álcool, .da aguardente e a dos doces. 
Campos, cidade da rapadura e da goiabada é um sonho para as crianças! Para 
que se tenha uma idéia da planície campista como centro açucareiro, basta que 
se diga que a sua produção atinge 70% do total do estado do Rio e cêrca de 
15% de todo o Brasil! Além da cultura da cana, a criação e a pesca constituem 
jl.S outras atividades econômicas do delta do Paraíba. 

Mas, temos pressa. Continuemos . em nossa viagem rio acima. 
Saindo-se das terras baixas, à proporção que vêm surgindo as montanhas, . 

a paisagem muda totalmente. E' a zona de Muriaé onde se avistam as linhas 
regulares dos cafezais cuja produção em declínio constitui, ainda, a maior riqueza 
para a regiãb. Ao seu lado, desenvolve-se, amparada pelo govêrno, a cultura do 
algodão, mais rendosa e promissora. ·Em pequenas lavouras, ao redor de toscos 
casebres de terta batida cobertos de sapé, plantam-se o feijão, o milho e, nas 
terras baixas, o ari;oz que abastecem as zonas vizinhas e a cidade de Niterói. 
Das zonas cafeeiras' antigas, foi a de Muriaé a que melhor conservou as suas 
características . . Já em Cantagalo a transformação foi total. O café quase desa
pareceu. 

A terra, cansada e empobrecida pela monocultura, só teve recursos para se 
cobrir com um delgado manto verde de capim onde pastam livremente, em criação 
extensiva, grandes rebanhos. 

Pela natureza do gênero de vida, uma dezena de vaqueiros é suficiente para 
cada fazenda criadora. Os trabalhos de ordenhação, de levar o gado, pela manhã, 
para o pasto e de tocá-lo, à tardinha, para o estábulo exigem poucas, porém 
habilidosas mãos. Assim, percorrem-se grandes áreas inteiramente despovoadas. 
De vez em quando, porém, no tôpo de uma colina, surgem os brancos casarões, 
com largas varandas, sedes de antigas fazendas de café, que dão a impressão 
de desproporção entre o seu tamanho e o reduzido pessoal que nêle vive. Dos 
currais dessas fazendas desce, pela Estrada de Ferro Leopoldina, o leite para 
os mercados do Rio de Janeiro e Niterói, assim como para as cidades ·serranas 
de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis . e outras. · 

Çhega-se .então ao trecho do médio Paraíba. Entre as zonas de Cantagalo 
e de Vassouras se encontra uma série de pequenas e lindas propriedades, surgidas 
do loteamento das grandes fazendas transformadas em sítios. Tais recantos, 
quer pelo clima ameno, quer pela beleza da paisagem, são muito procurados pelos 
cariocas em veraneio. 

A princípio para seu próprio abastecimento e, por vêzes, por diletantismo, 
êstes sítios se especializam na horticultura, na criação de aves, na floricultura 

, e hofo já enviam o excedente de sua produção para as capitais. 
Esta migração sazonária e a pequena propriedade acarretaram o ressurgi

mento econômico da zona. Aumentando a ril\ueza e o interê~e. permitiu-se o 
aproveitamento de tecursos naturais como as quedas d'água, ins\alando-se vária.$ 

B. O. - 5 
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fábricas de papel, bebidas, tecidos e congêneres. Deste modo, Petrópolis e Fri
burgo além de centros de turismo e recreio ainda apresentam um caráter in
dustrial. 

Mas, vamos adiante . Chega-se à região de Vassouras que possui evolução 
social e econômica muito semelhante à de Cantagalo. Também aqui a agricultura 
do café foi substituída pela criação, porém possui maiores possibilidades de de
senvolvimento pois é cortada em diferentes direções pelas estradas de ferro e de 
rodagem que. ligam Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A facilidade de 
transporte atraiu populações para a região, dando em conseqüência uma relativa 
abundância de mão de obra que permitiu o estabelecimento de pequenas indús
trias, como a de Iaticinios e derivados, o moinho em Barra Mansa e outras. 

Além 'disto, a proximidade de Minas Gerais - onde se encontra o minério 
de ferro - de São Paulo e Rio de Janeiro - grandes centros consumidores -
favoreceu o estabelecimento da grande Usina Siderúrgica Nacional, em Volta 
Redo~da, cuja influência na prosperidade da região vizinha já se faz sentir. 

Seguindo-se para oe$te passa-se por Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhan
gaba, cidades industriais e comerciais, cujo ritmo de trabalho já anuncia que 
estamos em terras de São Paulo. 

A paisagem já se modifica : a altitude que vai aumentando à proporção que 
subimos. o rio, já permite o aparecimento dos esguios pinheiros . As matas sofrem 
a faina destruidora do machado dos carvoeiros. 

Por todo o vale são freqüentes as tropas carregando sacos de carvão que ates-
tam a economia destrutiva . -

Continuando a nossa viagem chega-se ao curso superior do rio Paraíba, no 
trecho em que êle forma um verdadeiro "cotovêlo". 

Passa-se por uma zona de variada agricultura: são as espigas douradas do 
milho ao lado das largas fôlhas de fumo e dos laranjais em flor. E' a zona 
histórica do "norte paulista", mas que, geogràficamente fica na extremidade leste 
do estado. Nas terras baixas, aproveitando a água do rio, retos canais quadri
tulam o solo para a irrigação dos arrozais . Nas maiores altitudes, do lado da 
Bocaina, surgem as uvas, as pêras, as maçãs. Esta produção, que tende a se 
intensificar com a instalação de postos agricolas oficiais, é enviada para as 
grandes capitais. 

E' tarde e precisamos voltar. 
Mas, . qual a conclusão a que se chega? Ou melhor, qual a idéia básica que 

se deve reter de tôda esta viagem imaginária? 
E' que, o vale do Paraiba, numa situação privilegiada, ligando os estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, goza. da influência dos dois maiores centros 
demográficos-econômicos do Brasil e por isso tende a evolver ràpidamente. 
A proporção que novos entroncamentos rodoviários e ferroviários forem sendo 
construidos, o vale do Paraiba transformar-se-á não só num centro condensador 
de atividades agrícolas e industriais, como num foco difusor de prosperidade e 
de progresso . 

..-
Concorra para que o Brasil.seja eartogràflcamente bem representado, enviando ao Con
selho Nacional de Geografia Informações e mapas que poHam ser de utilidade à nova edlçio 

·da Carta Geor;rUlea do Brasil ao llllllonéslmo, que o Conselho está elaborando. 
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Capital 

PBESID.l:NCIA DA BEPCBLICA 

INSTITUTO BBASILEIBO DE GEOGBAFIA. 
E ESTAT1STICA 

DELEGAÇÃO DO BRASIL AO XVI CON
GRESSO INTERNACIONAL DE GEOGRAFIA -
Mediante proposta do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstica, o presidente da Re
pdbllca autorizou, em despacho de 18 qe mar
ço próximo passado, a designação dos seguin
tes técnicos e geógrafos para constltulrem a 
delegação que representará o Brasil no XVI 
Congresso Internacional de Geografia a reali
zar-se ·em Lisboa no perlodo de 8 a 20 do cor
rente: 

Engenheiro Chrlstovam Leite de Castro, se
cretário-geral do Conselho Nacional de Geogra
fia, na qualidade de chete da delegação ; enge
nheiro Fábio de Macedo Soares Guimarães; 
coordenador de Geografia do C.N.G.; pro
fessor Fernando Antônio Raja Gabaglla, mem
bro do Diretório Central do C .N.G.; professor 
Aroldo Edgar de AZeveqo, da Universidade de 
São Paulo; professor ~lgard O'Rellly Stern
berg, da Universidade do Brasil; professor Ld
cio de Castro Soares, chefe da Secção Regional 
Norte do Serviço de Geogra!la e Cartografia; 
ministro Orlando Guerreiro de Castro, conse
lheiro da Embaixada do Brasil em Portugal; 
Srt. • Maria Carolina Fleiues, funcionária do 
I.B.G.E., na qualidade de secretária da dele
gação -e professor Antônio Teixeira, Guerra, 
geógrafo do C . N . G., na q ualldade de assessor 
da mesma delegação. 

VIBrrA DO ARCEBISPO DO RIO DE JA
NEIRO - Em dias do mês passado eetêve em 
visita à Secretaria Geral do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estat!sUca, Sua Eminência o 
Cardeal D. Jaime Càmara, arcebispo do Rio de 
Janeiro, que se !azia aoompanhar pelos cône
gos Ivo Cagllarl e José Távora, o primeiro seu 
secretãrio particular. 

Recebido pelos Sra . Rafael Xavier e M. 
A. Teixeira de Freitas, respectivamente atual 
e antigo secretário-geral ;ia entidade, bem como 
por membros do C.N.E., diretores e chefes 
de Serviços, 8. Eminência tomou conhecimento 
e !oi esclarecido eôbre as principais atividades 
do Instituto, não sômente no que diz respeito 
a pesquisas concernentes às condições e xis
tenciais do pais, como ainda, eôbre o progra
ma de pol!tlca eociál preconizado por aquêle 
órgão, e que aliãs já mereceu encômios do 
Papa Pio XII. 

Federal 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGBAFIA 

Diretório Central 

D . ESCOLASTICA DE AFONSECA - FUN
DAÇAO DOS MUNICtPIOS - CARTAS DE 
1948 - SEl'tVIÇO GEOGRAFICO DO MARA
NHÃO ~ SEGURO CONTRA ACIDENTES -
CONGRESSO DE HISTORIA NA BAHIA -
CONGRESSO INTERNACIONAL DE GEOGRA
FIA - Sob a presidência do general Djalma 
Poli Coelho, representante do Ministério da 
Guerra, realizou-se no dia 9 de março a re
união quinzenal do Diretório Central · do Con
selho Nacional de Geografia, estando presente 
a maioria dos seus membros. 

Aberta a reunião o Eng. Chrlstovam Leite 
de castro, secretárlq-geral, justificou a ausên
cia do embaixador José Carlos de Macedo Soa· 
res, presidente do Instituto Brasileiro de Geo-

1 grafia e Estatletlca, referindo-se ao falecimento 
ocorrido duas horas ' antes da excelent!sslma 
senhora D. Escolástica de A!onseca, sua sogra; 
o Diretório nomeou uma comissão para repre
sentá-lo no embarque do corpo para São Pau-

. lo e decidiu suspender a reunião em sinal de 
pesar. 

Pouco depois, por convocáção do presidente 
eventual, passou o Diretório a funcionar em 
reunião extraordinária. 

Inicialmente. aprovou-se a ata da reunião 
anterior, e !oram lidos o expediente e o "Diá
rio do Conselho" relativos à quinzena, tendo 
o Diretório consignado os seguintes pronun
ciamentos propostos pelo secretário-geral: de 
felicitações .ao general Onofre Munlz de Lima, 
presidente do Instituto de Colonização Nacio
nal , pela sua promoção ; de congratulações ao 
ministro da Justiça e Negócios Interiores pela 
Iniciativa da "Fundação dos Munlc!plos"; de 
aprêço ao almirante Antônio Alves Càmara, re
presentante do Ministério da Marinha, pela 
sua nomeação para diretor da Escola Naval. 

O Diretório aprovou a Indicação da Secre
taria, no sentido de ser promovfda a constitui
ção de uma comissão para o exame das contas 
do Conselho, relativas a 1948, antes de julho, 
de modo a serem proporcionados à Assembléia 
Geral do Conselho, elementos seguros para o 
seu julgamento, sem o risco da perda de do
cumentos a que se estaria sujeito, pelo seu · 
transporte à Cidade do Salvador, onde se rea.li
zarã a Assembléia do corrente ano. 

Por proposta do secretãrlo-geral, o Diretó
rio consignou aplauso ao govêrno do estado 
do Maranhão pela assinatura da lei criando o 
Departamento de Terras, Geografia e Colo
nização. 

Entrando na ordem do dia, o Diretório 
aprovou duas resoluções ; a de n. 0 333 que tor
na obrigatório o seguro contr!l acidentes .Peira 
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os servidores do Conselho, sujeitos a riscos es
peciais em trabalho; a de n .0 334, que efetiva 
a adesão do Conselho ao I Congresso de His
tória da Bahia, a se realizar no dia de 19 de 
março . 

além de nossas fronteiras, pois. Jogo passaram 
tais trabalhos a Interessar os problemas da 
Geografia do contln1111te, dai a sua vinculação 
ao Instituto Pan-Amerlcano de · Geografia e 
História, ao qual se acha ligado, de vez que é 
o Brasil um dos seus estados membros . Em seguida, o Diretório estudou o plano 

da participaçãô do Brasil no "XVI Congresso 
Internacional de Geografia", a se realizar em 
Lisboa em abril vindouro, aprovando sugestões 
quanto à constituição da delegação brasileira 
ao certame. 

Decidiu ainda o Diretório que os dois pro
jetos de resolução constantes da ordem do dia, 
um sôbre a reforma do Regulamento de Promo
ções e outro sôbre a regulamentação da Coml.s
aão de diárias aos servidores do Conselho, fôs
sem encaminhados à Comissão copstitulda pelo 
Diretório para o estudo do ;eglmento do Con· 
1elho. 

i:.. 

12." ANIVERSARIO DE FUNDAÇAO 
IDSTôRICO DAS ATIVIDADES DÉSTE ôRGAO 
DO I.B.G.E. - SOLENIDADES COMEMORA· 
TIVAS - O dia 24 de março próximo passado 
assinalou a passagem do 12. • aniversário de 
criação do Conselho Nacional de Geografia, 
órgão Integrante do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca . 

Instituldo pelo decreto n. 0 1 527, de 24 de 
março de 1937, com a denominação de Conselho 
Brasllefro d.e Geografia, mudada posteriormen
te para a que possui atualmente. surgiu cómo 
um lmperativ~ da adesão do Brasil à União 
~ográfica Internacional, vindo atender, por 
outro lado, à necessidade de um maior e me
lhor conhecimento geográfico do pais, ocasio
nando uma produção técnica e cientifica de 
expressão nacional. r 

Presidido, desde sua criação, peio Sr. em
baixador José Carlos de Macedo Soares é o 
Conselho Nacional de Geografia constltuldo por 
uma Secretaria-Geral, órgão executivo central 
de finalidade administrativa e cultural, sob a 
direção do engenheiro Chrlstovam Leite de 
Castro, constando ainda de órgãos deliberati
vos, Integrados pela sua Assembléia Geral , 
que se re~ne anualmente, e pelo seu Diretório 
Oentral, composto de delegados técnicos de 
todos os Ministérios e da Prefeitura do Dis
trito Federal. Ao Serviço de Geografia e Car
tografia, criado pelo decreto-lei n. 0 6 828, de 
25 de agôsto de 1944, do qual é diretor Igual
mente, o Eng . Chrlstovam Leite de Castro, ór
gão executivo central de finalidade ~técnica e 
cientifica, ·de que ainda se compõe, ficou atrl
bulda a execução de trabalhos geográficos, car
tográficos e fotogramétrlcos. 

Tendo por objetivo Incentivar e coordenar 
as atividades geográficas dentro do pais, me
diante o . estabelecimento da cooperação geral 
para o conhecimento metódico e sistematizado 
do território brasileiro, estende o c. N. G . a 
sua ação a tôdas as unidades federadas, através 
dos seus Diretórios Regionais e l\4unlclpa,ls, 
composto de técnicos e especialistas loca\s, 
figurando, assim, entre as Instituições públlc&IJ 
de maior expressão no pais . Atuando no sen
tido do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
•ervlços geográficos, existentes nas três esfera.9 
da administração põbllca - a federal, a es
tadual e. a. municipal -. Impôs o seu prestigio 

No campo Internacional deve ser àsslnala
da a circunstância de ter a fundação do c.N.G. 
correspondido ao ato de adesão do Brasil à 
União Geográfica Internacional. Ainda recen
temente, efetivando a adesão do B:rasfl à 
União Geodésica e Geofislca Internacional, pro
cura o C.N .G. tornar efetiva a sua partici
pação nas atividades da União, mantendo, além 
disso, relações técnicas e culturais com enti
dades cientificas nacionais e do exterior. É de 
assinalar-se a participação do C.N.G . nas 
"Reuniões Pan-Amerlcanas de Consulta sõbre 
Cartografia", promovidas pelo Instituto Pan
Amerlcano de Geografia e História, notada
mente, a II dessa série ocorrida no Rio de 
Janeiro, em fins de 1944, a qual foi organizada 
e levada a efeito sob o patroc1nlo do Conselho 
Nacional de Geografia, tendo alcançado êxito 
no pais, não só pelo alcance e objetividade das 
deliberações adotadas, mas ainda ·pela opor
tunidade que ensejou de reunir, nesta capital, 
as maiores autoridades em assuntos geográficos 
e cartográficos do continente, Integrando de
legações oficiais de todos os palses das Amé
ricas. 

. Paralelamente a êsse certame, que foi pre
sidido pelo embaixador José Carlos de Ma
cedo Soares, presidente do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca, e atual presidente 
também, do Instituto Pan-Amerlcano de Geo~ 
grafia e História, funcionou uma grande Ex
posição Cartográfica dos palses americanos 
reunindo expressiva e abundante documenta~ 
ção cartográfica de âmbito continental. 

Presentemente empenha-se o Conselho no 
êxito da "I Reunião Pan-Amerlcana de Geo
grafia", que se realizará nesta capital, em 
agõsto próximo, sob o seu patroclnlo, pois, 
sendo convocada pela Comissão de Geografia 
do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e His
tória, a qual é presldldlt pelo secretário-geral · 
do Conselho e 11e~lada nesta capital, a reali
zação de tal certame no Rio de Janeiro, foi de
liberada pelo Instituto Pan-Amerlcano, a exem
plo das primeiras reuniões das suas Comissões 
efetuadas sempre onde são sediadas . No11 en
tendimentos e (lellberações que vem adotando, 
bem como pelo material que vem recolhendo 
é de prever completo êxito do certame. Ainda 
outro certame cientifico a que está chamado a 
se representar o Conselho é o próximo Con
gresso Internacional de Geografia, promovido 
pela União Geográfica Internacional, cuja rea
Uzação está prevista para. fins dêste ano, em 
Lisboa. Nesse sentido não tem sido menor o 
esfôrço do órgão geográfico do I .B .G.E., no 
preparo de uma contribuição brasUeira ex
pressiva e adequada. 

O Conselho tem-se dedicado, também, de 
modo especial, à elaboração da carta geográ
fica do Brasil, constante de cem !Olhas, sendo 
24 na escala de 1:1 000 000 e 74 na escala de 
1 :500 000. Da referida carta, que está sendo 
confeccionada, segundo os processos da técnica 
especializada, acham-se já publicadas onze fô
lhas. Para Isso foram efetuados levantamentos 
para determinação de coordenadas, geográficas, 
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assim como promovldati excursões a regiões lon
glnquas do pais . Outras campanhas têm sido 
empreendidas pelo Conselho, como a elaboração 
dos mapas de todos os munlclplos do pais, que 
constituiu a sua primeira tarefa d e enverga
dura, podendo acrescentar-se a uniformização 
dos topônlmos brasileiros e a revisão qüinqüe
nal do quadro da divisão territorial do Brasil . 

Numerosos trabalhos de Interpretação geo
gráfica têm sido executados, compreendendo 
trabalhos de gabinete (confecção de cartogra
mas demográficos .e econômicos) e operações 
de campo, mediante a organização de excursões 
de estudo, levantamentos cartográficos e aero
fotogramétr!cos . 

Entre as realizações cientificas e técnicas 
efetuadas pelo C. N . G. merece lugar à parte, 
pela sua envergadura, as referentes aos traba
lhos de campo, de que se encarregam turmas 
de técnicos disseminadas em vários pon~os do 
pais e articuladas com a sua Divisão de Carto
grafia. 

Dispondo de moderno e adequado apare
lhamento técnico e de pessoal especializado, 
tais traWtllhos que se referem à triangulação, 
nivelamento, levantamentos mistos e de Inter
pretação aerofotográfü:a vem-se desenvolvendo 
de maneira auspiciosa. Dentro dêsse plano, os 
trabalhos geodésicos de primeira ordem rece-· 
beram, Ultimamente, por parte do Conselho, 
decidido Impulso. No relatório de 1948 está 

' expresso o trabalho efetuado ao longo do meri
diano 49º,30'. A triangulação , foi feita do para
lelo de Blumenau, em Santa Catarina, até o 
paralelo de Olfmpla, já em terra de São Paulo. 

Os trabalhos de e~ploração da cadela prin
cipal, ao longo do citado meridiano, atingiram 
as margens do rio Grande, na divisa de Minas 
com São Paulo. Também em 1948 foram : a) 
construidos marcos definitivos em 84 novos 
vértices ocupados ; b) determinados 6 azimutes 
de Laplace e c) medida a base de P!çarras. l!: 
oportuno assinalar-se que o lndlce de produ
ção nestes trabalhos foi realmente excepcional 
em nosso pais, e foi alcançado mercê de apli
cação de método seguro e do esfOrÇo dos servi
dores do Conselho. 

Até 31 de dezembro de 1948, as secções 
"especializadas do Conselho haviam efetuado 
trabalhos de nivelamento de cêrca de .4 29CP 

· k.ms .. na região meridional do pais. Dêste total, 
só em · 1948, !.oram nivelados e contranlvelados 
cêrca de 1 750 k.ms., correspondentes a três 
circuitos, sitos no estado de São Paulo, e a um 
4. 0 circuito, já alcançando o território mineiro. 
Nestás condições, o conselho assinalou, no ano 
findo, progresso digno de nota na execução de 
trabalhos desta natureza . 

Em colaboração com o estado da Bahia e 
a Comissão de São Francisco, da Câmara Fe
deral, dos Deputados, foi feito em 1948, o le
vantamento de uma superflcle de cêrca de 
120 000 km2, na área de Influência de São 
Francisco, em território baiano, pernambucano, 
al,agoano e sergipano . O levantamento desta 
área eiiglu a realização de 8 000 km. de cami
nhamentos expeditos e 39 determinações as
tronômicas. Os resultados dos trabalhos de 
campo estAo sendo desenhados na escala de 
1:250 000 a fim de servirem aos objetivos da 
Comissão de São Francisco. 

Na esfera da administração caracterizou-se 
a atuação do Conselho pelo fornecimento de 
elementos para a solução de problemas nacio
nais, a vários órgãos dos Poderes Pilbllcos. 

Nesse sentido enviou técnicos .à região ama
zônica com o fim de colhêr dados que sirvam 
de base ao estudo do apr9veltamento daquela 
vasta área, colaborando ainda, oom a Comis
são de Estudos de Localização da Nova Capital 
do pais, além de outras contribuições presta: 
das a serviços e instituições públicas. Outro 
fato que evidencia o propósito do Conselho de 
cooperar com a administração, foi a celebração 
recente dos convênios firmados com os estados 
do Rio de .Janeiro, Rio Grande do Norte e 
Paralba para a elaboração das respectivas car
tas daquelas unidades federadas e o envio de 
técnicos seus a essas e outras unidades da 
República . 

No campo cultural tem sido valiosa a atua
ção do Conselho, que mantém duas publicações 
periódicas de grande aceitação nos meios es
pecializados: a .Revista Brasileira de Geogra
f i a, de ritmo trimestral, com 38 números publi
cados, e ô Boletim Geogrdfíco, mensário com 
66 números editados. 

São também editadas pelo Conselho séries 
de obras Ilustradas, relativas A Geografia Bra
sileira, que compreendem a "Biblioteca Geo
gráfica Brasileira". Publica ainda vários ou
tros livros geográficos e obras avulsas de di
vulgação · geral , além das separatas dos seus 
periódicos, rotineiramente lançadas. 

Outros fatos; de não menor Importância, 
atestam a atividade do C.N .G. como Insti
tuição de caráter cientifico e cultural de âm
bito nacional . Entre êles merecem, também, 
ser ressaltados o estágio de técnicos estrangei
ros, especialmente convidados ' com o Intuito 
de desenvolver pesquisas e ventilar problemas 
geográficos da atualidade; a realização 4e ex
pedições cientificas . para a elaboração de mo
nografias regionais, e estudos de regiões tlpl
cas do território nacional; a organização de 
cursos de extensão, em colaboração com a So
ciedade de Geógrafos do Rio de .Janeiro e a 
Faculdade Nacional de Filosofia, para o aper
feiçoamento do magistério ·secundário no setor 
da 0€ografla ; a Iniciativa. do curso de Geo
grafia Regional na Faculdade Nacional de Filo
sofia, refletindo o esplrlto. de coompreeneãô 
das duas entidades em favor da melhor prepa
ração de profissionala da Geografia, Incumbi
dos dos crescentes encargos da Investigação 
cientifica ; a instituição de bOlsas de estudos 
para a formação de técnicos em centros estran
geiros de cultura; a organização do cadastro 
de professores, tendo em vista pôr os profes
sores de Q-eografla em contacto mais estreito 
com o Conselho, no sentido de uma segura 
orientação metodológica no que se refere ao 
ensino dessa matéria. 

~antendo cursos de especialização, como 
sejam os de cartografia e de levantamento de 
coordenadas, tem visado o C. N :G. a um me
l~or aproveitamento dos técnicos brasileiros, 
de tõdas as regiões do pais . Mantendo, por ou
tro lado, Intenso e proveitoso Intercâmbio cul
tural com Instituições e personalidades do pais 

. e do estrangeiro, vem o órgão geográfico do 
I .B.G.E. promovendo objetiva divulgação da 
Geografia, quer tomando parte em certames de 
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geografia e ciências afins, realizadas no pais 
e no exterior, quer patrocinando os Congres
sos Brasileiros de Geografia de ritmo trienal, 
organizados pela tradicional Sociedade Braal
lelra de Geografia, e outros certames de lnte
rêsse geográfico e cartográfico, seja Investi
gando, seja ainda levando a efeito empreendi
mentos geográficos de envergadura, pode o 
c .N .G. apresentar nesses seus <toze anos de 
existência um acervo de reallzaçõe\ apreciável. 

Estão Integrados ao sistema do C.N .G. as 
tradicionais Instituições privadas: Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Sociedade 
Brasileira de Geografia, Clube de Engenharia, 
Academia Bràllllelra de Ciências, ABSoclação dos 
Geógrafos Brasileiros, Instituto de Colonização 
Nacional, Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais e Sociedade Mineira de Enge
nheiros. 

o programa de fe11tiuidade11 - Em cornerno
raÍ;ão da data anlversárla do Conselho, foi le
vado a efeito um programa de solenidades, que 
foi Iniciado com a missa em ação de graças, 
mandada celebrar, às 10,30 horas, na Igreja de 
São Francisco de Paula. À tarde, realizou-se, 
na sede da entidade geográfica, urna sessão 
solene, que decorreu sob a presidência do Dr. 
Rafael Xavier, secretário-geral do I.B.G .E., 
na qualidade de representante do Sr . embaixa
dor José Carlos de Macedo Soares, presidente 
efetivo do mesmo Instituto. Aberta a sessão, 
que contou · com a presença de autoridades, 
grande ndrnero de convidados, assim cómo fun
cionários das duas ala!! do I.B.G.E ., fêz uso 
da palavra o Dr. Manuel Diégues Jdnlor, em 
nome dos servidores do Conselho Nacional de 
Estatlstlca e do Clube dos Ibgeanos, discur
sando em seguida a professora Elolsa de Car
valho, expressando os sentimentos do funclo
nallamo da casa. 

Por fim foi dada a palavra ao professor 
Jorge Zarur, 11ecretárlo-geral Interino do Con
selho, que fêz breve retrospecto das atividades 
dêsse órgão geográfico. 

A 27 dltlrno, a direção do Conselho pro
porcionou aos seus servidores, um passeio rna
rltlrno pelas Ilhas da Guanabara. Assinalando 

· ainda a passagem da efeméride, funcionou no 
salllo do Hotel Serrador entre os dias 1. 0 e 8 

do corrente, urna exposição de trabalhos reali
zados pelo Conselho, durante o ano de 1948. 

~ 

MINISTitRIO DA EDUCACAO E SA-CDE 

COMISSÃO PARA ELABORAR O PLANO 
DAS COMEMORAÇÕES DO TRICENTENARIO 
DO HISTORICO FEITO DOS GUARARAPES -
Tendo em vista o maior brilhantismo das come
morações que assinalarão a passagem "do ter
ceiro centenário das duas mais notáveis e deci
sivas batalhas dos Guararapes, resolveu o mi
nistro da Educação nomear urna comissão que 
se Incumbirá de organizar o plano das festivi
dades evocadas do histórico feito , que compre
enderá publlcaçõe11 d& obras de história, con
ferências, exibições de peças de teatro e filmes 
alusivos àquele feito , bem corno exposição de 
documentos ligados à guerra holandesa. A co
missão é constltulda dos Srs . Fernando Tude 
de Sousa, diretor do Serviço de Rádio-Difusão 
Educativa, que a presidirá : Augusto Méler, 
diretor do Instituto Nacional do Livro; Josué 
Montelo, diretor da Biblioteca Nacl~al; Tlers 
Martins Moreira, diretor do Serviço Nacional 
do -Teatro; Pedro Gouveia Filho, diretor do 
Instituto Nacional de Cinema Educativo; e 
José Honório Rodrigues, diretor da Divisão de 
Livros Raros da Biblioteca Nacional. 

JllINISTeRIO DA MARINHA 

Escola Naval 

NOMEADO PARA O CARGO DE DIRETOR 
UM MEMBRO DO DIRETôRIO CENTRAL -
Por ato do ministro da Marinha assinado a 8 
de fevereiro , foi nomeado pa~a o cargo de dire
tor da Escola Naval, o contra-e:lrnlrante Antônio 
Alves Câmara Júnlbr, membro do Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia, e 
que vinha dirigindo o Departamento de Hidro
grafia e Navegação subordinada àquele Minis
tério. Para substituir o contra-almirante Alves 
Cl!.rnara neste \lltlrno cargo, foi designado· por 
ato do titular da Marinha, assinado · à mesma 
data, o contra-almirante, Antônio Guimarães. 

Unidades Federadas 

PARA 

VISITA DE NOTAVEL CIENTISTA FRAN
C1l:S - Procedente de caracas, chegou recente
mente à capital paraense, o cientista francês 
Marcel F . Hornet, qll/'. viera ao nosso pais rea
lizar pesquisas e estudos etnográficos e al'Queo
lóglcoe, no que conta com o patroclnlo da So
ciedade de Etnografia, da Escola de Antropolo- . 
gta e Museu do Homem, de Paris . 

O Sr . Marcel F. Homet que possui entre 
outros tltulos, o de catedl'átlco da cadeira de 
árabe literário da Universidade de Coimbra, e 
que é espeçlallsta em assuntos africanos e se
mitas, vem se dedicando a estudos dessa-natu
reza desde há vinte e cinco anos, durante os 
quais percorreu a Afrlca e a Arábia. 

Tornando Belém corno base para seus estu
dos, já entrou aquêle cientista em contacto 
com as autoridades paraenses, bem corno com 
a direção do Museu Ernlllo Goeldl e a Comis
são Demarcadora de Limites, solicitando /lPOlo 
necessário ao melhor desempenho de sua Im
portante missão, 

~ 

SAO PAULO 

Secretaria de Educatão e Cultura 

Departamento Municipal de Cultura 

CONCURSO DE MONOGRAFIA SOBRE 
FOLCLORE - Tendo em vista o Incentivo aos 
estudos do ·folclore nacional e conseqüente for
mação de urna biblioteca, onde possa ser re-
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colhido o maior acervo de obras originais sô
' bre o assunto, por intermédio do seu Departa
mento Municipal de Cultura, resolveu a Secre
taria de Educação e Cultura do estado de São 
Paulo, instituir um concurso de monografias 
sôbre folclore. 

· Para o aludido concurso que está desper
tando assinalado lnterêsse nos meios culturais 
da capital paulista. !or .. m fixadas as seguintes 
normas: 

l.• - AB monografias versarão sôbre qual
quer aspecto do folclore nacional; 

2. • - As obras apresentadas a concurso de
verão ter um mlnimo de 30 páginas em formato 
de papel otlclo, dactilografadas de um só lado, 
com espaços em três vias: 

3.• - Tôdas as obras concorrentes deverão 
ser Inéditas, originais, na lingua do pais. 

4. • - Os autores deverão acompanhar seus 
trabalhos da lndicaç~o de residência; 

5.• - Cada concorrente poderá apresentar 
apenas u'a monografia; 

6.• - 1>oderão concorrer todos os brasilei
ros natos ou naturalizados e os estrangelfOS 
radicados no pais : 

7.• - Os trabalhos serão julgados por uma 
comissão composta de três especialistas (estu
diosos do folclore). A Comissão poderá ser as
sessorada . por outros especialistas que ela mes.
ma escolherá, caso julgue essa medida necessá
ria para melhor apreciação dos trabalhos apre
sentados, quando êstes versarem assuntos que 
constituam, por assim dizer, uma subespeclall
zação no campo dos estudos folclóricos ou' exi
jam conhecimento minucioso de certas disci
plinas Intelectuais e de certas técnicas. Por 
exemplo, müslca, artes plásticas, linguagem, 
medlcln~. etc. ; 

8. • - Caberá à Comissão Julgadora, a seu 
critério, o direito de a) anular êste concurso, 
por considerar os trabalhos não merecedores 
dos prêmios: b) conferir apenas os prêmios 
que julgar passiveis de distribuição; c) eli
minar os candidatos que não cumprirem as 
exigências dêste edital; 

9. • - A comissão deverá apresentar o re
sultado do julgamento no máximo até 15 de de
zembro do corrente ano; 

10. • - Serão conferidos os segulnl!es prê
mios: 

Um 1. 0 prêmio, não desdobrável, dé Crt 
10 000,00 ; um 2. 0 prêmio, não desdoi.t"ável 
de Cr$ 5 000,00. 

Três menções honrosas; 
11.• - O Departamento de Cultura fará pu

blicar na Revista do Arquivo Municipal as mo
nografias premiadas. 

Do primeiro e segundo prêmios será feita 
separata de 500 exemplares, tendo os autores 
direito a cem. Aos aútores das mençõe's hon
rosas serão oferecidos cem exemplares da se
parata da Revista que publicar suas obras. 

Dos trabalhos não premiados, o jürl poderá 
classificar até cinco para publicação na Revista 
do Arqiiivo . 

12.ª - De cada um dos trabalhos classifi
cados, o Departamento de Cultura ficará de 
posse de duas cópias, sendo a terceira devol
vida aos seus autores; 

13. • - Os trabalhos deverão ser enviados 
à Discoteca Pübllca Municipal do Departamen
to Municipal de Cultura, à rua Florêncio de 
Abreu, 157 - 9. 0 andar: · 
' 14. • - Pela apresentação dos trabalhos en
tende-se que os concorrentes aceitam tôdas as 
cláusulas dêste edital. 

TERRITc>RIO FEDERAL DO A.MAPA. 

EXONERAÇAO E NOMEAÇAO DE GOVER
NADOR - Por decreto do presidente da Re
pübl!ca, ásslnada a 28 do mês de fevereiro , na 
pasta da Justiça, foi exonerado do cargo de 
governador do território federal de Amapá, 
o capitão Janalr Gentil Nunes, tendo sido no
meado para substitui-lo, Interinamente, na
quele cargo, o Sr. Raul Monteiro Valdez. 

.... 
Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Ueografla, escreva à 
sua Secretaria (Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edifício Francisco Serrador - 5.º andar -

Rio de .Janeiro) que o atenderá pronta e satlsfatõrjamente. 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatório do' Presidente do 1. B. G. E. A presentado 
ao Sr. Presidente da República 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

(1946) 

Cessando as contingências · que, nos dltt
mos cinco anos, afetaram, de algum modo, a 
vida das Instituições culturais e cientificas, 
tenderia, por certo, o Conselho Nacional de 
Geografia a entrar numa fase de Intensa ativi
dade, em continuação à obra que vem reali
zando, para o melhor conhecimento do territó
rio nacional. Confirmaram plenamente essas 
perspectivas os empreendimentos que assinala
ram a sua atuação em 1946 e que estão expostos 
nos vários tópicos de que se constitui esta par
te do presente Telatórlo. 

Plrma-se o prestigio da entidade, como 
coordenadora de extensa rêde de serviços es
pecializados, ao mesmo tempo que tomam vul
to as pesquisas e levantamentos promovidos 
com os seus próprios recursos técnicos e finan
ceiros. Também atestam a sua projeção, dentro 
e fora do Brasil , o acolhimento dispensado às 
respectivas publicações, as Insistentes propos
tas de intercâmbio cultural e as visitas com 
que têm distinguido os seus serviços, Ilustres 
personalidades do pais e do estrangeiro, em 
sua maioria, legltimos expoentes da ciência 
geográfica . 

Durante quase um decênio, empenhou-se 
o Conselho, apoiado ·n.o principio ·que é o fun
damento de sua próprlll existência, em criar 
ambiente favorável ao êxito de suas Iniciati
vas e, sobretudo, assegurar, aos diversos ór
gãos Integrantes do sistema, facilidade de 
equipamento técnico, e concurso de pessoal su
ficientemente habilitado. A consecussão dêsse 
objetivo está ·sendo obtida em ritmo satisfa
tório, como se verifica pelos fatos auspiciosos 
que são, a seguir, enumerados, todos êles de 
evidente significação para o progresso de nos
sa cultura geográfica. 

ASSEMBLltlA-GERAL 

A Assembléia-Geral do Conselho realizou
se em julho, sua sétima sessão ordinária, du
rante a qual se debateram Importantes pro
blemas geográficos, suscitados pelas diversas 
delegações federais e regionais . Foram apro
vadas, então, trinta resoluções (Anexo n-a) , 
das quais cinco traçaram normas e fizeram re
comendações, com o objetivo de estimular a 
pesquisa geográfica ; cinco versaram questões 
atinentes ao ensino da geografia; quatro visa
ram a uma lnlcla~va de acentuado alcance p'ara 
a cultura popular, qual seja a divulgação de 
aspectos da geografia nacional; cinco traduzi
ram a orientação do Conselho no Amblto dos 
trabalhos cartográficos, ai compreendidos os 
levantamentos aerofotogramétrlcos; cinco tra
taram de assuntos ligados à organização Inter
na do Conselho; quatro fixaram a sua posição 

em face de congressos e reuniões; duas ex
pressaram homenagens; duas formularam 
aplausos; e, por fim, sete cogitaram de as
suntos diversos. 

Principaia resoluclles. Uma dessas, a de 
n. 0 185, renovou apêlo anterior do Conselho 
para a criação de órgãos geográficos nas uni
dades federadas; outra, a de n . 0 186, reco
mendou que se aplique à nomenclatura dos 
logradouros pdbllcos, o critério da legislação 
vigente, quanto aos nomes das cidades e vi
las ; a de n. 0 1117 provlu a ereção de um mo
numento de sentido continental na cidade de 
Culabá, cujas excepcionais condições geográ
ficas permitem seja considerada o coração do 
continente sul-americano; a de n. 0 203 consig
nou pronunciamentos sôbre os fatos de natu
reza geográfica e cartogr6.tlca ocorridos no 
pais, desde julho de 11145. 

A resolução n.0 175 traduziu uni preito da 
Assembléia à memória dos geógrafos brasi
leiros falecidos durante o perlodo de junho 
de 1945 a junho de 1946; e a de n. • 202, a 
homenagem dos profissionais da geografia à 
Assembléia Nacional Constituinte, manifes
tando a seus componentes, àquele ensejo, os 
melhores propósitos de contribuir com os re
cursos técnicos dlsponlvels e bs estudos es
pecializados acaso necessários, para elucidar 
a matéria geográfica do projeto de Constitui
ção, de modo especial nas questões referentes à 
mudança da capital da Repdbltca, a Inalterabi
lidade qülnqüenal dos qµadros administrativos 
e judiciários das unidades federadas, aos des
membramentos territoriais decorrentes de al
terações na atual divisão polttlca do pais, ao 
desenvolvimento da colonização dó Brasil, à 
execução do plano de defesa das regiões flage
ladas, à valorização econômica do -vale do Ama
zonas e à vitalização dos centros municipais 
brasileiros. 

Das resoluções que se ocuparam de con
gressos e reuniões, merecem especial referên
cia: a de n. 0 176, que assegurou o apolo do 
Conselho às comemorações do clnqüentenárlo 
da cidade de Belo Horizonte; a· de n. 0 177, 
que prescreveu Idêntica atuação quanto ao II 
Congresso de Jlistórla da Revolução de 1894, a 
de n.0 206, que dispôs sôbre a representação do 
Conselho no Congresso de História e Geografia 
de Silo Leopoldo ; a de n. 0 190, que determinou 
a participação do Conselho no n Congresso 
Pan-Amerlcano de Engenharia de Minas e Geo
logia, de notável projeção continental e cujas 
conclusões multo Interessariam à economia dos 
palses do hemisfério. 

Outras resolÚções, que focalizaram valio
sas Iniciativas 4le · caráter cientifico e técnldl, 
serão apreciadas a seguir, com o destaque cor
respondente à Importância da matéria de que 
tratam. 
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Oom'8s6es 't~cnicas 21ermanentes. O de
senvolvimento dos estudos regionais, com 
apolo nas diretrizes econômicas da nova carta 
constitucional, é um fato a que não poderiam 
ficar Indiferentes os geógrafos brasileiros, a 
quem não passa despercebida, pelas mesmas 
razões, a necessidade Imperiosa de Intensificar 
o ensino da geografia nacional. A relevância 
de que essas questões se vinham revestindo, no 
conjunto de nossas atividades geográficas, jus
tificava plenamente a Instituição, no selo do 
Conselho, de mais dois órgãos consultivos -
a Comissão de Geografia Humana e a Comissão 
de Didática da Geografia-, com que, pela re
solução n. 0 178, foi acreséldo o número de Co
missões Técnicas Pérmanentes, agora no total 
de seis. 

Pela resolução n.0 201, a ~sembléla ele
geu membros dessas Comissões, para o ano 
1946/1947, conhecidos geógrafos das adminis
trações fede al e regionais, ficando assim cons
tituldo o re pectlvo quadro: Comissão de Le
vantamentos Territoriais - Ten·ente-coronel 
Benjamim coverde, presidente, Alolslo Fer
reira Lira, elator, engenheiro Albano Franca 
(Bahia), en enheiro Osvaldo Campos Araújo 
(Rio de Ja iro) e engenheiro Jorge de Oli
veira Neto Sergipe) ; Comissão de Cartogra
fia - prof ssor Rudolf Langer, presidente, 
José Osvald Fogaça, relator, Mário Barata 
(Ceará), Ot vio· Roocoe (Minas Gerais) e en
genheiro Gu tavo Maria (Bahia) ; Comissão de 
Geografia F ica - professor Cândido de ~e
lo Leitão, p sldente, Edgar Khulman, relator, 
padre Baldu o Rambo 8. J. (Rio Grande do 
Sul), profes r José Setzer (Silo Paulo) e pro
fessor Gilbe to Osório de Andrade (Pernam
buco); Comi são de Geografia Humana - Dr. 
Artur Hehl elva, presidente, professor Fábio 
de Macedo SQares Guimarães. relator professor 
Hilton Bette (Pernambuco), Dr. José Hermano 
Vasconcelos ernandes (Espfrito Santo) é en
genheiro H1e rique Dória Vasconcelos (São 
Paulo); Co ·ssão de Geografia Regional 
engenheiro berto Ribeiro Lamego, presiden
te, professor Jorge Zarur. relator, professor 
Aroldo Azev do (São Paulo), professor Tito 
Sales (Ceará e professor Tabajara Pedroso 
(Minas Geras); Comissão Didática da Geo
grafia - Pro essor Luis Narciso Matos, presi
dente, profes or Mário da Veiga Cabral, rela
tor, professo Vilmar Dias (Santa Catarina), 
professor Déc o Ferreira Creton (Rio de Janei
ro), e profes r Vicente de. Almeida (Rio Gran
de do Norte) 

Aos titul 
recomendou 
sejam: priori 
tadas segund 
da impressão 
solos brasilei 
gráfico; divls 
escolares . 

es das Comissões, a Assembléia 
estudo · de vários temas, como 

ade das regiões a serem levan
métodos iixpedltos ; o problema 

de mapas; plano de estudo de '"' 
s; as migrações como fator geo-
o regional do Brasil ; e mapas 

de as21ectos da geografia nacto
nal. A artic ação de todos os órgãos e ser
viços geográf cos oficiais, para um conheci
mento melhor do pais, não teria por si bas
tante signific ção se, após quase dois lustros 
de pro!!cua at vidade, o C.N.G. não procuras
se difundir, s b forma compatlvel .com o espl
rlto popular, s esplêndidos resultados já con
seguidos e ex ostos nos vários relatórios an
teriores. Ciên ia do espaço, que mais interessa 
aos aglomera s humanos, em seu esfôrço de 
adaptação a c ndlções ambientes multo diver
sas, à geograf' se aplica perfeitamente o pres
suposto de q e 11s conquistas e descobertas 
cientificas não valem· senão pelas suas finali
dades sociais. 

Por Isso a Assembléia determinou em sua 
resolução n.• 81, o preparo de pequenos ma
nuais ilustrad s da geografia nacional, me-

diante o concurso de alguns serviços especiali
zados do Conselho, e . fixou normas quanto à 
feitura e tiragem dessas publicações, suas ca
racterlstlcas didáticas, atualização permanente 
e edições em llnguas estrangeiras; para divul
gação também no estrangeiro, conforme en
tendimentos que venham a ser feitos com o 
Ministério· das Relações Exteriores. · 

A Idêntico objetivo obedeceu a resolução 
n. 0 204, ao prescrever a divulgação de assuntos 
geográficos brasileiros em semanários e de
mais periódicos ilustrados, aos quais ficou 
assegurado o concurso· dos serviços técnicos do 
C .N.G., mediante a redação de artigos, prepa
ro de planos especiais de publicidade e forneci
mento de dados, prevendo-se, Igualmente, que 
o Conselho estimulará o lançamento de um se
manário do mesmo gênero, destinado a divul
gar Informes sôbre os tipos, costumes e paisa
gens brasileiras. 

Estudos regionais. Há já algum tempo 
vem o Conselho cogitando do problema da divi
são regional do Brasil. Depois de estudos mi
nuciosos, realizados por técnicos altament~ 
qualificados, e da audiência dos competentes 
órgãos consultivos, a Assembléia-Geral adotou, 
em sua sessão de 1945, o critério de ser o terri
tório nacional dividido em Grandes Regiões, 
Regiões, Sub-Regiões e Zonas ; Houve, bem se 
vê, na adoção dêsse critério, o propósito de fa
cilitar as pesquisas geográficas, pela delimita
ção das áreas, tendo em vista certas afinidades 
de relêvo, de sistema hidrográfico, de clima. 

Dado êsse primeiro passo, as investigações 
tendem naturalmente a enquadrar-se em riovo 
esquema, por fôrça te.mbém da própria carta 
pol!tlca atual, cujos elaboradores estiveram 
atentos às nossas peculiaridades regionais. 

Parece oportuno, sem dúvida, que a AB
sembléla Geral sugere em sua resolução n .• 
187, relativamente à criação da cadeira de Geo
grafia Regional na Faculdade Nacional de Fi
losofia. O mesm" se podé dizer de tódas as 
medidas tendentes à formação de especialistas 
nesse gênero de estudos geográficos, que, se 
tiverem o desenvolvimento aconselhado, virão 
a fornecer subsidies valiosos não sômente aos 
planos de reergulmento econômico, mas tam
bém às campanhas de colonização nacional e de 
vitalização dos centros municipais brasileiros . 

Por outro lado, na resolução n. • 196 foi 
recomendada aos órgãos de geografia dos es
tados, a inclusão ·em seus quadros técnicos, 
de geógrafos com aptidão e capacidade para 
as pesquisas regionais que o Conselho venha 
a promover futuramente, devendo a escolha 
daqueles elementos recair em diplomados pe
las Faculades de Filosofia, Ciências e Letras 
ou em autores de trabalhos de reconhecido 
valor cieritlflco. 

Inq~ritos àe cardter nacional . A despeito 
dos esfôrços ultimamente dedicados .às ques
tões regionais, uma das preocupações do Conse
lho tem sido o lançamento de inquéritos de 
caráter nacional, destinados não apenas a 
completar os Informes estatisticos , divulgados 
pelo Instituto, mas também a facilitar a sua 
Interpretação, à luz dos fatos de nossa geogra
fia humana. 

.A resolução n. 0 189 determinou que se rea
lizem, de Inicio, os Inquéritos relativos a trans
portes, habitação e alimentação, deixando ao 
Diretório Central o encargo de adotar as neces
sárias d iretrizes e de atrair para aquêles em
preendimentos o lnterêsse dos Diretórios Re
gionais e Municipais, bem como dos professo
res de geografia e dos próprios Informantes, 
mediante a concessão de prêmios es~cials .. 

PubHcaclfo de ma"°8. Em outra delibera
ção, a Assembléia cogitou de matéria bastante 
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relacionada com as atividades dos Institutos 
educacionais e culturais, das emprêsas comer
ciais, lndustflals, de transportes, etc .. e em 
particular, com a dos órgãos de planificação 
econômica e defesa nacional. Trata-se da re
solução n,0 193, referente à publicação de ma
pas do Brasil e de suas unidades federadas, 
com o concurso dos respectivos governos. 

Quanto ao mapa do Brasil, caberã ao Ser
viço de Geografia e Cartografia o preparo de 
uma segunda edição atuallzada, a côres e na 
escala de 1: 5 750 000, para divulgação dentro 
e fora do pais. Aquêle Serviço editará, Igual
mente, outra carta do Brasil, também a côres, 
mas na escala de 1:2 500 000 e em quatro !O
lhas, para atender às necessidades gerais da 
administração pdbllca. 

Rev'84o daB dreaa terrttoritHB . Os mapas 
regionais serão elaborados em cooperação com 
os governos diretamente Interessados, e à me
dida que se conclulrem os Indispensáveis acor
dos. Multo Influirá nessas edições, a revisão 
a que se procedeu nos cálculos das áreas terri
toriais das unidades polltlcas e da qual resulta
ram para essas áreas, novos valores, que a 
Assembléia aprovou em outro Importante do
cumento - a resolução n. 0 195. 

O Serviço de Geografia e Cartografia, a 
que estiveram afetos os trabalhos técnicos, per
filhou o critério de considerar como1 área terri
torial do Brasil a totalldade dai} terras em que 
o govêrno exerce jurisdição, e não apenas a sua 
porção continental. A essas conclusões a Se
cretaria-Geral do Conselho procurou dar pron
ta divulgação, remetendo aos governos dos es
tados e territórios, uma tabela de noTos valores 
territoriais, com as unidades polltlcas agrupa
das segundo o esquema de divisão regional. 

Plantas de cfdaàea e vilaa. Um dos pontos 
sôbre que mais tem Insistido o Instituto In
teramerlcano de EstaUstlca, nesta fase prepa
ratória do censo contJnental de 1950, é o balan
ço das facllldades cartográficas porventura 
existentes nos pafses americanos, a fim de 
constituir, em regime de Inter-cooperação, um 
adequado acervo de cartas geográficas, lm
presclnd!vels ao êxito daquele empreendimento, 
cujo vulto não terá precedentes na história 
das operações censltárlas. O preparo de plan
tas das cidades e vilas brasileiras, como con
tribuição do Conselho, será objeto de ampla 
campanha nacional, precedida de um Inquérito 
destinado a esclarecer, neste particular, a situa-. 
ção de cada uma das circunscrições municipais 
do pafs. 

O plano dessa campanha, segundo a reso
lução n. 0 200, que traga normas para a sua 
realização, deveré prever -0 auxilio técnico e 
financeiro dos governos regionais e locais, do 
Conselho Nacional de Estatlstlca, do Serviço 
Nacional de Recenseamento e do Instituto de 
Resseguros do Brasll, todos Interessados, pela 
natureza especial dos seus problemas e servi
ços, nas Iniciativas que visem a enriquecer a 
cartografia nacional. Encareceu aquêle do
cumento, ainda, a cooperação do Ministério da 
Aeronáutica e dos Aero-Clubes nacionais, prln
clpalmente para o levantamento aerofotogra
métrico das cidades mais Importantes. Depois 
dos necessários estµd.os, · os órgãos técnicos do 
Conselho fixarão, em 'época oportuna, os re
quls>to!I m!nimos a serem observados no pre
paro das plantjlS das cidades e vilas brasileiras. 

Outras iniciativas. Pela resolução n. 0 205 
a Assembléia Instituiu o cadastro brasileiro dos 
profissionais de geografia e cartografia, o 
qual compreenderá dois fichários : um dos pro
feBBôres de geografia e cartografia, a cargo da 
Secção Cultural do Conselho, tendo por fim 
proporcionar a esta Secção elementos com que 

aperfeiçoar a didática da geografia; e outro 
de técnicos, a saber, geógrafos, cartógrafos e 
geometrlstas, entregue ao Serviço de Geogra
fia e Cartografia, visando ao progressivo de
senvolvimento dos estudos geográficos, me
diante eficiente e proveitoso Intercâmbio entre 
quantos se dedicam, no pais, à profissão de 
geógrafo ou de cartógrafo. 

A resolução n. 0 208 consignou aplausos a 
uma Iniciativa pela qual se vem debatendo o 
Conselho - a fotografação aérea do território 
nacional, a que trouxeram notável concurso os 
trabalhos · empreendidos pelo Ministério da 
Aeronáutica, em cooperação com a Fôrça Aérea 
Norte-Amer!C4na. Continua o C.N.G. empe
nhado em coordenar os esforços dos serviços 
oficiais e Instituições particulares, tendo em 
vista completar o levantamento aerofotogramé-
trlco de todo o pais. · 

Currlculo de Geografia e História. Rece
bendo em aud,êncla coletiva os membros da 
Assembléia, que então lhe fizeram entrega de 
expressiva mensagem, o senhor ministro da 
Educação e Sadde pediu sugestões quanto ao 
currlculo de Oeografta e História no ensino se
cundérlo. Debatido o assunto em várias re
uniões, que tiveram a presença de Ilustres 
geógrafos, professores e historiadores, a As
sembléia objetivou na resolução n. 0 210 as se
guintes Indicações: 

Para o ensino da Geografia - 1. No curso 
ginasial: 1.0 ano - Geografia Geral, com duas 
aulas semanais; 2. 0 ano - Geografia do Brasil 
(parte geral), com duas aulas; 3. 0 ano - Geo
grafia do Brasil (parte regional), com duas 
aulas; 4. 0 ano - Geografia Regional dos Con
tinentes, com três aulas. 2. No curso colegial : 
1.0 ano - Geografia P'lslca e Humana, com 
três aulas; 2. 0 ano - Geografia dos Principais 
Palses, com duas aulas ; 3. 0 ano - Geografia 
do Brasil, com duas aulas. 

Para o ensino da mstória - l. No curso 
ginasial: 1. 0 ano - História do Brasil, com 
duas aulas semanais; 2. 0 ano - História da 
América, com duas aulas; 3. 0 ano - História 
Antiga e Medieval, com três aulas; 4. 0 ano -
História Moderna e Contemporânea, com duas 
aulas. 2. No curso colegial: 1.0 ano - História 
Antiga e Medieval, com duas aulas ; 2.0 ajo -
História Moderna e Contemporânea. com duas 
aulas; 3. • ano - mstórla do Brasil, com duas 
aulas . 

DmETôRIO CENTRAL 

Em dezessete reuniões, levadas a efeito no 
decorrer de 1946, o Diretório Central aprovou 
trinta e cinco resoluções (anexo n-b) e tomou 
várias decisões relacionadas com a vida técnica 
e administrativa do Conselho. 

Referiram-se a assuntos gerais, entre ou
tras, a resolução n~ 0 228, que encaminhou à 
Assembléia-Geral o relatório das atividades do 
Diretório Central relativas a 1945, e a de n. 0 

243, que fixou a data a ser· comemorada como 
aniversário do Conselho. Duas resoluções tra
taram de problemas estruturais: a de n.0 225, 
que aprovou o quadro de consultores técnico!! 
assessores do Diretório Regional de Geografia 
no estado da Bahia; e a de ;n.• 238, que atri
buiu nova organização ao Laboratório Foto
Cartográtlco do Conselho. 

Obtiveram medidas de natureza adminis
trativa diversas resoluções, das quais merecem 
especial 11eferêncla: a que fixou o orçamento 
do Conselho para 1946; a que provlu o encerra
mento do exerclclo !lnancelro de 1945; a que 
deu nova classificação às· verbas do · orçamento 
do Conselho para 1946 ; a que aprovou a pro
posta orçalJlentárla da entidade para 1947; a que 
fixou o seu orçamento para 1947; a que dispõe 
sôbre o aumento de vencimentos dos funcioná
rios do Conselho; a que traçou normas quanto à 
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llquldai;ão do adiantamento obtido para ocor
rer às despesas com o abono de emergência: a 
que reorganizou o quadro do pessoal da Se
cretaria-Geral e do Serviço de Geogra!b e 
Cartografia : a que determinou a aquisição ele 
obras de interêsse geográfico; e as que autori
zaram a venda de material desgastado ou .:!á 
Inadequado, em proveito da aquisição de equi
pamento novo e mais eficiente. · 

Principais resoluções . Foi Igualmente pro
veitosa a atuação do Diretório Central noutros 
setores das atividades do Conselho, conforme 
o atestam as quinze resoluções baixadas sôbre 
assuntos técnicos e clentlflcos. O Diretório as
segurou a participação do Brasil em Importan
tes congressos Internacionais, a saber, nas 
duas reuniões do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geografia e História, levadas a efeito na Cida
de . do México, em abril, e na cidade de Cara
cas, em agôsto; estabeleceu bases e normas de · 
cooperação do Consellío com diversas Institui
ções nacionais, para a efetivação de medidas ou 
execução de trabalhos de certa relevância : com 
o Serviço Geográfico do Exército, por exemplo, 
para uniformizar as convenções cartográficas 
dos mapas na escala de 1 : 1 000 000 ; com as or
ganizações oficiais do pais, visando a adoção 
generalizada e uniforme dessas convenções : 
com algumas prefeituras brasileiras, para a 
realização de um concurso de monografias sô
bre aspectos municipais; com o govêrno do 
estado da Bahia, para o levantamento carto
gráfico de parte do noroeste baiano; com os 
governos dos estados de Pernambuco e Ala
goas, para encerrar a questão de llmttes entre 
ambos; com a Sociedade Brasileira de Geo
grafia, para o 'funcionamento do se gundo cur
so de Informações, destinado aos professôres de 
geografia do ensino secundário; com a comis
são Incumbida de localizar a nova capital · da 
Repúbl.ica, para a realização dos competentes 
estudos; com o Departamento de Estradas de 
Rodagem de São Paulo, para a publicação de 
Interessante estudo sôbre o clima daquele esta
do; com o Museu Nacional, para Investigações 
cientificas, de preferência no Planalto Central 
do pais; com o Conselho Nacional de Estatlstl
ca, para a realização de exposições regionais 
de ·geografia e de estatlstlca; e , por fim, com 
a Faculdade Nacional de Filosofia, para o fun
clonameni_o de outro Curso de Férias, destina
do a projssôres desta capital e dos estados. 

AltBraclles verificadas . A composição do 
Diretório Central sofreu ligeiras alterações em 
1946. Afastando-se o general José Antônio Coe
lho Neto, por motivo de transferência para a 
reserva, coube substitui-lo, como representante 
do Ministério da Guerra, o novo diretor do Ser
viço Geográfico do Exército, general Djalma 
Poli Coelho . O engenheiro Francisco Berens
dorf Jlinlor passou a Integrar o Diretório, 
como representante do Ministério da Fazenda, 
onde exerce o cargo de diretor do Domlnlo da 
União, em iiubstltulção ao engenheiro ,Ulplano· 
de Barros, que nessa qualidade representava 
aquêle Ministério. Ver!flcou-se também a pos
se do major brigadeiro Antônio Appel Neto na 
representação do Ministério da Aeronáutica, a 
qual se encontrava -vaga desde a salda do bri
gadeiro Llslas Rodrigues. 

CURSO DE INFORMAÇÕES 

Revestiram-se de acentuado cunho cientifi
co e social, em 1946, as conferências do ,Curso 
de Informações promovido pelo Conselho e de
dicado às delegações integrantes de sua Assem
bléia-Geral. 

Coube ao engenheiro Moaclr Malheiros Fer
nandes da Silva, consultor técnico do Ministé
rio da Viação e Obras Públicas, discorrer com 

brilhantismo sôbre os "Aspectos Geográficos 
do Transporte no Brasil", assunto em que é 
bastante versado. outro especialista de reno
me, o Dr. Artur He'hl Neiva, tratou de um te
ma de grande atualidade : "Aspectos Geográfi
cos da Imigração e da Colonização no Brasil". 
Foi encerrado o- Curso com uma palestra do 
próprio secretário-geral do conselho, enge-

. nhelro Chrlstovam Leite de Castro, que dis
sertou sôbre "Perspectivas da Cartografia Bra
sileira" . 

As três conferências do Curso despertaram 
:vivo lnterêsse, não só entre ~ várias delega
ções, senão também no clrcu dds expoentes 
da cultura geográfica e cart gráfica da capi
tal do pais. 

SECRETARIA-GERAL 

Os serviços de rotina, como expediente, ad
ministração, documentação e publicidade da 
Secretaria-Geral do Conselho, prosseguiram 
com regularidade no decorrer de 1946 . O ba
lanço do movimento de papéis acusou 4 380 
oflcios e 9 962 telegramas recebidos, contra 
9 223 oflclos e 1 785 telegramas expedidos . 

Além de suas atribuições comuns, no to
cante à contabilidade, pessoal, material, me
canogra!ia e portaria\ a Secçãq de Administra
ção teve a seu cargo as providências relativas 
à transferência do Edlflcio Iguaçu, adquirido 
para alojar os serviços centrais do Conselho e 
cuja readaptação, para atender a essa finali
dade, vem sendo precedida de estudos espe
ciais. 

Movimento editorial .. As atividades edito
riais, a cargo da Secção de Publicações, não fi
caram restritas à divulgação da Revista Bra
sileira de Geografia e do BoleUm Geogrdfico. 
Considerando o interêsse que despertaram, 
entre os profissionais e estudiosos da geogra
fia, alguns dos trabalhos divulgados através 
daqueles dois periódicos, a Secretaria-Geral 
editou uma quantidade apreciável de separatas. 
Cumpre destacar, pelo seu cunho didático e 
cientifico, as seguintes contribuições dêsse gê
nero: Fundamentos Geogrdfkos da Míneraç4o 
Brasileira, do professor Sllvio Fróis Abreu ; 
Os Novos Rumos da Bio-Geografia. do pro
fessor Melo Leitão; O Bar4o do Rio Branco e 
o Tracado das Fronteiras do Br08il, do coronel 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira; Alguns 
Aspectos Fisiogrdficos do Guaporé, do coronel 
Lima Figueiredo ; A Geografia como Fator 
das Vitória8 Diplomdticas do Bar4o do Rio 
Branco, do engenheiro Virgllio Çorrela Fi
lho ; Como se distribui a Iluminaç/io Pública 
no Ri o de 'Janei ro, do engenheiro Moaclr Ma
lheiros Fernandes dá Silva ; Expedição à Re
gião Centro-Ocidental da Bahia, do engenhei
ro Gllvandro Bimas Pereira ; Principios Ge· 
raia de Cartografia, do professor Allrlo H. de 
Matos ; M eteorologia do Nordeste Brasileiro, 
do engenheiro Adalberto Serra; e População 
do Brasil, do professor Glorglo Mortara . 

Foram lançados, ainda,. os Anais da 11 Re
uni/lo Pan-Ame,.icana de Conaulta sôbre Geo
grafia e Cartografia, traduções da Geografia 
Cultural do Brasil, de B. Brandt, e da Geogra
fia de Após-Guerra, de R. Joel Russell, e edi
ções, em Inglês e espanhol, do volume intitu
lado Tipoa e Aspectoa do Brasil . 

Outras atividades . A Secção Cultural cou
be, durante o ano, oriel)tar os vários cursos, 
conferências, tertlillas e seminários geográflços, 
promovidos pelo Conselho, participar de pro
veitosas expedições e excursões de estudos, 
manter o intercA.mbh> com instituições nacio
nais e estrangeiras, e ampliar o Museu Paisa
glstlco . 
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A Secção de Documentação, por sua vez, de
eenvolveu Intensa atividade, recebendo e cata
logando farto material bibliográfico, fotográ
fico e cartográfico; e prosseguindo no preparo 
do Vocabulário Geográfico e no estudo de ante
projetos de divisão territorial para algumas 
unidades federadas. 

SERVIÇO DE GEOGRAFIA E CARTÓGRAFIA 

O 'aervlço de Geografia e Cartografia pôde 
desempenhar, com o esperado êxito, as várias 
tarefas que lhe foram cometidas durante o 
ano. Para Isso multo contrlbulram a moderni
zação por que vem passando o seu equipamento 
e a progreBBlva especialização a que tem sido 
submetido o seu corpo de geógrafos e cartó
grafos. 

Trabalhos àas secçõea. A Secção de Estu
dos procedeu ao levantamento e critica da do
cumentação bibliográfica e cartográfica refe
rente às regiões brasileiras, a qual já atingiu 
l 717 fichas, que serão aproveitadas na orga
nização de prontuários de cada região e sub
região, articulando-se êsses trabalhos com os 
das Secções de Análises Regionais. Ainda no 
decurso de 1946, a Secção respondeu a cêrca de 
cinqüenta consultas sôbre assuntos de natu
reza técnica e cientifica, partidas de lnstltul
c;ões oficiais e particulares; cooperou com o 
órgão de publicidade, revendo artigos e forne
cendo Ilustrações para a Revista Brasileira àe 
Geogra/'4, Boletim Geogrdfico e publlcacações 
avulsas; julgou as m_onografias municipais e 
apresentou planos para o próximo concurso; co
laborou nos diversos cursos, tertúlias e seminá
rios geográficos, ora contribuindo com mapas 
e croquis, ora formulando Indicações e suges
tões; proveu úteis excursões de estudos; atua
lizou dados para uma publicação avulsa, que 
terá como titulo Vwa Brasileiras àe Comunica
()/Jo, e prossegue numa série de estudos sObre 
os territórios federais e a climatologia do Bra
sil e no preparo das "81nteses Nacionais de 
Geografia". 

Teve desempenho Igualmente satisfatório 
o programa de cálculos, que abrangeu os se
guintes aspectos: distribuição da área do Bra
sil segundo a latitude e a longitude; latitude 
e longitude média, mediana e modal; paralelos 
e meridianos decls da área do Brasil ; área do 
Brasil e de suas unidades federadas, por zonas 
hlpsométrlcas e de vegetação; altitudes máxi
mas, médias e mfnlmas; extensão navegável 
dos principais rios; divisão territorial; coor~ 
denadas geográficas das sedes munlclpalll ; den
llldade e distribuição da população brasileira. 

Poram elaborados dez cartogramas esta
duais de distribuição d!L população rural, pelo 
sistema de pontos ; um da distribuição do gado 
bovino; dezesseis cartogramas econômicos do 
recôncavo baiano ; cartogramas econômicos das 
zonas de Bauru, Franca e Barretos; um mapa de 
densidade da produção do café ; um de densi
dade da população rural do Brasil; quatro de 
densidade da população pelo sistema das. Isa
ritmas; um mapa da população do Brasil em 
1920 e 1940; três mapas eleitorais; dois mapas 
do Brasil na escala de 1:4 000 000, um Isotérmi
co e outro pluviométrico, além de vários carto
gramas menores. 

Quanto às atividades cartográficas de 
maior relevância, cumpre registar a triangula
ção da zona carbonlfera de Santa Catarina, es
tendendo-se desde Tôrres, no Rio Grande do 
Sul, até o norte de Orleães, e o nivelamento de 
tôdas as estradas da zona carbonlfera, conti
nuando rumo ao norte, até as proximidades de 
Florianópolis. 

-O Serviço de Geografta e Cartografia pode 
Incluir também, entre as suas realizações de 
1946, o levantamento de coordenadas de vá-

rios pontos do território nacional, ao todo cin
qüenta e quatro: a expedição de levantamento 
do noroeste da Bahia e zona llmltrofe do Plaul, 
compreendendo uma área de 90 000 km• ; a 
compilação de mapas de regiões diversas do 
Brasil, aproveitando os elemen"íos proporcio
nados pelas operações aerofotogramétrlcas já 
empreendidas_; o andamento e1 quase conclusão 
da carta do Brasil na escala de 1 : 2 000 000 e o 
prosseguimento dos trabalhos que dizem res
peito à carta · do Brasil ao m111onéslmo. 

O movimento do Laborató,rlo Foto-carto
gráfico pode ser avaliado através de dados bem 
significativos. Assim, no domlnlo da fotolito
grafia, registaram-se 162 reduções, quatorze 
ampliações, 267 cópias por contrato e quarenta 
e três reproduções. Relativamente aos traba
lhos fotogrãtlcos, heliográficos e em retofoto, 
o registo acusou 6 654 cópias de mapas, 2 027 
cópias em retofoto e 5 131 peças (reproduçõe~. 
impressões e ampliações). 

PLANO NACIONAL DE CARTOGRAFIA 

Atendeu, inegàvelrnente, a um antigo obje
tivo do Conselho a promulgação do decreto n. • 
9 210, de 29 de abril, que dispôs sobre a unifor
mização das convenções cartográficas e prote
ção aos pilares e sinais geodésicos. Para a 
efetivação dessas medidas, ficou assegurado, 
do mesmo ato, o concurso de importantes ór
gãos federais, como o Serviço Geográfico do 
Exército, a Diretoria de Navegação da Marinha, 
a Diretoria de Rotas Aéreas da Aeronáutica, a 
Divisão de Geologia e Mineralogia e o Serviço 
de Meteorologia, do Ministério da Agr!cultura. 

Ao Conselho Incumbe coordenar tôdas as 
atividades que visarem a solução do problema, 
e difundir amplamente, entre os serviços públi
cos 'civis e as entidades privadas, zelando, ao 
mesmo tempo, pela sua observância, as conclu
llõeS a que possa chegar, com os demais órgãos 
geográficos do pais, no estudo das normas téc
nicas a que deverão subordinar-se no futuro, 
respeitados os compromissos Internacionais na 
matéria, as operações geodésicas, topográficas 
e cartográficas em geral. Cabendo-lhe, tam
bém, fixar normas técnicas relativas às cartas 
de escala Inferior a 1:250 000, é auspicioso re
gistar que, nas resoluções ns. 199 e 227, do 
Diretório Central, já havia o Conselho apro
vado convenções para as cartas de 1:500 000 e 
1: 1 000 000, respectivamente. 

Plano Geral de Cartografia Terrestre. 
Previu o citado decreto-lei, outrossim, o esta
belecimento de um "Plano Geral de Cartografia 
Terrestre", em relação ao qual, o Conselho de
verá ·submeter ao govêrno programas anuais 
de trabalho. Dai ter a Assembléia sugerido, em 
sua resolução n.• 209, que sejam realizados, si
multâneamente, três programai! : um, de le
vantamento de todo o território nacional, em 
curto prazo de preferência pelo processo "Trl
metrogon", de fotografias aéreas; outro, de 
triangulação geodésica, a partir do sul do 
Brasil, de modo a obter-se , em perlodo ra
zoável, ligação das rêdes geodésicas existen
tes no pais ; e o terceiro, de levantamento ri
goroso das regiões de maior expressão soc;lal e 
econômica. 

Fêz ainda a Assembléia algumas recomen
dações, que se resumem nos seguintes itens: 
1. Sistema de cooperação, de modo que venha 
a atuar na execução do plano, o maior número 
posslvel de repartições especializadas . 2. Regi
me de economia, tendo-se em vista obter o 
máximo de rendimento, através da racionaliza
ção do trabalho . 3 . Atualidade, mediante apli
cação dos métodos modernos, e sobretudo da
queles que mais se adaptem ao. caso brasileiro. 
4 . Esplrlto de universalidade, não só quanto 
à variedade dos métodos e processos utilizáveis 
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no trabalho, ajustando-se às nossas contingên
cias regionais, como no tocante à maneira de 
considerar o território brasileiro. 5. Objetivi
dade do planejamento, a fim de enquadrar os 
programu nas possibilidades do aparelho car
tográfico nacional e nos pràzos fixados. 6. Ne
cessidade do censo continental de 1950, relati
vamente às plantas das cidades e vilas; e, 
finalmente, 7 . Considerações do lltlglo de fron
teiras entre os estados de Minas Gerais e Es
plrlto Santo, o qual ainda não teve solução. 

ATUALIZAÇÃO DA CARTA GERAL DO BRASIL 

Continuam a ter satisfatório rendimento os 
trabalhos de atualização da carta geral do Bra
sil na escala de 1: 1 000 000, achando-se já de
senhadas cinqüenta !Olhas e em preparo vinte 
e sete . 

Os progressos realizados em 1946 consisti
ram na conclusão, revisão ou Inicio das seguin
tés !Olhas, discriminadas por conjunto: No Se
tor Norte: Acre SC-19,Roraimã NB-20, Parlma 
NA-20, Manaus SA-20, Tumucumaque NA-20, 
Santarém SA-21, Purus SB-20, Juruá SB-19, Ja
vari SB-18 e Parlma NA-20; no Setor Nordeste : 
Teresina N0-51, N0-52, S0-65 e SE-66, Jagua
ribe N0-53. SE-54, 80-67 e SE-68, Rio São Fran
cisco N0-79, Fortaleza 80-38 e SE-39, Fernando 
de Noronha SE-41 e São Luls SA-23 ; no Setor 
Sul : Iguape NO, Paranapanema SO, Vitória 
!!10 e SO, Rio de Janeiro NE e SE, Trindade 
NO, Asunclon NE e SE, Urugualana . NE, SE, 
NO e 80, P4rto Alegre NO, SE e NE e Curitiba 
NQ, NE, SO e SE; no Setor Centro-Oeste: Ju
ruena, Tapajós, Araguaia, Madeira, Tocantins, 
Rio Apa, Goiás, Corumbá SE-21 e Guaporé . 

Outras cartas em execuç4o. As atividades 
do Setor de Cartas Especiais do· Conselho con
centraram-se, de preferência, no preparo lia 
carta do Brasil na escala de 1:2 000 000, que se 
encontra em sua fase final, dependendo apenas 
dos dado11 referentes às estradas de rodagem, 
,já pedidos aos estados, e que ultimamente 
vêm sendo recebidos com maior freqüência. 
Assim, das quatro !Olhu que a compõem, duas 
estão desenhadas e uma em via de conclusão. 
A quarta e última» será iniciada tão cedo o Se
tor desempénhe tarefa de caráter mais urgente 
- a Carta do Planalto Central Brasileiro.· 

Para a execução daquela carta, !oram re
<luzldas a pantógrafo vinte e uma !Olhas-matri
zes da carta do Brasil ao milionésimo e 22 
da carta do Brasil na escala de 1:500 000, 
além de outras tantas !Olhas de Trlmetrogon, 
fornecidas ao Conselho pela "U. s. O. o! Geo
detlc Survey". Para a carta de 1:2 000 000, re
gistaram-se 179 reduções a pantógrafo, com·
preendldos nesse número diversos mapas es
tadUjP.ls e municipais. 

Numerosos outros trabalhos cartográficos 
Coram executados pelo Setor de Cartas Espe
ciais, de cujas attibulções apenas se excluem 
as cartas em escala de 1 : 1 000 000 e 1 para 
500 000. 

LIMITES INTERESTADUAIS 

A 29 de maio de 1946, data que assinalou o 
primeiro decênio da Instalação do Instituto. !oi 
oficialmente encerrado o secular llt!glo de limi
tes entre os estados de Pernambuco e Alagoas, 
com a ratificação do respectivo convênio, pelos 
governos daquelas unidades federadas. 

:tsae fato, como era de esperar, teve re
percussão multo favorável no Conselho, a cujas 
atividades geográficas e cartográficas tais 
pendências territoriais trazem sérios embara
ços. Ao mesmo tempo que manifestou o seu re
gozijo às autoridades de Pernambuco e Alagoas, . 
pelo patriotismo com que souberam harmoni
zar as suas· reivindicações, o Conselho dirigiu 
aos governos de Minas Gerais e Esplrito Santo 

caloroso apélo, no sentido de dar pronta ulti
mação ao processo de limites entre aquêles es
tados, assegurando assim, com a maior pres
teza passivei, a solução desejada por todos os 
brasileiros, e exigida pelos superiores lnterês
ses da unidade nacional. 

Testemunho da consideração dispensada ao 
assunto é o documento através do qual se ob
jetivaram aquêles pronunciamentos. De fato, 
estabeleceu a resolução n. 0 199, da Assembléla
Geral, que "terão precedência absoluta sóbre 
todas as demais atividades do Conselho, os tra
balhos decorrentes de solicitações das autori
dades federais e estaduais que se relacionarem 
com as questões de limites Interestaduais". 

CURSOS ESPECIALIZADOS 

O bom êxito alcançado, em 1945, pelo Curso 
de Informações Geográficas, destinado aos pro
fessores de geografia no ensino secundário, re
comendava o seu funcionamento em 1946 e até 
mesmo nos anos subseqüentes, durante as fé
rias escolares do mês de junho. Completando 
a resolução n. 0 243, do Diretório Central, que 
o promoveu pela segunda vez, a Assembléia 
tornou permanente aquêle curso, fixando, na 
resolução n . 0 180, o caráter de que se revesti
rão as preleções, o papel da Secção Cultural 
e as normas pertinentes à organização dos pró
gramas e à concessão de diplomas . 

Determinou, bem assim, a Assernbléla-Gers.l 
o estudo de um plano para o Curso de Aperfei
çoamento Geográfico, a ser realizado cada ano, 
por ocasião das férias de verão, e que, tendo 
a duração de seis semanas, se destina aos e~tu
diosos e professores de geografia, lncluslvEo os 
dos estabelecimentos estaduais de segundo. 
grau. · 

As diretrizes da Secretaria-Geral têm reve
lado constante 'preocupação no sentido de ado
tar os horários mais favoráveis, visando a maior 
freqüência posslvel, e de obter o concurso ·de 
autênticos. expoentes no ensino da geografia. 

o Conselho cooperou com a Faculdade de 
Filosofia, tendo em vista, aliás, o que estabele
ceu a resolução n.• 225, do Diretório Central, 
no Curso de Férias ali lnstltuldo e destlnaào 
aos professores de geogrl\fla dos estados. E 
em outra resolução, de suà Assembléia-Geral, 
previu a reallzai;:ão de cursos Idênticos nas 
unidades federadas, com o propósito de diVltl
gar as conquistas atuais no campo da rnetod.o
logla geográfica e os conhecimentos relaciona
dos com a geografia regional brasileira. 

Ao aperfeiçoamento técnico dos funcioná
rios !oram dedicados também alguns cursos em 
1946, corno o de Análises das Populações, do 
professor Lynn Smith, o de Biogeografia. do 
professor Pierre Dansereau, o de Port1,1gut:s, 
a cargo do professor José de Sá Nunes, e mais· 
dois cursos de Inglês e Taqulgraf!a, entregues 
a competentes profissionais. 

EXPEDIÇÕES E EXCURBOES 

Pela oportunidade que oferecem as pesqui
sas e observações •n loco, no tocante aos !atos 
de geografia humana ou mesmo da geografia 
flslca, as expedições e excursões de es
tudos constituem, hoje em dia. uma práti
ca já consagrada entre as mais conhecidas ins
tituições e sociedades geográficas. Essa parte 
não podia deixar de figurar no programa de 
trabalho de 1946, tendo-se em vista, por outro 
lado, aproveitar .a colaboração de llustres cien
tistas e técnicos estrangeiros àquele tempo e 
ainda hoje em nosso pais. 

Foram os seguintes os pontos atingidos pe
las caravanas e expedições do C. N .G.: Serra 
dos ôrgãos, Serra da Bocalna, restingas flumi
nenses, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, vale 
do rio Araras e região de Italpava, Serra de 
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Araras e Serra de Santa Catarina, perto de 
Patl do Alferes, Triângulo Mineiro, estado de 
Goiás, e Noroeste da Bahia. A expedição ao es
tado de Goiás teve como objetivo o estudo da 
zona pioneira. Coube à que se dirigiu ao noro
este baiano fazer, ali um levantamento que 
cobriu uma extensão de 90 000 km2 • 

Reconhecendo os frutos dessas Iniciativas 
culturais, o Conselho decidiu, a exemplo. iµ1ás, 
do que fêz com o Curso de Informações Geográ
ficas, atribuir-lhes car4ter permanente e 
maior amplitude, conforme estabelece_ a resolu
ção n . • 183, da Assembléia-Geral. Prevaleceu. 
no entanto, o critério de não afetar multo o or
çamento da Instituição, que, exclu!da a hipó
tese de expedições de levantamentos, apel\as 
se Incumbirá da publicidade prévia, Inscrições, 
preparo de dossiera, direção técnica ou cientifi
ca, documentação e critica dos trabalhos de· 
pois apresentados pelos excursionistas. . 

Para o completo êxito de suas expedições 
e excursões, também cogita o Conselho de ob
ter o concurso dos governos e das entidades 
oficiais e particulares acaso Interessadas, ha
vendo autorizado, posteriormente, em resolu
~ n. • 253, de seu Diretório Central, a assina
tura de um acôrdo com o Museu Nacional, o 
qual visará à realização de expedições cienti
ficas em regime de mútua cooperação e, de 
preferência, ao planalto central brasileiro, 
como contribuição aos estudos para a transfe
rência da capital da República. 

TERT'OLIAS GEOGRAPICAS 

·Como nos anos anteriores, as tertúlias geo
gráficas promovidas pelo Conselho permiti
ram fôssem examinados e debatidos Interessan
tes temas, alguns dos quais se revestiram de 
cunho eminentemente objetivo. De semanais 
que eram, passaram a realizar-se quinzenal
mente, de acôrdo com o plano apresentado, no 
ano anterior, pelo secretário-geral. em virtude 
do qual foram, também, Introduzidos novos ti
pos de reuniões geográficas, 'ou seja, os semi
nários e as palestras avulsas. Realizaram-se, 
no decorrer do ano, dezessete tertúlias, versan
do assuntos geográficos de maior tnterêsse . 

Iniciando a sérl~ anual, o Sr. Tibor Sekelj 
discorreu sôbre a excursão que levou a efeito 
na zona compreendida entre a Serra do Ron
cador e a llha do Bananal, focalizando curio
sos aspectos relacionados com os reinos animal 
e vegetal e com a ocupação humana. 

Na -reunião subseqüente, o professor Pierre 
Dansereau dissertou sôbre a biogeografia do 
leste do Canadá, caracterizando, sobretudo, a 
região da bacia de São Lourenço, Importante 
sob o ponto de vista geográfico, econômico e 
social. 

O Sr. Miguel Alves de Lima transmitiu suas 
impressões sõbre a excursão que realizou às 
serras da Estréia e dos órgãos, estudando o 
aspecto do relêvo .. 

Importantes temas de geografia humana 
foram desenvolvidos pelos professores Pierre 
Deffontalnes e J. c. Junqueira Schmldt, o 
primeiro discorrendo sObre as diferentes formas 
de ocupação humana efetiva nas zonas eleva
das, e o segundo tecendo considerações em 
torno de alguns problemas da cidade do Rio 
de Janeiro. Ainda um assunto ligado à geo
grafia humana deu lugar a que o Sr. José 
Palmérlo dissertasse acêrca dos horários de 
trabalho e da moblll~çl.O da atividade huma
na nesta capital . 

Com a sua reconhecida autoridade, o pro
fessor Aroldo de Azevedo ocupou a atenção de 
todos, numa das tertúlias, com a exposição dos 
problemas relativos ao ensino da geografia su
perior. 

Estudando as regiões da Alta Paulista e 
Alta Araraquarense, o professor Pierre Mon-

belg fez-se ouvir, numa exposição erudita ~ 
do maior lnterêsse, sob a fisiografia das aludi
das zonas e as condições em que se verificou ali 
a penetração civilizadora. As palavras do acata
do especialista suscitaram Interessantes co
mentários dos professores Everardo Backheu
ser e Lealdlno Càmara. 

Participaram também das sessões de tertú
lias, apresentando importantes trabalhos, os 

-professôres Sllvio Fróls Abreu, Lynn Smith, 
Ph. Schereschewky, Leo Weibel e Fábio de 
Macedo Soares Guimarães, coronel Adir Gui
marães, engenheiro Christovam Leite de Cas
tro, Sr. Gileno Dé · Carli e senhorita Edite 
Taunay Leite Guimarães. 

Os seminários realizados, em n'llmero de 
três, tiveram a participação dos Srs. Péricles 
de Melo Carvalho e Alclon da Fonseca Dórta, o 
primeiro discorrendo sObre o problema da Imi
gração, no Brasil, e o segundo acêrca dos mo
derno11 processos de Impressão cartográfica. 

A terceira reunião de seminário compreen
deu amplo e esclarecedor debate, com a parti
cipação dos membros ,das delegações regionais 
à AssemJ>léla-Geral do Conselho, em tOrno da 
campanha da borracha. 

INTERCÂMBIO CULTURAL 

Sêrtamente prejudicado no curso da última 
guerra, o tntercàmblo cultural entre o Conse
lho e as entidades congêneres do estrangeiro 
apresentou sens!vel melhoria em 1946, mercê 
da gradativa normalização dos transportes 
transoceânicos·. Apreciável e de variada origem 
foi o número de publicações recebidas. 

Visando ao aperfeiçoamento de seu quadro 
técnico, o C. N. G. manteve em estágio nos Es
tados Unido!! os professores Fábio de :Macedo 
Soares Guimarães, Orlando Valverde, Lúcio de 
Castro Soares, ,Llndalvo Bezerra dos Santos e 
José Verissimo da Costa Pereira. Para a Fran
ça, com o mesmo objetivo, e aproveitando bOl· 
$a8 de estudo concedidas pelo govêrno francês, 
seguiram os técnicos Miguel Alves de Lima, 
Hélio Xavier Lenz César, Pedro Pinchas Gal
ger, Elsa Coelho de Sousa e Mlrlam GuloID!ll' 
Gomes Coelho . Também no gôzo de uma bôl!Ía 
de estudos oferecida pela Universidade de 
Montreal, seguiu para o Canadá o professor 
Edgar Kuhlmann. 

Vem o Conselho tornando cada vez mais 
estreitas as relações com ilustres mestres da 
Geografia, de projeção Internacional. Além 
disso, mantém em seu quadro q professor Fran
cis Ruellan, de cuja presença os respectivos 
serviços têm usufru!do Inestimáveis benef!cios, 
como provam as suas contribuições ao progres
so dos estudos geográficos brasileiros. Outro 
destacado especialista, o professor Léo Welbel, 
achava-se em contacto com o Conselho desde 
meados do ano, cogttando-11e de promover a 
sua vinda para o ~rasll. 

Dispensou ainda a ala geográfica do Ins
tituto, na medida de suas posslbllldades, deci
dido apolo aos técnicos estrangeiros que vieram 
ao nosso pais no desempenho de mfssões cultu
rais, tendo colaborado assim para o êxito da 
atuação, entre nós, dos professôres Pierre 
Dansereau, do Canads!., Lynn Smith, dos Esta
dos Unidos, Pierre Deffontatnes e P . Scheres
chwsky, da França, e Bianca Myeres de Botto, 
do Uruguai. 

DOCUMENTAÇAO GEOGRAPICA 

A exemplo do que se verificou em outros 
setores do Conselho, o movimento da Secção· 
de Documentação pode ser avaliado através de 
dados numéricos bem significativos . 

Assim, foram recebidos pela Biblioteca 
5 298 volumes, entre livros, folhetos e periódi· 
cos encadernados. Procedeu-se ali também, em 

f 
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1946, à classificação de 1 753 livros, 3 915 fo
lhetos e etlquêtas e 343 periódicos, ao preparo 
de 1 in4 fichas de publicações enviadas à enca
dernação, de 2 063 fichas para o catálogo-dicio
nário, de 3 653 para o catálogo topográfico e .de 
737 para o fichário Kardex. A Biblioteca aten
deu a 6 256 consultas e emprestou obras num 
total de 3 805 volumes. No registo de periódi
cos figuraram 4 858 volumes, dos quais 1 290 
duplicatas foram retiradas e remetidas à Sec-
ção Cultural. · 

O Arquivo Corográflco, por seu turno, re
gistou, em 1946, 4 677 remissões, bem como 
23 S76 documentos selecionados, 21 501 codifica
dos, 8 408 cortados e colados, 4 957 retificados, 
20 431 arquivados e 58 334 revistos. O Arquivo 
respondeu ainda a 1 740 consultas, elaborou 
3 288 quadros e fichas remissivas e reformou 
897 pastas. · 

Na Fototeca, que até 1946 atendeu a 6 452 
consultas, tiveram entrada 5 947 fotografias, ao 
passo que na Mapoteca foram recebidos l 738 
mapas. 

O Setor de Divisão Territorial ultimou, em 
1946, o trabalho de uniformização da nomencla
tura das estações ferroviárias, de acôrdo com 
dispositivos da legislação vigente, que vedam 
pluralidade de topônlmos, estudou anteprojetos 
de divisão territorial para o estado de Mato 
Grosso, territórios de Iguaçu, Amapá e Rio 
Branco, e entregou-se também ao preparo do 
volume referente à divisão territorial do Brasil, 
em vigor no qüinqüênio 1944/48. 

Embora prejudicados, em parte, por outros 
encargos, de caráter Inadiável, prosseguiram, 
na Secção de Documentação, os trabalhos rela
tivos ao Dkiondrio Geogrdflco . Preparadas as 
fichas correspondentes ao estado de Minas Ge
rais e Iniciada à sua revisão, passou-se a cui
dar do màterlal referente a Santa Catarina, 
cujo Departamento de Geografia deseja pro
mover a Imediata publicação do respectivo Vo
cabuldrio . 

Têm Ilido dedicados esforços, Igualmente, 
ao preparo das Efemér,dea Geogrd/icaB, que 
voltaram a constituir atribuição da Secção de 
DocumentáÇão. 

INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRA
FIA E lllSTóRIA 

Alcançou expressão particularmente rele
vante a participação do Conselho na reunião 
do Comitê Diretor do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História, realizada em abril, 
na Cidade do México . Representaram o C .N.G., 
na mesma reunião, o seu secretário-geral, en
genheiro Chrlstovam Leite de Castro, e · o se 
cretário-assistente, professor J orge Zarur. As
sentada a criação da Comissão de Geografia da
quele Instituto, foi eleito para presidi-la o 
primeiro daqueles técnicos . . 

Na IV Assembléia-Geral do mesmo órgão, 
reunida em Caracas, em agôsto, foi mais uma 
vez distinguido o Brasil, com a eleição do pre
sidente e fetivo do I.B.G.E., embaixador "J osé 
Carlos de Macedo Soares , para a presidência 
do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e 
História. Integraram a delegação brasileira à 
r eferida Assembléia figuras de prestigio cien 
tifico e autoridade técnica em nossos clrculos 
geográficos e históricos. Essa turma de espe
cialistas, que no decorrer das sessões apresen
tou vinte e quatro trabalhos, log rando todos 
êles aprovação do plenário, era constltulda pelo 
engenheiro Cbrlstovam Leite de Castro, profes
sôres Jorge Zarur, Vlrgll!o Correia Filho e 
Allrlo de Matos, comandantes · Ar! dos Santos 
Rongel e Cardoso d.e Castro, e Dr. Rapôso 
Lopes. 

Tendo r esultado para a nossa entidade geo
gráfica, da reunião do Comitê Diretor, na Ci
dade do México, o encargo de planejar a or -

ganlzação e as atividades da referida Comissão 
de Geografia, formulou o Conselho, na resolu· 
ção n. 0 188, de lS de julho, de sua Assembléla
Oeral, uma série de oportunas sugestões, de
pois submetidas à consideração das vá.rias de
legações presentes à reunião de Caracas. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

Continuou a merecer a Revista Bra8ileira 
de Geografia, .durante o ano de 1946, a mesma 
llsongelra acolhida que a tem distinguido, des
de· o seu lançamento, nos meios técnicos espe
cializados e nos clrculos dos estudiosos da 
geografia, tanto no Brasil como no estrangeiro. 

No decorrer do perlodo sob exame, foram 
dlstrlbuldos os quatro números trimestrais da 
publicação, num total de 619 páginas. Nêles 
apareceram Importantes estudos sôbre aspectos 
particularizados do território brasileiro, além 
de variada e oportuna matéria, constante de 
ensaios, artigos, notas e comentários, versando 
temas de todo lnterêsse no campo da ciência 
geográfica. 

Destacados especialistas assinaram os tra
balhos publicados em os números de 1946, 011 
quais divulgaram, ainda, resenhas biográficas 
de figuras que contrlbulram para o desenvol
vimento de nossa cultura geográ.flca, e Inte
ressantes estudos documentários, com sugesti
vas Ilustrações de Percy Lau, sôbre tipos e 
aspectos \}o Brasil. 

BOLETIM GEOGRAFICO 

Mantendo-se fiel às diretrizes que lhe fo
ram ·traçadas, quando do Inicio de sua publi
cação, o Boletim Geogrdf,co, editado pelo Con
selho, continua preenchendo satlsfatbrlam.ente 
os fins a que se destina. Publicado mensal
mente, visa a uma ampla difusão cultural, 
abrangendo os variados assuntos compreendi
dos nos domlnlos da geografia moderna. 

Durante 'O ano de 1946, foram entregues à 
publicidade no devido tempo, todos os números 
referentes ao perlodo. O acolhimento dispen
sado ao Boletim G eogrdfi co exprime-se no 
crescente aumento de sua procura pelos que se 
dedicam aos estudos geográficos. . 

Além dos trabalhos sôbre temas especlall
zados, o Boletim Insere desenvolvido noticiário 
sôbre as atividades dos órgãos centrais, regio
nais e municipais do Conselho, contribuindo, 
assim, para despertar o maior interêsse em 
tôrno da obra que vem êste realizando, através 
de suà atuação técnica e cultural. 

ASPECTOS GEOGRAFICOS MUNICIPAIS 

Empenhado no mais amplo e minucioso co
nhecimento da geografia local, no Amblto dos 
munlclplos, o Conselho Imprimiu novas diretri
zes ao estimulo que vinha assegurando à rea
lização de estudos sôbre aspectos geográficos 
municipais. Inspirando-se nos nobres obje
tivos da campaJiha pela reabllltação da vida 
municipal, através da valorização de seus 
elementos, sobretudo no terreno educacional e 
de assistência às atividades locais, a Assem
bléia-Geral deliberou, pela resolução n .0 182, 
dar o nome de Concurso Anual de Informa.
ções sôl)re Aspecto.a Geográficos dos Municl
plos ao antigo Concurso de Monografl1µ1 de 
Aspectos Municipais, o qual terá a finalidade 
de coletar dados e Informações acêrca da pai
sagem e da vida dos municlpios. Através desta 
deliberação, ficou reservada às lns~1tulções de 
que cogita a r esolução n. 0 152, aprovada pela 
Assemblé ia-Geral em sua sessão de 1945. a ob
tenção das monografias prbprlamente ditas, 
de cunho cientifico. 

, Recomenda a primeira daquelas resoluções 
a colaboração das Prefeituras Municipais n1o 
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organlzac;ão dos concursos, cumprindo aos Di
retórios Regionais promover, jvnto aos pre
feitos, a inetlt,ulção de prêmios, nos próprios 
munlclpios, e a reallzac;ão de solenidades lo
cais. Entre outras ·providências destinadas a 
dar a maior publicidade e relêvo posslvels ao 
Concurso, em cada centro municipal , haverá 
a fixação de editais e cartazes elucidativos . 
Serão de livre escolha os temas, podendo os 
interessados apresentar trabalho ou estudo de 
qualquer natureza, com referência ao território 
municipal. Foram estabelecidos 1 881 prêmios, 
que se distribuirão segundo a ordem. da clas
sificação final, baixada pelo Diretório Cen
tral, independente dos limites de notas de 
julgamento. 

A publicação de esquemaii Informativos 
sôbre os municlpios brasileiros foi prevista 
pela resolução n . 0 179, da Assembléia-G!lral, 
de acôrdo com a qual os elementos coligidos, 
após devidamente examinados, devem ser di
vulgados através do Boletim Geogrdfico, se
gundo um plano geral e sistemático. Será ob
servada, a respeito, a distribuição regional dos 
municlpios, firmada pela resolução n. 0 143, de 
13 de julho de 1945. 

nustrações adequadas e cartogramas elu
cidativos acompanharão a divulgação em aprê
ço, devendo concorrer a iniciativa, não sômente 
para proporcionar um conhecimento generali
zado e, tanto quanto posslvel, completo, sôbre 
os aspectos fisiográficos, humanos e econômi
cos dos munlc!pios brasileiros, como também 
para levar um poderoso estimulo ao desenvol
vimento social das circunscrições municipais .. 

ORGAOS REGIONAIS E MUNICIPAIS 

Ant~ a peculiar!llade e premência dos pro
blemas que assoberbaram muitas administra
ções estaduais e locais, não poderiam 08 Dlre
tôrios Regionais e :Municipais, evidentemente, 
apresentar um ritmo uniforme de trabalho em 
1946, limitando-se, em sua totalidade, a coope
rar com o Conselho no cumprimento e divul
gação de normas e recomendações de caráter 
geral ou especial. Alguns, todavia, lograram 
atúação mais destacada, pelo que é oportuno 
relatar aqui as suas atividades no ano a que 
corresponde o presente Relatório. · 

O Diretório Regional do Amazonas, por 
exemplo, encetou, com o concurso do Depar
tamento Estadual de Estatlstica, a revisão mi
nuciosa dos trabalhos já efetuados pelos técni
cos do Conselho, para preparo do novo mapa 
do estado', em substituição ao atual, que data 
de 1925. A toponlmia foi cuidadôsamente exa
minada, sendo retificados vários tmganos . 
Também no Amazonas ocorreram algumas alte
rações de topônlmoe, por fôrça do dispositivo 
legal que recomenda a mudança dos extensos 
nomes de localidades. Completou-se, em abril, 
a remessa dos mapas municipais elaborados 
de acôrdo com a divisão territorial do estado 
no qüinqüênio 1944/48. 

Os órgãos do Conselho prestaram eficiente 
-concurso à campanha empreendida em favor 
da reconstituição da Biblioteca Pública de Ma
naus, destrulda por· incêndio em agôsto de 
1945. Como resultado dos esforços desenvol
vidos com êsse louvável objetivo, o Diretório 
central encaminhou à referida Biblioteca cêrca 
de 10 000 volumes. 

Revestiu-se, também, de apreciável alcan
ce a atuação de vários Diretóirios Regionais, 
junto às Prefeituras Municipais dos respecti
vos estados, no sentido de obter contribuições 
ao Museu Palsag!stlco do Brasil, lnstituido 
pelo Diretório Central do Conselho. Graças a 
tale iniciativas, tem sido sensivelmente amplia. 
da el!S8 valiosa coleção de documentos e obje-

toe referentes às paisagens naturais e à vida 
do homem brasileiro, em todos os seus aspec
tos de lnterêsse geográfico. 

Em Minas Gerais prosseguiram, durante o 
áno, os trabalhos de triangulação geral do ter
ritório. a cargo de quatro turmas de campo. 
Tampouco sofreu interrupção, . no respectivo 
Departamento Geográfico, a revisão das anti
gas cadeias geodésicas, já aproveitadas na pro
jeção da carta do estado . Um técnico daquele 
Departamento empreendeu, na direção da fron
teira com a Bahia, uma série de observações 
astronômicas para determinação . de coordena
das de várias localidades, o que multo facilita
rá as futuras operações geográficas na região 
llmltro!e. 

Seis turmas executaram os levantamentos 
topográficos destinados às !ôlhas parciais da 
carta de 1: 100 000, chegando a 3 851 090 qui
lômetros o total de camlnh.amentos expeditos, 
a cujo desenho se procedeu, juntamente· com 
o cálculo das altitudes relativas aos trabalhos 
de campo levados a efeito em 1945 e com os 
estudos para retificação de vários trechos le
vantados em campanhas anteriores. 

Na Divisão de Cartografia continuou o 
desenho das fôlhas para a carta de 1:100 000 
e foram tomadas diversas medidas visando a 
sua impressão, de sorte que.- ao findar-se o ano 
de 1946, eram conhecidos os seguintes resul
tados, em quilômetros quadrados: área publi
cada - 101 274 ;, área desenhada e não publi
cada - 54 480; área levantada e não desenha
da - 28 900; área total levantada - 182 654. 

Outros trabalhos cartográficos executou a 
Divisão de Cartografia do Departamento, como 
sejam: duas matrizes atualizadas d!j. carta ge
ral do estado na escala de 1:2 000 000, uma 
abrangendo as regiões circunvizinhas dos es
tados llmltrofes; planta cadastral de São Lou
renço, na escala de 1:2 000; quadro de con
venções cartográficas para a carta de 1: 100 000 ; 
ampliação de um trecho da fôlha de Itabirito; 
croquis do Parque de Caxambu; cópia da rêde 
de triangulação; e mapa da zona llmltrofe com 
o Espfrlto Santo. os trabalhos de divisão ter
ritorial constaram de estudo para a criação de 
sub-distritos, de cálculos de áreas municipais 
e distritais, de revisão das divisas municipais, 
de 'preparo e aperfeiçoamento de mapas mu
nicipais, etc. 

Considerando o interêsse dos cientistas 
pela observação do eclipse total do sol, vlsfvel 
em extensa faixa do território mineiro, a 20 de 
maio de 1947, prontificou-se o govêrno do es
tado a facilitar as explorações e expedições ci
entificas, quer nacionais, quer estrangeiras. O 
Departamento Geográfico entrou em contacto 
com a Secretaria-Geral do Conselho para as 
providências preliminares, Inclusive localização, 
na carta mais recente do estado, da faixa de 
observação do fenÔJMllO. Todos êsses proble
mas foram objeto dd Prévios debates no Dire
tório Regional de Geografia, em suas diversas 
reuniões durante o ano. 

Em São Paulo coube ao Diretório Regional 
de Geografia, nas dez reuniões realizadas, de
liberar sôbre o preparo e recebimento dos ma
pas municipais, unlformiZjlção cartográfica, . or
ganização do Diciondrio Geoordfico do Estado, 
concurso de monografias municipais, etc. 

A reorganização do Departamento de Geo
grafia de Santa Catarina foi, naquele estado, 
aconteelmento de real importância .. Cumpre 
mencionar, ainda, a conclusão dos mapas mu
nicipais, o inicio dos trabalhos de triangula
ção, execução das plantas de cidades e vilas e 
levantamento topográfico das estradas de ro
dagem, bem como a continuação dos trabalhos 
relacionados com o mapa geral do estado, na 
escala de 1: 500 000, 



Relatório dos Representantes Estaduais,. 
Apresentados à VIH Reunião Ordinária da 

Assembléia . Geral do C. N. G. 
PERNAMBUCO 

Pelo Prof. Mário Melo, secretário do · Dire
tório Regional de Geografia do estado de Per- . 
nambuco, foi apresentado à VIIl Reunião Ordl
nãrla da Assembléia-Geral do C .N .G ., o se
guinte relatório das atividades geogrãflcas le
vadas a efeito naquela unidade federada, no 
perlodo de julho de 1947 a junho de 1948: 

Pernambuco, que da última vez aqui trouxe 
um florão com o acôrdo direto de limites com 
Alagoas, aparece a esta Assembléia de mãos 
vazias. 

Nada fizemos, nada pudemos fazer, desde 
que o pais abriu os diques para a passagem 
da corrente polltlca. 

O sol do Nordeste, com especialidade na 
nesga de terra que avança para o Levante, é 
mais quente, e dai as lutas polltlcas de que a 
:História está cheia, lutas que, algume.S vê
zes, têm saldo do terreno das Idéias para o 
das armas. 

Haja vista que a eleição de governado;, re~ 
solvida em todos os estados em prazo de dias, 
demorou em Pernambuco um ano, co~tado de 
hora a hora. Um ano de lntranqüilldade - sem 
contar os meses de propaganda e de cabala 
- um ano de Incertezas, um ano de lutas 
estéreis. · 

A 3 de março de 1945, deixava a intervento
rla o Sr . Agamenon Magalhães, chamado ao 
Ministério da Justiça. Em sete anos de go
vêrno, reerguera Pernambuco, elevando-o a 
grau de prosperidade ainda não atingido, e 
deixara nos cofres setenta e dois milhões de 
cruzeiros . 

Dai por diante começou o declinlo. Suce
deram-lhe seis Interventores, até ser o Execu
tivo entregue ao governador eleito pelo povo . 
A cada Interventor correspondia mudança de 
secretariado. Sabiam todos que ali estavam 
J>Or dias, · simplesmente para encher o tempo : 
Pode dizer-se que não houve administração. 
Os prefeitos, nomeados e demlsslvels ad nutum, 
Igualmente não podiam ter programa : Ne
nhum secretário da Agricultura a quem cabe, 
em Pernambuco, a presidência do Diretório de 
Geografia, convocou, sequer uma vez, para 
tomar-lhe contacto, o Diretório de Geografia . 

E ao fim de tudo, estava esgotado aquêle 
vultoso saldo de setenta e dois milhões de 
cruzeiros, sem a continuação do ritmo de pro
gresso que lhe Imprimira Agamenon Maga
lhães. 

A9ul está porque Pernambuco vem a -esta 
Assembléia de mãos vazias. Mergulharam-no 
na polltlca e por um ti:lz não se afogou . 

Contudo, o Diretório, à beira d'água, fêz 
o que a seu alcance estava. Quando se elabo
rava a Constituição do estado, por melo de 
entendimentos com deputados amigos, conse
guiu nela fixar alguns dispositivos da chama
da Lei Oeogrã!lca, e entre outros, o seguinte: 

"A divisão administrativa será fixada 
em lei qülnqüenal , baixada nos anos de 
milésimo três e oito, para vigorar a par
tir do ano seguinte. O quadro territorial 
o estado obedecerá às normas orgâni
cas estabelecidas na Convenção Nacional 
de Estatlstlca" ( §§ 1.0 e 2. • do artigo 103 
da Constituição). 

:tstes dispositivos começam a germinar. 
Quando de passagem por Pernambuco o en

genheiro Chrlstovam Leite de Castro e o Dr. 
Rafael Xavier," tivemos - êles e membros do 
Diretório - um entendimento com o já então 
governador de fato e de direito, Barbosa Lima 
Sobrinho e o secretário da Agricultura Barros 
Barreto, e ficou estabelecido que seria orga
nizada a Comissão de Reforma da Divisão Ad
ministrativa nos moldes anteriores, sendo lan-

. çadas bases, também, para levantamento do 
mapa geral do estado, com o concurso técnico 
do Conselho Nacional de Geografia. 

A primeira parte foi já cumprida. Pelos 
atos 1 826 e 2 211 de maio do ano corrente·, foi 
organizada a Comissão de "Divisão Administra
tiva, na qual, como nas anteriores, sou o re
presentante do governador e cuja direção está 
a meu cargo. 

Acontece que à Assembléia Legislativa tem 
sido apresentada uma porção de projetos sô
bre a criação de novos munlclpios. 

Como o eleitorado de Pernambuco me en
viou, após a Constituição, àquela Assembléia, 
onde agora assento, venho procurando harmoni
zar os interêsses polltlcos com os administra
tivos e geográficos e , de certo, êsses pro
jetos passarão pelo cadinho das normas · do 
I.B .G.E . , adaptando-se àquele preceito que 
conseguimos fôsse lncluldo na Carta Magna do 
estado. 

Trazemos as mãos vazias quanto a traba
lhos realizados, pois, repetimos, as lutas poll
tlcas e a Instabilidade de govêrno não nos per
mitiram fazer nada, mas damos aos compa
nheiros um' punhado de esperanças. 

Recife, 25 de junho de 1948. 

--

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

AO Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla dlfusio da blbilo
grafla referente à geografia brasileira. 

B. G. - 6 
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Livros 
ERNESTO CRUZ - Belém (Aspectos 

geo-sociats do município) Livraria 
José Ollmpio Editôra - Rio. 

l!:ste livro não é propriamente um 
guia de turismo, a exemplo dos que 
usam, hoje, com inegável proveito, os 
norte-americanos. 1::, antes, um estudo 
histórico-geográfico do municipio de 
Belém do Pará - cuja importância, 
no cenário geral das terras amazônicas, 
salta aos olhos de todos. O livro está 
dividido em seis partes, que são: 1) 
"Da fundação de Belém às campanhas 
nacionalistas"! 2) "Panoramas geo
humanos"; 3) "A Cabanagem e seus 
efeitos politicos e sociais; 4) "Costu
mes e tradições"; 5) "Belém do s~ulo 
XIX"; 6) "Administrações municipais". 

O primeiro capítulo do .volume nos 
relata "A conquista da terra". Re
monta ao mês de dezembro do ano de 
1615, em que os Portuguêses se apres
tavam para alcançar o domínio do 
Grão-Pará - depois da frágil tentativa 
de colonização ali feita pelos Fran· 
'*ses. Ao capitão-mor Francisco Cal
deira de Castelo Branco cometeu-se a 
emprêsa, assegurando-se-lhe, em con
seqüência, o título de "Descobridor e 
Primeiro Conquistador do Amazonas". 
A expedição marítima que então se 
organizou para a conquista contava 
(ie um patacho, 'uma caravela e uma 
1ancha grande, sendo pilôto-mor da 
frota Antônio Vicente Cochado. Em 12 
de janeiro de 1616, ancorava a frota 
portuguêsa na baía chamada pelos na
turais, "Paranaguaçu". Ali deu Castelo 
Branco inicio à construção, em -ponto 
elevado, de um fortim de madeira que 
se veio a chamar "Presépio" e foi o 
baluarte inicial de El-Rei nas terras 
despovoadas do Grão-Pará. A primeira 
batalha por vencer foi a resistência 
dos silví~olas, sobretudo dos Tupinam
bás e Pacajás. Serenado o tumulto das 
armas puderam os conquistadores de
dicar-se às fecundas tarefas da paz. 

Entre estas, a principal era a edifica
ção da cidade, sendo um dos primeiros 
moradores o famoso sertanista Bento. 
Maciel Parente. Antes do fim do sé
culo XVIII, Belém estava dividida em 
duas freguesias: a da Sé e de Sant'Ana 
sendo a primeira de remota fundaçãQl 
e datando a seg\lnda, de 1727. Ai por 
volta de 1839 <informa o autor), a 
cidade possuía 35 ruas, 31 travessas 
e 12 largos. Os grandes largos eram 
o da Pólvora (que ainda hoje conserva 
o nome, na bôca do povo), dos Quar
téis, do Palácio da Sé e o de São José .. 
Em 1840, mudou-se o nome do · largo
de Pólvora para o de "praça Pedro II'~ 
mas, depois de algum · tempo, voltou 
à· denominação primitiva por estar 
muito arraigada no uso popular. "Em 
ofício datado de 2 de maio de 1840' 
- escreve o autor - o presidente da 
província, Dr. João de Miranda, reco
mendava à Câmara Municipal qu~ 
mandasse proceder à numeração das 
casas e designação das ruas, travessas, 
becos e largos, com os nomes que ti
vessem, ou que parecessem adequados. 
dada a preferência aos mais antigos". 
No primeiro lustro do presente século. 
Belém apresentava 47 ruas, 52 traves
sas, 13 estradas, 1 boulevard, 6 pra
ças, 10 largos e 3 averudas. A crônica 
religiosa de Belém merece especial 
atenção ao Sr. Ernesto Cruz. Assim é 
que ticamos sabendo que a primeira 
construção dêsse gênero, que ali se fêz, 
foi o Hospício do .Una, residência dos 
Capuchinhos de Santo Antônio, à mar
gem oriental da baía de Guajará, três 
quartos de légua distante da cidade. 
Era uma edificação singela, tôsca, co
berta de palha, levantada em 1617. 
Seguiram-se-lhe: o convento dos Car
melitas Calçados, na Cidade Velha, e 
os conventos de Santo Antônio e o 
de Nossa Senhora das Mercês e Re- . 
denção dos Cativos. A igreja de Santo 
Alexandre, construida pelos jesuitas, 
data de 1653. Do seu púlpito pregou, 
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muitas vêzes, o padre Antônio Vieira. 
Nos últimos tempos vem servindo à re
sidência dos bispos, sendo, . como nos 
informa o autor, "dos mais notáveis 
monumentos históricos e artísticos de 
Belém" . Naquele mesmo ano, criou-se 
a Casa de Vero-Pêso, ou seja, a repar
tição incumbida da cobrança dos im
postos advindos de entrada e saída de 
gêneros destinados ao consumo pú
blico. Em 1706, os religiosos da Cbnc'ei
ção da Beira e Minho, construiram o 
convento de São Boaventura e, em 
1749, os da Piedade erigiram o de São 
José. O Palácio do Govêrno, que se aca
bou de construir em 1771, foi a mais 
importante construção que viu a Be
lém colonial. E o Hospital da Caridade 
fundou-se no século XVIII, por ini
ciativa do pispo D. frei Caetano Bran

, dão. Nà segunda metade do mesmo 
século por ordem do conde de Vila 
Flor, procedeu-se à demolição do Ar
mazém da Pólvora, situado no largo 
do mesmo nome, o qual tem, hoje, ofi
cialmente, o de praça da República . 
Muitas das antigas edificações de Be
lém (adverte o autor) ainda existem 
hoje : haja vista, por exemplo, o Cas
telo, ~ fortaleza da 'Barra, as igrejas 
de Santo Alexandre, Mercês, Santo 
Antônio, o convento de São José, o Pa
lácio do Govêrno e outros. O capítulo 
"Usos e Costumes" é dos mais inte
ressantes do livro do Sr. Ernesto Cruz. 
Quase meio século após a fundação da 
cidade por Francisco Caldeira de Cas
telo Branco (diz o autor) Belém não 
apresentava quase nenhum progresso e 
seus habitantes viviam em meio de 
grandes privaçõ(:!s. Era o que cqnfes
sava o Senado da Câmara na repre
sentação endereçada em 15 de janeiro 
de 1661, ao grande pregador padre 
Antônio Vieira. A tal ponto chegavam 
as necessidades que não havia com que 
pagar "ao vigário da matriz o seu or
denado, nem aos capuchos de Santo 
Antônio" (Anais Hist-Ortcos do Estado 
do Maranhão) , por Bernardo Pereira 
de Barredo. O Senado da Câmara diz 
que, no citado anó de 1661, deixaram 
de vir à cidade, para as festas do 
Natal "as famílias de alguns homens 
nobres, por causa das suas filhas don
zelas não terem que vestir . . . " e que 
"todos os homens, geralmente até os 
mais principais, andam vestidos de 
pano de algodão tinto de pr.êto". li:sse 
pano vendia-se, então, a três tostões 
a vara, quando, em outras épocas, não 
valia mais que cem réis cada vara . ... 
Se assim ocorria com os homens prin
cipais do lugar, que dizer dos escravos 

.das fazendas? "Andavam nus, sem dis
tinção de sexo"' - informa a aludida 
representação. O padre Vieira viu na 
representação, um recurso dos mora
dores principais que tinham por escopo 
obter o restabelecimento do rendoso 
negócio do cativeiro dos índios. Por 
isso não respondeu à representação -
do que adveio, mais tarde, não só a 
prisão do padre como a expulsão dos 
jesuítas, do Pará . Em carta que es
creveu ao marquês de Gouveia, em 
setembro de 1662, dizia o grantle pre
gador lusitano: "Bendito seja Deus que 
sôbre fazermos tantos extremos pelo 
servir, e sôbre o servirmos e padecer 
tanto por êle, e sôbre nos despojarem 
de nossas casas e igrejas, e nos afron
tarem e nos prenderem e nos dester
rarem, ainda havemos de ser réus e 
isto em terra de católicos e do mesmo 
rei que lá ds mandou e cujas são as 
leis que se quebraram e o nome que 
se desprezou". Poucos anos antes, ou 
seja, em 1654, dizia o padre Vieira, 
dando balanço às cousas da terra: 
"Tudo quanto há na capitania do Pará, 
tirando terras, não vale dez mil cruza
dos, como é notório, e desta terra há 
de tirar N. do N. de cem mil cruzados 
em três anos, segundo lhe vão logrando 
bem as indústrias". Ao própdo•rei de 
Portugal escrevia o pregador: "O Ma
ranhão e o Pará é uma Rochela de 
Portugal e uma conquista por con
quistar e uma terra onde V. M. é no
meado e não obedecido". 

No século XIX, estava o Pará mui 
distante daquelas tristes realidades 
enumeradas pelo àutor da Clavis Pro
phetarum . Os costumes eram, em ge
ral, os dos Portuguêses, transmitidos 
de pais a filhos, no decurso de várias 
gerações. As damas trajavam à moda 
européia. Não lhes era estranho "o 
lavor de bordar, de coser, de bilrar ren
das, e de lavrar de agulha ou de penas 
atavios de flores". Até o ano de 1749, 
o dinheiro corrente na cidade era re
presentado por novelos de lã ou gê
neros da terra. Com o decreto régio de 
12 de junho de 1748, ficou estabelecido 
o uso do dinheiro amoedado, vindo 
daí o "seu curso ,e uso no Pará". As 
festas religiosas contavam com a pre
sença da maioria dos habitantes, sendo 
a mais popular a da Nossa Senhora de 
Nazaré; cuja ermida se construiu em 
1774. O Cirio de Nazaré; hoje, uma das 
tradições religiosas mais célebres de 
todo o país. Quem lhe deu organização 
foi, em 1793, o governador e capitão
.general do Grão-Pará e Rio Negro, D. 
Francisco de Sousa Coutinho. Depois 
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de solenissima procissão, abria-se o 
largo de Nazaré para a feira aonde 
confluíam pessoas provindas de vários 
pontos do estado. Vendiam-se, nas bàr
racas então armadas, os produtos da 
terra: cacau, baunilha, guaraná, arroz, 
urucu, utens1lios de cerâmica indígena, 
rêdes, peixe salgado, etc. 

Entre êsses produtos são conheci
dissimos: o açaí, bebida feita com o fru
to de uma palmeii:a nativa, abundante 
em todo o Pará; o tacacá, mistura de 
tucupi com a goma de mandioca; o 
beiju-sica que, segundo Baena, "foi 
inventado pelas mulheres portuguêsas 
à semelhança dos filhós de massa de 
trigo". Muitos cronistas antigos pro
clamam as excelências dessas comidas 
e bebidas, que, segundo êles, são fatô
res de longevidade. Como quer que 
:1eja, a culinária paarense é das mais 
características do Brasil, merecendo, 
por isso mesmo, a atenção especial dos 
estudiosos. 

- No que toca à história politica 
e social do Pará, deve-se assinalar, 
pela sua importância, o capítulo desta 
obra intitulado "A Cabanagem". Esta 
é, diz o autor, "a página mais emocio
nante e dramática da história da Ama
zônia". O movimento, nascido de uma 
explosão de ódios longamente concen
trados, atingiu a maioria dos habi
tantes da província. Nasceu principal
mentebdas l\Itas partidárias, que cava
vam a ismos entre as famílias, e, ainda, 
da inabilidade de certos administra
·dores provinciais, que, propendiam 
acintosamente para esta ou aquela fac
ção. O autor atribui ao governador Lôbo 
de Sousa, parte da responsabilidade na 
deflagração do movimento. A primeira 
tentativa de revolta teve como conse
qüência a prisão do cabana Félix An
tônio Clemente Malcher. Foi, precisa
mente, êste caudilho quem assumiu a 
administração da província depois do 
assiu;sínio do presidente Bernardo Lôbo 
de Sousa, pelo cabana Domingos Onça. 
O caudilho Malcher achava-se prêso 
na Fortaleza da Barra desde a vitória 
das fôrças legais no Acará. Aquela for
taleza foram-no buscar os revolucioná
rios no dia em que deflagrou o movi-

mento. O govêmo de Malcher teve, po
rém, escassa duração, uma vez que, 
havendo entrado em conflito com outro 
chefe cabano, foi derrotado e obrigado 
a refugiar-se a bordo do brigue "Ca- · 
cique". O govêrno rebelde, de Francisco 
Pedro Vinagre, começa a 21 de feve
_!:eiro de 1835. Contam-se episódios 
curiosos dessa época, ·tais como o de
safio que fêz o chefe cabano a uma 
esquadra francesa de 40 canhões que 
exigia (em represália por vexames im
postos ao cônsul francês) se levantasse, 

, no mastro da principal fortaleza da 
cidade, a bandeira daquele país. De
pois de quatro meses de investidura de 
Vinagre no govêrno da província, chega 
a Belém o marechal Manuel Jorge Ro
drigues, nomeado por carta imperial 
presidente dela. Apesar de vir despro
vido de tropas, o delegado imperial foi 
bem acolhida pelos cabanas, que lhe 
deram posse pacifica no govêrno. Os 
rebeldes, sob o mando de Antônio Vi
nagre, irmão de Francisco Pedro Vina
gre, tomaram a direção do interior da 
província, com suas armas e bagagens. 
Em conseqüência porém de um ataque 
dos cabanas a Vigia, foram l'resos 
muitos inocentes, o que fêz lavrar de 
novo, a revolta no Pará. l!: ai que come
ça a aparecer a figura de Eduardo 
Francisco Nogueira, que passou à His
tória sob o apelido de Angelim e cons
titui uma das figuras mais curiosas 
da crônica nacional. Foi o 13.º pre
sidente da província do Pará. A vida 
de Angellm tem cenas de grande bra
vura moral, como aconteceu quando 
reagiu patriôticamente a uma imposi
ção humilhante da Jragata inglêsa 
"Belvidera". 

Os episódios, bem como a narração 
de usos e costume'S, contidos neste vo
lume, são de molde a torná-lo grande
mente sugestivo para os que se inte
ressam pelo estudo da nossa formação 
político-social. Belém é trabalho opu
lento, sem maiores pretensões literárias, 
mas evidentemente ditado pelo espírito 
do amor à verdade - virtude máxima 
que se deve exigir em obras desta na
tureza e feição. 

J. Sampaio Ferraz 

Periódicos 
REVISTA BRASILEffiA DOS MUNICÍ

PIOS - Ano I ns. 1-2 - janeiro
junho de 1948. Rio de Janeiro. 

Em ritmo trimestral acaba de ser 
lançada essa publicação, sob os auspi-

cios do Conselho Nacional de Estatísti
ca e da Associação Brasileira dos Mu
nicípios, e editada pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística. Nas
ce ela da necessidade de se congrega
rem os nossos especialistas em tôrno 
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de um .movimento que ganha corpo no 
país, encontrando, inclusive, eco e in
centivo nas altas esferas da adminis
tração pública brasileira. Um órgão 
que si.rva de veículo ao pensamento dos 
estudiosos da organização brasileira, 
divulgando estudos sobre os vários as
pectos da vida municipal afim de tor
nar"'t:onhecido o problema na sua com
plexidade, tal o destino que se confere 
à Revista Brasileira dos Munidípios . 
O seu aparecimento assinala assim uma 
etapa superior de uma tendência que 
há muito se vem afirmando no país, 
com pronunciamentos isolados tanto 

'de políticos quanto de estudiosos dos 
problemas brasileiros, no sentido de 
devolver aos municípios a posição de 
relêvo que lhes cabe nos quadros da or
ganização nacional. 

· Semelhantes propósitos sofreram 
um impulso considerável com iniciati
vas e contribuições do I. B. G . E . , des
de o desenvolvimento dos estudos re
gionais, sociais e econômicos, levanta
mento de mapas, organização de re
gistos, cadastro, etc., a;té \os · Convê
nios Nacionais de Estatística Munici
pal, e a conseqüente criação çlas Agên
cias MU'nicipais de Estatística, modelar
mente organizadas. O interêsse dessa 
instituição em promover o progresso 
dessas "células vivas" da nacionali
dade, pelo melhor conhecimento do que 
representam para a vida do pais, e 
das potencialidades que cumpre serem 
valorizadas, ressurge agora com o lan
çamento dessa publicação "dedicada 
à divulgação e ao estudo dDs assuntos 
e problemas de interêsse municipal". 

· As principais contribuições incluí
das nesse número, que indicamos abai
xo, servem para demonstrar o cará
ter amplo da Revista acolhendo do
cumentário variado e o depoimento 
especializado sôbre os aspectos mais 
diversos que o problema comporta . 

Océlio de Medeiros - Introdução 
à' Sociologia Jurídica do Município 
Brasileiro. 

J . Roberto Moreira - A Adminis
tração Municipal e o Ruralismo Peda
gógico. 

H. E. Alvim Pessoa - O Fator 
Espiritual na Campanha Municipalista. 

Afonso Almiro - A Discriminação 
de Rendas e. os Impostos Pessoais. 

Costa Pôrto - O Cooperativismo 
e a Revitalização da Economia Muni
cipal. 

Carlos Dodsworth Machado - O 
Município e a Imigração. 

, Creso Teixeira - Impôsto Terri-
torial. 

A parte que podemos chamar do
cumental, abrange assuntos distribuí
dos pelas seguintes secções: Adminis
tração e Urbanismo; Vultos do Muni
cipalismo Brasileiro; O Município no 
Parlamento; Documentos Históricos; 
Genealogia Municipal; Legislação e 
Jurisprudência; Inquéritos e Reporta
gens; Notícias e Comentários; Vida 
Rural ; Bibliografia; Através das Re
vistas; Estatística Municipal. 

J .. M.C.L . 

ACTA AMERICANA - Vol. VI - N.º 1 
e 2 - Enero-junio, 1948. 

Reúne esta publicação da Socieda
de Interamericana de Antropologia e 
Geografia algumas contribuições sôbre 
vários problemas americanistas nos pa
noramas culturais, históricos e geo-hu
manos. Destacamos o estudo compreen
sivo do antropólogo americano John 
Howland Rowe sôbre "The Ri:ngdon of 
Chimor''. e "Estudios somatologicos en 
índios mapuches de la província de 
Cautin (Chile)", por Carlos Renckel 
Ch. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO COMER
CIAL DE FLORIANÓPOLIS - Ano 
34 - Florianópolis, abril e junho 
de 1948. 

. Regista este órgão da Associação 
Comercial de Florianópolis os fatos de 
maior interêsse nos campos econômi
co, financeiro e comercial do estado, 
em pequenos tópicos nos quais são ba
lanceados as atuais possibilidades e 
perspectivas próximas. Desses tópicos 
merecem salientados os seguintes : "0 
trigo em Santa Catarina", "O polvilho 
de mandioca e o sagu e um novo su
cedâneo", etc. 

BOLETIN - The municipal diqest o/ 
the AmeriCas - Afio IX - Ns. 
4, 5 e 6 - abril-mayo-junio -
La Habana (Cuba), 1948. 

. Novo ·número dessa publicação edi
tada pela Comis5ão Pan-Americana de 
Cooperação Intermunicipal, contendo 
matérias informativas sôbre os assun
tos municipais referentes aos seguin
tes países: Canadá, Cuba, EE. UU. da 
América, Haití, México, Peru e Pôrto 
Rico. 



Contribuição bibliográfica 

especializada 

Boletim do Serviço Geológico e Mineralógico 
do Brasil 

índice dos assuntos constitutivos dos boletins ns. 1 a 99 

(Ns. 42 a 51) 

BOLETIM 42. - Jazidas de minérios 
de chumbo no estado de São Paulo 
- Glycon de Paiva. 1929, 25 pá
ginas, 2 mapas, 3 cortes geológicos, 
8 fotos. 

Generalidades. A distribuição das 
jazidas de galena; fisiografia; curso 
do rio Ribeira; perfil do seu talvegue, 
relêvo da região; situação topográfica 
dos depósitos minerais; geologia ge
ral; série Açungui; distribuição; es
·trutura da formação; tectônica;· erup
tivas; granitos e diabásio; secção geo-
lógica Apiai-Furnas; descrição litoló
gica; idade da série; rochas infossilí
feras; discu5são da idade por Eusébio 
Paulo de Oliveira; provisóriamente or
doviciana; jazida de Furnas; situação; 
exploração; geologia; o calcáreo de 
Furnas; atitude; o filão miner'al; po
tência; "cavalos"; zona de oxidação da 
jazida primária; capa e lapa do filão; 
movimentos diferenciais; os minerais 
da zona de oxidação; gênese da jazida; 
mecanismo metassomático; volume; 
teor e tonelagem de chumbo e prata da 
jazida; traçagem e técnica da explo.:. 
ração da jazida, tratamento do miné
rio; volume diário extraido; tranSJ.>Orte; 
destino; preço do transporte; as solu
ções do problema do transporte; outras 
ocorrências; Pinheiros; calcáteos; o fi
lão de minério; os minerais do filão; 
quantidade e destino do· minério; geo-
1.0gia em tôrno de Pinheiros. Santo 
Antônio, Carvalho, Pôrto Velho e Pa
vão; situação; fisiografia; geologia; fi
lão; de pouco interêsse econômico apa
rentemente; Barra das Criminosas: 
forma de ocorrência; o vieiro mineral; 
capa filitlca; outras ocorrências; jazl
mento de pequeno valor no momento. 

BOLETIM 43. - Aspectos econômicos 
da mica. - Djalma Guimarães. 
1929, 34' páginas, 1 diagrama de 
classificação de mica, ' bibliogra
fia de 4 obras. 

Variedades de micas exploradas 
industrialmente; composição; prop:r;;ie
dades cristalográficas e fisicas; clas
sificação segundo a côr e manchas; ou
tras classificações e designações; gê
nese; teorias; mecanismo da deposi
ção; condições geológicas necessárias à 
formação e conservação econômica da 
mica; geologia e distribuição geográ
fica das jazidas; notas de Kilburn 
Scott sôbre a mica de Santa Luzia de 
Carangola; ocorrência da mica em Mi
nas, Goiás, São Paulo, Bahia, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Paraíba; o 
pegmatlto do Rio d'Ouro; análise do 
feldspato. Estado atual do mercado 
mundial da mica. Classificação; clasS1-
ficação na extração; classificação pelas 
dimensões da placa; classificações ame
ricana, canadense e indiana; especi
ficações segundo a aplicação; usos; na 
indústria elétrica; como material trans
parente; em aparelhos óticos; em apa
relhos de acústica; mica reconstituída; 
vários usos da mica pulverizada; expe
riência de Stinkson e da Grand Trumk 
Railway, como isolante; distribuição do 
consumo da mica triturada nos Estados 
Unidos; mistura com enxôfre e óxido 
de ferro para isoladores elétricos; apli
cação de mistura ao vidro, utillzação 
de rejeitos da mica; processo usado 
em Denver, Colorado; preparo da mica 
para o mercado; processo e maquinis
mo de trituração e lavagem; centros 
consumidores; centros produtores; va
lor da mica e situação atual do merca
do; técnica de embalagem e venda da 
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mica; preços; fatôres· da sua deprecia
ção; substitutos da mica; papel com
primido; baquelite; "pertinax"; "ralear_ 
ta". Processos de lavra; espécies de 
jazimento; condições econômicas para 
exploração; métodos da exploração 
aplicados a jazidas de mica; céu aber
to; condições econômicas; trincheira 
aberta; galerias cruzadas; condições de 
trabalho; poços; recomendações; per
furação e tiro de mina; furo e mar
telete. Custo da perfuração; perfura
ção manual; custo; perfuração mecâ
nica; custo; desmonte a explosivo; 
custo; remoção do estéril; exemplo de 
custo da extração em uma jazida que 
trabalhou alguns anos; porcentagem 
de mica em rocha para que uma jazida 
seja explorável econômica.mente ; por
centagem dos diferentes tipos de mica 
que um bom depósito dev& dar. Pre
paro da mica; limpeza da mica; corte; 
escolha; classificação; aproveitamento 
do rejeito e resíduos; Considerações 
sôbre a indústria extrativa da mica no 
Brasil; decréscimo na produção em 
1921; análise da causa dêste decrés
cimo; quadro da exportação de mica 
de 1900 a 1928. Lugares de ocorrência 
de mica no Brasil. 

BOLETIM 44. - Estudos geológicos na 
Chapada Diamantina, estado da 
Bahia. - Horace E. Willliams. 1930, 
16 páginas, 1 mapa geológico, 7 
cortes geológicos, 46 fotos. 

Considerações i;ôbre a região e os 
trabalhos nela realizad95; itinerários 
das excursões; secção geológica Bela
Vista-Orobó; serra de Orobó; seu re
lêvo; geologia; tectônica e gliptogê
nese; estrutura; tectônica e eruptivas 
básicas da serra Jacobina; serpentina 
entre Araçás e Pega; argilas terciá
rias de Canabrava; calcáreo de Cam
buí da série Estância; o. "murundu"; 
geologia econômica; secção geológica 
Pega-Araçás; serpentina de Araçás; 
pederneiras no calcáreo; folhelho de 
Pega; os quartzitos de· Chapéu de Pe
dra; sua relação litológica com a Cha
pada Diamantina; a Lagoa Encanta
da; um meio de regularizar a descar-

. ga do Paraguaçu do efeito das en
chentes; secção geológica Itaeté-Serra 
de Sincorá; calcáreo, folhelhos e tec
tônica; a serra dos Araçás; secção Rio 
Piabas-Bebedouro; conglomerado de 
Bebedouro; os folhelhos vermelhos com 
drift, depósitos glaciais supunha a 
princípio Eusébio Paulo de Oliveira; 

série de Lavras na Serra Sincorá; 
drift na base dos folhelhos e no cal
cáreo; o Poço Encantado, um sink 

· hole; descrição; secção geológica Bela
-Vista-França; ausência de calcáreos; 
tabuleiro terciário perto de Andaraí 
e Duas Barras; folhelhos vermelhos e 
quartzitos em anticlinal próximo a 
Bela-Vista; planície · terciária entre 
Duas Barras e Andar.aí; as profundas 
grotas. Conclusões; praias fósseis, água 
sa~gada; os folhelhos vermelhos e a 
glaciação. 

BOLETIM 45. - Província magmá
tica de Roraimã. Brasil setentrio
nal. - Djalma Guimarães. 1930, 
57 páginas, 1 mapa dos afloramen
tos, 15 micro-fotos, 3· desenhos de 
câmara clara. 

Exposição das condições de jazigo 
dos diabásios mirmequíticos do Alto 
Rio Branco, por Glycon de Paiva; loca
lização dos afloramentos; relance to
pográfico, fisiográfico e geológico da re
gião; considerações sôbre a eruptiva do 
lacolito de Roraimã; de Mê-Uê, de Ai
carem e de afloramentos da planície; 
o arenito Roraimã. A província mag
mática de Roraimã. Estudo petrográ
fico minucioso dos tipos diabásicos 
ocorrentes na região, com interêsse 
particular nos piroxênios, minerais si
nantéticos e plagioclásios zonados; hi
perstênio diabásio; diabásio e gabros 
com mirmequita; gabro quartzífero. Re_ 
sumo e leves reparos ao traball>.o de 
J : B. Harrison sôbre as rochas basál
ticas da Guiana Inglêsa e quadros de 
análises de rochas do mesmo trabalho. 
Estudo petrográfico pormenorizado das 
rochas com olivina coletadas por Eusé
bio Paulo de Oliveira, em Monte Ale
gre, Pará; as duas fases na consoli
dação de magma basáltico de Monte
Alegre; variação das propriedades óti
cas dos piroxênios com a variação de 
sua composição química; mesma varia
ção para os feldspatos; mecanismo de 
variação de composição dos minerais 
na câmara magmática; mecanismo da 
variação química no magma e forma
ção de hiperstênio; o fenômeno da 
hiperstenização do diopsidio magnesia
no; considerações físico-químicas sô
bre o possível processo químico das 
transformações minerais na câmara 
magmática de Roraimã. Gênese de 
mirmequita e minerais sinantéticos em 
rochas básicas. · · 
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BOLETIM 46. - A geologia do petr6-
leo no estado de São Paulo. -
Luis Flores de Morais Rêgo. 1930, 
110 páginas, 3 cortes geológicos, 
23 fotos, bibliografia de 125 obras. 

1.ª Parte - Geologia do estado de 
São Paulo. Noticia histórica sôbre as 
Investigações geológicas no estado rea
lizadas por Varnhagen, Eschwege, Mar
tius e Spix, Mawe, José Bonifácio de 
Andrada e Silva, Pissis, Carlos Rath, 
João Tibiriçá, Piratininga, João da 
Silva Couth1ho, barão de Capanema, 
Comissão Geológica do Império, Hartt, 
Derby, Rathbun, Gonzaga de Campos, 
Francisco de Paulo Oliveira, Hussak, 
João Pedro Cardoso, Guilherme Flo
rence, Joviano Pacheco, Jordano Ma
chado, Arrojado Lisboa, Zeiller, Wood
ward, Cope, Von Ihering, White, Eu
sébio de Ç)liveira, Woodworth, Gersan 
Alvim, Bourdot Dutra, Milward, Oli
veira Roxo, Glycon de Paiva, Du Teit, 
van Huene, Washbume. Formações 
arqueanas; distribuição, estruturas, li
tologia, etc., do complexo cristalino. 
Formações eoploozóicas; série de São 
Roque; geólogos que a estudaram; li
tologia; metamorfismo; afloramentos; 
os calcáreos algonquianos e seus aflora
mentos, granito algonquiano; diabá
sios e augitaporfiritos; tectônica e es
trutura; identidade com a série Açun
gui. Recursos minerais; jazidas de 
chumbo; veeiro de ouro e ouro de alu
vião; granito polido do salto Itu; mag
netita de Pirapora; calcáreo para ci
mento e cal. Distribuição dos granitos 
arqueanos e algonquianos. Formações 
devonianas; arenito das Furnas ou Fa
xina; caracteres litológicos, tectônica 
e eruptivas ; diamante; distribuição da 
série; possibilidade de devoniano em 
profundidade no interior do estado . 
Considerações gerais sôbre o sistema 
de Santa Catarina; a Terra de Gond
wana; a coluna clássica de White. 
Série Itararé; primeiras suspeitas da 
origem glacial; evidências de glacia
ção; considerações sôbre os depósitos 
glaciais; sua gênese; o tilito e suas 
exposições sôbre os depósitos glaciais; 
formações subglaciais, eskers, kames 
e deltas fluviais; arenitos subglaciais 
de rtu e do rio Itararé; folhelhos sub
fiuviais de Itapetininga; pelodito; 
desmopelOdito ou varvito; loessitos; 
fósseis marinhos da série Itararé 
em Paraná e Santa Catarina; hetero
pia; fases glaciais separadas por 
fases torrenciais; distribuição da série 
Itararé; considerações sôbre glacia
ção. Eruptivas nefelinicas; afloramen-. 

tos no pais; segundo Derby, um mesmo 
magma com diferenciações; os tipos 
de rocha; distribwção e idade aparen
te. Série Tubarão; posição na coluna 
geológica; litologia; grupo Bonito, suas 
rochas; grupo Palermo, Suas rochas; 
calcároo silicoso no contacto dos 2 gru
pos; afloramentos do calcáreo; flora 
fóssil; afloramentos do carvão; análise 
do carvão; perfil do Tubarã~ no furo 
de Alambari e na sondagem da Gra
minha; considerações sôbre a idade do 
carvão e a deposição da série · Tuba
rão; formação Tatuí. Série Passa Dois; 
considerações sôbre os suas camadas; 
divisão em 2 grupos e exclusão do 
calcáreo da Rocinha de · grupo; série 
Corumbatai; grupo Teresina com in
clusão do calcáreo da Rocinha; gru
po Irati; seus caracteres e fósseis; 
GI"}lpo Estrada Nova seus caracteres e 
fósseis; ambiente gerador dos grupos; 
afloramentos do grupo Irati; grupo 
Estrada Nova, seu ambiente gerador e 
perfil na sondagem de Alambari; con
cepção de Du Toit; os fósseis do Irati 
e seu habitat; os fósseis da Estrada 
Nova e locais de ocorrências; os estu
dos paleontológicos de Reed e a di
visão do Estrada Nova em dois grupos; 
ocorrência do Teresina em São Paulo; 
as ocorrências do novo grupo Estrada 
Nova em São Paulo; as madeiras fós
seis do Passa Dois. Série São Bento; 
composição litológica; transgressão 
total e parcial e seu suposto meca
nismo epirogênico; grupo do Rio do 
Rastro, suas rochas coloridas e me
canismo da coloração; grupo Serri
nha, base do grupo Rio do Rastro. 
Arenito de Botucatu; arenito Piram
bóia; eruptivas da serra Geral; len
çóis e superfícies de junção da erupti"'
va; inclusões, posição estratigráfica 
dos lençóis; intervalos -das fases sedi
mentares e eruptivas; diques, sills e 
bossas eruptivas; ação de contacto da 
eruptiva; distribuição da eruptiva; pe
trografia dos tipos eruptivos; diabá
sio1 augtta-porfirito. toleito, trapp, es
pil1to e amígdalas; cobre; terra roxa, 
divisão da série Rio do Rastro; cama
das da Serrinha e camadas de Santa 
Maria; ós fósseis, moluscos, répteis e 
madeiras fósseis; escamas de peixes 
no Paraná e crustáceos no Paraná e 
São Paulo; répteis e vermes do Botu
catu. Nota sôbre os arenitos Botucatu 
e Pirombóia, por Eusébio de Oliveira; 
retrospecto histórico dos estudos geo
lógicos desde 1889 até 1929, com con
siderações de Derby, Francisco Paulo 
Oliveira, Gonzaga de Campos, Florence, 
White, Joviano Pacheco, Arrojado Lis-
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boa; perfil do Botucatu na sondagem 
da Bocalna. A estrutura das camadas 
do Sistema de Santa Catarina em São 
Paulo. Considerações sôbre ambiente 
da deposição; tectónica; acidentes es
truturais; conexão entre estruturas e 
eruptivas; . os modos de determinação 
dos acidentes estruturais; o horizonte 
mais alto de silex e a base do Irati; 
discussão e locação das estruturas pe
trolíferas em São Paulo. Formação cre
tácea; o arenlt.o de Bauru e seu cria
dor; constituição litológica; resíduo pe
sado conglomerado basal; moluscos; 
peixes e répteis do Bauru; fácies terrí
gena, água doce; transgressão do Bau
ru; distribuição. Formações cenozóicas; 
bacia pllocênlca do Paraíba; distribui
ção, rochas e fósseis; bacia pllocênlea, 
Bonfim; distribuição, rochas e fósseis; 
bacia pliocênlca de argilas infossllíferas 
de São Paulo, suas exposições, colora
ção e ambiente gerador; formação su
perficial pliocênica do alto dos planal
tos, ambiente gerador e constituição, 
litológica. Considerações sôbJ:e as for
mações · quaternárias em São Paulo; 
terraços nuviais de Piracicaba; depó
sitos de cavernas de Ribeira de Igua
pe; sambaquis da costa; terra roxa e 
vasas; areias e cascalhos dos leitos dos 
rios; discriminação entre hôlocênio e 
pleistocênio no Brasil; fenômenos 
pseudo-diastróficos terciários no Brasil. 
Quadro sinóptico das formações geo
lógicas de São Paulo. Geomorfologia 
do estado de São Paulo; abaixamentO 
cenozóico da região litoral, seguida de 
pequena emersão; os vales do Ribeira 
de Iguape e Paraíba; panorama oro
gráJico das serras do 'Mar, Mantiqueira 
e I"aranapiacaba e rios Paraiba e Ri
beira; a Serra Geral e . suas denomina
ções locais em São Paulo; a grande es
carpa da série São Bento; o planalto, 
seu relêvo e sua rede hidrográfica; 
evolução do processo responsável pela 
topografia e drenagem a ttiais; erosão 
terciária; captura do alto Paraíba; 
movimentos epirogênlcos depois do 
abaixamento miocênio. 

2.ª Parte · - Possibilidade de exis
tência do petróleo; histórico das pri
meiras suspeitas da existência do pe
tróleo e das primeiras pesquisas no 
Brasil; o petróleo e as eruptivas; início 
das sondagens pelos governos fede
ral e estadual; formações petrolíferas 
prováveis; os indícios de petróleo; 
análise e discussão destes indícios; fo
lhelhos betuminosos; água salgada e 
sal; água sulfurosa; arenitos betumi
nosos; betumes; gás; vestígios qe pe-

tróleo; R>lhelhos betuminosos do Irati · 
destilação, composição e fradonamenu; 
do petróleo obtido; potência e possibi
lidades; análise da água salgada da 
sondagem de Alambart; análise de 
água sulfurosa de Monte Cristo· a 
ocorrência de substâncias betumin~as 
na base do arenito de Botucatu; ca
racteres de impregnação; sua natu
reza; análise do arenito de Bofete· a 
eruptiva e o folhelho betuminosa 'de 
Irati segundo Florence. Betume; deno
minações; suas ocorrências; análise do 
betume de Limeira; ocorrência de gás 
nas sondagens do Graminha e Tucum · 
perfil do trecho de gás na sondageui 
de Graminha; análise dos gases de 
Graminha .e _Rio Claro, Paraná; quadro 
da compos1çao dos gases associados ao 
petróleo; gás dos calcáreos ou dos fo
lhelhos do Irati; análise do calcáreo 
e da composição do seu gás; conside
rações sôbre a origem do gás em São 
Paulo; tentativas de extração da ga
solina de gás da sondagem em Grami
nha, São Pedro; betume no calcáreo e 
eruptiva do Irati; petróleo no poço de 
Araquá; perfil geológico do Passa-Dois 
no furo de Araquá; características e 
análise do petróleo de Araquá; ensaios 
de bromoretação de petróleo natural 
e de~~lado pelas vária;s partes do pais; 
poss1.b1lidade de petroleo ·no Tubarão. 
~ genese do petróleo; considerações 
sobre as teorias de origem inorgânica 
e de origem orgânica; processo de 
transformação das ' matérias organiza.
das em hidrocarburetos; processos 
geoquímicos e bioquímicos; teoria da 
destilação natural da hulha e linhito· 
origem pela destilação ods folhelho6 
betuminosos; condições a que deve 
satisfazer uma teoria genética de 
petróleo, segundo Beeby Thompson· 
considerações gerais sôbre o ambient~ 
gerador do petróleo; possibilldades de 
petróleo nas formações do sistema 
Santa Catarina; considerações sôbre a 
suposição do petróleo no devonlano do 
sul do Brasil, face à sua ocorrência em 
material a·nálogo na Bolívia e Argen
tip.a. O depósito dos petróleos; condi
ço~s e agentes de movimentação do pe
troleo pa;r~ a estrutura de acumulação; 
permeabilidade das rochas; condições 
de circulação do petróleo nas camadas 
do sistema de Santa Catarina; os ti
pos de estrutura e de depósito com 
que é possível conta.r em São Paulo. 
Locação dos tipos de depósito. Con
clusões; existência de ambiente; gera
dor pretérito na série Passa-Dois; ou
tros horizontes ~eradores; indícios de 
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se ter gerado 'petróleo em São Paulo; 
existência de estruturas acumuladoras; 
os métodos de locação -aplicáveis. 

BOLETIM 47. - Estudos metalúrg.icos 
e organfaação de serviços públicos. 
Relatório da viagem de estudos 
aos Estados Unidos da América 
do Norte por Luciano Jacques de 
Morais. Í930, 133 páginas, 1 es
quema de tratamento, 4 quadros de 
organização administra.tiya, 9 fo
tos. Oficio de apresentaçao do ~e
latório de visitas e observaçoes 
realizadas pelo autor. 

1.º Capitulo. - Estudos metal~
cos. Conclusões em face das excursczes 
e informações obtidas. Consideraçoes 
sôbre o emprêgo de forno elétrico no 
tratamento de minérios de zii:ico; os 
vários processos empregados; conside
rações sôbre a hidrometalurgia do zin
co· tratamento e ustulação do miné
ri~ de zinco; llxiviação, purlflcação e 
eletrólise· análise do processo eletro
li tico · cohcentração dos minérios; pro
cesso' por gravitação; processo por f!u
tuação. Esbôço para o tratamento do 
minério complexo do Morro do Bule; 
composição do minério; processo ele
trolitico o indicado; tratamen_to a ser 
dado a êste minério; condiçoes para 
o êxito de uma usina para tratamento 
do minério; considerações sôbre a ins
talação da usina. HidrOIJ?-eta:lurgia do 
cobre; o processo por via umida; cansi
derações sôbre a llxiviação do minério; 
em minério amontoado, tratamento; em 
tanques, tratamento; llxiviantes; van
tagem do ácido sulfúrico; métod_ç>s de 
precipitação do cobre; precipitaçao do 
"cobre-cimento" pelo ferro. Aproveita
mento dos minérios de cobre do nor
deste do Brasil; ocorrência do minério 
no Ceará na Paraíba, na Bahia; com
posição; 'considerações sôbre o apro-

, veitamento e tratamento dêste miné
rio, o tratamento dos minérios de 
Arizona e a vantagem do mesmo pro
cesso para as jazidas do Brasil. Visita 
às instalações "The Anaconda Mining 
& Co." em Monta.na suas 26 minas em 
trabalho· seus minérios e teor; a ro
cha regiÓnal; exploração de copre, z!n
co e prata; métodos de !_Illneraçao; 
descrição geral da organizaçao e traba
lhos; tratamento dos minérios; "Ana
conda Reduction Works" e a "Great 
Falls Reduction Works"; descrição da 
organização e tratamento das usinas; 
como subsidiário, fabricação do ácido 
sulfúrico, fosfato, arsênico; cerâmica; 
pessoal. Usinas de redução de Great 

Falis; descrição das instalações da re
finaria e sua produção; secção de la
minação; instaiação de eletrólise de 
zinco; ferro, manganês, cerâmica e 
pessoal. Descrição da instalação ele
trolítica para zinco em Anaconda e 
do tratamento do minério; instalação, 
lixiviação; eletrólise e fundição. Visita 
às instalações para tratamento de mi
nérios de chumbo, zinco e cobre de 
"International Utah"; situação; ins
talações; proveniência dos minérios; 
operações de tratamento; fornos altos, 
capacidade e operações. Descrição da 
usina de cobre; descrição da organiza
ção, instalação e operações de trata
mento dos minérios. St. Joseph Lead 
Co., Bonne Terra Herculaneum, Missou
ri; suas minas, jazidas e fornos; extra
ção e tratamento do minério. Bunker 
Hill & Sullivan, Kellog, Idaho; usinas; 
minérios; tratamento; zinco produzido; 
chumbo, J)rata e ouro; os concentrados 
e "mates" de cobre; produção diária 
de zinco, chumbo, prata, ouro, arsê
nico, sub-produto, antimônio. Usinas 
de tratamento de minérios de cobre 
e Inspiration, Arizona; jazidas da 
"Inspiration Consolidated Copper Co."; . 
seus dois tipos de minério; descrição de 
aparelhagem e do tratamento; llxivi-

. ante usado. Nero Cornelia Copper Co. 
Ajo, Arizona; rocha portadora do mi
nério, tipo d~ exploração, espécie do 
minério, teor de cobre; tratamento; 
trabalhos de sondagem; proveniência 
da água utilizada na usina. Usinas da 
American Smelting & Refining Co., 
Tacoma, Washington; tratamento tér
mico de minério de cobre e refino do 
metal; proveniência do minério, trans
porte para a usina e o seu tratamento. 
Utah Copper Co., Bingham Canyon, 
Utah, situação; sistema de exploração; 
o minério; tratamento. 
· 2.º Capítulo. - Usos não metalfur

gicos dos minérios de manganês; os 
minérios de manganês; consumo nos 
Estados Unidos, em 1925; porcentagem 
dêste minério nas várias indústrias; 
manufatura de pilhas sêcas; proce
dência do minério em condições de 
emprêgo; equação da reação na pilha; 
grau de pureza do minério e proprie
dades tisicas; preços de vários miné
rios e companhias que tratam o miné
rio; atividade de um minério de man
ganês; a atividade do minério brasi
leiro. Indústrias cerâmicas. Fabricaç~o 
de vidros; descorantes; o manganes 
como descorante; condições de emprê
go do descorante; mecanismo da des
coloração do vidro; especificações do 
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minério na fabricação do vidro; uso do 
manganês como corante; secantes para 
pinturas e vernizes; os compostos do 
manganês empregados como secantes; 
fabricação de produtos químicos; seu 
emprêgo; o cloreto de manganês; pre
paro e uso; sulfato e persulfato de 
manganês; seu emprêgo; permanga
nato; seus empregos; fabricação de 
cloro e oxigênio; uso em fertilizantes; 
trabalhos de Hargue; conclusões de 
Schreiner e Da wson; condições e por
centagem de emprêgo; experiências; 
indicação e contra-indicação no em
prêgo. 

3.° Capítulo. - O processo de 
Smith para redução de minérios de 
ferro em baixa temperatura; os for
nos; aquecimento; operação; limpeza 
da esponja; perdas; o combustível; as 
cargas; tempo de oper.ação; consumo; 
características do minério; dimensões 
dos fornos; material refratário; pa
tentes e usinas; laboratório de pes
quisas da Universidade de Detroit; a 
instalação da Ford Motor Co. ; ofere
cimento pelo Sr. Smith de uma insta
lação experimental no Brasil. Consi
derações do Dr. Waterhouse sôbre o 
processo Smith; emprêgo da esponja. 

4.° Capitulo. - Processos geofí
sicos de prospecção; considerações do 
Sr. Ambron sôbre os métodos geofí-

· sicos e seu emprêgo; classificação dos 
métodos; considerações dé ordem prá
tica sôbre os métodos geofísicos pelo 
geofisista Mark C. Malamphy; métodos 
gravitacionais; métodos sísmicos; re
sultados da prospecção sísmica; mé
todos magnéticos; métodos elétricos; 
dados sôbre o custo e velocidade de 
operação dos instrumentos geofísicos; 
atribuições de cada cargo; custo da 
prospecção elétrica. 

s.° Capítulo. - Excursões geoló
gicas e visitas diversas; visita ao cam
briano e algas recentes de Harper's 
Ferry e arredores; ao cretáceo e ter
ciário 'de Colümbia e Maryland; ao 
terciário de Chesapeack Beach; ao 
Parque Nacional das Montanhas Ro
chosas e aos acidentes geológicos des
ta Cordilheira; ao Parque Nacional de 
Yellowstone, através de Utah, Idaho e 
Wyoming; Monte Washburn Tower 
Falls, Soda Bute, Pebble Creek, Ma
moth Hots Spring, Quadrant Montain, 
Anter Peak, Appollnaris Spring, Noris 
Geyser Basin, Roaring Mountain, Lo
wer Geyser Basin, Old Faithful; orga
nização geral do Parque Grand Ca
nyon, Arizona; descrição das suas for
mações algonquianas; visita às ca-

delas Belt; os fósseis algonquianos de 
Little, Brick Creek. Visita à Atlantic: 

· Refining Co. e aos serViços de trata
mento do petróleõ. Obras de irrigação 
das regiões áridas e semiáridas dos 
Estados Unidos. Considerações sôbre as 
obras de barragem e irrfgação de Co
lorado e visita às obras de Yurma, Kla
math Falls, Ellensburg e Yakina; re
sultados das obras de irrigação no oes
te dos Estados Unidos; o caso brasi
leiro; a imigração mormã; o Recla
mation act; o Fast finders act; con
siderações sôbre os trabalhos preli
minares de irrigações americanas tra
balhos realizados. e estatística da' pro
dução em 1925; aproveitamentO da 
energia temporária, nos grandes arma
zenamentos d'água; organização de 
barragens· e captação de energia em 
Salt River; descrição das instalações; 
irrigação, agricultura e energia. Yuma; 
barragem; irrigação; usinas de bom
bas, produção agrícola e pecuária. The 
Grand Valley Irrigation; barragem, 
mecanismo da irrigação e sistema de 
canais; resultados da irrigação na 
agricultura; Klamath Irrigation Pro
ject; tunel, barragens, aqueduto, dre
nagem e agricultura; Yakima;. os pla
nos de irrigação; agricultura e pe
cuária; Jackson Lake; aplicação da 
irrigação a 350 km de distância; Boul
der Dam; dados numéricos de dimen
sões, abastecimento, energia, etc. 

6.° Capítulo. - Organização 'do 
Serviço Geológico dos ~stados Unidos; 
histórico do The Geological Survey; 
sua organização atual e atividades dos 
seus vários ramos. 

7.° Capítulo. - Repartição de Mi
nas do Departamento de Comércio dos 
Estados Unidos; organização adminis
tra tiva; seus diversos ramos de ati
vidade. 

8.° Capítulo. - Repartição de Quí
mica e Solos do Departamento de Agri
cultur.a d!>s Estados Unidos; função; 
orgamzaçao administrativa e técnica; 
atividades das suas diferentes diVisões: 
resumo da organização com relação 
numérica de funcionários e vencimen
tos anuais respectivos. 

BOLETIM 48. - Radioatividade 
das águas minerais de Imperatriz 
e estudos sôbre os niobo-tantala
tos. - José Ferreira de Andrade 
Júnior. 1930, 64 páginas, 2 diagra
mas, 1 foto, bibliografia de 52 obras. 
Novos estudos sôbre a ocorrência 

de emanação do tório nas fontes ter
mais de Caldas da Imperàtriz; ema-
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nação radioativa nas águas minerais 
e termais; medida da emanação do rá
dio; o electrômetro; principio da me
dida; o electrômetro do professor 
Schmidt; descrição do. aparelho e ope
ração da medida; cálculo da intensi
dade da corrente; considerações sôbre 
a emanação nas fontes termais de Cal
das da Imperatriz; experiência da ati
vação de discos metálicos pelos gases 
espcmtâneos no recinto fechado; des
crição da operação e quadro dos tem
pos de exposição e intensidade corres
pondente da irradiação; consideràções 
sôbre as pesquisas e experiências rea
lizadas por Lerck, Fleck, Von Hevesy, 
etc., com substâncias e elementos ra
dioativos; aplicação das propriedades 
químicas e eletroquímicas em indica
dores ultra-sensíveis; variação cem.si
derável da intensidade da ativação de
vido à velocidade dos gases espontâ
neos; investigações experimentais e 
conclusões. Niobo-tantalatos. Os nio
bo-tantalatos na classificação de Dana; 
cinco grupos; grupo do pirocloro com 
estudo das propriedades cristalográfi
cas, físicas, químicas das suas varie
dades capita, hatchetelita e microlita; 
grupo da fergusonita, com estudo das 
suas variedades fergusonita, cochelita, 
ruterfordita, tirita, sipilita e adolfolita; 
grupo da columbfta, com estudo das 
suas variedades columbita, tantalita, 
shegbelita e tapielita; grupo da samars
quita, com estudo das variedades itro
tantalita, samarsquita, nelita, vietin
gofita, aneredita, hielmita; grupo dâ 
aeschinita com estudo das espécies 
polimignita,· euxenita e pollcrasita; 
outros niobatos. A classificação perió
dica dos elementos e as suas proprie
dades químicas e físicas; análogia de 
propriedades dos elementos radioati
vos. A estrutura do átomo; concepção 
atômica de Rutherford; considerações; 
o átomo na concepção do Bohr; con
siderações; classificação periódica dos 
elementos segundo o modêlo atômico 
de Bohr; norma da organização da ta
bela da classificação periódica; esque
ma da classificação periódica de Bohr; 
quadro dos elementos das terras raras; 
tabela de Bohr; considerações de Ston
ner sôbre a teoria de Bohr; tabela de 
Stonner; discussão e considerações da 
classificação periódica mostrando as 
dificuldades de análise química dos 
elementos radioativos; métodos de aná
lises de substâncias radioativas; as 
análises do Serviço Geológico. Análise 
química dos niobo-tantalatos de terras 
raras; exposição da marcha geral de 
análise, com normas da ma·nipulação; 

espectrogramas correspondentes ao es
pectro de absorção do didímio; análise 
de uma anerodita de Conceição do 
Sêrro, Minas; cálculo da sua fórmula 
química; determinação da idade do 
mineral; idade da monasita e samars
quita do Divino de Ubá pelo Dr. Cla
rence Fenner pela fórmula de Holmes 
and Lawson; idade da mesma samars
quita pelo Dr. Eusébio de Oliveira e de 
uma · policrasita de Pomba analisada 
pelo Dr. F. L, Hess. Idade da anerodita 
(?) de Conceição do Sêrro por José 
André Ferreira Júnior. 

BOLETIM 49. - Alguns restos de p~i
xes do permiano e do triássico do 
Brasil. - L. Hussakof. 1930, 13 
páginas, 1 desenho das peças fós
seis. 

Considerações sôbre as amostras 
estudadas e referências às ocorrências 
até então observadas; descrição e clas
sificação dos fósseis remetidos; espi
nha-nada~ira do tubarão, EZOnichtys 
gondwanus; peixe palaeniscídeo. 

BOLETIM 50. - Um blattide permiano 
do Brasil. - F. M. Carpenter. 1930, 
11 páginas, l desenho da asa fóssil. 

Comentários sôbre insetos terciá-
rios da América do Sul e sôbre a des
coberta do primeiro inseto no Brasil; 
descrição da . Phyloblatta Oliveirae. 

BOLETIM 51. - Fôrças hidráulicas. 
- (Trabalhos de 1928). Vários au
tores. 1930, 51 páginas, 15 fotos, 
8 diagramas e perfis. 

1 - Estado de Santa Catarina-Rio 
Itajai. - Estudo expedito de desniveis 
do rto Itajaf e afluentes, por Tasso 
Costa Rodrigues. - Rio Itajai-Açu; 
navegabilidade entre Itajaí e Blume
nau. Salto Weissbach; seu estudo e 
aprovei~amento. Corredeiras do Itou
pava do lndaial; situação; potência. 
Corredeiras de Hansa; potência e apro
veitamento. Salto do Piava; estudo e 
aproveitamento. · Salto do Pilão; po
tência e aprovei1amento. Salto do Ron
cador; potência. Cachoeira do rio Her
silio; estudo e aproveitamento. Salto 
Grande do Sul; estudo. Salto Oeste; 
estudo. Corredeiras e salto ·do rio Be
nedito; estudo. Corredeiras e salto do 
rio Santa Maria; estudo e aproveita
mento. Corredeira e cachoeira do rio 
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dos Cedros; estudo. Cachoeira das Poço Fundo no rio Machado e da cor
Palmeiras; estudo e aproveitamento. redeira do Capetinga no rio Grande, 
Corredeiras e saltos do rio Hertha; por Valdemar José de Carvalho e 
estudo de 3 saltos. Saltos Luís Alves; Megálvio da Silva Rodrigues. - Es
ligeiro estudo e potência. tudo das cachoeiras do Poço Fundo 

2 - Estado de São Paulo. - Rio no rio Machado e da corredeira do 
Paranapanema. Estudo dos desníveis Capetinga no rio Grande. Estudo, po
entre Jurumirim e Salto Palmital, por · tência e aproveitamento dêstes des
Raimundo Ribeiro Júnior. - Estudo níveis. 
dos desníveis entre Jurumirim e Salto 
Palmital. Descrição dos trabalhos da 4 · - Estado de Minas Gerais. Rio 
campanha. Considerações gerais sôbre Pomba e rio Negro. Estudo das correº regime pluviométrico no estado e deiras do Paraíso, Sinimbu, Arací ou 
razão da notável regularidade do re- Fumaça e Sarmento, por Antônio José 
gime do rio; medições de descarga Alvés de Sousa. - Estudo das corre
efetuadas em 1928. Estudo da bacia d eiras do Paraíso, Slnimbu, Arací ou 
no trecho considerado sob o ponto Fumaça e Sarmento. Estudo e apro
de vista · hidrológico, fisiográfico, geo- veitamento destas corredeiras. 
l<?_gico, aproveitamento industrial; rela- 5 ~ Estado da Bahia. Rio de 
çao. das cachoei_r~s estu~adas _e suas. contas. Estudo das corredeiras do 
po~encias aprove1taveis;_ ~iscussao ana- Banco, sequeiro, Fumo e Pancada, por 
lit1ca do grau ~e _varia~1li~a~e d~s que- Jaime Martins de Sousa e Alvaro 
das; ~aracter1sticas md1v1dua1s . das · Hermano da Silva. _ Estudo das cor
captaçoes de Ju~umirim, Monte Alegre, redeiras do Banco, Sequeiro, Fumo e 
saltos Dr. Simao, ~iraju e Palmital. Pancada. Descrição dos trabalhos da 
Quadro das caractensticas das cacho- campanha de 1928; situação das ca
eiras acima. choeiras; navegabilidade do rio; geo-

3 - Estado de Minas Gerais. Rio logia; estudo; aproveitamento e eco
Grande. Estudos das cachoeiras do nomia agrícola. 

~ Concorra para· que o Brasil seja cartogràficamente bem representado, enviando ao Con
,..,.. selho Nacional de Geografia informações e mapas que poS&am ser de utilldade à nova edieio 
da Carta Geográfica do Brasll ao Mlllonéslmo, que o Conselho está elaborando. 



L e ts e R e soluções 
Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 15 
de junho de .1948 

Decretos 
Decreto n.0 28 ses. de 18 de julho de 1948 -

"Autol1za estrangeiro a adquirir o domlnlo 
lltll do terreno de marinha, qu·e menciona 
situado nesta capital". 

'"Dlàrlo Oficial" de 5-8-948. 

Deereto Ji.o M 923, de 7 de maio de 11148 -
"Concede à sociedade anônima Atellers de 
Constructlons Jtlectrlques de Charlerol au
torlzac;ll.o para continuar a funcionar na 
Repllbllca". 

"Diàrlo Oficial" di; 6-8-48. 

·Deereto n. o 211 2112, de 22 de Julho de 1948 :.._ 
"Regulamenta: a entrega da conta de arre
cadação do lmpôsto de renda devida, pela 
União aos munlclplos, excluldos os das ca
pitais, a que se refere a lei n.o 306, de 
18 de julho de 1948. 

"Dlàrlo Oficial" de 6-8-48. 

Deereto n.• 21l 265, de 22 de Julho de 19'8 
"Autoriza estrangeiro a adquirir o doml
nto lltU do terreno de marinha que men
ciona, s!tuado nesta capital". 

"Dlàrlo Ofli:!al" de 19-8-48. 

Deereto n.0 211 2156, de 22 de Jlliho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Bonl
fàclo Pimenta a comprar pedras preciosas". 

"Dlàrlo Oficial" de 9-8-48. 

Deereto n.0 211 2117, de 22 de Julho de 1948 -
"Aprova a reforma dos estatutos das so• 
cledade que menciona" . 

"Dlàrlo Oficial" de 14-8-48. 

J>eereto n. o 211 2118, de 22 de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alexandre 
'Gomes da Silva Chaves a comprar pedras 
preciosas" . 

"1,)làrio Oficial" de 9-8-48. 

D9ereto n. • U 272, de 29 de Jalho de 19<l8 -
"Autorize. o Glnàslo Sinodal com sede em 
São Leopoldo, no estado do Rio Grande do 
Sul, a funcionar como colégio". 

"Dlàrio Oficial" de 21-8-48. 

Deereto n.0 211 273, de 30 de Jlliho de 19'8 -
"Prorroga o prazo estabelecido no artigo 
49, do decreto 19 772, de 10 de outubro de 
1945". 

"Diàrlo Oficial" de 2-8-48 .. 

Deertlto n.0 25 274 de SO de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Go
mes MAxlmo a pesquisar mica no munlcli!Jio 
de Pomba do estado de Minas Gerais". 

"Dlérlo Oficial" de 7-8-48. 

Deereto n.0 21í 2711 de 80 de Julho ' de 1948 -
"Autoriza o cÍdadão brasileiro Leão Ble
lenky a pesquisar calclta, argila e assocla
dol! no munlclplo de Iplrá, estado da Ba
hia". 

"Dlàrlo Oficial" dfl 7-8-48. 

Decreto n. • 25 276, de SO de· Julho de· 19<l8 
"Autoriza o cidadão brasileiro Chaffyr Fer· 
reira a pesquisar ocre, minérios de ferro 
e associados nos munlclplos de Belo Ho
rizonte e Betlm, estado de Minas Gerais". 

"Dlàrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.0 21í 277, de 80 de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Bruno de 
Matos a pesquisar calcàreo e associados no 
municlplo de São Luls do Para!Unga; es
tado de São Paulo". 

"Dlàrlo Oficial" de 7-8-48. 
1 

Deeréto n .0 21í 278, de SO de Julho de .19'8 -
"Autoriza a clqadã brasileira Benedita de 
Oliveira Freire 'a pesquisar àguas minerais 
no munlclplo de Atlbala, estado de São 
Paulo". 

"blàrlo Oficial" de 7-8-48. 

Deereto n.0 21í %79 de SO de· Julho de li'3 -
"Autoriza o cÍdadão brasileiro Lacordalre 
de Sousa Azevedo a pesquisar mica e asso
ciados no munlclplo de Carangola, estado 
de Minas Gerais". 

"Dlàrlo Oficial" de 7-8-48. 

Deereto n. • %li 280, de. SÓ de Julho de 1948 -
"Autoriza a Emprêsa de Caullm Limitada 
a pesquisar caullm e associados no munl
cfplo de Juiz de Fora, estado de Minas Ge
rais" . 

"Dlàrlo Oficial" de 7-8-48. 

Deereto n. 0 25 281, de 30 de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Antônio 
Coelho a pesquisar cassiterita, ouro e as
sociados no munlclplo de Lagoa Dourada, 
estado de Minas Gerais". 

"Diàrio Oficial" de 7-8-48. 
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Deereto n.o 25 282, de SO de Julho de 1948 -
· "Autoriza o cidadão brasileiro Genéslo .José 

Martins a pesquisar quartzo e associados 
no munlclplo de Diamantina, estado de Mi
nas Gerais". 

"Diário Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.º 25 283, de so de julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Calo da 
Rocha a pesquisar quartzo e associados no 
munlclplo de Ataléla, estado de Minas Ge
rais". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.0 25 284, de SO lle julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Raul de Al
meida Braga a pesquisar minérios de chum
bo, vanãdlo, zinco e associados no muntcl
plo de .Tanuãrla, estado de Minas Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 10-8-48. 

Decreto n.0 25 285, de ·30 de julho de 1948 
"Autoriza o Emprêsa de Mlneracllo Dlato
mita Industrial Limitada a pesquisar alú
men e associados no tnunlc!plo de Perlperl, 
estado do Plaul". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.º 25 286, de SO de Julho de 1948 -
· "Autoriza o cidadão braslfelro Afonso Ge

raldo Caldeira a pesquisar calcáreo e asso
ciados nó munlclplo de Barão de Cocais, 
estado de Minas Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n. • 25 287, de SO de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Mar
ques da Costa, a lavrar caullm, argila e 
associados no munlclplo de Itablrlto, es
tado de Minas Gerais". 

"Diãr.lo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.0 25 288, de SO de Julho de 1948 -
"'Autoriza a Companhia de Mlheração No
vallme'nse a lavrar jazida de manganês e 
associados no municlplo de Nova Lima, es
tado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 7-8-48 . 

Decreto n.0 25 289, de SO de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Luls Pinto 
de Freitas a pesquisar calcáreo e assoc~a
dos no munlclplo de Laranjeiras, estado 

de Sergipe". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Deereto n.o 25 290, de SO de Julho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Homero Bor
ges a lavrar caullm e associados no rhunl
clplo de Bicas, estado de Minas Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n.o 25 291, de SO de Julho de 1948 -
"Altera o Regimento do Defartamento Na
cional da Produção Vegeta do Ministério 
da Agricultura, aprovado ·pelo decreto n .º 
4 438, de 26 de julho de 1939". 

"Dlãrlo Oficial" de 12-8-48. 
Deereto n.• 25 292, de SO de julho de 1948 

"Abre, pelo Ministério da Educação, o cré
dito especial de Cr$ 4 379,30 para paga
mento de gratificação de magistério ao 
Prof. Antônio Assis Republicano". 

"Dlãrlo Oficial" de 2-8-48. 

Deereto n.0 25 298, de 30 de Julho de 1948 -
"Retifica o decreto n. o 24 395, de 23 de 
janeiro de 1948, que dispõe sObre a relota
ção das repartições do Ministério da Fa
zenda". 

"Dlãrlo Oficial" de 18-8-48. 

Decreto n.0 25 294, de 2 de agôsto de 1948 -
"Concede autorização à "Flremens Insur
ance Company of Newark", com sede em 
Newark, Estado de New .Jersey, Estados 
Unidos da América do Norte, para funcio
nar na República operando em seguros 
dos ramos elementares". 

"Dlãrio Oficial" •de 4-8-48 . 

Decreto n.0 25 295, de 2 de agôsto de 1948 -
"Aprova alterações Introduzidas nos esta
tutos da "São Paulo Companhia Nacional 
de Seguros· de Vl~a" . • 

"Dlãrlo Oficial" de 20-8-48. 

Deereto n.• 25 296, de 2 de agô11to de 1948 -
' "Concede à Associação Comercial de Cam

pinas a prerrogativa da allnea "d" do art. 
513 de Consolidação das Leis do Trabalho". 

"D!ãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n. 0 25 297, de 2 de agôsto de 1948 -
"Suprime o artigo 19 do Regulamento para 
o Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo 
de Fuzileiros Navais" . 

"Diário Oficial" de 4-8-48, 

Decreto n.0 25 298, de 2 de agôsto de 1948 
"Outorga à Indústria Brasileira de Mine
ração Plumbum Sociedade .Anônima con
cessão para o aprovéitamento da energia 
hidráulica existente no ribeirão Tijuco, dis
trito da sede do municlpio de Apiai, es
tado de São Paulo". 

Diário Oficial" de 14-8-48. 

Decreto n .0 25 299, de 2 de agôsto de 1948 -
"Outorga à Companhia Renascença Indus
trial , concessão para o aproveitamento da 
energia hldráullca de um desnivel e1(istente 
no rio das Velhas, em Volta Dourada, dls-, 
trito . de Rio Acima, munlciplo de Nova 
Lima, estado de Minas Gerais". · 

"Diário Oficial" de 22-8-48. 

. Decreto n.0 25 301, de 2 de agôsto de 1948 -
"Outorga a .José de Lima Géo concessão 
para o aproveitamento da ene.rgla hidráullc,l 
do salto .Tuatuba, existente no rio Mateus 
L eme, municlplo de igual ·nome, distrito 
de .Tuatuba, estado de Minas Gerais". 

"Diãrio Oficial" de 26-8-48. 

Decreto n.0 25 902, de S de ••6•to de 1948 -
"Aprova projetos e orçanientos parii. cons
trução de obras d'arte no trecho de Plrajul 
e Guarantã, da Estrada de Ferro Noroeste 
do .Brasil" . 

"Diãrio Oficial" de 5-8-48. 

Decreto n.0 25 S03, de S de agôsto de 1948 -
"Retifica o decreto n.o 25 222, de 13 de 
julho de 1948". 

"Diãrlo Oficial" de 5-8-48. 

Decreto n.0 25 304, de S de agôsto de 1948 -
"Suprime cargos provleório!!". 

"Diário Oficial" de 5-8-48. 
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Decreto n. o 25 S05, de S de agôeto de 1H8 -
"Transfere funcão da Tabela Numérica Or
dlnl!.ria de Extranumerl!.rio-Mensallsta da 
Superintendência de Edlflclos e Parques, 
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas, para Idêntica Tabela da Di
visão de Obras, ambas do Ministério da 
AgrlcUltura" . 

"Dlàrlo Oficial" de 5-8-48. 

Decreto n.• 25 306, de S de agôsto de 1948 -
"Autoriza a aqulslcão de terras pelo Mi
nistério da Agricultura". 

"Dll!.rlo Oficial" de 6-8-48. 

Decreto n. 0 25 S07, de S de agôsto de 1948 -
"Aceita a doacão de terreno situado no 
municlplo de Campina Grande, estado da 
Paralba". 

"Dlãrlo Oficial", de 6-8-48. 

Decreto n .0 25 308, de 3 de acôsto de 1H8 -
"Declara a caducidade do ' decreto n.o 
21 765, de 30 de agôsto de 1946". 

"Dll!.rlo Oficial" de 5-8-48. 

Decreto n.0 25 S09, de S de agaato de 1948 -
"Declara de utilidade p(lbllca a faixa de 
terra necessãrla à passagem do ramal de 
transmissão entre a Tôrre n.º líO da linha 
Plrltuba-Paula Sousa e a futura subestação 
de Agua Branca esquina das ruas Tajlpuru 
e Germalne Burchard, na cidade de São • 
Paulo e autoriza "The São Paulo Tram
way, Light and Power Company Llmlted" 
a promover a desapropriação". 

"Dlãrlo Oficial" de 26-8-48. 

Decreto n .• 25 SlO, de S de agôsto de 1948 -
"Autoriza a Companhia Paulista de Fôrca 
e Luz Sociedade Anônima a eonstrulr uma 
linha de transmissão entre a cidade de 
Monte Aprazivel, 1e o distrito de Polonl. 
munlciplo de Motlte Aprazlvel, estado de 
São Paulo e dl!. outras providências". 

"Dlãrlo Oficial" de 13-8-48. 

Decreto n .• 25 311, de S de agôsto de 1948 -
"Autoriza a Companhia Paulista de Fôrca 
e Luz a construir uma linha de transmissão 
entre a usina hidro-elétrlca de Americana 
e a subestacão de Taubaté, na cidade de 
Campinas, estado de São Paulo". 

''Dlãrlo Oficial" de 13-8-48 . 

Deereto n.0 25 S12, de S de agôeto de 1948 -
"Autoriza o funcionamento da usina Diesel 
elétrica da Metalúrgica Abramo Eberle So
ciedade Anônima, localizada em Caxias do 
Sul, estado do Rio Grande do Sul". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48 . 

Decreto n. o 25 SlS, de S de agôsto de 11N8 -
"Autoriza a Companhia de Eletricidade de 
Nova Friburgo a am'pllar as suas atuais 
Instalações" . 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48. 

Decreto n .0 25 S14, de S de agôsto de 1948 -
"Inclui no regime de llcenca prévia, de 
que trata a te! n ,o 262, de 2 de fevereiro 
de 1948, a Importação de trigo em grilo 
ou farinha" . 

"Dlãrlo Oficial" de 4-8-48 . 

Decreto n.• 25 815, de 8 de ac&eto de 1948 -
"Dispõe sôbre lnstltulcões para promocões 
no Corpo de Oficiais da Aeronàutlca". 

"Dll!.rlo Oficial" de 4-8-48. 

Decreto n. 0 25 316, de 4 de ag6sto de 1948 -
"Transfere função da Tabela Numérica Su
plementar de Extranumerãrlo-Mensallsta da 
B~blloteca Militar, para Igual Tabela da 
Diretoria de Motomecanizacão, ambas do 
Ministério da Guerra" . 

"Dlãrlo Oficial" de 6-8-48 . 

Deereto n.0 Zlí 817, de 5 de •l"ô&to de 1948 
"Abre pelo Ministério da Educacão e Sa<i
de, o crédito especial de Cr$ 100 000,00, pa
ra atender às despesas feitas pela Comissão 
Organizadora da Primeira Conferência Pan
Amerlcana de Criminologia". 

"Dlãrlo Oficial" de 7-8-48 . 

Decreto n .0 25 Sl8, de 4 de agôsto de 1948 -
"Concede subven<;ões a. entidades desporti
vas, para o exerclclo de 1948". 

"Diário Oficial" de 7-8-48 . 

Decreto n.0 25 S19, de 6 de ag61to de 1H8 -
. "Altera com redução de despesa a Tabela 

Numérica Ordlnãrla de Extranumerãrlo
Mensallsta do Quartel General da 1.a Zo
na Aérea, do Ministério da Aeronãutica e 
dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 9-8-48. 

,Decreto n. 0 25 320, de 9 de agasto de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Dlãrlo Oficial " de 11-8-48. 

Decreto n.0 25 S21, de 9 de agasto de 1H8 -
"Extingue cargos excedentes" . 

"Dlãrlo Oflçlal" de 1-8-948. 

Decreto n. 0 %5322, de 9 de agasto de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Dlãrto Oficial" de 11-8-48. 

Decreto n.0 25 S2S, de 9 de agôsto de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Dlãrlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n.0 25 S24, de 9 de agô1to de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Dlãrlo Oficial" de 11-8-948 . 

Decreto n.0 25 S25, de 9 de agÔato de 1948 -
"Extingue cargos excedentes" . 

"Dlãrlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n .0 . 25 S26, de 9 de agasto de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n .0 25 827, de 9 de agôsto de 1948 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlãrlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n.0 25 S28, de 9 de agasto de 1948 -
"Suprime cargo vago" . 

"Diãrlo Oficial" de 11-8-948. 
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Decreto n.0 25 Sl9, de 9 de agôato de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

"D16rlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n. • 25 SSO, de 9 de a&ôato de 1948 -
"S.uprlme cargo vago"\ 

"Dl6rlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n.0 25 SSl, de 9 de agôato de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

":916rlo Oficial''. de 11-8-948. 

Decreto n.0 25 SS2, de 9 de a&ôsto de 11M8 -
"Suprime cargos vagos". 

"Di6rio Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n.0 25 SSS, de 9 de agôato de 1948 .
"Suprime cargos vagos". 

. "Dlãrlo Oficial" de 11-8-948. 

Decreto n. • l!6 SS4, de 9 de agôato de 1M8 -
\"Suprime o artigo 19 do Regulamento 
pata o Quadro de Oficiais Auxiliares da 
Marinha". 
.. Dlãrio Oficial" 'de 11-8-948 . 

Decreto n. o 26 SS6, de 11 de agôato de 1948 -
"Modifica os artigos 100, 102, 103, 104, 115. 
120, 125, 126, 130, 131, 132, 137 e 140 do 
decreto n.o 17 738 de 2 de fevereiro de 
1945 (Regulamento para a Escola Militar 
de Resende) . " 

"Diãrlo O!lclal" de 16-8-948. 

Decreto n.º 26 336, de 10 de ag6ato de 1948 -
"Declara caduco o decreto n.0 20 726, de 
13 de março de 1946". 

"Dlãrio O!lcial" de 12-8-948. 

Decreto n. • 26 SS8, de 10 de agôsto de 1948 -
"Retl!lca o decreto n.o 24 789, de 12 de 
abril de 1948". 

"Dlãrlo Oficial" de 12-8-948. 

Decreto n.• 26 SS9, de 10 de agôsto de 1948 -
"Renova o decreto n.o 19 879, de 24 de 
outubro de 1945". 

"Dlãrlo Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.• 26 340, 'de 10 de ag6ato de 1948 -
"Renova o decreto n.o 20 508, de 24 de 
janeiro de 1946". 

"Dlãrlo O!lclal" de 23-8-948. 

Decreto n.• 25 341, de 10 de ag6ato de 11M8 -
"Renova o decreto n.o 21 078, de 3 de 
maio de 1946" . 
"Dlãrlo O!lclal" de 23-8-948. 

Decreto n.º 26 342, de 10 de agôsto de 11M8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Jtlllo Artur 
Goulart Brlsolar a pesquisar calc6reo, ar
gila, chisto argiloso e associados no mu
nlclpio de Capão Bonito, estado de São 
Paulo" . 

"Dl6rlo O!lclal" de 23-8-948 .. 

Decreto n.º 25 348, de 10 de ag6ato de UMS -
"Autoriza o cidadão brasileiro Jair Nabu
oo Carneiro Pereira da Silva POrto a pes-

. qulsar ferro. manganês e associados no 
municlplo de Santa B6rbara; estado de 
Minas Gerais". 

"D16rlo Oficial" de 23-8-948. 

B. G. 7 

Decreto n.0 25 344, de 10 de a&ôtdo de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Jalr Na
buoo Carneiro Pereira da Silva POrto, a 
pesquisar 6guas radioativas e termais no 
munlclpio de Santa Bãrbara, do estado 
de Minas Gerais". · 

"Dl6rlo Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 345, de 10 de agôato de 1948 -
"Autoriza a Companhia Paulista de Mi
neração Ltda a pesquisar cassiterita no 
munlclplo «le Itanhaém, estado de São 
Paulo": . 

"Dlãrio Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 8:46, de 10 de agôsto de 1948 -
"Autoriza a Companhia Brasileira de Mi
neração Ltda a . pesquisar caeseterita e 
associados no municlplo de São João d'El 
Rei, estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 848, de 10 'de agôsto de 1948 -
"Declara de utilidade pública diversas 
áreas de terra entre a cidade de Machado 
e o local da cachoeira de Poço Fundo, 
municlpio de Gimlrim, estado de Minas 
Gerais, necessãrios ao estabelecimento da 
linha de transmissão a que se refere o 
decr,.eto n.o 23 296, de 8 de julho de 1947, 
e a!ttoriza a Companhia Sul Mineira de 
Eletricidade a promover a desapropriação''. 

"Diãrlo Oficial" de 21-8-948. 

Decreto n.0 25 Slll, de 11 de a&6ato de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir .o doml
nio ütll do terreno de marinha que men
ciona, situado nesta capital". 

"Diãrlo Oficial" .de 19-8-948. 

Decreto n.o 26 SM, de 11 de ag6ato de 11148 -
"Abre ao Ministério das Relações Exterio
res o crédito especial de Cr$ 34 000 000,00". 

"Di6rlo Oficial" de 13-8-948. 

Decreto n.o 25 8116, de 11 de a&ôato de 1948 -
"Autoriza a Companhia Paulista de :Mi
neração a pesquisar argila e associados 
no munlclplo de Mojl das Cruzes, estado 
de São Paulo". 

."Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 2lS S67, de 11 de agôsto de 1948 -
"Autoriza o clf,ladão brasileiro George Ar
tur Balley a pesquisar salgema no mu
nlcipio de Cotlngulba, estado de Sergipe". 

. "Dlãrio Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 26 SM, de 11 de acôato de 11M8 -
"Autoriza o · cidadão brasileiro Firmino 
Batista Pereira a pesquisar ,Fica e as
sociados no munlclpio de Governador Va
ladares, estado de Minas Gerais". 

"D16rio Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 26 860, de 11 de ag6ato .de 1948 -
"Autoriza o cidadão . brasileiro Alcindo 
Fontes Ferreira a pesquisar calc6reo e 
associados no munlclplo de Tapera, esta
do de São Paulo". 

"Diário Oficial" 'de 23-8-948. 
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Deereto n. • 25 361, de 11 de agôato de 1948 -
"Autoriza a Emprêsa de Mineração So
ciedade de Engenharia. Ciro Ribeiro Ltda. 
a pesquisar . caullm, slltcato de potàsslo, 
leuaita e associados nos mu'nllclplos de 
Aguas de Prata. e Andrada.s ,estado de 
São Paulo e Minas Gera.Is". 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Deereto n.0 25 362, de 11 de agô•to de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio de 
Barros Mota a pesquisar t argila caulim 
e a.ssociados no municlpio de ~<>Ços de 
Caldas, estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 S6S, de 11 de agôato de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Sérgio 
Francisco de Oliveira a pesquisar amianto 
no municlplo de Baependl, estado de Mi
nas Gerais". 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 364, de 11 de agô1to de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Armando 
Vltório Bel a pesquisar calcáreo e asso
ciados no munlclpio de Ribeirão Branco, 
estado de São Paulo". 

"Diário O!lclal" de 23-8-948. 

Deereto n. 0 25 365, de 11 de agô1to de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião 
Jorge da Silva, a pesquisar águas marl· 
nbaa e associados no munlclplo de Mimo
so do Sul do estado do Esplrlto Santo". 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 366, de 11 de agô1to de 1848 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Fldélls 
Monteiro de Andrade a pesquisar caullm, 
feldspato e mica no munlclpio de Bicas, 
eatado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 23-8-948. 

Decreto n.0 25 367, de 1S de ag6•to de 1948 -
"Abre ao Ministério da Guerra o crédito 
especial de Cr$ 16 000 000,00, para ocor
rer às despesas com a construcão de edlfl
clos e instalação de mAquina para fabri
cação de munições". 

"Diário Oficial" de 16-8-948. 

Deereto n.0 25 368, de 13 de agô•to llfl UK8 -
"Aprova orçamento da Estrada ae Ferro 
Noroeste do Brasil para aquisil:ão de má
quinas elétricas e respectivos pertences" . 

HDiário Oficial" de 16-8-948. 

Deereto n.• 25 371, de 16 de asôsto de l!M8 -
"Cria a Tabela Numérica Suplementar de 
ExtranUJ11.erárlo-Mensallsta da Subestação 
Experimental de Lavras do Instituto 
Agronômico do Oeste do Ministério da 
Agricultura, e dá 011tras providências". 

"Diário Oficial" de 18-8-948. 

Decreto n.0 26 312, de 16 de ag61to de 1948 -
"Altera a taxa prevista no artigo a.o do 
decreto n.o 10 433, de 11 de setembro de 
1942". 

"Diário Oficial" de 18-8-948. 

Decreto n. 0 26 373, de 18 de asô•to de 19'8 -
"Revalida com modificações, o decreto n.o 
5 073, de Z1 de dezembro de 1939, que 
outorgou a.o govêrno do estado de Minas 
Gerais concessão para aproveitamento de 
energia hidráulica até 3 194 kW na ca
choeira Pandei~s situada no rio de Igual 
nome, distrito da sede do munlclplo de 
Januária, estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-8-948. 

Deereto n.0 25 375, de 18 de asô•to de UK8 -
";Autoriza o Serttço do Patrlmõntp da 
União a aceitar a doação de um terreno". 

"Diário Oficial" de 18-8-948. 

Decreto •.• 25 376, de 18 de asô•to de 1M8 -
"Extingue vaga de Despachante Adua
neiro". 

"Diário Oficial" de 18-8-948. 

Dec~to n.0 25 377, de 11 de asô•to de lfK8 -
"Cria o Consulado honorário do Brasil 
em Manágua, Nicarágua". 

"Diário Oficial" de 19-8-948. 

Decreto n.0 25 S18, ' de 17 de airôato de 1948 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" 19-8-48. 

Decreto n.0 25 378, de 11 de asô•to de UN8 -
"Aprova programa de obras em substl
tulcão a.o programa de obras e aquisições 
baixado pelo decreto n.º 2S 034, de 2 de 
maio de 1947". 

"Diário Oficial" de 19-8-948. 

Decreto n.0 25 380, de 18 de agôsto de lfKll -
"Abre ao Ministério da .Justlca e Negóclosc 
Interiores, crédito especial para pagamen
to de abono provisório e novas pensões do 
pessoal militar do Corpo de Bombeiros. 
do Distrito Federal". 

"Diário Oflc1ah• de 20-8-948. 

Decreto n.0 25 381, de 18 de agôsto de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

"Diário Oficial" de 20-8-948. 

Deereto n.0 25 382, de 18 de ar;ôsto de 1948 -
"Aprova o Regulamento do Quadro de Es
tado Maior do Exército". 

"Diário Oficial" de 24-8-948. 

Decreto n.0 25 383, de 19· de ag61to de 1948 -
"Aprova o aumento de capital e a altera
ção .estatutária da Companhia de Seguros. 
Marltlmos e Terre11tres". 

"Diário Oficial" de 27-8-948. 

Decreto n. • 25 SM, de 19 de ag6ato de 18'8 -
"Concede à "The City of Santos Improve
ments Company Llmlted" autorização para 
contlnuaT a funcionar na Repllblica". 

"Diário Oficial" ~e 25-8-948. 

Decreto n. 0 Z5 S85, de 19 de ag6sto de 1948 - · 
"Acreacenta parágrafo llnlco a.o artigo 2."' 
do Regulamento para a Diretoria de Comu
nlcacões da Marinha". 

'"Diário Oficial" de 21-8-948. 

1 

1 

1 

' 

1 



L E I S E R E S O L U1C õ E S 99 

Deereto Lº 25 S8'1, de 20 de agô1to de 1948 -
"Exclui do regime de licença prévia de 
que trata a lei n.º 262, de 23 de fevereiro 
de 1948, a lmportacão de produto B.H .C. 
(hexacloreto de benzeno) e de materiais 
destinados ao combate à broca do café . 

"DIArlo Oficial" de 23-8-948. 

Deereto n.o !ft S88, de 20 de agasto de 1948 -
"Substitui a rela1:ão anexa do decreto n.o 
25 261, de ·23 de julho de 1948". 

"Diàrio Oficial" de 23-8-948. 

Deereto n.o 25 S89, de 20 de agô1to de 1948 -
"Declara de utilidade p\lblica para efeito 
de desaproprla1:ão as terras que menciona". 

"DIArlo Oficial" de 23-8-948. 

D_,reto n.o 25 S90, de 20 de agôsto de 1948 -
"Declara . caduca a autorização conferida 
pelo decreto n.o 1 988, de 20 de setembro 
de· 1937". 

"DIArlo Oficial" de 23-8-948. 

Deereto n. o 211 S91, de 20 de agôsto de 11K8 -
"Declara caduco o decreto de lavra n.o • 
19 092, de 4 de julho de 1945". 

"D!Arlo Oficial" de 23-8-948 . 

Decreto n.0 25 S92, de 20 de ag6ato de 1948 -
"Autoriza o cidadão braallelro J\lllo Go
mes de Oliveira a pesquisar dlatomita e 
associados no munlclplo de Cean\-Mlrlm, 
estado do Rio Grande do Norte". 

"DIArlo Oficial" de 24-8-948. 

Deereto n.0 25 S9S, de 20 de agõato de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Romeu. 
Monteiro dl\ Silva a pesquisar ouro, pirita, 
minérios de cobre e associados, no munlci
plo de .Brumado, estado da Bahia". 

"Dll\rlo Oficial" de 24-8-948. 

Deereto n. 0 25 SM de 20 de asõsto de 1948 -
"4utorlza a Sociedade Brasileira de Ml
ner~ão Limitada a lavrar calcAreo e as
sociados no munlclplo de Corumb6, ee
tado de Mato Grosso". 

"DIArio Oficial" de 24-8-948. 

Decreto n.0 25 S911, de 24 de agõsto ele 1948 -
"Aprova alterações Introduzidas nos esta
tutos da Equitativa Terrestre, Acidentes 
e Transportes S.A.". 

"DIArio Oficial" de 31-8-948. 

Decreto n.0 25 S98, de 211 de agôrio de llH8 -
"Dispõe sObre o comando da Escola de 
Aperfel1:Qamento de Oficiais". 

"Dil\rlo Oficial" de· 27-8-948. 

..-:"" Se lhe Interessa adquirir &11 publlcaçõea do Conselho Nacional de Geograna, escreva • 

....,. sua Secretari• <Prat:a Mahatma Gandhl, 14 - Edlffcio Francisco Serrador - 5.• anelar- B1o 
de Janeiro) que ~e atenderà pronta e sattsfatllrlamen1e. 



, 

Integra da legislação de 
geográfico 

interêsse 

Leis 

Lei n .0 661, de 18 de mareo de l!H9 

Disf)lJe aôbre a realieag4o do VI recemeamento 
geral do Brasil ' 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei; 
Art. 1.0 O sexto recenseamento geral do 

Brasll, previsto para 1950, será realizado na 
conformidade das disposições do decreto-lei 
n.o 969, de 21 de dezembro de 1938, com as mo
dificações estabelecidas na presente lei. 

§ 1. o Serão realizados em 1950, além dos 
censos demográfico, agr1cola. Industrial, co
mercial, e dos serviços, os inquéritos e levan
tamentos complementares que forem julgados 
necessários . \ 

§ 2.0 O objeto, a extensão e a profundida
de de cada censo, e as unidades censltárlae e 
suas caracterlstlcas, serão determinados e deU-
nldos em regulamento . · 

Art. 2. o As atribuições conferidas à Co
missão Censitária Nacional pelo decreto-lei n.0 

969 serão exerc.ldas pela junta Executiva Cen
tral do Conselho Nacional de Estatlstlca. 

Parágrafo único. .Al!I Comissões Censltárias 
referidas no artigo 8.•, letras a e b, do decre
to-lei n.o 969. terão por finalidade exclusiva 
auxiliar o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estat1stlca nos trabalhos de propaganda do 
recenseamento e de preparação da opinião 
pübllca. · 

Art. s.o Será criado na Secretaria-Geral do 
tnstltuto Brasileiro de Geografia e Estatistlca, 
em caráter transitório e com o encargt> exclu
sivo de executar a operação censltária prevista 
no artigo l.º. o Serviço Nacional de Recensea
mento. 

1 1.0 O pessoal necessàrio à execução do 
:recenseamento será admitido a titulo precá· 
rio e dispensado tão logo sejam concluidas as 
tarefas que lhe forem atrlbuldas. 

f 2.º A admissão do pessoal será condl· 
clo'nada, sempre que posslvel e em face de na
tureza das funçõetf ou das condições locais, 
à prévia demonstração de capacidade em prova 
pübllca. 

1 s.o Nas diferentes fases da realização 
do recenseamento poderão ser aproveitados, sem 
prejulzo das suas atribuições normais, os ser
viços permanentes de estatlstlca que se encon
trem sob a administração direta do Instituto . 

1 4.º Poderá, ainda, o Instituto valer-se, 
para a realização do recenseamento, da cola-

boração especial que lhe possam prestar os 
demais órgãos integrados no seu sistema . 

§ 5.o Os servidores dos diferentes órgãos 
do Instituto, quando postos à disposição do 
Serviço Nacional de Recenseamento, poderão 
perceber, além dos vencimentos e salários de 
seus cargos, gratificações de função , nos têr
mos do que ficar previsto em regulamento. 

Art. 4,0 O regulamento do Serviço Nacio
nal de Recenseamento, cujo projeto será apre• 
sentado pela junta Executiva Central ao Poder 
Executivo, para aprovação, dentro do prazo de 
sessenta dias a partir da publicação desta lei, 
fixará as atribuições dos diferentes órgãos e 
os direitos e deveres do pessoal a ser admiti
do nos trabalhos censltárlos, nas condições 
previstas no § 1. o do artigo 3. o. 

§ 1.0 Serão observadas no regulamento. 
dentro dos limites aconselhados pela experiên
cia brasllelra, as recomendações baixadas pelo 
Instituto Interamerlcano de Estatlstica, relati
vamente ao censo das Américas de 1950 . 

§ 2.0 Q regulamento proverá a que os re
sultados gerais e provisórios dos diferentes 
censos estejam divulgados até dois anos, no 
máximo, da data da execução do levantamento. 

Art. 5.º As declarações prestadas para a 
execução do recenseamento terão caráter con
fidencial, nos precisos têrmos do artigo 5.º e 
seus parágrafo do decreto-lei n .o 969, de 21 
de dezembro de 1938 . 

Art. 6. o E' aberto ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca o crédito especial de 
Cr$ 18 000 000,00 (dezoito milhões de cruzeiros), 
a titulo de auxilio, para ocor.rer aos encargos 
do sexto recenseamento geral do Brasil. 

Parágrafo único. Os recursos necessários 
à integral execução dessa operação serão con
signados, a partir de 1950, no Orçamento ~ral 
da República, na Verba 3---0&-Auxlllos, Con
tribuições e Subvenções, atrlbulda ao Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca. 

Art. 7,0 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as · disposições em 
contn\rlo. 

Rio de janeiro, 13 de março de 1949, 128.0 

da Independência e 61.º da Rep11bllca . 

EURICO G. DUTRA 

Adroaldo MesquUa da Costa 
Correia e Caatr.o 

"Dilirlo Oficial" de 23-3-49 . 

.... 
flste "Boletim", a "Bevlsta Brasileira de · Geor;ratla" e aa obras da "Biblioteca Geocrãflca 
Brasileira" encontra111-se iil. venda nas principais livraria• do pafs e na Secretaria Geral 

do Conselho Naelonal de Geor;rafla - Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edlflclo Francisco Serrador 
- 5.º andar - Bio de Janeiro, D. F. 
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Legislação estadual 
, 
Integra dos decretos, leis e demais atos 

de interêsse geográfico 
(Ceará] 

Lei n.o S91, de 16 de dezembro de 1948 

·Fi:z:a os subsMifos do gouernador do estado e 
dos d@utadoa 4 Assembléw Legi8lativa e 
dd outras providSncias. · 

O Presidente da Assembléia Legislativa do 
Ceará 

Fa!l<> sab~r que a ABBembléla decretou e eu 
promulgo a Seguinte lei: 

Art. 1. 0 - O governador do estado perce
beré., mensalmente, o subsidio de quinze mil 
cruzeiros (Cr$ 16 000,00) e a representacão de 
cinco mil cruzeiros (Cr$ 6 000,00). 

Art. 2. 0 - A representação do vice-gover
nador do estado passará a ser de cinco tnll 
cruzeiros mensais (Cr$ 5 000,00). 

Art. 3. • - ·Os deputados vencerão o subsi
dio mensal de nove mil cruzeiros (Cr$ 9 000,00), 
parte fixa e mais cem cruzeiros (Cr$ 100,00) 
por sessão a que comparecerem, ·parte variá
vel, cabendo-lhe, ainda, uma ajuda de custo, 
anual, de nove mil cruzeiros (Cr$ 9 000,00). 

Art. 4.º - Esta lei entrará em vigor a par
tir de 1.0 de janeiro de 1949, revogadas as dls
poslcões em contrário . 

Paco da Assembléia Legislativa do Estado 
do Ceará, em Fortaleza, aos 16 de dezembro de 
1948. 

Valdemar Alc4ntara 
Presidente 

"Dlár_lo Oficial" de Fortaleza, de 18-XII-49. 

[Maranhão] 

Lei n.º 270, de Sl de dezembro de 1948. 

Cria o Departamento de Terras, Geografia e 
Colonizagtlo. 

o· 'oovernador do estado do Maranhão: 

Faço saber a todos os seus habitantes que 
a A88embléla Legislativa decretou e ·eu sanciono 
a seguinte lei: · 

Art. 1• - E' criado o Departamento de 
'!'erras, Geografia e Colonlzacão. 

Art 2• - Compete ao Departamento ora 
lnstltuldo: 

a) promover, em nome da Fazenda do 
e1,1tado, a discriminação das terras devolutas, 
a fim de descrevê-las, medi-las e extremá-las 
das pertencentes a particulares; 

b) funcionar nos processos administrati
vos de legitimação de posse.e; 

e) oficiar nos processos de revalidação de 
sesmarias e outras concessões; 

d) regular os casos de omisso em que In
cidirem as sesmarias, concessões e posses·; 

e) funcionar nos proc~ssos de concessão, 
gratuita ou a tltulo oneroso, e nos de arren
damento de terras devolutas; 

/) organizar o cadastro territorial e a car
ta geral do estado; 

g) arrecadar, como bens vagos, as terras 
do domlnlo particular que se encontrar.em 
abandonadas pelos proprietários; 

· h.) organ~r. anualmente, a tabela de 
preços para venda e arrendamento de terras 
devolutas, bem como das taxas que devem ser 
cobradas nos processos de legitimação e reva
lidll(lão de posse; 

O manter guardas nas terras devolutas 
que -estiverem discriminadas, a fim de evitar 
sua Invasão ou ocupação, e estragos em suas 
matas; 

i) Ingressar nas demandas judiei.ais, per
tinentes a demarcaç6es e divisões de terr11,1; 
para o que deverá ser 'citado como represen
tante do estado; 

l) exercer tôdas as demais atrlbutcões 
que lhe são con!erldas no decreto-lei n.• 885-A, 
de 80 de junho de 1946; 

m) promover .os estudos que se forem fa
zendo necessários a um melhor conhecimento 
do território maranhense, em harmonia de vista 
com o Conselho Nacional de Geogratl.a e com 
os órgãos a êste subordinados; 

n) dirigir o serviço · de colonização em 
todo o território do estado, na conformldal)e 
da legislação reguladora cio assunto. 

Art. 3• - Integrarão o Departamento: 
a) utna secção administrativa e de conta-

bU!dade; 
b) uma secção de geografia e colonização; 
e) . uma secção de engenharia; 
d) uma procuradoria judicial; 
Parágrafo !mico - No preenchimento dos 

cargos enumerados neste artigo sérão aprovei· 
tados, tanto quanto posslvel, funcionários em 
disponibilidade e os que, lotados em outras ·re
partições, forem ali dlspensáTels. 

Art. 4• - No Interior, os serviços a cargo 
do Departamento, nos têrmos do decreto-lei 
n• 385-A, de SO de julho de 1946, serão exe
cutados por seis delegacias de terras, locali
zadas ne.s sedes das zonas discriminada.!!, no 
artigo seguinte. 

Art. 5• - Para efeito do serviço de terraii, 
fica o estado ' dividido em seis zonas, com
preendendo os seguintes munlclplos: 

Primeira zona : - São Lula (B!lde} • - Ro
sário, Itapecuru-Mlrlm, Morros, A:dxA, Ica
tu, Anajatuba, Humberto de Campos, Primeira 
Cruz, AlcAntara e Vargem Grande. 
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Segunda zona: - Pedreiras (sede) - Ara· 
ri, Baixo Mearlm, Bacabal, Iplxuna, Barra do 
Corda, Gr.Jau, Cúrador, Tlmblras e Coroai!. 

Terceira zona: - C&xlaa (sede) - Codó, 
Buritl Bravo, Parnarama, Iguaratlnga, Colinas, 
Pusagem Franca, Putos Bons, São .João dos 
Patos, Nova Iorque, Barão de Grajaú, Mira
dor e Ttmon. 

Quarta zona : - Balsas (sede) - Benedlte7 
Leite, Loreto, Alto Parnalba, Carolina, Ria
chão, Porto Franco e Imperatriz. 

Quinta zona: - Brejo (sede) - Tutóta, 
Barrelrinhas, Araloses, São Bernardo, Bacuri, 
Chapadlnha, Coelho Neto, Urbano Santos e Bu
rltl. 

Sexta zona: - Pinheiro (sede) - Plnda
rê-Mlrim, Monção, Penalva, Viana, São Vicente 
Férrer. Cajapló, São Bento, Perl-Mlrlm, Be
qulmão, Santa Helena, Guimarães, Turiaçu, 
Carutapera, e Cururupu. 

1 i. - E' facultado ao Poder Executivo, 
d114de que o lnterêal!le piíbllco venha a aconse
lhar a medida, transferir para qualquer cidade 
da zona, a sede da delegacia. 

1 ~ - Os serviços de escritório e de cam
po, a cargo da delegacia da primeira zona, se
rão executados pelo próprio pessoal da sede 
do Departamento. 

Art. 6• - Haverá no Departamento o pes
soal constante da tabela anexa, aaslnada pelo 
senhor aecreUrto da Fazenda e Produção. 

Art. 7• - Fica aberto o crédito especlal de 
Cr$ l 278 920,00 (Pessoal e Material) para fa
zer face às despesas com a execução da pre
aente lei, no exerclclo de 1949. 

Art. 8• - Esta lei entrará em vigor a 1. o 
de janeiro de 1949. 

Art. 90 - Revogam-se as disposições em 
centrtrlo. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento e execução da presente 
lei pertencerem, que a cumpram e fagam cum
prir tão Inteiramente como nela se contêm. 
O secrettrlo de Estado dos Negócios da Fazen
da e Produção a faça Imprimir, publicar e 
correr. 

Paltdo do govêrno do estado do Maranhão, 
em 8Ao Lula. 31 de dezembro de 1948, 127.0 da 
Independência e 60. • da República. 

8eb<111U4o Archer da Bilua 

Oloàoalào Caràoao. 

Tabela a que •e refere a lei fl. 0 270, de 31 de 
desembro de 1M8 

PJ:SSOAL FIXO: Vencimentos 

1 Diretor, em comissão pa-
drão Z 1 ...................... .. 

1 Procurador judicial - padrão X 
1 Auxiliar de engenheiro - padrão U 
1 Arquivista - padrão O ••...... 
1 Porteiro - padrão G ........... . 
6 Colaboradores - padrão H .... . . 
1 Servente - classe D ..... . ... .. • 

FUNCOES GRATIFICADAS 
2 Chefes de Secção . ............. . 

PESSOAL VARIAVEL 
B:z:tra11umerdrio11 memaUat<111 
1 Auxlllar de escritório - ref. IX 
2 Auxiliares de escritório - ref. VIII 
S Auxiliares de· escritório - ref. VII 
1 Continuo - ref. VI ........... . 

Ba:tra11umerdri011 contratadOll 
1 Engenheiro-Chefe ........•....... 
1 Agrimensor ...... .. ....... .. ... .. . 
1 Contador .•....•.................. 
1 Contador auxiliar .............. . 
1 Desenhista ... .. .. .. ......... ... .. . 
1 Desenhista auxiliar . ......... ... .. 

.Ba:tranumet"drioa diariat<111 
2 Balizas ...... . . ....... ........... . 
8 Trabalhadores . •... . ,. ........... . 
1 Cozinheiro ....... .... ... .... . .. . . 

NAS DELEGACIAS 
PESSOAL FIXO: 
6 Delegados de terra, em ~omlBllão, 

Cr~ 

54 000,00 
36 000,00 
26 000,00 
18 000,00 

7 800,00 
45 000,00 
6 000,00 

7 200,00 

9 600,00 
16 600,00 
19 800,00 

6 000.00 

48 000,00 
26 400,00 
18 000,00 
14 400,00 
16 800,00 
12 000,00 

18 000.00 
48 000,00 
4 920,00 

padrão X . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 180 000,00 

PESSOAL VARIAVEL: 
Ba:tranumerdnoa menaal'8taa 
6 Escreventes - ref. VII . 

Ba:tra,.umerdrioa ài~tOll 
10 Balizas .... . .... ... . ......... ... . 
40 Trabalhadores ................ .. . 

5 Cozinheiros . .... ....... .• . .. ... . 

99 000.00 

90 000,00 
240 000,00 
21000.00 

Secretaria de Estado dos Negócios da Fa
zenda e Produção, em São Luls, 31 de dezem
bro de 1948. 

Clodoalào Cardoao. 

--

Coneorra para que o Bra•ll •eJa geogràficamente bem repre•entado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia lnformaçClea e mapas que poHam ser de utWdade l nova edleie 

da Carta Geográfica do Brasil ao MWo:ú•lm.o, que o Conselho e•tá elaborando. 

• 
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Legislação municipal 
, 

Integra das leis, decretos e demais 
geográfico atos de interêsse 

FORTALEZA (Ceará) 
Lei •·º 109, de 13 de dezembro de 1948 

Cria o 8eT1Jiço lmobfüdrio na BecretQTia Muni
cipal da Fazenda. 
Eu, Leõnclo Botelho, Presidente da Câ

mara Municipal de Fortaleza, !aço saber aos 
que a presente virem que a mesma CAmara 
decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1. o - Fica criado o Serviço de Regis
to Fiscal de Imóveis anexo à Secção de Lan
caznentos, na Secretaria. Municipal da Fazenda. 

Art. 2.9 -·Todos os Imóveis existentes no 
munlclplo de Fortaleza à data da publicacão 
da presente lei, bem como, aquêles que venham 
a ser construidos ou desmembrados posterior
mente, ficam sujeitos a inscrição na Secretaria 
Municipal .de Fazenda ainda que legalmente 
Isentos de pagamento de impostos. 

f 1. 0 - Para efetivar a Inscrição de que 
trata êste artigo, o proprletArio ou seu repre
sentante legal é obrigado a preencher e en
tregar por via pessoal ou postal sob registo, 
uma ficha de Inscrição para cada Imóvel, cujo 
modêlo Impresso lhe será gratuitamente for
necido . 

§ 2.0 - ·No caso dos próprios nacionais, 
estaduais ou municipais o preenchimento e a 
entrega das fichas de Inscrição deverão ser 
feitos pelos chefes das repartições ou serviços 
ocupantes. 

§ a.o - O prazo máximo, para Inscrição de 
que trata êste artigo será de 30 dias para os 
imóveis existentes à data da publicação do 
regulamento desta lei . 

f 4,0 - Será também de 30 dias, contados 
da data da transcrição do titulo de domlnlo 
no registo de Imóveis, o prazo para inscrição 
dos Imóveis que surjam em virtude de des
membramentos dos existentes, passando a cons
tituir novas propriedades. 

Art. 3.0 - Realizado o registo lmobtUã
rlo do munlclpio, o Sr. prefeito municipal fi
cam autorizado a contratar, mediante concor
rência, a elaboração do mapa municipal, se
gundo a orientação técnica do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estat!stlca, da cárta ca
dastral e planlmétrlca da cidade, e da carta 
cadastral e edáflca da área rural. 

Parágrafo íinlco - No cumprimento do 
disposto neste artigo, a Prefeitura Municipal 
poderá utilizar os processos da aerofotogra
metrla ou outros quaisquer processos geodé
sicos Indicados, segundo a conveniência e as 
possibilidades !lnancelras da administração. 

Art. 4. o - o proprietário ou o seu repre
sentante legal é obrigado a comunicar à Se
cretaria Municipal de Fazenda dentro do pra
zo mhlmo de 30 (trinta) dias da respectiva 
concorrência quaisquer variações para mais 
e para menos nas Importâncias constitutivas 
do valor locativo dos seus Imóveis sem pre
julzo das avaliações normativas da Prefeitura. 

§ 1.• - Inclui-se ne11ta disposição o arren
datário quando, por contrato, tiver obrigação 
de pagar o lmpõsto predial ou territorial. 

f 2.0 - Também são objeto de comunlca
çlo quaisquer outras alterações nos caracterls
tlcos de cada Imóvel, Incluindo: demolição, 
dMmembramento, desabamento, Incêndio, rui
na ou condenacão do mesmo . · 

f a.o - As comunicações de exigência do 
presente artigo ·devem ser feitos em fichas de 
alterações, cujo modêlo Impresso é fornecido 
gratuitamente na Secretaria Municipal da Fa
zenda, devolvendo-as, a seguir, à mesma Se
cretaria, pessoa}mente, ou por via postal, sob 
registo. 

Art. li.o - Feita a lnscrlcão de que trata 
o art. 2. •, il Secretaria da Fazenda emltirã e 
entregará aos respectivos proprietários ou seus 
representantes legais, para cada Imóvel, uma 
cad,erneta de registo imobiliário, a qual de
verá conter topos os caracterlstlcos do Imóvel 
não só quanto à parte material, bem como, re
lativos ao valor locativo, relação de proprie
dade. 

1 1.0 - Os preços das cadernetas variarão 
de acõrdo com o valor locativo dos Imóveis, 
sendo que, para os de categoria popular, con
forme normas que serão Indicadas na regula
mentação do censo Imobiliário, fica de antemão 
fixado em Cr$ 15,00 (quinze cruzeiros). 

§ 2.0 - Seja qual fôr o valor locativo do 
imóvel o preço das cadernetas não poderá ul
trapassar de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) . 

f 3.0 - No caso de condomlnlo, mediante 
solicitação dos condóminos, . será emitida uma 
caderneta para cada um dêles. 

Art. s.o - A caderneta emitida nos têrmos 
do artigo anterior será utilizada a seguir, du
rante um prazo mlnlmo de 20 (vinte) anos, 
para registo na Secretaria Municipal da Fa
zenda de quaisquer alterações que venham a 
ocorrer nos caracterlstlcos, valores e outras 
condições do respectivo imóvel, inclusive suas 
transferências de propriedade. 

Art. 7.º - As cadernetas lnstituldas nesta 
lei servirão como documentos de registo imo
biliário, nos têrmos desta lei. 

Parágrafo (!nico - Nos casos de extravio, 
perda ou Inutilização da caderneta, será emltld!L 
uma segunda via da mesma com as respectivas 
anotações, mediante o pagamento dos emo
lumentos no valor do preço da caderneta an
teriormente emitida, acrescido de 10%, ficando 
ao mesmo tempo, sem efeito a caderneta an
terior. 

Art. 8.º - Constituem Infrações passivas 
de multas: 

a) - entrega fora dos prazos previstos nos 
f§ 3.º e 4.º do art. 2.0, das fichas de inecrlcão 
Imobiliária, multa de Cr$ 600,00 (quinhentos 
<;ruzelros); 

b) - falsidade das declarações contidas 
nas fichas de Inscrição Imobiliária, multa de 
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5 000,00 
(cinco mil cruzeiros) • 

Parágrafo íinlco - As multas serão impos
tas pelo prefeito mediante proposta d& Secre
taria Municipal de Fazenda. 

Art. 9.º - O produto dos emolumentos 
criados por esta lei servirá para custear as 
despesas com a Instituição da -.caderneta de 
Registo Imobiliário e a implantação dos ser
viços mecanizados. 

Art. 10 - A presente lei entrarã em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrirlo. 

Paço da Câmara Municipal de Fortaleza, 
em 13 de dezembro de 1948 . 

Leôncio Botelho, Presidente 
"Diário Oficial" de Fortaleza, 16-12-948. 
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Resoluções do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Assembléia Geral 

, 
Integra das resoluções de ns. 138 a 142 

Resolução n.0 138, de 11 de julho de 1945 

Promove a nomeação de representante do Brasil na Comjssão de cartografia 
do Instttuto Pan-Americano de 'Geografia e História. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando d~ suas atrlbuli;ões; 

Considerando a solicitação feita ao governo 
brasileiro pela direção do Instituto Pan-Ame
ricano de Geografi~ e História para que o 
nosso pala designe o seu representante na 
Comissão de Cartografia do mesmo Instituto; 

Considerando que o Eng.o Chrlstovam Lei
te de Castro, na qualidade de secretãrlo-geral 
do Conselho, jã vem exercendo aquelas fun
ções. e que hã evidente vantagem na conti
nuação do mandato ; 

Considerando ainda que é o Conselho Na
cional d e Geografia a instituição brasileira 
que se ocupa da participacão do Brasil naquele 
Instjtuto Interamericano, cabendo-lhe não só 
o pagamento da quota anual como também 
o preparo da correspondência e das contrlbul
i;õea técnicas e cientificas aos certames e In
quéritos promovidos pelo Instituto; 

Considerando que a recente reallzacão nesta 
capital da "II Reunião Pan-Americana de Con
sulta sobre Geografia e Cartografia". segundo 
eficaz organização do Conselho Nacional de 
Geografia, elevou a posição e o renome do 
mesmo Conselho no selo do Instituto Pan-Ame
rlcano e bem assim levantou o seu conceito 

nos meios técnicos de Geografia e Cartografia 
dos palses americanos; 

Considerando finalmente que o secretário-. 
-geral do nosso Conselho foi nomeado presi
dente do "Comitê de Geografia e Cartografia", 
um dos comitês componentes da ComlBSão de 
Cartografia do mesmo Instituto; 

RESOLVE : 
Art. 1.0 - E' escolhido o nome do Eng.o 

Chrlstovam Leite de Castro, secretário-geral 
do Conselho, como Indicado pelo Conselho ao 
govêrno da Repdbl!ca, a .fim de ser nomeado 
representante do Brasil na "Comissão de Car
tografia" do Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e Cartografia . 

Art. 2.0 - As despesas com a representa
cão do Brasil na aludida "Comissão de Carto
grafia" córrerão por conta das verbas próprias 
do orçamento do Conselho. 

Rio de .Janeiro, em 11 de julho de 1945, 
ano X do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarur, Se
cretário-Assistente <!o Conselho. - Visto e 
rubricado : Chrístovam Lette de Ca8tro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se : Joa~ 
Carlos <te Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 139, de 11 de julho de 1945 

Dispõe sôbre a particf.pação na 4.ª Assembléia Geral d o Instituto Pan-Ame
ricano de Geografia e História e nct "III Reunião Pan-Americana de Con
sulta sôbre Geografia e Cartografia". 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que, por iniciativa do Con
selho Nacional de Geografia, se deu em 1944 o 
retomo do Brasil ao selo do "Instituto Pan
Amerlcano de Geografia e História" ; 

Considerando que pertencem ao Conselho 
os encargos dessa adesão do Brasil, não só 
quanto ao pagamento da respectiva quota anual, 
como também quanto à participação nos tra
balhos técnicos e c!entlflcos, sobretudo naque
les .relacionados com as reuniões pan-amerlca
nas que o Instituto realiza, com finalidades es
pecificas ; 

Considerando que a "II Reunião Pan-Ame
r!cana de Consulta sobre Geografia e Cartogra
fia", organizada pelo Conselho em 1944, velo 
dar ao Brasil posicão de reU!vo e prestigio no 
selo do Instituto Pan-Amer!cano; 

Considerando .as vantagens da participação 
do Brasil em certames internacionais de Geo
grafia; 

RESOLVE : 
Art. 1.0 - A Presidência do Instituto pro

moverá junto ao govêrno da Repdbllca a no
meação de uma delegação do Brasil à 4.• As
sembléia Geral do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geografia e História e à "III Reunião Pan
Amerlcana de Consulta sôbre Geografia e Car
tografia", que se realizarão simultâneamente, 
de 29 de novembro a 11 de dezembro de 1945, 
na cidade de Caracas, capital da Venezuela. 

· Art. 2.0 - Deverão fazer parte da delegação, 
preferentemente, os membros dos Comitês da 
Comissão de Cartografia do· Instituto Pan-Ame
rlcano de Geografia e História. 

Art. 3.• - SerA também solicitado ao go
vêmo um crédito especial a fim de se atende
rem às despesas da delegacão . 

Art. 4.º - A Secretaria do Conselho provl
denclarà para o preparo das contrlbulcõea for
mais àqueles certames, previstas nqs seus Re
gimentos e Instruções: relatórios das atlvl-
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dades .geográfle&,!! e cartográficas havidas no 
Brasil de agõsto de 1944 a novembro de 1945; 
material para as exposições anexas aos cer
tames; informações e teses sobre os temas 
compreendidos na agenda oficial dos trabalhos. 

Art. 5.cr - Para orientar os mencionados 
trabalhos preparatõrlos fica constltulda uma 
Comissão Especial, ·presidida pelo secretArlo
geral e composta dos membros brasileiros dos 
Comitês da Comissão de Cartografia do Instl• 
tuto Pan-Amerlcano de Geografia e História 
e do secretário-assistente . 

1 l.º - A Comissão reunir-se-á semanal
mente e atuará segundo as normas que lhe fi
xar o seu presidente, depois de ouvi-la. 

§ 2. 0 - Caberá a cada membro da Comis
são a quota çle ptesença de cem cruzeiros. 

1 s.0 - A Comissão será secretarlad.a pelo 
encarregado do setor de "Intercâmbio Cu!-. 
tural" da Secretaria-Geral do Conselho, caben
do-lhe o direito à gratificação especial de du
zentos cruzeiros mensais. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1945, ano 
X do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarvr, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado : Christovam Leite de Castro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: Joal 
Carlos ~ Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 140, de 11 de julho de 1945 

Adere aos "Festejos Euclidianos", organizados pela Prefeitura Paultsta de São 
José do Rio Pardo. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando ser Euclides da Cunha mes
tre da Geografia do Brasil um dos precurso
res da Geografia Humana .no Pais; 

RESOLVE: 
Art. l.º - O Conselho Naclonal .,de Geogra

fia adere aos "Festejos Euclidianos", cuja 
realização, na cidade de São José do Rio 
Pardo, a respectiva Prefeitura organizou e 
programou para o perlodo <Je 9 a 15 de agõsto 
vindouro . 

Art. 2.º - Aplaude a Assembléia a vp.liosa 
Iniciativa da Prefeitura de São José do Rio 
Pardo e congratula-se profunda e sinceramente 
com o respectivo prefeito, Dr. A urino Vilela 
de Andrade. 

Art. 3. 0 - O presidente do Instituto organi
zará o programa da partiC!pação do Conselho 

naquele certame, que compreenderá a Ida de 
membros do Conselho Aquela cidade por oca
sião dos "Festejos Euclidianos" e bem assim 
a apresentação dos trabalhos cuja elaboração 
a Secretaria puder providenciar a tempo . 

Art. 4.0 - Como uma daquelas contribuições 
do Conselho, sugere-se a edição de uma sepa
rata da Rev"8ta Brasileira de Geografia, con
tendo o estudo sObre Euclides da Cunha, pu
blicado na sua secção de "Vultos lia Geografia 
do Brasil". 

Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1945, 
ano X do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarvr, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado: Christovam Leite de Castro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se : Joal 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 141, de 11 de julho de 1945 

Dispõe sôbre o q.uadro de consultores técnicos do Conselho. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que cumpre regular o ritmo 
dos mandatos dos consultores técnicos nacio
nais e regionais do Conselho, em face da não 
realização das Sessões Ordinárias da Assem
bléia Geral nos anos de 1943 e 1944; 

RESOLVE: 
Art. l.º - Os mandatos dos consultores téc

nicos do Conselho, cuja vigência haja termina
do entre a última sessão da Assembléia Gllral 
e a presente, ficam considerados como automà
tlcamente prorrogados até agora. 

Art; 2.0 - De· acõrdo com o que propõe o 
Diretório Central, são reeleitos os atuais con
sultores técnicos nacionais para o periodo de 
1945-1947 e eleitos para as vagas existentes os 
seguintes novos ocupantes: 

1) para a Secção XI - "Geografia Histó
rica", vaga com a morte do eminente general 

Emlllo Fernandes de Sousa Doca, o major 
Dloclécio de Paranhos Antunes; 

2) para a Secção XII - "História da Geo
grafia"; vaga com a morte do Ilustre Prof. 
Max Flelus, o Dr. Virgllto Correia Filho. 

Art. 3.0 - Solicita-se a Assembléia a aten
ção (jos Diretórios Regionais para que, até o 
fim do oorrente ano, por fôrça do disposto no 
artigo 1.0 desta resolução, r egularizem a situa
ção dos mandatos dos consultores t écnicos re
gionais, ex-vi do que estipula a resolução n .. • 
12, de 17 de junho de 1937, da Assembléia Ge· 
ral. 

Rio de Janeiro, em 11 de ju"iho de 1945, 
ano X do Instituto. . 

Conferido e numerado : Jorge Zarvr, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado : Chri8tovam Leite de Castro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: Jo116 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 142, de 12 de julho de 1945 

Prov~ à participação do Conselho no _XI Congresso Br.asileiro de Geograj'fa. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições ; 

Considerando que os Congressos Brasileiros 
de Geogra!la, na sua nova fase de realização 
trienal, assinalam o patrocinlo do Conselho: 

Considerando as enormes vantagens da rea
lização de certames que Interessem aos culto
res da Geografia pátria: 

RESOLVE: 
Art. l.º - A Presidência do Conselho fica 

autorizada a aderir como membro protetor, ao 

"XI Congresso Brasileiro de Geografia", a 
realizar-se em setembro de 1946 na · cidade de 
Belém, capital do esW.do do Pará, correndo 
a despesa respectiva por conta da verba pró
pria do orçamento do Conselho. 

Art. 2.0 - O Conselho Nacional de Geo
' grafia Igualmente efetivará a s11a adesão ao 

"XI Congresso Brasileiro de Geografia" como 
membro protetor, nas mesmas condlcões. 

Art. 3.9 - A Assembléia -sugere ao Con
s elho Nacional d e Estatlstlca que, em solida-
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rledade .a empreendimento cultural pe tJ,o 
larga repercussão, efetive a suiL presügloaa 
adesão como membro protetor ao "XI Con
gresso Brasllelro ·de Geografia". 

Art. 4.º - Recomenda a Assembléia Geral 
aos Diretórios Regionais e Municipais do Con
selho que, na medida das suas possibilidades, 
também adiram ao certame geográfico de Be
lém, e que se empenhem na obtenção do maior 
número posslvel de adesões individuais, sobre
tudo dentre os seus membros e assessores. 

Art. 5.º - Fica sugerido aos Diretórios 
Regionais e Central que promovam a colabora
ção cientifica dos seus consultores técnicos, 
reconhecidos valores culturais cuja participa
ção é das mais valiosas e aprimorara o teor 
cientifico da reunião geogrâ!ica de Belém . 

Art. 6. o - A Secretaria do Conselho ex
pedlrà aa instruções, folhetos e esclarecimentos 
que se fizerem necessa\rio11 à consecul:llo dos 
objetivos da presente resolução; e, em harmo
nia com o "Servlc:o de Geografia e Cartogra
fia" organizará os trabalhos, publlcacões e 
contrlbulcões com que o Conselho venha a com
parecer ao "XI Congresso Brasllelro de Geo
grafia". 

Rio de Janeiro, em 12 de julho· de 1945, 
ano X do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarur, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado: Chriatovam LeHe de C1J11tro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: Joa~ 
Carloa de Macedo Boar66, Presidente do Ine
Ututo. 



Diretório Central 
, 
Integra das resoluções ns. 328 a 334 

Resolução n.0 328, de 1.0 de fevereiro de 1949 

Cria a Comissão de Redação do Diretório 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando as vantagens de um melhor 
estudo dos textos das resoluções que o Dire
tório aprovar ; . . . 

Consfderando a boa marcha dos serviços·; 

RESOLVE : 
.Art. 1. 9 - Fica criada, no Diretório Cen

tral, uma "Comissão de Redação" com a In
cumbência de redigir, para aprovação final, 
o texto das suas resoluções . 

Art. 2. • - A Comissão de Redação com
põe-se de três membros : o secretário-geral, 
como membro permanente, e dois membros do 
Diretório, escolhidos pelo presidente, para fun
cionarem durante um mês. 

1 to. - A designação do presidente será 
pelo critério das representações, de modo que, 
no C880 de Impedimento do titular da represen
tação1 o encargo se transferira ao seu su
plente . 

1 2.0 - A designação dos membros mensais 
será ;feita em rodlzio . 

· A,rt. 3.º - De acõrdo com o regimento do 
Diret!)rlo, se não fõr adotada urgência na 
deliberação, a resolução aprovada em uma reu-

nião terá a sua redação final discutida na reu
nião seguinte. 

1 1.0 - A discussão da redacão final será 
feita em tomo do parecer escrito da Comissão 
de Redacão. 

§ 2.0 - No caso da Comissão não apresen
tar o seu parecer escrito na reunião seguinte 
à da aprovacão de uma resolucão o Diretório 
adotará a r.edação final da resolucão, em ple
nário, como determina o regimento . 

§ 3.0 - No C880 de ser decidida urgência 
na aprovação de uma resolução, o Diretório 
poderá deliberar independentemente do parecer 
escrito da Comissão de Redação. 

Art. 4.º :- A Comissão de Redacão decidirá 
por maioria . 

Art. 5,0 - As resoluções do Diretório en
trarão em vigor na data da aprovação da sua 
redacão final. 

Rio de Janeiro, em 9 de fevereiro de 1949. 
ano XIII do Instituto . 

Conferido e numerado : Jorge Zarur, Se
cretá.rio-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado: Chrlstov am Leite de Ca8tro, Secre
tá.rio-Geral do Conselho. Publique-se : Josd 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 329. de 1.0 de fevereiro de 1949 

Aprova a prpposta do orçamento do Conselho para 1950. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

RESOLVE : 
Att. l.9 - Na proposta do orçamento do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca 
para 1960, que o seu presidente deverá apre
sentar ao govêmo para o estudo do orçamento 
geral da União do anq vindouro será incluida, 

no aux!Uo a ser pedido para o Instituto, uma 
dotação de Cr$ 27 700 000,00, (vinte e sete mi
lhões e setecentos mil cruzeiros) para o cus
teio dos serviços do Conselho Nacional de Geo-
grafia; · 

Art. 2.9 - A dotação prevista no art. 1.<> 
fundamenta-se com a seguinte discriminação 
das despesas : 

VERBA I - PESSOAL 

Conaígn114:flo 1 - Peasoal Perwianeftte 

01 - Pessàal Permanente 
a) PeBBOal em Comissão . ................ . ... . ... . .... . .... . ... . 
b) Quadro Permanente .......... . ..... . ... . ..... . . . .. . .. . .....• 

Conaign114:flo II - Pessoal Extranumerdrio 

04 - Contratados ......... . .. . . . ... .. ... . ....... . . . ..... . .......... . .. . 
06 - Diaristas ......... . . . ....... . ............ . . . .... . ... .. ....... . .. . . 
06 - Mensalistas .. ..... . .......................................... .. ... . 
07 - Tarefeiros . .. .... .. .................. . . ~ .. ; . .................... . 
08 - Pessoal eventual do campo . . . ...... . . _ . .. .. ... ... . ....... . . . .. . 

Cr$ 

3 220 000.00 
7 290 000,00 

10 510 000,00 

998 000,00 
1660000,00 
1260 000,00 

600 000,00 
200 000.00 

4 698 000,00 
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Ccmaig~~ 111 - Vantaoena 

12 - Auxilio para diferenca ·de caixa ....... ....... .. .. ...•.. .. . . . , . 
13 - Funcões grs.tlfl'cadas . . . -. ...... ... .......... ... ...... . ... .. ... .. 
19 - Gratlflcacão por exerclclo de docência e honorârlos por concurso 

e provas ....................................................... . 
20 - Gratlficacão por servlcos exfraordlnârlos ... , ...... •.......... . 
21 - GTatlflcacão por trabalho técnico ou cientifico .............. . 

22 - Gratlflcacl.o por trabalho em zona ou c.ondlcões Insalubres 

C<YM•g~6.o IV - Indetluações 

26 - Ajudas de custo ..... ............. . .... .... . ............ . . . . .... . 
27 - Dlârla.s ......... ... . .. . ....... . . ... . ... . .. . ..... .. .... ... .. . .... . 

C<YM•onac4o V - Outras Despesas do Pessoal 

31 - Dlferenca de venclmentqs •. . . .. . ... .. .. ... ....... ..... .... .... . 
32 - Salârlo familia ................................................. . 
33 - Substltulcões ... ..... ... .. . .. ... ... .... .... . ........... . .. .. ..... . 
34 - lndenizacão par outras despesas de pessoal ..... ... . : .....•.. • 

TOTAL DA VERBA 1 - PESSOAL 

VERBA 2 - MATERIAL 

C0'118•onac4o 1 - Material Permanente 

01 - Aparelhagem para Cartografia de gabinete ........... .. .... . 
02 - Material técnico e aparelhos para trabalhos de campo .•....... 
03 - Aparelhagem para Geografia de gabinete ... . .........•.•.... 
04 - Automóveis, auto-caminhões, camionetas, velculos para serviços 

de campo; material flutuante e accessórlos, utenslllos e ape-
trechos mecânicos para consêrto ... ... ....................... . 

05 - Livros, fichas blbllogrâflcas Impressas, revistas e outras publi-
cações especializadas ........................................... . 

06 - Mâqulnas e aparelhos de fotografia. e filmagem e respectivo ma-
terial ....................................................... ., .. : . 

00 - Aparelhagem para reproducões e cópias de mapas e documentos 
08 - Material de acampamento e campanha; animais para trabalho 

e -0utros fins ..... ... .. . ... .. ......... . ....... . ................ . . 
09 - Material de ensino e educação, mapas cartográficos e plantas 

topdgrâflcas; ins!gnias e bandeiras ...... . ...................... . 
10 - Móveis em geral, mâqulnas, equipamentos e utenslllos de escri

tório e de desenho; material dldâtlco e laboratórios; material 
elétrico; utensilios de copa e cozinha; aparelhagem médico-ci-
rúrgica ... ... . .. . ... ........ .. .... ...... ........................ . 

11 - Objetos para o Museu Palsag!stlco do Brasil •...•.....•.•.. 

O<YM•onac6.o 11 - Material de Ocmsumo 

13 - Artigos de expediente, desenho, ensino e educacão; fichas e 
livros de escritório, Impressos e material de classificação ..... 

14 - Combustlvels; material de lubrificação e limpeza de máquinas; 
material para conservacAo de instalacões, de mâqulnas e de apa
relhos; sobresselentes de máquinas e de viaturas; artigos de 
iluminação a eletricidade .... .. .... . .. . ... .. .. ........ . ....... . , 

15 - Material de consumo para o Laboratório Fotocartogràflco .... . 
17 - Medicamentos e material de penso; produtos quimicos e far-

macêuticos; material de higiene e desin!eccão .............. . 
18 - Vestuârlo, uniformes e equipamentos; artigos e pecas acces-

sórias; roupas de cama, mesa e banho; tecidos e artefatos .... . 
23 - Alimentacl.o para as turmas de campo ........................ . 

TOTAL DA VERBA 2 - MATERIAL 
I 

VERBA 3 - SERVIÇOS DE, TERCEIROS 

Ccmsionac4o 1 - C<YMervac4o e Reparos 
01 - Ligeiros reparos, adaptações, consertos e conservação de bens 

moveis e Imóveis ....................... .' ..................... .. 

4 800,00 
;!72 000,00 

50 000.00 
186 000,00 

80 000,00 

592 800.00 

692 800,00 
260 000,00 

842 800,00 

80 000.00 
690 000,00 

770 000,00 

49 000,00 
130 000.00 

80 000,00 
60 000,00 

"319 000,00 

17 039 800,00 

200 000,00 
300 000,00 
200 000, ()() 

700 000,00 

70 000,00 

80 000,00 
500 000,00· 

150 000,00 

15 000,00 

450 000,00· 
15 000,00 

2 680 000,00 

Cr$ 

320 000,00 

560 000,00 
250 000,00 

40 000,00 

60 OQ0,00 
500 000,00 

1 720 000,00 

4 400 000,00 

350 000,00 
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Oonsignaç4o II - Publicidade e Publicações 

04 - Assinatura de órgãos oficiais.e aqulslcão de publlcacões perió-
dicas . ............. .. .... .. .... . .. ..... . .. . ..... . .. .. . .. ..... .. .. 

05 - Assinatura de recortes, publlcacão de editais e avisos . . . .. . 
06 - Impressão de· mapas ... . . . . .. .. .. . . ...... .. ~ .. . .. ... .. . . . . ... . . 
<Y1 - Servlcos de encadernacão ... . ... .. . . .. .. . .... .. ... ........ . .... . 

Oonsignaç4o III - Taa:aa de Serviços Públicoa 

12 - Assinaturas de telefone e ~lxa postal ; telefonemas Interurbanas 
13 - Iluminacão, fOrca-motrlz, gás e àgua ... ...... . ... . . ... .. . . ... . 
14 - Servlcos postais, telegràficos e aéreos; raddogramas ... .. .. .. . 

• Oonsignaç4o IV - Transportes e Viagens 

19 :.... Acondicionamento e embalagem; armazenagens, fretes, carretos, 
estivas e capatazlas; alojamento de animais e estadia de velculos 
em garage . ... . ... . . . .............. . ..... . .... . . ... ... .. . . .. • ... 

20 - Indenizacão por conducão e transportes urbanos . . . . . .. .. . : . . . 
21 - Passagem, transporte de pessoal e sua ·bagagem . . .. . .. . . .. .. . 

Oonsignaç4o V - Outros Serviços de Terceiros 

26 - Custeio de lavagem e engomagem de roupa;· servico de asseio 
e higiene . . .... ..... ... . •· ... .. .. ....... . .. ....... .. . . . .. . ... ... . 

28 - Despesas de remessa, transferência de fundos bancàrios . ... . . . . 

TOTAL DA VERBA S - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

VERBA 4 - ENCARGOS DIVERSOS 

C°t'ignaç4o I .:.... ~ncargos Gerais 

01 - Aluguel de bens imóveis ......... . . . .... . .. . . .. . .. . .. . . . ... .. . 
02· - Concurso anual de monografias ... · .......... .. . .... : .. .... . .. .. 
03 - Contrato de limpeza do prédio ... .......... : .. ...... ....... . .. . . . 
04 - Cursos técnicos e missões culturais no exterior .... . .. •. . .... 
05 - Despesas miúdas de pronto P!lgamento . . ... .......... .. .... . .. .. 
06 - Despesas pela participa.cão em certames e exposlcões, realiza-

ções culturais . . .. . . • . . . . ....... . .. . . . ...... .. . . .. .. . .. . .. . ..... . 
08 - Expedlcões d ent!ficas . ... ... . ..... : . .... .... .... ..... . ....... .. 
09 - Representações sociais - recepções, excursões, hospedagens .. 
10 - Seguro de bens móveis, Imóveis e outros .. . .... . .. .•. .. . . .. . . 
11 - Seleção, aperfeiçoamento e especlallzacão do pessoal ...... . ... •. 

Consignaç4o II - Encargos Bs:peci/icos 

5 000,00 
10 000,00 

800 000,00 
60 OQ0,00 

865 000,00 

35 000,00 
60 000,00 
20 000,00 

115 000,00 

90 000,00 
25 000,00 

100 000,00 

215 000,00 

20 000,00 
8 400,00 

28 400,00 

1 573 400,00 

Cr$-
150 000,00 

30 000,00 
22 000,00 
60 000,00 
16 000,00 

120 000,00 
300 000,00 

80 000,00 
25 000,00 
50'000,00 

843 000,00 

19 - Assistência· aos órgãos regionais .. ..... . ..... . ... ... .. . .. .. . .'. 300 000,00 
20 - Auxilio ao Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e História para 

o custeio da Comissão de Geografia · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000,00 
22 - Lev:antamentos especiais em cooperacão com as organ,lzacões 

regionais .... . ; . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 600 000,00 
23 - Campanha das coordenadas geogràflcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 000,00 
28 - Indenização de despezas de ajudas de custo, quotas de repre-

sentacão e outras dos delegados e conferencistas à Assembléia 
Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 250 000,00 

30 - . Quotas anuais de adesão do Brasil: ao Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História e a sua Comissão de Cartografia; 
Uniãb Geogràflca Internacional, União Geodésica e Geoflslca 
Internacional . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. . . 234 000,00 

31 - Participação na V Assembléia Geral do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História - Chile . ...... .... ...... ... ... : . . .. . . . 280 000.00 

'32 - Passagens para os delegados e conferencistas à Assembléia Geral 80 000,00 
35 - Participação nas reuniões pan-amerlcanas de consulta !lôbre 

Geografia, Cartografia e História . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000,00 
36 ..,- Contribuições técnicas ao recenseamento de 1950 . . • . . . • • . • . . . . • 300 000,00 

Consignaç4o III - Outros Encargos 

41 - Inden!zacão por servicos fora da sede •. .. ... . ... . .. . ... . . ... 
-44 - Publlcacões periódicas, seriadas e avulsas (Boletim Geográfico, 

Revista _e Anuàrio Geográfico, Biblioteca Geográfica Braslellra) 

40 000,00 

. 900 000,00 

2 794 000.00 
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TOTAL DA VEBBA 4 - ENCARGOS DIVERSOS 

VERBA 5 - EVENTUAIS 

'577 000,00 

Oom\gnat;ll.o 1 - D'tierBOB 
' 

01 - Despesas imprevistas 
Cr$ 

109 800,00 

TOTAL DA VEBBA li - EVENTUAIS 

RESUMO 

......................... 109 800,00 

Verba ·1 - Pessoal . . .... . . ... .. ..... ... . ......................... . .... . 17 039 800,00 
'400 000,00 
1573 400,00 
4 577 000,00 

Verba-2 - Material ... .... .... ... .... ... ....... ..... ............... ... , 
Verba 3 - Serviços de Terceiros .......... ....... ... ....... ...... . ... . 
Verba 4 - Encargos Diversos •.... .. .. .. .... , ................ '. ....... . 
Verba 5 - Eventuais ........................... . ... .................. . 109 800,00 

TOTAL .... ............. ... ......... ............. , .... .. . 27 700 000,00 

Art; a.o - •Â Secretaria organizará uma 
memória jÓStiflcatlva da presente proposta, 
a fim de ser presente ao órgão ,tto govêrno 
encarregado da elaboração do orçamento, na 
qual se fundamentam os motivos dos acrésci
mos soltcltados nas diversas verba.li. 

' 
Rio de .Janeiro, em 1.0 de fevereiro de 

1949, ano Xlll do Instituto. 
Conferido e numerado: Jorge Za"'r, Se

cretário-Assistente do Conselho. - Visto e· 
rubricado: Ohri8tovam Le,te de Oast:ro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se : Josl 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Resolução n.0 330, de 9 de fevereiro de 1949 

Coloca sob o patrocínio do Conselho a "Semana Euclidiana" de 1949. 
O Diretório Central do Conselho Nacional 

de Geografia, usando das suas atribuições; 
Çonslderando que se Impõe ao Conselho 

apoiar e Incentivar as iniciativas culturais de 
caráter geográfico; 

Considerando a dlgn1!lcante Iniciativa dos 
Intelectuais de São .José do Rio Pardo, onde 
se faz slstemàticamente a comemoração anual 
em memória de Euclides da Cunha; 

Considerando que a "Semana Euclidiana" 
de 1949 foi prevista para o estudo da vida e 
da obra do eminente brasileiro, ambas consi
deradas sob o aspecto geográf{co; 

~ESOLVE : 

Art. lt - O Conselho Nacional de Geogra
fia consigna à sociedade de São .José do Rio 
Pardo, em geral, e à Comissão doa Festejos 
Euclidianos, em especial, as mais vivas con
gratulações pelo êxito crescente da nobre cam
panha da comemoração sistemática em memó
ria do grande brasileiro Euclides da Cunha, 
que julga merecedora dos melhores aplausos. 

Art. 2t - O Conselho concede o seu pa
troclnlo à "Semana Euclidiana", a realizar-se 
de 9 a 15 de agôsto vindouro em São .José do 
Rio Pardo, destinada ao estudo, do ponto de 
vista geográfico, <i.a vida e obra de Euclides 
da Cunha. 

Art. 3• - O Conselho cooperará na parte 
cultural da Semana, encarregando-se dos se
guintes cometimentos : 

a) a realização das conferências, através 
das quais será estudada a Geografia euclidiana 
e desenvolvida a atuação cientifica da Se
mana; 

b) a publicação das conferências e demais 
contribuições culturais que !Orem apresentadas 
ao certame; 

e) o preparo de um Indicador do conte11do 
geográfico da obra euclidiana; 

d) a impressão de um folheto sõbre :(!lu
clides da Cunha, para ser amplamente dúrtrl
buldo durante a Semana' 

e) a doação ao "Museu Euclides da Cunha" 
de cópias fotostáticas de mapas sõbre estudos 
das nossas fronteiras, nos quais colaborou o 
eminente patrlclo, para a solução das nossas 
questões de limites internacionais. 

Art. 4• - O Conselho promoverá, junto 
ao Instituto Nacional de Cinema Educativo e, 
se necessârlo, com a cooperação de outras Ins
tituições que Interessarem, a tiragem de um 
filme sõbre Canudos, com base no roteiro des
crito em Os Bertôes. 

Parágrafo 11nlco - O filme destina-se a 
ter caráter educativo e a ser amplamente exi
bido nos cinemas do pais; e, o seu original 
ficará arquivado no "Museu Euclides da Cunha" 
de São .José do Rio Pardo. 

Art. 5• - As despesas especiais decorrentes 
desta resolu<;:ão, que não devem ultrapassar 
trinta mil cruzeiros (Cr$ 30 000,00), correrão 
por conta das verba.li próprias do orçamento 
vigente do Conselho . 

Rio de .Janeiro, em 9 de fevereiro de 1949, 
ano XIII do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Za"'r, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado : Chri8t0tiam Leite de Oaatro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: Josl 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ina
tituto . 

Resolução n.0 331, de 25 de fevereil'o de 1949 

• 

Homologa o Convênio asstnado com o estado da Paraíba para o preparo, em l 
cooperação, de uma nova carta estadual. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geogra!ia, usando das suas atribuições; 

Considerando que .foi assinado um Convê
nio com o estado da Paralba para a elaboração 
de uma nova carta, o que estava previsto no 
programa de atividades do Conselho para o 
corrente ano; 

Considerando a lmportAncla do documento; 

RESOLVE : 
Art. 10 -., Fica homologado o Convênio as

sinado nesta capital no dia 15 de fevereiro de 
1949 pelo Dr. Osvaldo Trigueiro, governador 
do estado da Parafba, e pelo Dr. Chrlstovam 
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Leite de Castro, secretário-geral do Conselho, 
para a elaboração, em regime de cooperação, 
dé uma carta do estado da Para!ba em escala 
da ordem de 1 : 300 000, mediante compilação 
da melhor documentação existente, Inclusive 
a restituição das fotogra!las aéreas tiradas 
pelo sllltema "tl'lmetrogon". 

Art. 2• - O texto do Convênio faz parte 
Integrante, como anexo, da presente resolução. 

Art. 3• - São consignadas vivas congratu-
1ações ao govêrno do estado da Paralba pela 
valiosa Iniciativa da publicação dum mapa 

atualizado do território estadual e pelo lou
vável propósito de dotar o estado de um ór
gão permanente de atividades geográficas. 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1949, 
ano XIII do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarur, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Vlllto e 

· rubricado: Christovam Leite de Castro, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: .1014 
Carlos de Macedo Soares, Presidente do Ins
tituto. 

Anexo i\ Besoluçio n.0 SSl, de 25 de fevereiro de 1949 do Dlret6rio Central 

O Dr. Osvaldo Trigueiro. governador do es
tado da Paralba. ·e o Dr. Chrlstovam Leite de 
Castro, secretário-geral do Conselho Nacional 
de Geografia, por delegação do senhor embai
xador José Carlos de Macedo Soares, presi
dente do Conselho, assinam o presente Con
vênio para a elaboração da carta do estado 
da Paralba, em escala não maior de 1 : 300 000, 
11om o aproveitamento de fotografias "trlme
trogon", nos têrmos das cláusulas que se se
guem: Cldwnda primeira - O estado da Pa
ralba, acorda em aplicar a Importância de 
cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50 000.00) para 
a execução da carta geogràflca do estado, 
dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Geografia. Cldusula se
gunda - O Conselho Nacional de Geografia 
tomará a seu cargo a compilação e desenho 
litográfico da referida carta. t'Jldusula terceira 
-'- O estado da Paralba reall2ará o pagamento 
da lmportll.ncla de cinqüenta mil cruzeiros 
(Cr$ 50 000,00) prevista na clá.usula primeira 
em duas quotas, sendo a primeira de vhlte 
mil cruzeiros (<::r$ 20 000,00) no Inicio do tra
balho de. compilação e a segunda de trinta mil. 
cruzeiros (Cr$ 30 000,00) na entrega dos ori
ginais compilados. Cldusula quarta - O Con
selho Nacional de Geografia propõe-se, me
diante o auxilio mencionado na cláusula pri
meira, que se destina ·ao pagamento do mate
rial e do pessoal que será obrigado acrescer 
para o devido cumprimento da tarefa estabe
lecida neste Convênio - a concluir a compila-

ção e o desenho da carta geográfica do. estado 
no segundo semestre de mil novecentos e qua
renta e nove (1949), salvo motivos de fôrça 
maior alheios à sua administração. Cldusula 
quinta - O estado da Para!ba fará a revisão 
final da carta depois de compilada. CZdusuZa 
sexta - O estado da Para1ba promoverá a 
criação de um organismo geográ.flco estadual, 
dentro de suas possibilidades, que terá a as-· 
slstência técnica do Conselho Nacional de Geo
grafia na fase de sua organização. CZdusuZa 
sétima - O Conselho Nacional de Geografia 
assistirá à ·impressão da carta no Serviço Grá.
flco do Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tat!stica, correndo as despesas por conta do 
estado. CZdusula oitava - As Importâncias 
mencionadas na cláusula terceira serão depo
sitadas na Contabilidade do Conselho Nacional 
de Geografia em conta especial. Cldusula nona 
- A contribuição do estado mencionada no 
presente Convênio terá o cará.ter de aux!llo . 
Cldusula décima - A vigência dêste Convênio 
extingue-se a trinta e um (31) de julho de mil 
novecentos e cinqüenta (1950), corrt o cumpri
mento das obrigações assumidas por ambas as 
partes. E por estarem acordes, lavrou-se o 
presente Convênio, que vai assinado pelas par
'tes Interessadas devidamente credenciadas para 
tal fim. 

Osvaldo Trigueiro. 

Christovam Leite de Castro. 

Resolução n.0 332, de 25 de fevereiro de 1949 

Fixa o valor do auXílio à Faculdade Nacional de Filosofia para a realização 
em 1949 do Curso de .Geografia Regional. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que a Faculdade Nacional de 
Filosofia se dispõe a incluir no Cura.& de Geo
grafia e História, o ensino de Geografia Re
gional e de Cartografia no corrente ano; 

Considerando que a Inclusão c;le tale disci
plinas favorece a campanha de que participa 
o Conselho, no sentido da separação dos Cur
sos de Geografia dos de História nas Faculda
des de Filosofia do pais; 

Considerando que a resolução n• 306 dê8té 
Diretório autoriza a concessão de um auxmo 
anual à Faculdade para a realização do Curso 
de Geografia Regional; 

RESOLVE: 
Art. 1• - E' fixado em sessenta e cinco 

mil cruzeiros (Cr$ 65 000.00) o auxllfo do Con
selho à Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil para a realização, no 
corrente ano, do ensino da Cadeira. de Geo-

grafia Regional, no Curso de Geografia e Hls
. tórla. 

Art. 2' - O pagamento do auxilio correrf. 
por conta da verba 4 Encargos Diversos Con
signação 1 - Encargos Gerais Sub-Consignação 
06 - Despesas pela participação em certames 
e exposições, realizações culturais. 

Art. S• - No orçamento do Conselho, a 
partir do ano ttndouro, será consignado, em 
verba própria o aux1l!o à citada Faculdade 
para a realização dêsse curso e bem assim o 
curso de férla.s destinado aos professôl)!lll. de 
Geografia do ensino secundário. 

Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 
1949, ano XIII do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge ZaruT, Se
cretá.rio-Assistente do Conselho. - Visto e 
rubricado: Christovam Leite de CastTO, Secre
tário-Geral do Conselho. Publique-se: Joa• 
Carlos de Macedo BoaTes, Presidente do Ins
tituto. 



112 BOLETIM OEOGRAFICO 

Resolução n. 0 333, de 9 de março de 1949 

Torna obrigatório o seguro contra acidentes para os servidores sujeitos a riscos 
especiais em trabalho. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando dae suas atribuições; 

Considerando os riscos de acidentes a que 
estão sujeitos os servidores em trabalhos de 
campo, de oficina e de laboratório; , 

Considerando o vulto das despesas do Con
selho decorrentes de acidentes no 11ervtço e 
a circunstância de serem eseas despesas Im
previsíveis; 

RESOLVE: 
Art. 1• - O Conselho fica obrigado a se

gurar contra acidentes os seus servidores quan
do se aplicarem em trabalhos sujeitos a ris
cos especiais, como sejam os de campo, de 
oficina e de laboratório . 

Art. 2• - A Secretaria Geral escolherá a 
modalidade mais conveniente do seguro e o 
efetivará nas melhores condições que obtiver, 

consultando para isso as compànhlae mais ldõ
neas, no caso de o seguro não poder ser feito 
pelo IPASE. 

Art. 3• - As despesas de seguros no cor
rente ano correrão pelas verbas do orçamento 
relativas aos trabalhos de campo e de even
tuais, devendo ser prevista, a partir do orça
mento do ano vlnaouro, verba adequada a 
êsse pagamento. 

Rio de Janeiro, em 9 de março de 1949, 
ano XIII do Instituto. 

Conferido e numerado: Jorge Zarur, Se
cretário-Assistente do Conselho. - Visto· e 
rubricado: Chriatovam Leite d.e Castro, Secre
tário-Gei;al do Conselho. Publique-se : Joal 
Carlos d.e Macedo Boarea, Presidente do lna
tltuto . 

Resolução n.0 334, de 9 de març
0

0 de 1949 

Adere ao I Congresso de His·tórta da Bahia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de G.eogratt11o. usando das suas atrlbuli;ões; 

Considerando o a'lto significado do "I Con
gresso de História da Bahia", a realizar-se de 
111 a 29 do corrente, em comemoração ao 4. 0 

centenário da fundação da Cidade do Salvador 
e da Instituição do Govêrno Geral do Brasil; 

Considerando que o certame é promovido 
pelo prestigioso Instituto Geográfico e Hl.etó
rico da Bahia, sob os ausplclos dos governos 
do estado e da cidade e de numerosas Insti
tuições baianas de cultura; 

Considerando que o Congresso reservou 
uma Secção de Estudos para a Geografia, His
tória, Cartografia e Iconografia; 

RESOLVE : 
Art. 1• - O Conselho Nacional de Geografia 

adere ao "I Congresso de História da Bahia• 
como membro protetor, mediante a quota ~e 
quinhentos cruzeiros (Cr$ 600,00). 

Art. 2• - Fica constltulda a delegação do 
Conselho ao "I Congresso de Hlstórfa da 

Bahia" da seguinte maneira: o chefe da Sec
ção de Documentação da Secretaria Geral do 
Conselho, como chefe da delegação ; o secre
tário do Diretório Regional, como sub-chefe; 
os demais membros do Diretório Regional 
baiano, o aselstente técnico do Conselho se
diado na Bahla e o delegado do Conselho em 
Pernambuco, como vogais. 

Art. 3• - A delegação apresentará ao 
Conselho um relatório sucinto das atividades 
do Congresso. 

Art. 4• - As despesas decorrentes desta 
J<esolução correrão por conta da verba m, 
consignação 11--37. 

Rio de Janeiro, em 9 de março de 1949, 
ano XIII do. Instituto . \ • 

Conferido e numerado: Jorge Zarur, Se
cretário-Aselstente do Conselho. Visto e rubri
cado: Ohnatovam Lefte de Castro, Secretário
Geral do Conselho. Publique-se: José Carlo11 
de Macedo Boare11, Presidente do Instituto. 

\ 

~ A fotocrafta é um excelente dociumento ceosrifieo, de1de que •e saiba exatamente o local 
...., foiocrafado. Envie ao Con1elho Naelonal de Geografia a• fotocrafia• panor&mlea1 que 
po11utr, devidamente legendadas. 


