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Editorial 

Instituto. Pan-Americano de Geografia 
e História 

. Em Santiago realizou-se, durante a stJllUnda quinzena de outubro, a V 
Assembléia Geral, constituída por delegados das nações que fazem parte do 
Instituto Pan-Americano de Geogrâlia e História, e sessões de consulta das_ três 
Comissões, pelas quais se lhe ramificam as atividades investigadoras, a saber: 
de Certografia, História e Geografia. 

1 
À falta de delegação oficial brasileira, o presidente do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, embaixador José Carlos de Macedo Soares, que tam
bém era então presidente daquela entidade internacional, obteve a cooperação 
do embaixador do Brasil no Chile, cujo prestígio nos meios culturais se fun
damenta em sua aplaudida atuação nos postos de relêvo que lhe coube desem-
penhar, onde quer que se encontra'sse. · 

Desta ·maneira, o Brasil, por intermédio do I.B.G.E., não deixou de estar 
presente às reuniões na capit~ chilena, onde se empenhou com êxito para ani
mar as pesquisas cartográficas, históricas e geográficas na América, mercê da 
sua organização especializada. 

E o resultado final bem expressa o conceito que lhe realça os esforços 
aplicados ao desenvolvil1Jento dos estudos respectivos. 

A propósito, o presidente do I.B.G.E. recebeu os telegramas a seguir, en
viados pelo embaixador Barbosa Carneiro, que bem demonstram o acêrto da 
escolha dos representantes que já se achavam no estrangeiro em missões rela
cionadas com o Instituto Pan-Americano de Geografia. e História, como os pro
fessôres E. Vilhena de Morais, instado como um dos seus doutoa membros a 
comparecer à convocação da subcomissão de Arquivos, em Cuba, Jorge Zarur, 
a set'Viço da ONU, que lhe confiou incumbência em Santiago, Lafayette Gui
marães, secretário da Comissão de Geografia: 

"~radeço honroso encargo. Compareci sessão plenária, tendo 
manifestado em discurso pesar V. Ex'*. e nosso sua ausência por 
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imperativos saúd~. Acreditei demais delegados, todos com grande 
prestígio. Professor Vilhena de Morais eleito um dos vice-presiden
te« Assembléia. Atenciosas saudações". 

Ao fim dos trabalhos, expressivo despacho assinalou a homenagem pres
tada pelos delegados ao embaixador Macedo Soares, cujo período presidencial 
findara: · 

"última sessão Assembléia aclamou V. Ex.ª presidente de honra 
Instituto sendo primeira vez êsse título é concedido. Aceite V. Ei..ª 
efusivas conAratulações. Envio informações intermédio ltamarati. 
Atenciosas saudações". 

E em ofício mais minucioso, concluiu, após acentuar a cooperação de 
cada um, e registar a moção aprovada em plenário, de "aplausos e agrade
cimentos ao govêmo brasileiro pelo valioso apoio dado à Comissão de Geo
grafia", com sede no Rio de Janeiro: 

"Congratulo-me com V. Ex.ª por motivo da elevada e merecida
honraria com que foi distinguido, be~ como pela brilhante e efi~ · 
ciente atuação dos qelegados do Brasil àquela reunião, senhores 
professor 'Vilhena de Morais, professor /orAe Zarur e doutor La
fayette Pereira Guimarães, que sobremodo contribuíram para. o 
prestígio do nosso paíg'. 

Assim, o Brasil ainda uma . vez se viu ·exaltado, em Assembléia do Instituto 
Pan-A:mericano de Geografia e História, pelos representantes das nações ame
ricanas, acordes em proclamar-lhe a atuação esclarecida em prol do melhor 
conhecimento da terra brasileira e da gente que a povoa. 

VIRGILIO CoRRÊA FILHO 

Secretárlo-Oeral interino 
do C.N.O. 



Comentário 

Nova Campanha de Mapas Municipais* 
JOSÉ CARLOS PEDRO GRANDE 

Chefe da Secção de Documentação CienU• 
flêa da Divisão de Cartografia do C. N. G. 

A primeira carta geográfica brasileira de que tenho conhecimento que apre
senta a divJ.São de uma unidade f~derada em seus municipios, é a carta geral 
do estado de São Paulo, editada em 1915. Enviou-me um exemplar o próprio 
engenheiro João Pedro CardoSC>, então diretor da comissão Geográfica e Geo
lógica. Não posso, entretanto, afirmar se edições anteriores da mesma carta 
possuem a divisão administrativa nem tampouco se outras repartições geográ
ficas estaduais ou federais haviam precedido essa iniciativa daquele grande en
genheiro e cartógrafo paulista. É o que ponho em dúvida. 

Quanto à representação destacada de cada município por si, o primeiro tra
balho neste sentido - se não lávro em êrro .-- foi ideado pelo nosso carísstmo 
mestre Mário Augusto Teixeira de Freitas, quando diretor da Estatística de 
;Minas Gerais, ande fôra brilhante a sua atuação como delegado do censo de 1920. 
Coadjuvado por um punhado de desenhistas, entre êstes o malogrado Afonso 
Guaíra Heberle, o finado Joaquim Ximenes, vencendo dificuldades técnicas mil, 
tornou Teixeira d~ Freitas realidade o seu atlas corográfico municipal do estado 
de Minas Gerais. Com carinho ainda guardo o exemplar que me foi dado pelo 
mestre Teixeira de Freitas com seu autógrafo e uma honrosa dedicatória para 
quem contribuiu com o primeiro mapa do município de Araxá, em 1922, quando 
essa comuna se estendia sôbre quase nove mil quilômetros quadrados. Dai para 
cá, cinco novos municípios ali surgiram e uma faixa 'enorme de terras araxaenses 
arredondou um município vizinho. Peço-lhes que me relevem a citação dessas 
minudências, mas não posso chegar ao extremo de· calar tão honroso diploma 
de humilde colaborador de .Teixeira de Freitas na sua campanha de mapas mu
nicipais, há quase três decênios. 

Aqui e acolá surgem trabalhos dêsse gênero. Para citar um exemplo, quando 
ainda trabalhando na Secção de Estatística Territorial, lembro-me ter visto uma 
série de mapas municipais do Ceará. 

Escrevia-se o ano de 1938. Já o Conselho Nacional de Geografia havia in
gressado no sistema do mGE, e à sua orientação foi confiada a preparação carto
gráfica do recenseamento geral do pais em 1940, delineada magistralmente no 
decreto-lei n.0 311, de 2 de março de 1938. E assim moveu-se, de 38 a 40, a pri
meira campanha, de âmbito nacional, de mapas municipais. Na qualidade de um 
dos veteranos do CNG, tive o ensejo de colaborar nessa campanha, desde o Ma
ranhão ao Rio Grande do Norte. 

Os mapas municipais que surgiram dessa luta de quase dois anos, era natu
ral que se apresentem com uma perfeição muito diversificada. Havia-os exce
lentes, baseados em coordenadas determinadas e trabalhos de campo, ou em 
fôlhas topográficas, tais como em grande parte os mapas municipais de São 
Paulo e Minas Gerais, boa parte dos do Rio Grande do Sul, mas também os havia 
pobres, esquemáticos, por não ter sido possivel obter ou produzir elementos de 
maior precisão. 

• Comunicação apresentada à X Sessão Ordlnbia da Assembléia Geral do c .N .G ., reallmda 
em setembro próximo passado. 
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E no entanto, êsses mapas, bons ou maus, aqui estão, e apesar de tudo, têm 
prestado relevantes serviços. · 

Em 1943 ou 44, não estou mais certo da época, submeti à apreciação do se
cretário-geral do CNG, um projeto meu, como prepatação ·cartográfica para o 
censo geral das Américas, em realização neste ano. Tinha êsse projeto em mira, 
aproveitando as observações feitas pelos recenseadores em 1940, novos traba
lhos topográficos realizados nesse ínterim e sobretudo o valioso material ofere
cido pelas fotografias aéreas produzidas pela Fôrça Aérea americana, e ainda 
valendo-se de uma coleta intensificada ao máximo possível, de elementos ~spar
sos entre repartições cartográficas e particulares. Voltou às minhas mãos o pro
jeto,. com a determinação que aguardasse oportunidade. Até 1945, procurei, não 
obstante o inicial insucesso de acolhida, interessar o presidente em exercício do 
IBGE e outras autoridades, especialmente as apontadas como orientadoras do 
recenseamento geral dêste ano. Teve o meu projeto boa acolhida, mas infeliz
mente, nada mais. E assim, os recenseadores dêste ano tiveram que na execução 
de sua tarefa, valer-se de mapas municipais, na maioria de dez anos atrás, em 
boa parte obsoletos, quando muitos dêsses mapas já poderiam lhes ajudar a 
labuta, com o registo de elementos mais corretos, máis pormenorizados que foram 
produzidos e digamos de passagem, ainda não inteiramente aproveitados, 
como os levantamentos aerofotográficos. 

Acontecimentos posteriores ora desviaram-me, ora me aproximaram do pro
blema dos mapas municipais que no entanto se apresenta cada vez mais pre
mente. 

Poucos estados se acham aparelhados com seus Departamentos Geográficos 
para realizar a tarefa de organizar os mapas dos municípios recém-criados e dos 
municípios que sofreram alteração em séu âmbito, com desmembramento ou 
acréscimo de território. 

Por sua vez, os próprios municípios não poderão cumprir o que determina o 
decreto-lei n.0 311; os municípios novos, por falta dos recursos indispensáveis 
para atender a necessidades mais urgentes, o que é o caso também dos municí
pios velhos que sofreram perda de território. A isso acresce a consecução de um 
técnico idôneo que por uma quantia irrisória em boa parte dos casos, realize o 
milagre de um bom map!l municipal. 

Há ainda mais que, com a volta do país ao regime constitucional, muito 
poucos chefes de comunas prestam obediência ao referido decreto-lei 311. 

Por um lado, as sucessivas reformas nas divisões administrativas estaduais 
aumentaram o número de municípios, alguns demembrados de um só e outros 
criados com trechos de vários outros. 

Por outro lado, a minha Secção, de Documentação Cartográfica e principal
mente o seu Setor de Mapt>teca depara sérias dificuldades para atender con
sultas de mapas de municípios recém-criados ou de âmbito alterado. Acresce 
que os mapas que possuímos arquivados têm manuseio diário constante, o que 
contribui para tornar péssimas as condições precárias em que sua maioria se 
encol').tra, ameaçando deixar inutilizada uma das mais belas campanhas, motivo 
de orgulho e uma das razões de ser do CNG. 

Explicado assim o porquê do meu brado de alarme, devo..,lhes outra explana
ção: o modus agendt dessa nova campanha de mapas municipais, cuja utili
dade múltiplà a diversas esferas administrativas para estudos, como repositório 
de valiosos informes cartográficos, é óbvio relembrar. · 

Tomo a liberdade de submeter apenas traços gerais a esta egrégia Assem
bléia, embora alguns pormenores de relevância tenham sido objeto de meu 
estudo, ao que acrescem o meu interêsse de longa data, pela cartografia muni-' 
cipal, como expus no inicio de minha palestra e as experiências acumuladas 
nas minhas atividades cartográficas · na Secção de Estatística . Territorial, do 
Serviço de Estatística da Produção e como chefe da Secção da Carta do ·Brasil 
que fui neste Conselho. . · 

Assim, opino que a orientação dessa campanha da mapas municipais deve 
caber ao CNG, credenciado como elemento coordenador, entre outras razões, pelo 
excelente resultado da campanha de 40 .· 

Dada a magnitude da tarefa - a confecção d~ perto i!e' 1900 mapas muni
cipais - impossível de ser vencida pelos recursos ordinários dêste Conselho, 

' ' 
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impõe-se o apêlo aos estados aparelhados com um Departamento Geográfico 
para ao menos fornecer os elementos necessários para a confecção dos mapas 
municipais novos ou de âmbito modificado e também os elementos novos por 
ventura existentes para atualizar os demais mapas municipais de seu estado. 
Essa colaboração, parcial, com a cessão dos elementos necessários apontados, ou 
total, com a confecção dos mapas municipais, representaria de 35 a 45 por cento 
da tarefa tõda. 

Quanto às demais unidades federadas e particularmente aos territórios na
cionais, caberia ao CNG a iniciativa de reorganizar os ·seus mapas municipais. 

Como um dos trabalhos preliminares da campanha projetada, considero in-
dispensável o cadastro: · 

1) dos limites e divisas constituídos por acidentes naturais, e dos elementos 
cartográficos dos quais constam êsses limites. . 

2) das áreas levantadas, em fôlhas com escalas até 1: 250 .000 <e seu grau 
de precisão). . 

Dêsse cadastro resultará o que falta à Documentação Cartográfica a ser 
suprido. 

I - pela intensificada PESQUISA e COLETA de elementos cartográficos · 
(escala minima desejável, 1 : 100 000) . ' 

A - no Distrito Federal: 
a) Arquivo Nacional 
b) Departamento e Serviços de âmbito nacional que procedem a levanta

mentos topográficos e desenhos cartográficos; 
e) Companhias de ldteamentos, emprêsas de urbanização e outras de ca

ráter particular que se ocupam com o gênero de trabalhos _indicado sob b). 

·B - Nos estados (capitais e sedes municipais), poderão ser obtidos elemen
tos regionais através de minuciosa pesquisa em: 

Departamentos Geográficos e outros serviços estaduais, que se ocupam em 
cartografar extensões e áreas. 

Prefeituras Municipais; 
cartórios e 
fazendas e outras emprêsas agricolas, (como e~genhos), de ·prdpriedade par

ticular. 
Quanto à coleta no Distrito Federal, há mister de: 
a) funcionário ativo, que possua conhecimento de desenho cartográfico e 

tenha acima de tudo interêsse e dedic~o pela tarefa que lhe fôr atribuída; 
b) conseguido o empréstimo dos elemento:;, e não sendo possível obter em 

nossa SR cópia em ozalide ou retofoto, designar desenhista para copiá-los em 
nosso Serviço; · 

e) não sendo possível obter o empréstimo, e caso a entidade respectiva 
possua laboratório, ceder o CNG o material necessário, ou mesmo adquirir cópia, 
ou ainda, o envio de um desenhista nosso ao local, para executar a respectiva 
cópia. , • 

Quanto à obtenção de elementos fora do Distrito Federal: convidando um · 
representante, ou designando mediante remuneração, neste caso, por tempo in
determinado ou mais acertadamente, por trabalho executado. 

É oportuno procurar c:onseguir uma cooperação eficiente de: 
a) Diretórios Reglonais de Geografia e 
b) Inspetorias Regionais de Estatística Municipal, quando na sede estadual, 

afigurando-se o interêsse de entabular entendimentos nesse sentido; 
e) durante as excursões das diversas Secções Regionais da Divisão de Geo

grafia, aproveitando os bons oficias dos funcionários integrantes da excursão; 
d) funcionário destacaido especialmente para pesquisa e coleta. Embora se 

possa assim, contar com u~a coleta orientada pelo que necessita a execução 
cartográfica, deverá ser feita essa tentativa em último recurso, a titulo precário, 
iniciando-se talvez pelos estados. mais perto do Distrito Federal. 

II - Outra fonte de grande valor por se tratar de elementos básicos para o 
planejado aperfeiçoamento dos mapas municipais, são os trabalhos de campo, em 
andamento, pelas diversas Secções de Campo. 
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m - Para as linhas limítrofes constituídas de geodésicas ou linhas sêcas, 
desde que os seus elementos não constem de relatório ou mapa especial, impor-se-á 
a sua uemarcação e levantamento arnarraqo a coordenada ou coordenadas pró
ximas. Foi o que tive o ensejo de lembrar para a execução dos mapas municipais 
do Maranhão, acrescendo ao caso especifico, o levantamento de eixos estadlmé
tricos, por estradas de rodagçm, linhas telegráficas, etc., conseguindo assim uma 
grande messe de elementos de toponímia e amarração para as fotografias aéreas. 

Em resumo, trata-se de uma campanha que, sem dúvida, mobilizará um 
grande número de colaboradores e utilizará muitas fontes, como tive ocasião 
de especificar: 

I - Nos estados: 
Departamentos Geográficos ·e outros serviços estaduais, como os DER e 

outros; Inspetorias Regionais de Estatística Municipais; (nas capitais); 
Prefeituras Municipais; cartórios (nas sedes municipais) e 
emprêsas agrícolas e outras de propriedade particular. 
II - No Distrito Federal (exclusive o CNG): 

Os Serviços e Departamentos de âmbito nacional, com trabalhos cartográfi
cos, incluindo aqui os elementos coligidos pelo S .N. de Recenseamento, através 
dos recenseadores; 

emprêsas particulares que se ocupam com topografia, cartografia e aerpfo
togrametria. 

III - No próprio CNG, deve-se destacar a colaboração dos seus órgãos se
guintes, com tarefas especificas: 

1) Secretaria Geral: Secção de Divisão Territorial. 
2) Divisão de Geografia: funcionários de Secções Regionais, quando in• 

tegrando uma excursão. 
3) Divisão de Cartografia: 

Secções de Levantamentos Mistos, Triangulação,' Nivelamento; 
Secção de Documentação Cartográfica; Secções de Restituição 
Aerofotogramétrica; Compilação; Revisão; Desenho Litográfico; 
Reproduções. 

·Por fim, uma sugestão de como se poderia proceder quanto aos trabalhos 
cartográficOs que caberiam ao CNG: 
· a) designação de uma turma de cartógrafos, para executar os mapas mu

nicipais dentro do horário; ou 
b) fora do horário, com a compensação previamente estabelecida; 
e) como trabalho extraordinário, a remunerar em base a ser estudada (ta

refa empreitada), ajustada às possibilidades. 
Ainda haveria a lembrar o alvitre, a fim de não perturbar a marcha dos 

trabalh-OS nas demais Secções de Desenho (Compilação e desenho litográfico) 
incumbir da confecção dos novos mapas municipais o Se~r de Cartas Especiais, 
reforçado, talvez, com tarefeiros. 

Parte das despesas seriam ressarcidas pela venda de cópias de mapas mu-
nicipais que são constantemente solicitados. · 

J!: êste, em traços gerais o plano para a nova campanha dos mapas munici
pais que, coma modesta c·ontribuição da· Secção de Documentação Cartográfica, 
do CNG, tenho a honra e muita satisfação de apresentar a esta colenda Assem
bléia Geral, e para sua consecução ofereço desde já os meus esforços, embora 
desvalidos, mas bem intencionados, para tornar cada. vez mais correta e mais 
útil a cartografia nacional. · 

-- AOS EDITORES: :&1te "Boletim" nio faz publicidade remunerada, entretanto re&'i•tará' ou 
eomentari as eontribulcões sõbre &'eO&'r&fla ou de lnterfsse &'eocrifico que 1eJam enviada• 

ao Con~o Nacional de Geo&'rafla, concorrendo dêHe modo para mal• ampla 41faaio da blbllo· 
snfla referente à &'M&'nfla braellelra. 

., 



Transcrições 
• 

Análise Teçtônica e Morfológica do Sistema 
da Mantiqueira, Brasil 

Anat.. ão II Congresso Pan-Amencano de 
Engenharia de Minas e Geologia. Vol. m 2.• 
Oomi.88ão - Geologia, Paleontologla, Mlnera
logla e Pe"1'0logla. Outubro de 1946. Petró-
polis, Braail. · 

INTRODUÇÃO 

ALBERTO RIBEIRO LAMEGO 

Tendo o Brasil uma superfície de 8 516 037 km2
, equivalente à de quase tôda 

a Europa ou à dos Estados Unidos, é o problema da sua geologia uma tarefa 
gigantesca, a exigir o persistente e ininterrupto esfôrço de sucessivas gerações 
de cientistas. · 

Para que sejam bem compreendidas as enormes d'ificuldades que nos en
frentam, basta considerar, além da área, os obstáculos de imensas regiões in
teiramente virgens, cobertas de florestas, com um indice demográfico quase nulo 
e por assim dizer desconhecidas, ·não obstante o crescente número de penetra
ções que nelas se fazem. 

Um confronto simples, ademais, com o alto nivel da cultura norte-ameri
cana ou da européia, com as suas numerosas escolas universitárias formadoras 
de milhares de geólogos, prontamente nos revela o colossal trabalho que nos 
coube pela deficiência de técnicos. Perante !lo milenar civilização dos europeus, 
ou o estupendo progresso cultural dos norte-americanos, acelerado pelos mais 
ricos fundamentos econômicos que a História jamais viu, dev8mos honesta
mente confessar que a sedimentação dos nossos conhecimentos originais so
mente agora vai começando a manifestar-se. 

Longe de nos deprimir, porém, esta 11firmativa deve nos estimular. Com 
os fracos recursos de que dispúnhamos para a execução de tamanho labor clen
tWco, muito já fizemos, embora muito ainda nos reste por fazer. 

Inicialmente, a geologia brasileira começou a ser estudada com os primeiros 
reconhecimento de Eschwege, nos começos do passado século, e pelos dos An
dradas, entre os quais José Bonifácio, que já se destacara nos meios científicos 
da Suécia como um grande mineralogista. 

Breves anotações de Mawe, ou mesmo de leigos esclarecidos como LuccOck, 
trouxeram-nos a seguir achegas interessantes. De bem maior valor, porém, fo
ram as contribuições de numerosos cientistas, pioneiros da cultura e do saber, 
tais entre outros Humboldt, Feldner, Sellow, Weiss, Kaster, Caldcleugh, Pissls, 
Lials, D'Orbigny, Claussen, Lund, Gardner, Helmreichen, Castelneau e Capanema, 
e mesmo as de naturalistas especializados em outros· campos como o príncipe 
Max1mlliano, Saint-Hllalre, Martius e Darwin, que gradativamente fizeram 
crescer o nosso patrimônio de conhecimentos geológicos. 

Foi esta a primeira fase da geologia -brasileira, que poderem.os denominar de 
pionefra. De modo geral, todos aquêles estudos e anotações eram dispersos, jndl
Vldualmente .efetuados, sem quaisquer intuitos de correlaçã~ global. 
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Não obstante mesmo os trabalhos fundamentais de Pissis, relativos a uma 
grande zona da nossa faixa litorânea, anteriormente a 1870 pouco sabíamos da 
composição e estrutura da crosta brasileira. O que possuíamos até então era umc 
coletânea de informes esparsos, insuficientes para uma primitiva coordenação 
dos fenômenos peculiares à nossa geologia, cuja sistematização só viria pràtica
mente a ser iniciada naquele ano, com a obra fundamental de um dos mais emi
nentes membros da "Missão Agassiz": a Geology anã Ph'bsical Geography of 
Brazil de Carlos Frederico Hartt, bem justamente cognominado "o pai da geolo
gia brasileira", fundador e chefe da Comissão Geológica do Império, criada 
em 1875. 

Ao sucumbir, com apenas 37 anos, de febre amarela, no Rio de Janeiro, em 
1878, pouco após ser extinta por escassez de verba a referida Comissão, deixava 
entretanto Hartt um grande continuador da sua obra. Talvez tão importante como 
esta, para a ciência brasileira, foi haver êle trazido à nossa terra um precioso 
colaborador, o qual aqui se enraizando, igualmente viria a se tornar um expoente 
incomparável dêsses lógicos e disciplinados pensadores anglo-saxônicos que, pro
fundos sempre em suas analiticas investigações, nelas todavia se perdem, en
leando-se em desnecessárias minudências, mas voltam sempre a uma prática fina
lidade com a elaboração de rigorosas e acertadas sínteses. Referimo-nos a Orville 
Derby, que fundou a primeira escola de geólogos brasileiros, caracterizada pela 
mesma ética do mestre. . 

A princípio no Museu Nacional, a seguir como chefe da Comissão Geográfica 
e Geológica de São Paulo, e finalmente como primeiro diretor do Serviço Geoló
gico e Mineralógico do Brasil; fundado em 1907, até o seu desaparecimento em 
1915, produziu Orville Derby uma obra científica de tanta precisão e técnica, 
que ainda hoje serve de padrão a quanto* se dediquem a tais estudos. 

Contemporâneamente a Derby, notáveis geólogos a êle subordinados ou em 
pesquisas independentes ampliaram grandemente os nossos conhecimentos geo
lógicos, cabendo no entanto a coordenação geral dos seus estudos ao Serviço Geo
lógico e Mineralógico do Brasil. 

Teve êle, como digno sucessor na chefia daquele Se:çviço, a Gonzaga de Cam
pos, que neste pôsto veio a falecer em 1925, assumindo a diretoria Eu,sébio Paulo 
de Oliveira, que nela permaneceu até a sua inesperada e prematura morte em 
1939, com a qual termina a segunda fase da evolução da geologia brasileira: a da 
ststemattzação. 

Não quer isto dizer que, durante os 70 anos de 1870 a 1940, os mesmos traba
lhos de reconhecimento não fôssem prosseguidos. Ao contrário, foram êles gran
demente incentivados, sob condições idênticas às da fase anterior. Sempre os 
mesmos sacrifícios reclamados dos geólogos, as longas viagens solitárias a cavalo 
pelo interior, as intermináveis subidas dos grandes rios em lanchas e canoas, os 
longos roteiros de milhares de quilômetros com o fim de traçar limites de for
mações, para 'tlue se pudesse executar uma primeira carta geológica do Brasil. 
Havia, portanto, uma coordenação de iniciativas graças ao serviço, para uma 
síntese da nossa geologia, enquanto ao mesmo tempo eram investigadas as nossas 
reservas de minérios, sobretudo em Minas Gerais e nas jazidas de carvão do sul. 

A grande maioria dos atuais geólogos brasileiros pertence ainda a esta gera
ção do final da segunda fase, energicamente orientada .e seguramente concate
nada por Eusébio Paulo de Oliveira, de quem nos honramos de ser discípulo. 

Foi êle que, além da coordenação de tôda a obra anterior e secular e da con
tribuição pessoal de ·inúmeros e importantes estudos em quase todo o BrasH, 
reorganizou em tão ampla e sólida estrutura a repartição que recebera do bo
níssimo sábio Gonzaga de Campos que, ao ser fundado. em 1933 o Departamento 
Nacional da Produção Mineral, do qual o antigo Serviço Geológico passou a ser 
a Divisão de ·Geologia e Mineralogia~ foi com o corpo técnico criado por Eusébio 
Paulo de Oliveira que se preencheu a maioria dos cargos dos outros órgãos técni
cos componentes do novo Departamento. Com os mesmos geól9gos foi posterior-
mente organizado o Conselho Nacional do Petróleo. · 

A partir de 1940, entramos numa terceira fase, que podemos reconhecer como 
àe especialização. . 

Como foi dito,- ainda há muito que fazer para um completo conhecimento da 
geologia brasileira. Da grande zona das cabeceiras dos afluentes da margem di
reita do Amazonas, por exemplo, temos apenas um esbôço. E os recophecimentos, 
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como nas outras fases, ainda são imprescindiveis, tomando-se porém mais res-
tritos e localizados do ponto de vista da cartografia geral. ' 

Por outro lado, a sistematização da segunda fase que delimitou as diferentes -
eras, -- primeiro alvo da geologia -, já consente que a orientaçã.o dos geólo
gos se parcele em campos mais especializados, focalizando estruturas de grande 
interêsse e insuficientemente. investigadas. 

Já nos é permitido, com mais aplicação, descer dos conhecimentos gerais a 
fenômenos de ordem menos vasta, a fim de com maior precisão analisá-los. Já 
podem, sobretudo, ser invocados outros ramos auxiliares da ciência, para a in
vestigação de estruturas iI}visivels ao geólogo de campo, pela inexistência dtl tes
temunhos estratigráficos ou tectônicos superficiais. 

Um dêsses ramos é, por exemplo, o da geofísica, com todos os seus recursos 
técnicos modernos. Outro, que nos interessa no presente estudo, é o da geonior
fologia, reveladora · de grandes complexos estruturais com método~ de observação 
peculiares aos geógrafos, sem os quais, em muitos casos de nossa experiência em · 
formações cristalinas primitivas, não podem aquêles ser esclarecidos. 

O emprêgo entre nós dos métodos geomorfológicos é de recente data. Maull, 
Washburne e Morais Rêgo dêles se utilizaram. Mas foram sobretudo os geógrafos 
franceses que mais contribuíram para a sua generalização, aplicando-os na defi
nição de grandes estruturas tectônicas que os geólogos, com os seus processos, 
não tinham possibilidade de verificar. 

Já um pouco antes da segunda grande guerra, aquêles métodos postos em 
. voga por Deffontaines e De Martonne, começaram a ter ampla repercussão em 
nossos meios geográficos. Mais recentemente, o professor Francis Ruellan que 
com o professor Monbeig refletem atualmente em nossos centros universitários 
as brilhantes e claras tradições da cultura francesa, R"'O desenvolver didàtica
mente os mesmos métodos entre os seus alunos, presta-nos um inestimável serviço 
ainda não devidamente considerado pelos geólogos. . · 

As suas pesquisas nas serras do Mar e da Mantiqueira, relacionadas a estru
turas tectônicas, são fundamentais, abrindo um vasto campo auxiliar à geologia 
brasileira, onde os superativos fenômenos tropicais atuantes na decomposição e 
erosão da crosta, mascaram os testemunhos de sistemas de falhas e rupturas 
inutilmente buscados pelos geólogos de campo. 

Foi com a aplicaÇão dos métodos geomorfológicos da geografia que tenta
mos êste ensaio, esperando que dêle tirem os colegas alguma experiência de uti
lidade para os seus estudos estruturais. Foi na expectativa de ver mais genera
lizado entre os nossos geólogos o interêsse pelos problemas geomorfológicos, inse
paráveis da estratigrafia e da tectônica, que nos propusemos apresentar, sob um 
aspecto inédito, uma nova concepção. total da Mantiqueira, cuja complexidade, 
a nosso ver, contrapõe-se à linear cadeia sen:ana que se vê nos mapas e se des
creve nos compêndios. 

Com sólidos motivos já evidenciados em conseqüências práticas, dilatou-se 
a geografia, invadindo limites de ciências correlatas. E um dos seus ramos, a 
pc:miorfologia, provou ser indispensável à geologia como seguro método de pes
quisas no campo estrutural. 

DEFINIÇAO ATUAL DE "SERRA DA MANTIQUEIRA" 

Na nomenclatura geográfica e em sentido amplo, é a expressão "Serrão da 
Mantiqueira" empregada para definir o longo divisor que delimita a parte 
oriental de tôda a bacia do Paraíba, prolongando-se em Minas Gerais até o ' 
Caparaó, nas divisas com o estado do Espirito Santo, neste último trecho sepa
rando as águas do Itabapoana e do Itapemirim das do rio Doce. 

Designam alguns esta parte final com a denominação de "Serra Geral", admi
tindo outros, na extremidade oposta, a extensão da cadeia até o norte da cidade 
de São Paulo. 

Como veremos, a designação é bastante vaga. No trecho ocidental onde a 
Mantiqueira define os limites paulistas e mineiros, não obstante haver sido a 
zona mais focalizada pelos geógrafos, a serra ainda não foi completamente 
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localizada. Orville Derby, que minuciosamente a estudou como chefe da· Comissão 
Geográfica e ~ológica de São Paulo, salientou a sua complexidade.' 

Retalha-se .ali a Mantiqueira em serras paralelas ou em espigões que se des
garram da linha de cristas divisórias de bacias. Esta imprecisão deslocou mesmo 
para o nort'e os limites interestaduais na zona de Campos do Jordão e de São 
Bento do Sapucai, adiantando o território paulista, que transpõe a bacia do Pa
raíba, e atinge a do Sapucai na vertente oposta da cadeia. 

Tôda esta zona da Mantiqueira, aparentemente a mais compacta e nítida em 
seus componentes orográficos, desdobra-se ademais em galhos orientados para o 
norte, que segundo aquêle geólogo poderiam geogràficamente pertencer ainda 
ao mesmo sistema. \. 

"Atrás do grande ressalto que define o sistema pelo lado do vale do'Paraiba, 
existe um grande planalto montanhoso, cujas feições topográficas só podem ser 
convenientemente classificadas depois do levantamento topográfico pormen,ori
zado e o estudo geológico de tôda a região. Neste planalto acham-se representa
dos e de certo modo fundidos . uns com os outros, além do sistema da serra da 
Mantiqueira, dois outros mais ou menos distintos, o da serra do Espinhaço e o 
da serra da Canastra. Ao norte do rio Grande êstes três sistemas são mais ou 
menos destacados e definidos pelos vales dos rios Doce e São Francisco; porém 
ao sul daquele rio não é possível, com os limitados conhecimentos de hoje, distin
guir sistema algum. A margem ocidental do planalto se desfaz em espigões s.ubpa
ralelos entre si e a serra da Mantiqueira, - serra do Paraiba -•, estendendo-se 
como os dedos de u'a mão entre os vales tributários do Piracicaba e Mojiguaçu, 
até morrerem de encontro à planície elevada não montanhosa do interior do es-
tado de São Paulo". · 

"É possível que todos os referidos espigões possam ser considerados como 
pertencentes ao sistema da serra da Mantigueira, porém não há possibilidade de 
referi-los a esta serra no sentido restrito em que é preciso empregar o nome 
quando se trata de. divisas".• 

Neste breve relance da zona ocidental da Mantiqueira já delineara Orville 
Derby as dificuldades até hoje encontradas para uma definição estritamente geo-
gráfica da serra. . 

· O vocábulo Mantiqueira, ou mais corretamente "Amantiquira", - pouso da 
chuva segundo Teodoro Sampaio -, já era conhecido em começos do século 
XVIII, pois o vemos em Antonil, em sua Cultura e Opulência do Brasil, de 1711, 
ao descrever o "Caminho Velho" de Parati a Guaratinguetá e desta vila às Minas 
Gerais. ' 

Ao se referir ao "Caminho Novo" do Rio de Janeiro às mesmas zonas da mi
neração, êsse autor não menciona entretanto uma idêntica denominação para a 
serra ao sul de Barbacena, que divide as águas do rio das Mortes das do Pa
raibuna. 

Em suas buscas· minuciosas não encontrou Derby documentos comprobató
rios da existência do vocábulo naquele século, designando propriamente o divisor 
hoje atravessado pelo ramal de Minas da Estrada de Ferro Central do Brasil. 
Limita-se a nos dizer que, "seja como fôr, é evidente que o emprêgo do nome no 
caminho velho de São Paulo, data da primeira abertura dêste, e que dai o nome 
tem-se espalhado, como uma mancha de azeite sôbre a cordilheira inteira".' 
Adianta-nos êle apenas que, num mapa do sul de Minas, de 1765, na estrada do 
Rio a Barbacena aparece a designação de "Pé da Mantiqueira", mudada para 
"Roclnha da Mantiqueira", no mapa geral da capitania de 1767. Neste último, 
todavia, a denominação de "Serra da Mantiqueita" já se generalizara, abran
gendo tôda a serrania entre São Paulo e Vila-Rica". 

Parece-nos, pois, que o nome do tão vasto cor.dão serrano não foi dado em 
obediência a um c.ritério estritamente geográfico, mas surgiu do hábito popul~ 
de por êle designar-se a subida e a travessia do primeiro degrau do planalto for
mado pelas bacias do Tietê e do Paraíba, ao segundo, constituído pelos camµos 

1 Derby, Orville A.: "A denominação Serra da Mantiqueira". - Separata da .Revista do 
Inatttuto Histórico e Geográfico de SP,o Paulo, n.• 1, São Paulo, 18~5. 

· • Nome também usado pelos antigos paulistas. 
• Derby, Orville A.: Obr clt. pp. 12 e 13. 
• Idem, p. 8. 
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mineiros. Nascido com as estradas de penetração do tempo das bandeiras que 
partiam dos vales daqueles rios, o nome Mantiqueira, encontrado na serra numa 
delas, foi por analogia adota.do nas outras, genera.lizando-se .antes do sé.culo XIX. 

Salnt-Hilaire, entre outros, o menciona ao sul de Barbacena,• e em sua carta 
petrográfica de 1831, Eschwege o localiza no mesmo local, como o prolongamento 
da serra do Espinhaço.• · 
. E assim, até hoje vem 'se mantendo a aplicação do têrmo, não obsta.nte as 

-dificuldades que se apresentam para ajustá-lo concisamente ao relêvo de uma 
vasta zona, por geógrafos e geólogos cada vez mais instruidos dos seus porme-
nores orográficos. . · 

Dai, notarmos, vez por outra, a aplicação do vocábulo esparsamente a zonas 
serranas à margem do longo divisor mineiro, ou mesmo dêle distanciadas sem 
que se possa contudb chegar a deduzir dessa definição de "Mantiqueira"' uma 
idéia de conjunto de um sistema .• 

Afonso Várzea generalizou o têrmo, estendendo-o à zona montanhosa entre 
a margem direita do rio Doce e o litoral do Espírito Santo: Não lhe analisou 
entretanto a estrutura tectônica e estratigráfica, o que o levou a considerar a 
Mantiqueira como "um bordo de enrugamento" do planalto. Além disso, estirou-a 
até a Bahia. . 

Liga o autor, dêsse modo, ao sistema o Monte Pascoal, "seu derradeiro ca
lombo acima do nível geral da planície costeira", e adiànta serem "os morros 
vulcânicos dos Abrolhos" devidos a erupções na sua extremidade submersa: "O 
bordo de enrugamento da Mantiqueira~ o mais elevado do Grande Planalto Bra
sileiro, estende-se da margem norte ao Tietê até o .sul da Bahia, prolongando 
longe da costa os fundos rasos aproveitados pelos corais, e por manifestações 
vulcânicas, donde arquipélagos como o dos Abrolhos".' 

Ora, o vulcanismo nos Abrolhos é um fenômeno sem importância na forma
ção do arquipélago, de geologia bem descrita por Hartt, o qual nos dá uma secção 
da ilha de Santa Bárbara, a única onde encontrou um trape basáltico a repousar 
sôbre arenitos, folhelhos e calcários de idade cretácica. Estas rochas mergulham 
para o norte como na aba de um anticlinal, não podendo êste estar localizado 
sôbre um relêvo critalinQ que não sofreu enrugamento em tempos modernos. 

Veremos na presente exposição que êstes sedimentos cretácicos deposita
ram-se em bacias originadas por um tectonismo anterior ao da Mantiqueira, 
partindo o bordo continental em fraturas transversais à linha de costa, não 
podendo assim os Abrolhos relacionarem-se ao sistema decorrente de um epetro
gentsmo cenozóico. Devido às mesmas causas é que a Mantiqueira não parece 
atingir o sul da Bahia, como demonstraremos. 

Nas páginas que seguem, exporemos como a nosso ver só poderá ser a Man
tiqueira definida atr~vés de pesquisas tectônicas e geomorfológicas regionais. E 
estas no-la apresentam como um complexo sistema de serras, ramificadas por 
vários estados, sendo portanto bem diferente da simples cadeia linear e divisora, 
como até hoje a consideram. 

ANALISE GEOMORFOLóGICA DA MANTIQUEIRA 

I - ESBOÇO PETROGRAFICO REGIONAL 

Não obstante ser a região focalizada neste enSa.io vizinha do. litoral e atra
vessada por importantes vias de comunicação, do Rio e de São Paulo com o In
terior, a sua geologia ainda se encontra longe de estar completamente esclarecida. 

De modo geral, pensamos, porém, que a serra da Mantiqueira, como atual
mente definida, traça em grandes extensões aproximadamente os limites entre 
as formações azóicas de gnaisse e granitos de uma larga faixa ·do Brasil meri
dional atlântico, e os sedimentos proterozóicos metamorfizados, de que são cons
tituídos os campos mineiros anexos. Pelo menos é esta uma oplnlão pessoal do 

• VCagem peZaa Provmciaa àe R1o àe Janeiro e Minas Gera'8, Trad. de Clado Rlbeiru 
Leua, SI.o Paulo. 1938, vol. I, p. 109. • 

• 0911,,..,'9c2o para a Geognó8tica ão Braail. Trad. de R . J., Belo Horizonte, 1932. 
' V6nea, Afon110: -~Relêvo do Brasil" . . Reu. Braa. Geografia, ano IV, n.9 1, pp. 1°'/lOll. 

/ 
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autor, oposta ao conceito generalizado em textos e ilustrado em mapas, de que, 
nestes campos, as rochas intensamente perturbadas por antigas revoluções oro
gênicas e submetidas à peneplanação, afloram em manchas com'lfmente isoladas 
sôbre uma vasta extensão de rqchas primitivas descobertas pela erosão. 

Em "O maciço do Itatiaia e regiões circundantes" provamos que tal admissã0, 
empiricamente aceita, não é a nosso ver correta com referência especial ao alto 
vale do rio Grande, visto a maioria · dos gnalsses tidos ali como da era azóica, 
não passarem de sedimentos gnaisslficados por intrusões granitlcas, atuando em 
filltos que passam a chistos, ou, por uma completa feldspatização, a verdadeiros 
paragnaisses, podendo ser a transição observada em vários estágios de meta
morfismo. 

Quando expusemos estas conclusões em 1936 •• igualmente acrescentamos 
que, da descrição petrográfica regional de várias outras zonas brasileiras, entre as 
quais a do alto vale do rio Doce, era de esperar, em estudos mais profundos e sis
tematizados que os de simples reconhecimentos até então efetuados, a verifica-
ção de idênticos fenômenos metamórficos. · 

Na nossa "Teoria do Protognaisse", impressa no ano seguinte, foi o assunto 
mais desenvolvido, sendo as seguintes conclusões expostas, a êle referentes•: 

a) Tôdas as regiões do globo compostas de sedimentos metamórficos, dadas 
como fazendo parte do Arqueano, não pertencem a esta era. Uma completa re
visão do Arqueano mundial é necessária, para dêle serem excluídas tôdas as 
rochas tlpicamente sedimentares. 

b) A área de exposições arqueanas na superfície terrestre será portanto 
~nsideràvelmente menor do que a que tem sido computada. . . 

~) A área de .rochas proterozóicas no Brasil e no resto do globo será, por 
conseguinte, consideràvelmente maior. 

Com satisfação verificamo& agora um nascente interêsse pela questão entre 
os geólogos brasileiros, já inclinados vários dêles a admitirem que muitas for
mações, até aqui consideradas primitivas, devem ser classificadas como de idades 
mais recentes. Um dêles mesmo, sem contudo referir-se às nossas anteriores de
clarações, havendo e~etuado estudos petrográficos no Nordeste e relatando obser
vações em "centenas de afloramentos de rochas granito-gnáissicas'', vai ao 
extremo de afirmar que, "depois de feitos acurados estudos, talvez se possa provar 
que grande parte do Arqueano no Brasil não tem essa idade, e mesmo que entre 
nós o Arqueano não exista".º Embora não aceitemos esta suposição final, vemos 
todavia com prazer que as nossas referidas conclusões da "Teoria do Proto- · 
gnaisse" já começam a ser admitidas por outros geólogos. 

Estas breves considerações tornam-se necessárias por diretamente interessa
rem as rochas da região da Mantiqueira, onde predominam as formações pri
mitivas, em contigüidade porém com massas indiferenciadas de rochas cristali
nas, até aqui oficialmente consideradas como de mesma idade, mas· que a n,osso 
ver devem ser classificadas no Proterozóico. 

Na sua extremidade paulista, 'por exemplo, os espigões finais e paralelÓs que 
prolongam o relêvo da Mantiqueira até o norte da cidage de São Paulo, alinhando 
os cursos superiores de afluentes do Tietê, - o Atibaia e o Juqueri -, devem 
ser tectónicamente ligados ao mesmo sistema serrano. O cordão mais meridional 
dêsses espigões é formado pelas ·serras da Pedra Branca, de Itaberaba e da 
Cantareira. E nesta última, ao norte da paullcéia, várias secções de Morais 
Rêgo mostram encaixamentos qe rochas proterozóicas em ortognaisses primi-
tivos.10 · 

:S: fácil de conceber-se, ·pois, que em outras zonas do sistema da Mantiqueira 
semelhantes ocorrências possam sér anotadas, visto que a serra é de idade bem 
moderna e originada por ·tectonismos que atingiram formações antiquíssimas, 

•i Lamego, Alberto Ribeiro: "01 maciço do Itatiaia e regiões circundantes", Bo1. n.• 88 
do Serviço Geológico e Mineralógico, capitulo: "Idade dos mlcachlstoe brasileiros". 

• Lamego, Alberto Ribeiro: "Teoria do Protognaiese", Boi. n.• 86 do Serv. Geol. e )14inera-
lóglco, Rio, 1937, pp. 66-67. / • Rol!!, Paulo A. Marques de Almeida: "Notas eôbre a geologia do· Nordeste", RBl1. 
Mineraçllo e Metalurgw

1 
vol. VIII, n.•'47, março de 1945, p. 322. 

10 Morala Rêgo, LU18 Ploree, e Sousa Santos, Tarclslo D.: "Oontrtbulç&o para o estudo dOll 
granitos da serra da Cantarelra". Boi. 18 do Inst. de Pesquisas Tecnológicas de S. Paulo, 
Junho, 1938. 

• 
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com a possível existência dos mesmos encaixamentos devidos a falhas ou pllca
tura anteriores. 

Tais verificações só poderão entretanto ser esclarecidas, após aprofundados 
estudos petrográficos e estruturais, simultâneos à execução de uma carta geo
lógica minuciosa da bacia do Paraíba, que ainda não..,rêz. 

Para os fins da nossa tese, de ordem géomorfolóll"ca, basta.:.oos, porém, um 
conhecimento geral das rochas regionais, que passaremos a descrever numa breve 
resenha do que delas já sabemos, de acõrdo com a divulgação das pesquisas mais 
atualizadas. 

Como já foi dito, a Mantiqueira, como é atualmente definida, desde as suas 
raizes paulistas até por longas extensões de Minas Gerais a dentro, corre apro
ximadamente nos limites- entre as formações proterozóicas e ~ gnalsses e gra- · 
nitos do Azóico. 

Em síntese, as primeiras são constituídas de flitos, quartzitos, iu.biritos, mi
cachlstos, paragnaisses e granitos enfeixados nas séries de Minas e de São Roque, 
do Proterozóico inferior. Rochas do Proterozóico médio, como as da série de La
vras, cartografadas na zona de Barbacena e de São João dei-Rei, vizinha da 
Mantiqueira,11 ainda não foram especificamente registradas nesta serra. 

Numerosas publicações descrevem analitica~ente ás rochas da série de Mi
nas, há muito focalizadas devido à sua riqueza inineral. Nelas se encontram as 
nossas principais explorações de ouro, e sobretudo as nossas imensas e famosas 
Jazidas de ferro, além de outros minerais econômicos. A sér.ie de São Roque, e.ssim 
denominada por Gonzaga de Campos, vem sendo crescentemente estudada, so
bretudo após o inicio da exploração dos seus depósitos de galena argentífera, que 
para ela atraíram maior atenção. . 

O lado oriental da Mantiqueira, na faixa que se estende até o litoral, é. essen
cialmente constituído de rochas primitivàs, sõbre as quais assentam sedimentos 
cenozóicos em bacias fluviais isoladas ou tarjando os bordos marítimos, além de 
aluviões e outros depósitos que os rios deixam ao longo do seu percurso. Dêstes 
rios, o mais importante é o Paraíba, cujo vale em seus limites setentrionais é, 
como vimos, demarcado pela Mantiqueira. 

Mau grado haver sido a zona paulista dêsse vale constanteipente percorridã 
por inúmeros geólogos, - entre os quais destacaremos os da C~missão Geográ
fica e Geológica de São Paulo c~fiada' por Orville Derby, a qual, numa carto
grafia minuciosa, executou várias fôlhas geográficas estaduais da zona, - a sua 
petrografia é das menos conhecidas por falta de trabalhos sistemáticos de pes-
quisa e coordenação. · 

Enquanto alguns afirmam a existência de sedimentos proterozóicos da série 
de São Roque no Paraíba superior, outros a êles não referem, ou negam mesmo 
o seu achado. 

De Martonne registrou, numa secção entre Caraguatatuba e São José dos 
Campos "gnaisses de grã fina, gnaisses escuros, ricos em biotita e mesmo mica
chlstos".ª Avelino Inácio de Oliveira e Othon Leonardos, ao escreverem sôbre a 
zona, dizem que "no vale do Paraíba predominam os gnaisses chistosos. Camadas 
de dolomito sacaróide intercalam-se naquelas rochas em Bananal; na serra Que
m-Cangalha, entre Taubaté e São Luís do Paraitinga; no rio Embaumirim, na 
t>ase da Mantiqueira, próximo a Cruzeiro, etc. Em Areias os gnalsses passam a 
quartzitos e em Paraibuna a micachlstos. Subindo de Caraguatatuba, a encosta 
abrupta da serra do Mar, os gnalsses facoidais da serra vão perdendo os feldspa
tos, passam a gnaisses chistosos, depois a biotita-chistos e finalmente, no di
visor de águas, a muscovita-chistos"."' 

Referem-se os citados autores ainda à mesma seriação entre Santo Amaro e 
J:tapecerica, numa aparente analogia entre o alto vale do Paraíba e a zona ao 
sul da cidade de São Paulo. 

Morais Rêgo, entretanto, não mencionou a existência de rochas da série de 
São Roque no vale do Paraíba, e Raimundo Ribeiro Filho, chefe do 1.º Distrito 

11 Brtcluren, Alberto Dde!onso, e Alves Bastos, Anibal: Geologia das Fôlhas de Barbacena 
e de Slo João del-Rel. Bois. 25 e 36 do Serv. Geol. e Mineralógico. . 

"' De l&Artonne, Emmanuel "Problemas mor!ológjco.s do Brasil tropical atlântico". Remata 
B.NBtl8'ra tU ~eografia, n. 9 4, ano V, 1948, p. 529. 

11 OeoZog'4 tio Brasil, 2.• ed. Rio. 1943, p. 87. 
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da Divisão de Aguas, que inclui a bacia do Paraiba, da qua.I é êle um dos me- · 
lhores conhecedores de tanto a percorrer, afirma não haver notificado essas 
formações. São dêle estas pa.Iavras que transcrevemos: "contudo, fato a obser
varí é que na região interior da bacia do Paraiba não são encontrados terrenos 
de dade posterior ao Arqueano, e. que, portanto, em tôda essa área, o mar nunca 
penetrou, desde que a têrra se tomou firme; mesmo a série de São Roque e a 
de Minas não são especificamente encontradas dentro da bacia, talvez por terem 
sido destnúdas pela denudação, ou mais provàvelmente, por falta de investi
gação minuciosa que as notifique"." 

Não negamos a existência. de formações proterozóicas no alto vale do Pa
raiba, cujos tes~munhos, consoante alguns autores, parecem remanescer de uma 
erosão intensa e prolongada. Tal se poderá dar com os muscovita-chistos, caso 
representem êles vestígios de formações de âmbito regional, e não simples ocor
rências filonares locais. Em relação aos quartzitos, entretanto, fazemos a hipo
tética ressalva de poderem ser gnaisses altamente injetados de quartzo, como 
acontece na cidade do Rio de Janeiro, onde esta rocha muitas vêzes apresenta o 
aspecto de quatzitos verdadeiros. u 

Outro caso que também nos parece duvidoso é o dos biotita-chlstos. Em 
cortes da rodovia São Paulo-Rio notamos, nas vizinhanças de Areias, uma ex
posição de rochas extremamente decompostas e com a mesma aparência. Poste
riormente, porém, verificamos •ocorrência idêntica na rodovia de Vitória, em 
Muriquioca, a leste de Guarapari, no estado do Espírito Santo, e embora a rocha 
nela exposta e em decomposição tenha a mesma aparência dos mlcachistos de 
Areias, revela entretanto, em a.mostras inalteradas, ser um gnaisse mlcáceo de 
grã fina. 

Em vista, pois, dos escassos elementos coligidos, acha~os prematuro definir 
ainda com segurança a existência de formações protozóicas no vale paulista 
do Paraiba, sendo entretanto provável que venham a ser localizadas. 

Sintetizando a petrografia desta zona, diz-nos Morais Rêgo, ao considerá-la 
estruturalmente um isocllnal, que os bordos constituídos pelas serras do Mar e 
da Mantiqueira são oompostos de gnaisse porfiroidal, predominando o gnaisse 
leptinitico no centro da bacia.u · 

A transposição para o trecho fluminense do vale é feita por dois elevados 
maciços, que o barram a leste: o do Itatiaia e o da Bocaina, separados por uma 
zona· acidentada. 

Compõe.:.se o Itatiaia da conhecida massa intrusiva e foiaitica entre os esta
dos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, já pesquisada por vários lnves:.. 
tigadores, entre os quais Orville Derby, o primeiro a nêle iniciar estudos petro
gráficos bem fundamentados." 

Em reconhecimentos realizados na montanha e em suas redondezas, chega
mos à conclusão de ser o Itatiaia essencialmente composto de rochas ·do tipo 
holocristallno dos foiaitos e de textura granítica ,. . A área dos afloramentos é 
de cêrca de 1450 km', a segunda em extensão no globo após a de Kola·, na Escan
dinávia, com 1 554 km', devendo entretanto ser o Itatiaia o primeiro em volume 
de rochas expostas, visto que a ocorrência de Kola foi intensamente desgastada 
por erosão glacial. · 

Como componentes- petrográficos do Itatiaia, além dos foiaitos destaeam-se 
os sienitos nefelínlcos, os sodallta-sienitos, os nordmarquitos, além de mais raras 
espécies porfiróides e efusivas. No tôpo do maciço e em sua base em Campo Belo 
transitam as rochas para espécies graníticas, sugerindo uma digestão do teto 
gnátssico da grande bossa intrusiva. 

Quanto à origem do Itatiaia verificamos que a ela se ajusta a teoria da· • 
epelrOdiátresls de Holmes-,Ba.cklund, fundamentada na diferenciação petrogené
tica de Ussing, denominada agpaitica, e que Fersmann desenvolveu.,. 

" Ribeiro Filho, Raimundo F.: uBacla do Paralba" • .Atuuirio Fluvlomlftrico n.• 4 da Divisão 
de Aguas, São Paulo, 1943, p. 30. . 

u Lamego, Alberto: MTeorla do Protognalsse, pp. 20-22. 
u Morais Rêgo, Luls Flores de: Ocmtributç4o ·ao estudo daB /ormagôea prlf-devcmi<maa de 

Silo Paulo. 
•• Derby, Orvllle A.: "On Nepheline-Rocks ln Brazll" Quarterl11 Journal o/ the Geological 

Boo4etti, agOl'lto de 1887. 
u Lamego, Alberto Ribeiro : uo macloo do Itatiaia e regiões circundantes". 
• Lamego, Alberto Ribeiro: MObr. clt: pp. 26-33. 
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Posteriormente verificamos ser esta teoria a única aplicável em conjunto ao 
Itatiaia e às demais ocorrências de rochas foiaiticas no estado do Rio de Janeiro 
e no Distrito Federal, notadamente nos maciços do Tinguá e do Mendanha o 
que reforça pela generalização os nossos primitivos argumentos. ' 

A epetrodiátrests explica-nos a perfuração de áreas continentais antigas e 
estab1llzadas, sem deformação estratigráfica das camadas de rochas regionais, 
- como em todos êsses casos - podendo a intrusão manter-se em profundi
dade sob a pressão do teto, dando-nos tipos petrográficos holocristalinos, ou 
êste explodit, como em Mendanha e no Tinguá, onde, além das bossas de foiaitos 
que não alcançaram a superficie, há espécies efusivas e abundantes provas de 
um verdadeiro vulcanismo com tufos, bombas e chaminés."' ' , 

Ligado provàvelmente à intrusão do Itatiaia, mas aflorando independente
mente, ocorr~ na margem direita do Paraíba, entre Res~nde e Barra Mansa, ao 
sul da estaçao de Floriano, o morro Redondo, no qual a rocha predominante é 
a dos tipos holocristalinos, havendo porém alguns veios de traquito.11 

O outro maciQO mencionado, o da Bocaina, onde nasce o Paraíba, ainda não 
foi convenientemente estudado. Po que dêle sabemos, entretanto, através de 
informes esparsos, deduz-se ter tido ali grande atuação o magma granítico. 

~ fato aliás que verificamos, a predominância de granitos e de gnaisses alta
mente granitizados nos limites eBtre São Paulo e o estado do Rio, acidentados 
pela Bocaina e seus contrafortes, não obstante haver intercalações de gnaiss~s 
a biotita ou a hornblenda. 

Na face marítima da Bocaina que sobe dos altos da serra do Mar, verificou 
Oliveira Roxo que os morros das nascentes do rio Mambucaba são graniticosª 
e, do lado paulista, registrou Raimundo Ribeiro Filho "relevos de massas graní
ticas e porfiróides que circundam um terraço inferior", acrescentando haver 
"indentações porfiróides" nas serras do Jambeiro e Quebra-Cangalhas."" 

De bem mais raras ocorrências não só neste setor como na bacia em geral 
é o gnaisse lenticular que aflora em grandes extensões nas margens da Guana
bara, sobretudo em Niterói e São Gonçalo. Raimundo Ribeiro Filho menciona-o 
na Cachoeira Grande do Paraibuna, formador 'do Paraíba, onde o rio salta 20 
metros sõbre êste gnaisse. O mais importante afloramento que observamos desta 
rocha foi ao norte de Resende, na serra da Pedra Selada, no caminho de Mauá. 

Em seus bordos setentrionais nota-se ainda, nos contrafortes da Bocaina, a 
mesma predominância de uma atuação do magma granítico. Ao sul de Resende, 
na rodovia São Paulo-Rio, entre São José do Barreiro e Bananal, os cortes são 
talhados essencialmente em granitos e gnaisses graníticos, ficando as rochas bio
titicas limitadas às redondezas daquela povoações. 

O mesmo pode-se verificar e ainda com mais evidência nos contrafortes 
orientais do maciço da Bocaina, ao longo da ~strada de ferro de Angra dos Reis. 
Em Capelinha a ferrovia contorna um espigao granítico a projetar-se da serra 
do Rio Claro, onde nascem os afluentes da margem esquerda do rio Pirai. 

Na outra margem dêste rio há uma vasta faixa de gnaisse a biotita, que do 
norte do rio das Canoas vai a Lidice e dai às vertentes da serra do Mar, onde 
novamente os gnaisses graniticos aparecem na de~cida até Angra dos Reis, num 
litoral em que os boulders de granito são freqüentes à beira d'água, desde Ita
curuçá até Parati, com um importante espigão desta rocha .em Mangaratiba. 

A serra do Rio Claro, nas divisas entre os dois estados, parece-nos pois de
finir do lado oriental o limite das rochas graniticas da serra da Bocaina até a 
margem esquerda do Pirai em seu alto curso, sendo, porém, que, mais para nor
deste, ainda o mesmo tipo de rochas é notado ao longo da estrada de ferro até 
proximidades de Barra Mansa. 

A partir desta zona o Paraíba entra num sinclinal de que adiante falaremos, 
tomando mâis nitida a estrutura do vale, e com esta uma compreensão regional 
menos vaga da sua petrografia no território fluminense. 

"' Lamego, Alberto Ribeiro : "t1ma chaminé vulcânica no Distrito Federal". Tese publicada 
neste mesmo volume. 

'1 Lamego, Alberto Ribeiro: "O maciço do Itatiaia e regiões circundantes", pp. 41-0. 
• Oliveira Roxo, Matias Gonçalves de: .A Hulha. Branca no Estado do Rio de Janeiro, Rio, 

1912, p. 40. . 
• Ribeiro Filho, Raimundo: "Obr. clt. p. 37. 
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A rocha a predominar por centenas de quilômetros no centro dêsse anticlinal 
é o plaglocláslo-gnaise que denominamos "protognalsse", mormente a partir de 
Barra do Pirai, onde até São Fidélls é ela visivel nos grandes trechos retilineos 
do Paraiba, que se orienta pela uniforme direção das suas camadas. Onde o rio se 
torce em curvas súbitas, como em Volta Redonda, Pinheiro, Barra do Pirai, Ju
paranã e Comércio, verifica-se que tais desvios são devidos a gnaisses graníticos 
em pequenas ocorrências, ocasionados por bossas locais de granitos, que, embora 
metamortizando o primitivo protognaisse e obliterando a laminação das camadas, 
de maneira alguma afetaram ~m seu conjunto a estrutura do sinclinal. 

Ao sul desta longa faixa central das margens do Paraiba, no médio curso 
fluminense, petrogràticamente caracterizada pela presença do plagioclásio
gnaisse os granitos que afloram em inúmeros pontos da serra do Mar, alastram 
pelo vale a sua ação metamórfica em bem maior escala que nas referidas ocor
rências pequenas localizadas. 

Tal se dá sobretudo entre Petrópolis e Nova Fribul'.go, onde vemos no médio 
e alto curso dos afluentes do Paraiba uma súbita mudança de orientação. :S:sses 
afluentes como o Piabanha, o Paquequer Pequeno e o Paquequer dirigem-se de 
sul a norte, contràriamente à maioria dos demais, em geral paralelos ao Paraíba. 
Adiante veremos que tais percursos são devidos a tectonismos. Mas desde já 
não devemos esquecer que o metamorfismo responsável pela obliteração do plano 
das camadas também teve a sua influência, visto que a orientação destas tem 
grande importância no paralelismo dos rios na bacia. 

Pela simples observação cartográfica daqueles três mencionados afluentes, 
podemos compreender como os granitos e os gnaisses graniticos dominam em 
largos trechos dos munlcipios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, até 
onde os referidos rios subitamente infletem para se acomodarem à direção das 
camadas, fato êste sobretudo notável no Paquequer, entre São Francisco e Carmo, 
e no rio Prêto, que recebe o Paquequer Pequeno entre São José do Rio Prêto . 
e Areal. 

A leste de Nova Friburgo pode-se, de maneira inversa, identificar o predo
minio regional do plagioclásio-gnaisse, pelo paralelismo dos afluentes com o Pa
raiba·, o que se verifica até os bordos da serra do Mar, onde os granitos voltam 
a aparecer.:. 

:8: esta a rocha que de fato alicerça os bordos da cordilheira marítima. Em 
Rio Bonito verifica-se a sua presença por pequenos afloramentos. Ao norte de 
Macaé, a serra da Boa Vista, onde existe a reprêsa do abastecimento d'água 
daquela cidade, é formada de granito, e a mesma rocha comumente aparece no 
alto Macabu, na grande reprêsà estadual dêste rio. Massas ainda mais impor
tantes aparecem na subida para Madalena e ao longo de tôda a escarpa da serra 
do Mar até Campos, onde é esta interrompida ao atingir o Paraíba. 

Por tôda éssa borda elevada marginal ao rio Imbê, o granito em geral toma 
o aspecto porfiróide, com grandes cristais de feldspato de vários centimetros, o 
que lhe dá por vêzes a aparência de gnaisse lenticular, do qual difere macros
cõpicamente por serem os cristais retangulares e a sua distribuição na rocha 
freqüentemente irregular e independente da laminação. 

A leste de São Fidélis, ainda se nota o Paraiba tentar seguir em sucessivos 
trechos a direção NNE que é a das camadas de protognaisse, começa todavia esta 
rocha a desaparecer, sendo porém conspícuos ainda os afloramentos de Gru
marim, onde uma série de pequenos picos isolados se erguem não longe da mar- f 
gem direita do rio. 

Subindo-se ao longo do rio Pomba, o plagioclásio-gnaisse do sinclinal do Pa
raíba é visto continuar até Funil, aparecendo a seguir o gnaisse granítico até os 
limites de Minas Gerais. 

O mesmo protognaisse alnda é visto numa pequena faixa no baixo Muriaé, 
a jusante de Cardoso Moreira, e em vários trechos da Estrada de Ferro Leopol
dina entre esta localidade e M:urundu. Na zona do Muriaé, ao sul de Itaperuna, e 
no vale do Itabapoana, dominam entretanto os gnaisses graníticos. 

De Itaperuna para o norte, a partir desta cidade, uma súbita variação nos 
tipos de rochas é imediatamente observada. O gnaisse torna-se negro, milonitlco, 
semelhante ao gnaisse da espécie Ipanema no Distrito Federal. A comum inver
são de mergulhos é notada, revelando fortes tectonismos no enrugamento ori
ginal, responsável por metamorfismos dinâmicos. 
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Por vêzes e eni grandes espigões montanhosos nesta zona, a rocha torna-se 
contràriamente multo clara, mas sempre de grã fina e com aparência de lepti
nito, o que mais uma vez confirma terem sido as rochas submetidas a intenso 
~amismo metamórfico, segundo a "Teoria do Protognaisse". 

· Quanto à vasta zona do vale mineiro, devemos infelizmente limitar-nos a 
conjecturas, deduzidas de informes avulsos e insuficientes para uma exposição 
petrográfica regional. 

De nossas observações locais em automóvel de linha ao longo da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas, notamos que, nas zonas de Zelinda e Passa Vinte, o gnaisse 
é granítico, vindo em seguida o biotita-gnaisse até uns 3 quilômetros de Carlos 
Euler, onde a primeira espécie de novo aflora até Pestana. 

Ao norte desta estação, freqüentes intrusões graniticas metamorfizaram a 
rocha em variedades negras e claras, até a pedreira de Carvão, que é de granito 
laminado com veios de afrisita. Cêrca de um quilômetro ao sul desta estação, 
dá-se o contacto com as formações proterozóicas da série de Minas. 

De rápidos reconhecimentos efetuados entre · os limites interestaduais e as 
cabeceiras do rio Grande, pareceu-nos ser a biotita-gnaisse a rocha mais comum, 
em contraste com a espécie clara e ~m mais granitizada que se encontra na 
serra da Pedra Selada, nas vizinhanças' do Itatiaia. 

O mesmo poderemos dizer do bordo setentrional da Mantiqueira, ao longo 
da estrada de ferro de Cruzeiro a São Lourenço, onde, não obstante cortarmos 
o maciço folaitico, notam-se intercalações de gnaisse a biotita. Além dos limites 
da intrusão, no trecho de Passa Quatro a Pouso Alto e a São Lourenço, ainda 
êste gnalsse é dominante, mas já podendo-se registrar igualmente tipos leuco
cráticos. 

· Mais para leste, na bacia do Paraibuna, os poucos informes que temos de
nunciam a existência de gnaisses primitivos, sendo êles contudo imprecisos quan
to à textura e composição. Uma velha noticia de Saint-Hilaire sôbre a serra 
Negra entre os rios do Peixe e Prêto, indica formações pOdendo pertencer à série 
de Minas, com rochas escorregadiças, solos muito quartzosos e vegetação de 
carrasca.is. Sem estudos geológicos locais é impossível tOdavia precisar se tais 
formações são proterozóicas, ou primitivas e constituídas de gnaisses muito mi
cáceos ou quartziticos."' .. 

No ''Mapa Geológico do Brasil" publicado pela Divisão de Geologia e Minera
logia em 1942, só há indicação de rochas arqueanas na bacia do Paraibuna. Mais 
para leste, entretanto, há uma pequena mancha de sedimentos proterozóicos em 
Ubá, onde localizou Djalma Guimarães "camadas de quartzito por vêzes bem 
espêssas", nas quais o componente micáceo mais comum é a biotita. Têm elas 
estratificação perfeita e são um pouco inclinadas para leste."" Estando porém tais 
afloramentos cartografados no divisor entre os rios Pomba e Doce, podemos con
siderá-los como ainda anexos ao cordão da Mantiqueira, o que implica, em falta 
de elementos mais completos, ser ainda prematura a afirmação de existirem ro
chas proterozóicas na bacia mineira do Paraíba. 

Na zona de Espera Feliz, onde· estão as nascentes do rio Itabapoana, diz Nero 
Passos .ser o terreno "constituído por formações do sistema arqueano, sendo a 
rocha ·regional o micachisto granitizado, - migmatito". Adianta-nos porém o 
mesmo autor que se encontra êste em estado de alta decomposição, com interca
lações de granito, o que torna a sua natureza ainda imprecisa.• É bem possível 
entretanto que já se comecem ai de novo a notar os mesmos fenômenos que 
observamos na bacia do rio Grande, onde os granitos metamorfizaram a série de 
Minas com formação de micachistos e gnaisses. 

Tal suposição, embora hipotética, parece firmar-se na série de fenômenos 
petrográficos observados mais ao norte, já na bacia do rio Doce, por Odorico 
Rodrigues de Albuquerque. . 

Diz-nos êste professor que os testemunhos da série de Minas ali encontra
dos, cobrem um embasamento de gnaisses que se estende pela maior parte da 

"' Salnt-Hllai~e. Augusto de: Begunda Viagem do Rio de Jimeiro a Minas Gerai& e a Bilo 
Paulo. Trad. de Afonso de E . Taunay, São Paulo. 1932, pp. 42 a 49. 

"" Guimarães, Djalma: "Breve noticia sôbre uma jazida de samarsqulta, columblta e mo
nazlta". Boi. n .• 13 do Serviço Geológico e Miner alógico do Brasil, Rio, 1925, p. 115. 

"' Passos, Nero: "Mica". Boi. n.• 12 do Serviço de Fomento da Produção Mineral, Rio, 
19$, pp. 44-45. 
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bacia daquele rio. Tipo dessas rochas granitóides são semelhantes aos da serra 
do Mar. Outros, porém, multo quartzosos e biotíticos são quase quartzitos.17 

Opina o autor que "os gnaisses do rio Doce ltitimamente relacionados cob 
rochas mais chistosas, menos feldspáticas, onde abundam os anfibolochistos, os 
micachistos de mica negra ou de duas micas, que iv.uito se assemelham a gnaisses, 
quartzitos mais ou menos micáceos e mais ou menos feldspáticos, podem ser refe
ridos a uma época mais nova". 

Na zona da ma:i:gem direita do rio, - a que mais nos interessa no presente 
estudo -, anota sempre Odorico de Albuquerque o gnaisse como rocha domi
nante. Assim há "cabec;os gnáissicos" em Agua Limpa. De Bugre a Inhapim atra
vessa-se uma "região montanhosa gnáissica" onde há lentes de calcário. A 
margem direita do rio Caratinga "é tôda de gnaisse e anfibolitos muito subor
dinados" . 

.. Grande é a variedade dos gnaisses, segundo o autor, desde os tipos que se 
aproximam dos micachistos aos de grã grosseira. Em Rochedo, onde o autor re
gista uma pedreira de calcário, anota, além do "gnaisse normal'', a presença de 
micachistos. 

No baixo Caratinga existem formações tipicas do Proterozóico, as quais re
aparecem a nordeste de Governador Valadares, na margem esquerda do rio 
Doce, entre os rios Buaçui Grande e Pequeno, em zona de minérios de ferro. 

Temos dêsse modo, entre o rio Doce e os limites do Espírito Santo, uma vasta 
zona de rochas cristalinas parcialmente compostas de gnalsses dos tioos mais 
diversos e de sedimento da série de Minas, na qual a separação das idades ainda 
está por se fazer, não sendo improvável que se venha a verificar após estudos 
sistemáticos a predominância do Proterozóico profundamente metamorfizado por 
granitos. A atuação desta rocha deve ter sido multo intensa, visto que, segundo 
informação verbal de Luciano Jaques de Morais, uma enorme bossa batolltica 
aflora entre Manhuaçu e Caratinga, ao longo da rodovia Rio-Bahia. • 

Situando-se esta ocorrência numa zona de gnaisses de idade inéerta e de 
rochas típicas da série de Minas, poderá ela vir a ser de suma importância para 
os petrógrafos, na separação desta série do Azóico. Otávio Barbosa, que bastante 
estudou a petrografia mineira. acha que se poderá simplificar o problema pelo. 
"estudo das zonas de metamorfismo de grande número de contactos".• Para êste 
fim, talvez nenhuma área estadual ofereça as possibilidades da que se estende a 
leste do rio Doce. 

Passando ao estado do Espírito Santo, o que primeiro temos a notar, do ponto" 
de vista petrológico, é o gtande maciço granitlco do Forno Gran'de. Ergue-se êle 
a noroeste da cidade de Castelo, indo a uma altitude de 2 000 metros, sendo pro
vàvelmente o único no Brasil constituido desta rocha. . .. 

Pelos nossos reconhecimentos, o Forno Grande é apenas o tôpo de uma .vast41, 
massa batolitlca subjacente à capa de gnalsses estaduais, constantemente· rom.:. 
plda por bossas menores em inúmeros pontos do território espirit0ssantense'. ·E 
com tal embasamento magmático generalizado, é natural que um alto grau de 
metamorfismo a par de intensa mineralização venham a ser revelados nas ca
madas gnáissicas regionais. 

Com a procura de minerais estratégicos surgida. com a segunda ·grande 
guerra, multas foram as lavras de cristal de rocha trabalhadas no Espírito 
Santo. Jazidas de mica igualmente foram exploradas. Num desejo súbit'o de ex
plorar as riquezas do subsolo. por tôda a parte foram escavados ou reconhecidos 
depósitos de turmalina, de águas-marinhas, de grafita. Nos ribeirões que descem 
do Forno Grande e que no século XVIII motivaram, com a mineração de ouro o 
primeiro povoamento de Castelo, foi intensificada a busca dêsse metal, tanto nas 
encostas do sul do maciço, como nas do norte, onde acorreram faiscadores às 
cabeceiras dos afluentes do rio Jacu, no municipio de Domingos Martins, com pro
veitosas remunerações nos . fundos das bateias. 

Pesquisa-se atualmente uma jazida de manganês próximo à gruta do Li-/ 
moeiro, ainda no municipio de Casteló, e têm tido bastante prqpaganda os de-
pósitos de bauxita de Conceição do Muqul. f 

rr Albuquerque Odorico Rodrtguea de: Estudos gfl0l6gfco:I e mineraiógwos feito• na bacia · 
do no Doce, para o /fm ele Zocalfaar urinas riderurgioas, Rlo, 1926, p. 19. 

• Barbosa, Otávio: "Resumo da Geologia do Estado de Minas Gerais". Boi. n.9 3 do De· 
partamento dos Serviços Geográfico e Geológico. Belo Horizonte, 1984, p. 8. 
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No utoral, em Guarapari, prosseguiu a exploração mecanizada das areias 
Umeniticas contendo monazita e tório, e a turfa · do baixo rio Jacu tem sido 
objeto de pesquisas para aproveitamento industrial. 

O estado do Espirito Santo começou dêsse modo a interessar mineraloglstas e 
mineiros pela variedade e riqueza dos seus minerais econ.ômlcos, resultan'\ies da 
intrusão de magmas graníticos sob a cobertura gnáissica, ou provenientes de 
outras causas. 

Como na vizinha borda mineira, os gnaisses apresentam-se em grande va
riedade, embora não tenhamos ainda localizado formações de uma indiscutivel 
idade proterozóica. Já nos referimos aos pseudo-chistos de Muriquioca, estabe
lecendo a sua natureJ:a gnáissica, e próximo à parada de Santa Teresa, da Es
trada de Ferro Leopoldina, na descida para Cachoeiro de Itapemirim, · uma pe-
quena mancha de rochas semelhantes foi notificada. . 

A colheita de amostras de rochas que temos feito neste estado e a sua análise 
petrográfica efetuada pelo Dr. Evaristo Pena Scorza, na Divisão de Geologia e 
Mineralogia, ainda rião permitem uma sintese petrográfica, mas já nos deixam 
ver uma grande variedade em tipos gnáissicos, além de generalização de espécies 
graniticas. 

como no estado do Rio de Janeiro, entretanto, observa-se comumente que, 
não obstante um mais elevado grau de metamorfismo que a rocha primitiva da 
qual se originaram por ação granitica, as diferentes espécie~ gnáissicas foram 
também um plagiocláslo-gnaisse fundamental. · 

Nas proximidades de Conceição do Muqui, pode-se observar por exemplo 
que, por grandes distâncias ao longo da estrada de rodagem, a rocha dominante 
é o protognaisse, com o seu aspecto porfiróide e tão característico dos aflora-
mentos fluminenses. . 

Já na serra do Bolzan ou da Bolandeira, na divisa dos municípios de .Castelo 
e de Muniz Freire, a rocha, ainda que de textura bem diversa, de grã grosseira 
e de indistinta. laminação, apresenta-se rica em microclina e quartzo, elementos 
trazidos pelo magma granítico, embora contenha ainda. 35% de oligoclásio-an
desina. 

-Em Cachoeiro do Itapemirim o gnaisse, que mais uma vez se caracteriza pela 
elevada porcentagem dêstes dois últimos minerais, acusa apenas maior quanti
dade de biotita como çliferenciação mais conspicua em seus elementos essenciais. 
1:ste mesmo mineral enriquece a "rocha em Barra do Itapemirlni, onde excepcio
nalmente, porém, o feldspato dominante é o ollgoclásio e a granada é abundante. 
1!:ste mineral é sobretudo bem conspícuo nos rochedos à beira-mar, na praia de 
Marataizes. · 

Ainda na estrada de Castelo a Muniz Freire, onde já se nota a influência 
granitlzante do maciço do Forno Grande, vemos o gnaisse exibindo como ele
mentos essenciais primitivos a mesma combinação oligoclá.sio-andesina do pro-
tognaisse. • 

Destas amostras colhidas em pontos tão distantes já se começa a verificar 
que, embora macroscopicamente as rochas se apresentem com diversos aspectos 
de coloração e textura, a análise microscópica revela sempre uma afinidade pe
trológica, manifesta por alta porcentagem de elementos básicos de uma rocha 
plagioclásica primitiva. Isto não obstante um elevado grau de metamorfismo de
vido à presença de massas graníticas, 

. A zona de Vitória é uma das que melhor nos podem fornecer elementos com
probAtórios dessa granitização da rocha primitiva. 

Grande importância têm ali os granitos, que além de serem verificados em 
vários afloramentos esparsos como em Goiabeira, ao norte da capital, no Pão de 
Açúcar e em outros morros na margem meridional da baía, na ponta do Jaca
randá, em Araçatuba e na serra de Itaúnas, formam dois distintos inselbergues, 
que são a ilha de Vitória e a montanha do Mestre Alvo. 

Amostras colhidas nesta zona· acusam sempre uma a.lcalicalco-granito seme
lhante ao do Rio de Janeiro, geralmente de textura granular e de grã média, 
mas por vêzes bastante grosseiro. Uma porcentagem de cêrca. de 35% de ollgo
clá.sio-andesina é para nós um testemunho idêntico ao que se verifica nas de
mais zonas que estudamos, de contactos de granitos com o plagioclásio-gnaisse 
primitivo, no qual aquêles dois minerais são típicos da sua composição, tendo 
sido assimilados pelo magma granítico. 

' 
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A presença dêsse gnaisse foi verificada· no corte da estrada de rodagem pró
ximo ao morro da Povoação, a uns 3 quilômetros ao norte de Vitória, na ponta 
do Córrego Fundo na rodovia de Linhares, município de Santa Cruz, em Jaba
quara, a uns dois quilômetros ao norte da ponte do rio Benevente, no município 
de Anchíeta, e em Jaboti, no município de Guarapari. · 

Um dos primeiros indícios macroscópicos do metamorfismo do plagioclásio
gnaisse é a granada. Em amostras da cidade de Guarapari a rocha é bastante 
granatífera e o mesmo verificamos num protognaisse da pedreira do estado em 
Jardim América, no município de Cariacica. 

O gnaisse regional mais comum é, porém, de um tipo de metamorfização 
adiantada, com feldspato alcalino proveniente do magIJ\8. granítico e classifi
cado como gnaisse granodioritico, ou mesmo de um gnaisse alcallcalcogranítico 
denunciando mais intensa granitização. Estas rochas entram na nossa classifica
ção geral dos gnalsses graníticos. 

Nas vizinhanças de Vitória o primeiro aparece na pedreira da Fábrica de Fer
ro e Aço, e na Estrada de Ferro Vitória-Minas foi êle anotado entre Alfredo Maia e 
Itapocu e na estação de Timbui. Na rOdovia de Vitória a Colatina, na km. 34. 

Quanto ao tipo alcallcalcogranítico, foi observado em vários pontos da ro
dovia de Vitória a Domingos Martins, onde colhemos amostras a um quilômetro a 
leste do rio Formath, próximo a Viana, na ponte do rio Jucu e na subida da 
serra de Santa Isabel. Na Vitória-Minas a rocha ocorre na estação de Cariacica e 
no litoral, na Ponta da Fruta. · 

Espécies e variedades muito granatiferas aparecem ao longo da rodovia de 
Vitória a Colatina, em lugares diversos, sendo a granada bem conspicua nos aflo
ramentos próximos à foz do rio Mangarai, onde o exame microscópico revela 
ademais abundância de silimanita, e no vale do Canaã, a uns 3 quilômetros ao 
norte de Santa Teresa. 

As rochas básicas intrusivas são bastante raras. Na estrada de Araçatuba, a 
uns 4 quilômetros do cruzamento com a estrada de Vitória a Viana, colhemos 
amostra de um norito, e na capital há um veio de diabásio de textura ofítica 
na praça em frente à catedral. 

Como complemento a estas breves anotações petrológicas sôbre o Espírito 
Banto, temos a adicionar os tabuleiros cenozóicos do litoral, que assumem grande 
iínportância por sua extensão, mormente ao Rorte do estado, e cuja decompo
sição em canga ferruginosa origina por vêzes saliências rochosas resistentes à 
erosão marinha, como a que forma a ponta do Tubarão, a nordeste de Vitória. 

Veremos que êstes sedimentos têm grande importância no estudo geomorfo
lógico da Mantiqueira, como reveladores de fossos tectônicos articulados ao sis
tema, cuja petrogêpese cremos poder já entretanto resumir, como uma seqüên
cia de fenômenos semelhantes aos que vimos no estado do Rio de Janeiro, iden
tificados pela granitização regional de um plagioclásio-gnaisse primitivo e fun
damente.! conforme expusemos na "Teoria do Protognaisse" que êstes estudos 
posteriorés tendem crescentemente a confirmar. · 

Il - GEOMORFOLOGIA DO VALE DO PARAIBA 

"Os traços gerais do relêvo sugerem evidentemente a 
idéia de um bloco antigo levantado e fraturado". -
Emmanuel De Martonne: "Problemas Morfológicos 
do Brasil Tropical Atlântico". Rev. Brasileira de 
Geografia, ano V, n.0 4, Rio, 1943, p. 525. · 
"Do ponto de vista geomorfológico, é difícil que o 
Paraíba seja um simples vale". - Francis Ruellan: 
2.ª "Tertúlia Semanal". Boletim . Geográfico, ano I, 
n.0 7, Rio, 1943. p. 79. 

1 - A singularidade· estrutural da serra do Mar 

Em síntese, e com exclusão apenas do baixo curso, onde o Paraíba corre 
sôbre as aluviões campistas para desembocar no Atlântico, em Atafona, a bacia 
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dêste rio é delimitada, a leste e ao sul, pela serra do Mar, e ao norte e a oeste, 
pelo já mencionado divisor da chamada serra da Mantiqueira. 

Ambas estas serras procedem aliás do mesmo tectonismo, podendo ser con
sideradas como os limites de um- escalonamento do bordo marítimo para o in
terior do continente. li::sses degraus, embora diferenciados pela nomenclatura 
geográfica, pertencem ao mesmo complexo tectônico do relêvo regional. · 

, Por isso, não obstante focalizarmos neste ensaio a Mantiqueira, necessà-
riamente teremos de constantemente nos referir à serra do Mar, como pri
meira cadeia do complexo que encontramos a partir do lltoral, tornando-se o seu 
estudo, embora resumido em breve exposição, indispensável como prellminar 
para uma análise dos demais cordões serranos interiores. 

A designação de "Serra do Mar" ou de "Cordilheira Marítima" é indistin
tamente aplicada à longa série de paredões de escarpas costeiras que traçam 
os limites marítimos do Brasil meridional, desde o sul do Paraná até Itaguaí, 
no estado do Rio de Janeiro, e prossegue a partir dai para nordeste, afastando-se 
do Atlântico e a delimitar pelo interior a Baixada Fluminense até quase os 
limites do Espirito Santo. 

Querem muitos, ainda, ver na cadela lltorânea dêste estado um prolonga
mento da mesma serra, o que neste estudo provaremos ser incorreto. De outro 
lado, no extremo oposto, o relêvo terminal que estende a seriação dos bordos 
montanhosos até o Rio Grande do Sul, encurva-se pelo interior de Santa Cata
rina, afastando-se das praias e tomando a designação de serra Geral. 

Em seu conjunto não tem a serra do Mar essa unidade geológica que espe
raríamos nela encontrar, de acôrdo com a sua aparente uniformidade fisio
gráfica que nos habituamos a repetidamente ver nos mapas. E o seu exame 
estratigráfico e estrutural revela-nos mesmo, surpreendentemente, o caso sin
gular de não se enquadrar em têrmos geológicos a sua classificação entre as 
grandes cadeias mundiais. 

Define a geologia as cordilheiras como resultantes orogênicas de tectonis
mos bem identificados em ·sedimentação e idade, erguidas de fundos maríti
mos por revoluções que atingem fundos de geo-sinclinais, dobrando-os e afe

. tando-os por tôda uma série de fenômenos, que podem extremar-se até eleva-
dos graus de metamorfismo. · 

Constituindo uma cordilheira uma série de montanhas agrupadas, estru
turalmente se integram elas num sistema de amplas e complexas plicaturas. 
E são estas propriamente que respondem pelo relêvo, não obstante os grandes 
·sistemas de falhas que poderão acentuá-lo. · 

Sobrepõem-se tôdas essas plicaturas ao lcrngo de um eixo comum, do qual 
podem esgalhar-se QPtros menores, sempre subordinados entretanto aos im
perativos orogênicos 'ftos mesmos eSforços tangenciais, que tendem à formação 
de uma grande ruga na crosta terrestre. 

Tal interpretação não pode ser aplicada com justeza à serra do Mar. Um 
dos seus setores, por exemplo, o da Paranapiacaba, no litoral paulista, é dos 
que mais poderão ajustar-se ao têrmo cordilheira, com as .suas partes elevadas 

· constituídas de rochas metamórficas intensamente movimentadas. São êstes 
sedimentos da série de São Roque de idade proterozóica. Assentam êles porém 
sôbre .rochas mais antigas, de idade azóica, menos perturbadas e mais estabill
zadas. Estas rochas são as que propriamente constituem quase todo o restante 
da· serra do Mar composto de granitos e gnaisses mais antigos, a nosso ver 
estabilizados numa estrutura anterior relativamente à sua estratigrafia, e onde 
o relêvo atual essencialmente resultou de esforços verticais. 

O problema da separação da série de São Roque do émbasamento prilni
tivo ainda não foi objetivamente solucionado com observações de campo. Mo
rais Rêgo, que o investigou, diz que nunca os contactos são nítidos, não en
contrando êle uma discordância indiscutível. 20 

Não estabelece, porém, êste geólógo um critério absolutista para as suas 
conclusões. Além de verificarmos que, em seus cortes geológicos, sempre 
aparecem os sedimentos me~amórficos encaixados em granitos que mas-

• Morais Rêgo, Luls Flores de: Contribuír;4o · ao estudo àas formar;l!es preaevonianas de 
840 Paulo". São Paulo, 1933, p . 10. 
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caram a zona de contacto, é êle mesmo quem nos diz que as suas considera- . 
ções "não encontram ainda cabal evidência nos fatos; são apenas sugestões a 
serem examinadas"."" 

Mediante estudos nossos e dentro de um raciocinio lógico há entretanto . 
um fato que a nosso ver parece esclarecer a questão. Cremos que nenhum geó
logo põe hoje em dúvida uma analogia entre a série de São Roque e a série 
de Minas, constituída de elementos similares. E havendo nós estabelecido uma 
indiscutivel discordância entre esta última série e os gnaisses primitivos na 
zona do alto vale do rio Grande, em Minas Gerais81 não nos é possível uma 
suposta continuidade estratigráfica entre a série de São Roque e o seu emba-
samento azóico. · 

Relembraremos igualmente uma ocorrência geralmente esquecida pelos geó
logos que só admitem uma separação de idades pela verificação de uma discor
dância. É que não podem êles rejeitar as possibilidades de existência de rochas 
de uma dada era que, parcialmente hajam sido mantidas submersas e hori
zontais, sôbre elas recebendo os ,depósitos de uma era seguinte, sendo elimi
nada dêsse modo a discordância entre camadas de idades diferentes, a qual 
não poderá ser encontrada em certas zonas enrugadas, embora existente em 
outras submetidas ao mesmo orogenismo. 

De leve, apenas, tocaremos no caso de ser aceita a hipótese da crosta magmá
tica primitiva, segundo a nossa "Teoria do Protognaisse", a par da qual verifi
camos uma bem simples movimentação inicial das camadas da serra do Mar, 
dobradas num singelo enrugamento isoclinal, lateralmente ao qual poderiam 
manter-se os gnaisses num relativo horizontalismo por vastas áreas submersas 
não submetidas à erosão, simplificando-se dêsse modo enormemente o enigma 
da discordância entre o Azóico e o Proterozóico. 

De qualquer maneira, porém, o fato de não ter sido até hoje verificada uma 
positiva discordância entre a série de São Roque e o seu embasamento gnáissico, 
de modo algum é argumento para que a priori seja decidida uma continuidade 
entre as duas formações sobretudo quando em tôdas as secções geológicas 
até aqui apresentadas, hâ sempre granitos intrusivos que se intrometem nos 
contactos. 

Esta digressão por um trecho especial da serra do Mar serve-nos para exem
plificar a complexidade estrutural da chamada cordilheira Marítima, que geo
lôgicamente não é uma "cordilheira", e cuja petrografia mesmo, somente agora 
começa a ser parcialmente investigada. 

Bem natural, portanto, é que surjam divergências entre os investiga,dores, 
pela inexistência de uma base ·sistemática de pesquisas em seus estudos isolados. 

Exemplos dos mais frisantes de tais divergências ire:rs>s encontrar no vale 
paulista do Paraíba, onde eminentes cientistas, fundamentando-se nos fenôme
nos geológicos, ainda não chegaram a um completo acôrdo sôbre a origem das 
formas geográficas. , 

É esta a zona mais fundamental nas pesquisas geomorfológicas focalizadas 
no presente ensaio, visto ser nela que percebemos com mais nitidez a Manti
queira em uma das suas extremidades, a nascer como um compacto sistema . 
serrano e, ao mesmo tempo, ali também observamos a serra do Mar, como ele
mento integrante de um relêvo no qual ambas se ligam tectônicamente. , 

2 - O vale paulista e a sua complexa origem 

Entre os numerosos geólogos e geógrafos que estudaram esta zona e emi
tiram opiniãio, figuram Maull, Washburne, Morais Rêgo, Deffontaines e De 
Martonne. O único entre êles a patrocinar a idéia de uma formação puramente 
erosiva do relêvo foi Morais Rêgo, o qual, como geólogo, não pôde verificar uma 
evidência geológica de falhas, dizendo-nos que "dada a ausêpcla de vestígios 
claros de tais fenômenos, talvez seja preferível oonsiderar o vale tão sómente 
como o resultado da erosão" .. Os demais, porém, a partir de Maull, que admite 

"" Idem. p. 11. . 
11 Lamego, Alberto Ribeiro: "O maciço do Itatiaia e regiões circundantes". Bol. n.o 88 do 

Serviço Geológico e Mineralógico, pp. 61 a 65. 
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um fôsso, graben, entre a serra do Mar e a Mantiqueira, ou de Washbume, que 
apenas vê o falhamento da elevada encosta desta serra na margem esquerda 
do Paraiba, preferindo considerar o vale como abatido apenas dêste lado em 
ângulo de falha, todos se declaram partidários do tectonismo. 

Admitem, porém, todos uma peneplanização anterior à formação tectônica 
do vale, com testemunhos nas mais altas elevações e que, segundo Morais Rêgo, 
ter-se-ia processado no Eocênio... · 

Tal peneplano é que o mesmo autor julgou ter sido atacado apenas por 
agentes erosivos, com um "desgaste profundo para dar lugar à topografia na 
qual se haviam de depositar as camadas plloeênicas" das bacias cenozóicas do 
médio Paraíba superior e da cidade de São Paulo. 88 

Não teria entretanto êste ciclo de erosão cessado com esta sedimentação, 
continuando a evolução topográfica a ptocessar-:se com tendência para uma 
nova peneplanização pleistocênica, após a qual, um "movimento epeirogênico 
positivo responsável pela topografia atual", veio a se dar. Com êste movi
mento ~orma-se nova rêde hidrográfica que todavia "obedeceu grandemente 
ao .mesmo lineamento que a anterior" devido às grandes linhas do traçado to
pográfico, onde, sôbre o perieplano pleistocênico, sobressaiam monadnocks a 
orientarem a gliptogênese, ao mesmo tempo que as diretrizes dos cursos d'água 
subordinavam-se à estratigrafia das rochas cristalinas."' 

J'á começamos portanto a ver que, mesmo para o geólogo adstrito a meros 
fenômenos erosivos, a formação topográfica dêsse trecho da bacia do Paraíba 
não foi simples, necessitando êle invocar eJ;Il sua defesa um movimento epeiro
gênico. 

Mais complexo torna-ae porém o caso com a enunciação de Washburne, 
de que as camadas da bacia cenozóica do Paraiba foram depositadas ... numa 
fossa tectônica, - fault-valley -, com basculagem para noroeste"."" Tais fa
lhas, acrescenta o autor, "pelo menos parcialmente ocorreram após a deposi
tação de todos os sedimentos, excetuando-se os mais recentes do vale, e certa
mente após a sedimentação das argilas contendo fósseis". Também como geó
logo, Washburne hesita em considerar a bacia como originada por falhas mais 
antigas, não obstante "haver muitas considerações que favorecem esta idéia" ... 

Adianta-nos êle haver nesta zona do vale. três alinhamentos de falhas bem 
definidos, respectivamente em concordância com a escarpa da · Mantiqueira e 
os rios Paraibuna e Paraitinga. Tôdas essas falhas são paralelas à linha de 
escarpas da serra do Mar, constituindo mais um desabamento que deu origem 
ao abrupto litoral. Tôdas elas são normais, mergulhando para suleste. O mer
gulho do peneplano da bacia cenozóica se faz para noroeste.11 

Atribui o autor, como idade provável do fôsso, o PUocênio, dando-o como 
um "di~ante efeito das deformacões nos Andes, no Terciário superior e no 
Pleistocênio" que no , lado continental oposto vieram a se refletir em falhas 
com direção noroeste, próximas e paralelas à costa.88 

Mais complicado ainda vai se tomar 'º problema com a entrada em cena 
dos geógrafos. Um dos mais eminentes e mundialmente reconhecido como auto
ridade em geografia física, Emmanuel de Martonne, opinou que "o fôsso do 
Paraiba é talvez uma hipótese simples demais. O rio, como os lagos alongados 
que o precederam no Terçiário, parece instalado ao pé de um abrupto tectônico, 
flexura decomposta em escadaria de falhas, marcando a borda de um bloco 
basculado para o norte da mesma maneira que o bloco da serra do Mar" ... 

Expõe o autor que o maciço antigo tropical atlântico guarda os testemu
nhos "de dois modelados de erosão levados até a maturidade", acrescendo esta-

82 Morais Rêgo, L. Flores: Notas aObre a geomor/ologta de Siio Paulo e sua. génese. Publ. 
do Inst. Astronômico e Geográfico de São Paulo. 1932. p. 13. · 
88 Idem: Contri buíç4o para o eatudo dos granitos da serra da Cantareíra. Publ. do Inst. 

de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, 1938, p . 134. 
.. Idem, pp. 134-136. 
as Washburne, Chester W.: Petroleum Geool1111 o/ the Btate o/ 840 Paulo. São Paulo, 

1930, p. 82. 
ao Idem, p. 84. 
11 Idem, p. 131. 
08 Idem. pp. 92-93. 
'" De Martonnes, Emmanuel de : "Problemas morfológicos do Brasil tropical atlântico". 

Rev. Brasileira de Geografia, ano V, n.9 4, 1943, p. í/KT. 
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rem os sedimentos pliocênicos continentais no alto Tietê e no médio Paraiba 
acamados sôbre uma s~erficie amadurecida, e que todos os pesquisadores 
consideram neogênlca.'° 

Com a sua valiosa opinião reforça o autor a nossa afirltlativa exposta . na 
"Teoria do Protognaisse" a respeito da estabilidade orogênica das camadas pri
mitivas do vale do Paraiba, pois nos diz que ·~êste ant~go embasamento se 
manteve insensível aos dobramentos desde o Primário"."' 

Opõe-se De Martonne a Washburne quanto à idade em que se deram os' 
desabamentos, ao dizer que "o rebôrdo da Mantiqueira podia já se ter esboçado 
no principio do Terciário", quando o segundo os atribui aos fins da mesma era. 

· Para o geógrafo da Sorbonne, a superfície atual foi somente escavada com 
nitidez no Neogêneo, quando se precisa a escarpa da Mantiqueira, e uma ampla 
bacia se afunda por movimentos tectônicos, cobrindo-se de lagos. Por sua vez 
são êstes aterrados pela sedimentação até os bordos da serrà. do Mar, achan
do-se esta quase já formada ao chegar o Quaternário, pela estabilização dos 
blocos falhados cujo tectonismo originou a bacia e os cordões de serras. 

A serra do Mar é a resultante de desabamentos que afundaram em' três 
degraus a velha superficie paleogênica, o último dos quais forma hoje a plàta-
forma continental submersa. · 

Do lado terreittre, remanescem no vale do Paraiba testemunhos do antigo 
peneplano nos altos de cristas apalachianas destacadas por fraturas concor
dantes com a direção das camadas e que orientam as diretrizes fluviais. 

Considera De Martonne a morfologia do vale do Paraíba nesta zona como 
um caso original, "de condições peculiares, sem exemplo na Europa nem na 
América do Norte", assinalando-lhe porém uma ad'alogia aparente com ocor
rências na Africa e na Austrália, "na borda de fragmentos do mesmo bloco · 
gonduânico" ... ' 

A dobra isoclinal, aSSim definida por Morais Rêgo para a estrutura estra
tigráfica desta zona, foi pois, segundo êste geógrafo, não apenas escavada pela 
erosão, · mas tôda a sua massa de rochas cristalinas intensamente fraturada 
por um sistema de falhas que, a partir do Cenozóico, deve ser responsabilizado 
pela gênese .do relêvo . 

. Outro geógrafo a confirmar esta opinião, aum'entando-lhe ainda a com
plexidade, loi Pierre Deffontaines. Diz-nos êle que "a rêde de falhas é com
plexa; elas se cortam muitas vêzes em ângulos retos e decompõem blocos qua
drangulares, dentilhados; em volta .dêsses blocos os rios seguem estrannos cursos 
com súbita mudanças de direção, lembrando as rêdes fluviais dos ·montes Apa-
laches nos Estados Unidos".'" -

Rui Osório de Freitas é um dos geólogos brasileiros partidários do teeto.: 
nismo, vendo a prova "de existência de falhas escalonadas" na topografia ·da 
serra do Mar, e ainda o mesmo escalonamento nas serras de Quebra-Cangalhas e 
Mantiqueira." . ~ 

Como autoridade em assuntos geográficos dêste vale já destacamos Rai
mundo Ribeiro Filho. Condensa êle os estudos· anteriores, e através de idéias 
próprias aprofunda-se igualmente nos problemas geomorfológicos da bacia. 

Adere também êle aos que se inclinam pelo tectonismo, sem contudo re- · 
jeitar de todo a hipótese de erosão de Morais Rêgo . 

Considera a existência de uma depressão marítima durante o correr dos 
tempos geológicos até o Cenozóico, na .região central brasileira antes do apare

. cimento do ·Atlântico e igualmente conclui que, "em suma, deve-se ter cómo 
coisa firmada que, todo o espaço abrangido pelo vale do Paraíba, sempre foi 
par~ integrante e insubmersa do escvdo continental".'" 

"' Idem, pp. 538-539. 
"' Idem, p .545. 
'" Idem, p . 525. 
'" Deffontalnes, Pierre. "Geografia Humana do Brasil". Separata da Rev'8ta Brasileira d" 

Geografia, Rio, 1940, p. 12. 
" Osório de Freitas, Rui: "Jazlmento das rochas alcalinas do Brasil", Separata da Rev. 

Mmeraç4o e Metalurgia. Rio, 1944, p, 4. 
'" Ribeiro Filho, Raimundo F. : MBacla do Paralba". Anudrio Fluvi~trico n.• 4 da Dvlsão 

de Aguas, São Paulo, 1943, p, 30. 
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Raimundo Ribeiro Filho refere-se à inexistência de lndicios de mar acima 
da cota de 100 metros nesta faixa costeira, enquanto "em niveis bem mais altos 
do planalto a oeste acamam-se possantes sedimentos de origem marinha desde 
o Secundário'', e daí conclui: "tôda. essa região que abrange a bacia do Paraíba 
e terras adjacentes ao norte dela

1 
_achava-se mais alta que aquela outra que 

se acha hoje a cêrca de quinhemos e tantos metros de altitude no planalto 
paulista. Certo pois que não havia aquela funda calha do vale. Por isso, é de 
se ter que não existia qualquer configuração da bacia do Paraiba no inicio ou 
mesmo fim do Cenozóico."'" 

Também é êle dos que admitem o sincronismo entre a formação do vale 
e da serra do Mar. "O paralelismo e a feição das grandes linhas sugerem que 
o fenômeno de um tect.onismo se tenha produzido em tôda a extensão costeira: 
o vale e á serra do Mar teriam surgido simultâneamente pelo efeito de uma 
mesma ação geodlnâmica nesse compartimento da crosta terrestre. ~ de fato 
surpreendente, em tão grande extensão, o paralelismo geral do talvegue com 
as longas dobras orográfic~ que seguem a .costa, como que corroborando a 
idéia da correlação dlastrófica"." 

Traz êste autor uma contribuição original e valiosa com referência ao de
batido caso da captura dos cursos d'âgua Paraitlnga-Paraibuna pelo Paraiba, 
considerados hoje em dia aquêles fluentes como antigas cabeceiras do Tietê, 
segundo a velha hipótese de Woodworth. 

Fig. 1 - A serra da Bocaina, no munícfpio de Areias, com a sua elevada superfkie de 
campos entremeados de matas galerias nos vales 

(Foto da Emprêsa Nacional de Fotografias Aéreas) 
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Raimundo Ribeiro Filho porém desfaz com mestria tal suposição, funda- . 
mentado-se em fenômen0s morfológicos e topográficos. Considera êle o coto
vêlo como existente nas próprias origens do Paraiba, devido a uma falha trans
versal contemporânea do próprio jôgo de blocos, sem todavia contestar que o 
Tietê nasceria outrora nos próprios lagos que ocupavam a depressão atual do 
Paraiba. -

Fig .. 2 - Na larga depressllo da plan4o'6 tercldrl<J paulista, o Parafba corta sedimentos fllcll-
mente deaagregdveis, torcenào"se em grandes meandros . 

(Foto da Emprêsa Nacional de Fotografias Aéreas) 

Notando que, embora todo o terrene> adjacente à bacia do. Par.aiba nesta 
zona houvesse caido com um desnível de 250 metros em relação ao Tietê, e 
que não obstante não existir nenhum divisor elevado entre os dois rios, "mas 
simplesmente uma linha de rebordos acidentados de 200 a 400 me~ros acima do 
vale do Paraba", esta eievação apresenta, porém, uma face íngreme para êste 
rio e um declive suave para o Tietê.'" . 

Poder-se-ia sugerir, para contrariar êste argumento, que a erosão do Pa
raiba é bem mais forte que a do- Tietê em suas nascentes. Fortifica porém o 
autor a sua idéia com outros motivos bem mais sólidos. 

Um dêles é a localização das quedas nàs bacias do Paraitinga e Paraibuna, 
definidas por falhas transversais que estabelecem degraus tectônicos paralelos 
até o cotovêlo de Guararema. Outro é que, "a altitude do ramo oriental das 
cabeceiras do Tietê, ......,.. Paraitinga do Tietê - só é encontrada no Paraitinga 
do Paraíba, multo além de São Luis, isto. é, a mais de 100 quilômetros em reta, 
para leste". Adianta-nos êle ainda que "a ação erosiva de águas pouco volu
mosas haveria produzido entre um e outro rio mais de 290 metros de diferença 
de nível no cristalino, rebaixo êsse que não é impossível mas improvável, dado 
o que se observa na atividade de outras partes do curso".'" 

• Idem, p. 86. 
.. Idem, pp. 88-39. 
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segundo êste observador, "o mecanismo do graben explicaria satisfatoria
mente o cotovêlo do Paraíba, sem que o Paraitinga !ôsse necessàriamente ca

beceira do Tietê", visto que êste rio, 
nesta derradeira lúpótese, deveria 

Man tiqu.tira 

S<trra do Mar 

Maciços isolados 

Ilha 

· prolongar-se com muito pequeno 
declive até a serra da Bocaina, 
isto é, na zona das suas cabeceiras, 
o que é um argumento, a nosso 
ver, de merecida ponderação~ 

Prefere Raimundo Ribeiro Fi
lho admitir que. "o nivel geral do 
terreno se tenha quebrado nas bor
das atuais do vale do Tietê, arrean
do-se dêsse lado, ao mesmo tempo 
que nas falhas longitudinais do 
Paraíba e Paraitinga, criando os 
aclives · circundantes de tôda essa 
porção ocidental da bacia". E sin
tetiza a sua argumentação com as 
seguintes palavras: "Em sumá., 
todo êsse quadrilátero limitado de 
um lado pela linha dq Paraibuna 
a leste, e do outro pélas frontei
ras ocidentais da bacia do Lou
renço Velho, forma um terraço 
inferior, muito pouco inclinado no 
sentido nor-noroeste, desde a serra 
do Mar até a planície do Jam
beiro, que se estende próxima de 
Sâo José dos Campos: E' circun
dado por relevos de massas graní
ticas e porfiróides que escoram ter_ 
raças superiores de nível médio de 
750-800 metros a leste e a oeste, 
bem como pela faixa de rebordos 
da serra do Mar, devendo-se in
cluir também as indentações por
firóides das serras do Jambeiro e 
Quebra-Cangalhas. Portanto, a fei_ 
ção topográfica é que ai se apre
senta uma larga quebrada do ter
reno, ocupada agora pela bacia 
do Lourenço Velho, e certa parte 
adjac~nte do Paraibuna"."" 

Quanto mais geomorfolàgica
mente analisada, maior vem sendo 
pois a complexidade estrutural, 

que se desvenda nesta zona, partida em "blocos quadrangulares, dentilhadas" 
conforme a explicação que nos fizera Deffontaines. 

F ig. 3 - Esquema da geomorfog~nese das 
serras h> Mar e da Mantlque,ra e do vale 
paulista do Para(ba, em /08808 e p\larea tec
tôntoos, segundo But Osório de 1'reitas, ( " Geo
mor/og6neae da ilha de Biio Bebastillo". Boi. 
n. • 4 da Assoc,açao doa Geógrafos Brasileiros, 

São Paulo, 1944, p. 17) 

Com relação ao nível dos antigos lagos, refere-se ainda o engenheiro da 
. Divisão de Aguas a um interessante achado seu de arenitos terciários no ri
beirão dos Afonsos, a cêrca de 30 quilômetros a nordeste de Natividade, onde a 
cota dêste afluente é de 800 metros sôbre o nivel do mar. Neste ponto, porém, 
parece-nos mais ponderável a ,lúpótes& de Ruellan, de que os sedimentos es
parsos resultem de pequenas bacias represadas.11 

Raimundo Ribeiro Filho, entretanto, embora partidário do tectonlsmo, o 
faz preceder de uma fase erosiva, conciliando assim as duas correntes. · 

o vale paulista teria tido pois uma formação individual, como primeiro 
trecho da bacia do Paraiba, com drenagem para oeste quando as águas dos seus 

• Idem, p. 37. 
a •21.• Tert11lla Semanal". Boletün Geogrdfico, n.t 8, ano I, R io, 1943, p. 101. 
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lagos vertiam para o Tietê, e achavam-se então barradas a leste pela ·zona 
montanhosa definida pelos maciços do Itatiaia e da Bocaina . . 

Nessa breve coordenação de estudos . de pesquisadores fidedignos quanto a 
êsse trecho paulista, pouco falamos na Mantiqueira. :li: que esta serra, num re .. 
lance geomorfológico do problema, apenas se apresenta como um dos ele
mentos fisiográficos regiona.is., embora dos ma.is importantes, e delimitando 
o bordo setentrional da bacia do Paraíba. A serra do Mar forma o bordo meri
dional. e as serras de Quebra-Cangalhas e do Jambeiro dividem o 8.lto do médio 
curso. 

Prin•-~ -- dos.,/ 

-- 6'r4<1 ~~ _,...; 

Fig. 4 - Mapa tectônico de Horace Williams da parte º°'dental da Mantiqueira, no qval 
~ate geólogo nos apresenta falha& no planalto mineiro poBBh,elm.ente contempordneas 
da /ormaç4o do sistema. · ("Batruturas em /orma,ções antfgaa e sua relaç4o cóm as 
p088tbmdadea de petróleo em B4o Paulo". Re'lXata "Minerac4o e Metalurgia", vol. III, . ti.• 18, 1939, p. 385) 

- Outros fenômenos tectônicos observados conjugam-se para nos fazer ver 
que tôda esta zona abrangida pela bacia teve uma origem comum, na qual o 
fator mais essencial na feitura do relêvo foi o tectonismo, agindo por meio de 
esforços verticais. A Mantiqueira, inseparável dessa origem comum, é uma 
resultante serrana dessa movimentação de blocos, apresentando a sua longa face, 
ao longo do correr do Paraiba até o maciço do Itatiaia que delimita o seu pri
meiro trecho, o mais simples"' como aparente cordilheira bem definida por seu 
eixo, não obstante as sugestoes de Orville Derby de que na sua banda seten
trional no planalto mineiro, de certo modo êste sistema se funde com as serras 
da Canastra e do Espinhaço, além de ramificar-se entre os vales do Piracicaba 
e do Mojiguaçu."" 

Relativamente à ligação tectônica desta região ao vale do Paraiba, há um 
interessante mapa estrutural de Horace Williams, no qual uma série de falhas 

• Derby, OrvWe: A cienominaç4o aerra da McintiqueirCJ, São Paulo, 1895, pp, 12·13. . 
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são indicadas ao norte da Mantiqueira, cortando os vales do Tietê, Mojiguaçu e 
Sp.pucai, cujos efeitos são . ainda visiveis nos vales do rio das Mortes e de alto 
rio Grande. No penúltimo dêstes rios, uma destas falhas estaria ainda ativa, 

Fig. 8 - Ao sul da baMi de .Vft6ria todo um arqufplflago de tlhotlJ8 granftkaa fof fncorporaão ao 
conUnente pelas reaUnglJ8 e pelas alul'tt'Jes' do rio Jacu, como pode ser bem observado do auo 4o 
convento da Penha. Estas elevações destacam-se no primeiro plano em tom mais claro . Tr~s Uhotãs 
permanecem no oceano e na e:i:trema curva da grande praia uma outra, forma a Ponta da Fruta 

(Foto A. R. Lamego) 

Fig. 7 - Bmbora a maioria dos pontões do Bspfrito Santo seJa de origem tectOnfca, algum 1140 
monadnocks remaneacentea de uma petW!planaç4o paleoghlka. D~stea, um dos mais belos e 
fmpcmente t a Pedra Azul, no tJ<!queno planalto granftfco da parte ocfdental do municfpfo de 

Domingos Martin& 

. -
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sendo responsável, segundo o autor, pelos abalos sismicos de Bom Sucesso, onde, 
onde ainda se processaria uma acomodação da camadas da serra dêste nome.• 

Mencionamos êstes pareceres como testemunhas de uma provável extensão 
dos movimentos responsáveis pela orografia litorânea a uma zona mais vasta 
do interior, na região em que se encontram as serras do Mar e da Mantiqueira 
no trecho referido, no vale paulista do Paraiba. o relêvo do planalto mineiro, 
entretanto, é por demais vasto para que dêle tratemos neste ensaio, focalizando 
estruturas de uma faixa costeira bem relacionadas entre si por séries de escar-

• pas sucessivas, entre a~ quais as da Mantiqueira são das mais conspícuas. · 
- - Voltemos, pois, a esta serra, que deixamos no Itatiaia, que com a Bocalna, 

ergue uma elevada zona a separar os estados do ~lo e de São Paulo. 
Não obstante havermos opinado que a drenagem da zona paulista do vale 

se fazia para oeste, vemos hoje o Paraiba passar rente ao Itatiaia numa série 
de corredeiras e saltos, com o seu leito apertado entre elevadQs morros desde as 
proximidades de Cachoeira, num contraste com a zona de montante, onde a 
planície terciária paulista se alarga por muitos quilômetros, como a superfície 
atual de um fôsso que desabou entre cordões de serras. 

Deu-se portanto um desvio completo na direção das. águas, que- foi inver
tida. E para explicar êsse fenômeno há três hipóteses a considerar: a captura 
da drenagem dos lagos por algum rio de uma bacia mais oriental; o transbor
damento dos mesmos lagos com a escavação de um novo leito; ou uma ruptura 
tectônica. Esta última é, a nosso ver, a única aceitável. 

O que nos leva a preferi-la é, de um lado, a mais difícil e complexa expli
cação das duas primeiras, sem elementos comprovantes, e do outro, a mesma 
continuidade da elevada cadela da Mantiqueira até o Itatiaia, em paralelismo 
com o curso do Paraiba no segmento dêsse trecho, _desde Cachoeira até os li
mites fluminenses, a sugerir com bastante clareza a adaptação do rio a uma 
ruptura tectônica. 

Conforme se pode ver no perfil longitudinal do Paraiba, é êste trecho in
terestadual de Cachoeira a Campo Belo que divide o médio curso paulista e 
superior fluminense e inferior. Uma excepcional declividade é ali notada. O 
do, encaichoei.rado, volta a descer em degraus como no alto curso. De Queluz 
ao Paredão, sobretudo, o seu desnivelamento é 3,6 metros por quilômetro. Jus
tifica o nome de Paredão o fato de ser o leito atravessado por um verdadeiro 
muro vertical de rocha, com uma passagem de bardos verticais de apenas 14 
metros para as águas. 

Ao sul de Campo Belo; o rlo, ainda encachoeirado, contorna uma projeção 
de maciÇo do Itatiaia, e vara as corredeiras do Funil, somente vindo a reman
sar-se ao atingir a bacia cenozóica fluminense, que vai deixar em F1oriano. 

A declividade entre as duas bacias terciárias nas quais o vale do Paraiba 
tem um depdmido perfil e a acidentada zona de ligação entre ambas, sugere 
pois a acomodação do rio a uma fratura, que .do lado paulista é vivamente des
gastada. «I 

O perfil do rio mostra-nos o Paraiba dividido em dois andares no seu curso 
médio, sendo êstes sub-horizontais e intervalados por uma zona de escavação 
ativa. 

Raimundo Ribeiro Filho considera o curso médio indo até Itaocara. Pre
feJ'imos entretanto levá-lo até São Fidélis, onde acabam as corredeiras e o leito 
é dai tranqüllo e navegável até o mar. Duas subdivisões podem assim ser intro
duzidas no médio curso, uma entre Cachoeira e Campo Belo e outra entre Anta 
e São Fidélis, no~ dois degraus onde o declive é acentuado. No alto curso é 
visivel ainda um terceiro degrau no Paraitinga, da confluência dêste com o Pa
raibuna até São Luís de Paraltinga, onde começa o andar superior que vai até 
Estrada do Cunha. Daquela confluência· para as nascentes começam os abruptos 
da serra do Mar . 

. Voltemos porém ao Itatiaia e ao vale fluminense. 

·1 
18 Williams, Horace E . : "Estruturas em formações antigas e sua relação com as possibi

lidades de petróleo em S. Paulo" .. Rev. Mínerag4o e Metalul"gfa, vol. III,· n.o 18, Rio, 1939, 
pp. ~-886. 

B.G. -3 
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3 - Correlações fundamentais entre a geormofologia e a tectôntca 

É êste o melhor momento para bem claro deixarmos a importância da 
geomorfologia nos estudos geológico~ estruturais. Mostram geralmente os geólo
gos um indissipável ceticismo para admitir a existência de falhas sem as provas 
clássicas bem definidas e lndJscutiveis. Como já frisamos, entretanto, . os geó
grafos, mais preocupados com as formas do relêvo, podem comumente nos trazer 
contribuições valiosas em sua análise geomorfológica de regiões ·acidenta.das, 
como a que neste caso investigamos. . 

Podem os seus argumentos neste campo revelar a existência de movimentos ' 
tectônicos duvidosos para os geólogos pela falta de elementos de com11rovação 
de falhas, consoante os seus métodos de pesquisa. 

Morais Rêgo, com a sua elevada competência, preferiu emitir a hipótese de 
uma formação erosiva para a bacia paulista, na ausência de irrefutáveis provas 
tectônicas que o pusessem à vontade com a sua ética profissional. E nós mes
mo, quando escrevemos sôbre o maciço do Itatiaia, por motivos idênticos recu
samos admitir falhas apontadas no alto da montanha por Betim Pais Leme, o 
qual não nos apresentava claros indícios de um desabamento, mas fundamen
tando-se em ilusórios aspectos locais adiantava que "as fôrças orogênicas que 
dobraram as camadas de gnaisse, dando-lhe a orientação, atuaram igualmente 
nas massas compactas de foiaito" ... . 

Quando o maciço e as r~dondezas, focalizando fenômenos estritamente geo
lógicos, nada encontramos que indiscutivelmente provasse a .existência de f!l-
lhas. E ainda hoje não podemos aceitar a hipótese de Pais Leme, visto que o 
enrugamento das cama.das gnáissicas do vale do Paraiba foi muito anterior à 
intrusão do foiaito, sendo que êste aliás, conforme provamos com as nossas 
secções geológicas e com a geologia regional cartografada, não afetou a primi-
tiva di~ção das roehas azófoas."" . 

Conforme se pode ver no ·nosso mapa geológico da zona do Itatiaia, em 
ambos os lados do maciço as camadas gnáissicas mergulham uniformemente 
para suleste, sem que se ·notem perturbações ,estratigráficas devido à grande 
massa intrusiva, fenômeno êste que fortalece a citada teoria da epeirodiátresis 
de Holmes-Backlund, aplicada para explicar a gênese das rochas foiaiticas em 
compartiril.entos da crosta estabilizados. 

Em nenhum local -do maciço, nem dos seus arredores, registramos mudan
ças súbitas na inclinação das camadas, presença de estruturas autoclásticas de 
arrastamento, - drag - ou quaisquer outras provas inequivocas de falhamento, 
de acôrdo com os processos puramente geológicos de lpvestlgação. 

Restava entregar o problema aos geomorfologistas para uma análise da 
evolução superficial do terreno. • 

Absorvido pelas formas singulares do relêvo no cimo do Itatiaia, De Mar
tonne concentrou-se na explicação da origem destas, particularmente interes
sando-se pela influência dos elementos climáticos. Não penetrou na ques
tão das falhas, embora em uma das suas secções apresente êste maciço como 
um pilar .. Neste corte, o mergulho do gnaisse ao norte e ao sul do Itatiaia 
se faz porém em sentido inverso ao da realidade, com pendor para Minas Gerais, 
o que invalida a secção. Notamos também que, tanto nesta como nas demais 
do vale médio do Paraib~1 nos apresenta êle êste rio a correr numa fossa de 
rochas proterozóicas da serie de São Roque, mesmo na região fluminense ao 
norte de Petrópolis,• o que prova uma inacertada concepção da petrografia do 
vale, impossivel de se conhecer através de rápidas viagens e com uma escassa 
literatura geológica, como reconhece o próprio autor. 

O seu ilustre colaborador Francis Ruellan, mais senhor da questão por 
uma prolongada permanência no Brasil, apresenta-nos porém uma oonvincente 
argumentação, que revela um desabamento na face meridional do Itatiaia. 

.. Pala Leme, Alberto Betim: "Notas geológicu sõbre o maciço do Itatiaia". Bol. do Muaeu 
Nacioftal, n.o 1, Rio, 1933, p. 33. ' 

• Lamego, Alberto Ribeiro: "O maciço do Itatiaia e regiões circundantes". Bol. n .o 88 
do Serviço Geológloo e Mineralógico, Rlo

1 
1936. (Vide secções e mapa geológico). 

• De Martonne, Emmanuel : art. clt. Rev. BraaUeira de Geografia, ano V, n.o i. Rio, 
1948. p. 627. 
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Também se filia êle à corrente patrocinadora do tectonismo na zona pau
lista do vale, considerando a Mantiqueira como originada por falhas. Embora 
inteiramente não rejeite a hipótese de um verdadeiro fôsso, prefere entretanto 
admitir o desabamento de tim só lado, em âmgulo de fôlha, dando-nos a serra de 
Quebra-Cangalhas como testemunho de uma superficie de erosão que, no cen
tro do vale, continua o rebôrdo da serra do Mar, de altitude eqmvalente. 

Mau grado, porém, esta preferência, não se encerra o professor Ruellan num 
critério absolutista e, como Raimundo Ribeiro Filho, coordena as idéias anta,
gônicas de uma origem tectônica ou erosiva, também colocando-se entre am
bas. Para Ruellan houve "grandes falhas na parte oriental do planalto brasi
leiro, e depois a erosão se adaptando a êstes movimentos, e finalmente movi-
mentos eustáticos" ·" 1 

Com o seu particular interêsse pelo estudo da serra -do Mar e do vale do 
Paraiba, reuniu êle uma valiosa série de elementos analiticos, com os quais nos 
viria dar uma eloqüente síntese em "A evolução geomorfológica da ba~a de 
Guanabara e das regiões vizinhas"."" · 

Considera Ruellan o Itatiaia como nivelado com a superficle dQs campos 
mineiros, sôbre os quais os picos das Agulhas Negras e das Prateleiras despon
tam como antigos monaànocks "posteriormente acentuados pela ação de ne-
vadas". . , 

As suas ponderações em tôrno . da hierarquia de superfícies que observa 
na serra do Mar vista do alto do Itatiaia, e sôbre os relevos intermediários do 
vale do Paraiba, - Quebra-Cangalhas -, acrescenta uma análise dos contra
fortes do maciço foaiaitlco entre Homem de Melo e Campo Belo que forçam o 
rio a correr numa garganta. Ruellan define a existência de falhas "m· degraus 
ao longo dessa encosta. "A descida do Itatiaia ao Paraíba é feita por degraus, 
várias cristas são sucessivamente transpostas. Logo deve ser aceita a hipótese 
de uma ou duas escadarias de falhas".1111 

Das mais importantes considerações suas ·relativas aos fatôres tectônicos 
na geomorfologia do vale ·do Paraíba, é a que se refere à juvenilidade dos afluen
tes dêste rio que descem do Itatiaia. "Do ponto de vista morfológico, é difícil 
que o Paraiba seja um simples vale. Parece algo de mais complexo; de cada 
lado do vale há zonas montanhosas, entre ambas fica uma .zona de meias-la
ranjas de uma zona intermediária de planicle. Se o Paraíba tivesse sido capaz de 
escavar tudo i8to, haveria à sua margem esquerda muito mais evolvidos que o 
Maromba. Ora, êles são na margem esquerda muito mais cúrtos e modestos. Se 
o Paraiba fôsse tão poderoso, seus afluentes aumentariam na direção de Minas; 
isto não se dá, as capturas em proveito da rêde do Paraíba são raras .. De um 
lado tem-se o Paraíba com seus afluentes pequenos, do lado de· Minas, encon
tram-se grandes rios que teriam sido capturados se o Paraiba fôsse suficiente
mente poderoso".--. 

Tal argumentação é realmente clara e a nosso ver bastante para provar a 
existência de falhas que teriam cortado estas elevadas e íngremes encostas do 
Itatiaia, de maneira semelhante às que talharam as da Mantiqueira no vale 
paulista, dando-nos um concreto exemplo da importância da geomorfologia na 
elucidação de problemas tectônicos. 

Veremos a seguir como, a partir do Itatiaia, o nosso conceito sôbre a de
finição de Mantiqueira diverge do que até hoje foi generalizado pelo ensino. 
Tenhamos porém, sempre em vista que, através de tôda a nossa argumentação, 
deve a Mantiqueira ser considerada como tectônicamente ligada à mesma ori
gem da serra do Mar e do vale do Paraíba. 

4 - O esgalhamento da Manttquetra na bacia do rio Prêto e sua continuidade 
.com as serras da Pedra Selada, Rio Bonito e Taquara 

Do Itatiaia para leste, todos os mapas apresentam a Mantiqueira como o 
divisor entre o .rio Preto e o Grande. Nasce logo ai a nossa primeira objeção, 

"' "86.• Tertul!a Semanal". Boletim Geoordfico, ano II, n.9 21, Rio, 1944, .P· 1735. 
"" R~ta 1'ra8ileira àe Geografia, ano VI, n.9 4, Rio, 1944. 
.. "21.• Tertúlia Semanal". Bol. Geogr. ano I, n.9 8, p . 100. 
90 Idem, "20.• Tertdlla Semanal". BoleUm Geogrdfico, llJIO I, 11.9 7, Rio, 1943, pp. 79-80. 
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visto que a serra da Pedra Selada no mesmo alinhamento do primeiro trecho 
paultsta ela cadeia, sem qualquer interrupção que a desligue do Itatiaia, tectô
nicamente deve ser considerada como um primeiro galho da Mantiqueira ou 
melhor a própria cadeia frontal de um sistema que ali evolve, desdobrando-se 
em forquilha, cujo vértice está nas Agulhas Negras, onde nasce o rio Prêto no 
maciço foiaítico. 

Vista do vale do Paraíba, como o seu perfil regular e pouco acidentado, a 
serra da Pedra Selada ergue-se como um paredão tectônico de elevada altitude, 
em cujo tôpo De Martonne localizou vestígios da superfície paleogênica dos 
campos, o que reforça o nosso parecer. Notam-se dêste lado os mesmos baixo
relevos das proximidades da bacia cenozóica de Resende, seguidos para o inte
rior de meias-laranjas e logo depois de formas de erosão juvenil nas encostas 
da serra. 

É súbita a transição, e o alinhamento da Pedra Selada indica um plano de 
fratura, ao longo do qual se afundou a zona fronteira do vale. Um dos cursos 
d'água dessa vertente, o Jacutinga, ao ser observado em Vargem Grande, da 
estrada de rodagem que vai de Resende ao núcleo Mauá, apresenta o seu 
leito inteiramente forrado de seixos rolados de gnaisse com raros espécimes de 
fonolito, sendo bem po.ssivel que, no local em que deixa a serra, venha a ser 
encontrado um cone de dejeção semelhante ao de Campo Belo, cujos testemu
nhos cheguem até ali desintegrados. 

É bem possível que a Mantiqueira, na margem esquerda do rio Prêto, igual
mente apresente um paredão de falhas. Em Mauá, podem-se notar altíssimas 
serras escarpadas que sugerem esta idéia, e o mesmo iremos encontrar mais 
para leste, na Estrada de Ferro Oeste de Minas, onde grandes escarpas de ma
neira idêntica sobressaem transversalmente à ferrovia, isto é, de oeste a leste. 

Considerando-se portanto a serra da Pedra Selada como um galho da Man
tiqueira, ou melhor a própria continuação da cadela paulista no território flu
minense, nada nos impede agora de igualmente agregar ao sistema o divisor 
inteiro da margem direita do rio Prêto, constituído pelas serras do rio Bonito 
e da Taquara, nada mais sendo estas que o mesmo prolongamento da serra da 
Pedra Selada. · 

Entre êste cordão serrano e o Paraíba destacam-se, de maneira idêntica, 
mais três aproximadamente paralelos, entre os quais se ajustam os rios Turvo, 
dás Flores e Bonito. São êles as serras do Amparo, das Cruzes e das Abóboras, 
pequenas cadeias que atingem a mais de mil metros numa zona onde são co
muns as grandes escarpas indicando rupturas, tôdas elas procedentes da mesma 
origem e ligadas ao mesmo tectonismo. Idêntico orogenismo pode ser notado ao 
longo do correr das cabeceiras do rio Prêto, na margem esquerda, onde as es
carpas das altas serras do Lagarto, da Candonga e da serra Negra, voltadas para 
o sul, comprovam desabamentos similares. 

Tendo-se em vista a ligação de todos êstes relevos ao tectonismo que deu 
origem à bacia do Paraíba, vemos também uma das referidas serras da margem 
direita, a do Amparo, ao norte de Barra Mansa., torcer para sudoeste em direção 
ao rio, além do qual altas elevações entre Bananal e São José do Barreiro são 
notadas no mesmo correr, indo unir-se à Bocaina e aos seus contrafortes ao 
sul de Areias e Cachoeira. 

O Paraíba, entre Floriano e Barra Mansa, transversalmente corta êste cor
dão serrano, ao dirigir-se para sudoeste num longo estirão retilíneo, como encai-
xado numa fratura. · 

Provada assim tectónicamente, a continuidade da Mantiqueira a leste do 
Itatiaia, entre o rio Prêto e o Paraíba, por um cordão de serras elevadas com 
as mesmas caracteristlcas estruturais, e ainda o seu esgalhamento em outros 
parale.tos nos territórios mineiro e fluminense, passemos temporàriamente a con
siderações que envolvem o origem do .rio. 

5 - Uma antiga bacta independente, intermediária entre· o 
maciço Itatiaia-Bocatna e o "Bloco de Petrópolis" 

Ao considerar o Itatiaia primitivamente ligado à Bocaina, Raimundo Ri
beiro Filho supõe haver existido, a leste dêsse divisor, um rio a correr para o 
sul através das serras de Parati, "e adiante por terras austrais desaparecidas 
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hoje".ª Segundo o mesmo autor, ainda um terceiro rio, com a sua bacia inde
pendente, coletaria as águas do norte fluminense. E êste rio seria o Pomba. 

Com razão pondera êste engenheiro que o trecho do Paraiba a jusante de 
Sapucaia até a foz do Pirapetinga, não pode resultar de uma bacia antiga e 
profundamente erodida, como seria o caso do rio ter um velho trajeto desde o 
Itatiaia. l!:sse trecho é "jovem retllineo e de forte declive, impossivel de ser 
admitido num . baixo curso de' rio extenso e caudaloso, que tenha tão longa 
existência".ª Não atribui êle êsse declive a um rejuvenescimento epeirogênfoo, 
dada a Já referida inexistência de depósitos marinhos além de 100 metros de 
altitude. 

1 A conclusão do autor é de que aquêle trecho do Paraíba é o leito dum antigo 
afluente do Pomba, que teria as suas cabeceiras nas proximidades de Sapucaia. 
Embora, conforme opinaremos mais adiante, seja preferível aceitar o Muriaé e 
não o Pomba como antigo coletor geral do norte fluminense, a existência da
quele afluente parece comprovada, após o aparecimento da impc:irtante mono
grafia de Ruellan sôbre a geomorfologia da Guanabara. 

Para êste geógrafo, a parte ocidental do vale do Paraiba fluminense teria 
sido isolada da oriental por um maciço de montanhas residuais do antigo pla
nalto dos Campos. l!:ste maciço estaria localizado ao norte daquela baía, e, dada 
a sua feição singular no vale do Paraíba, o denominaremos maciço de Pe
trópolis. 

Verificando o paralelismo de muitos rios serranos, precisa Ruellan uma 
"adaptação apalachiana às direções dos dobramentos que afetaram o gnaisse 
e chega a conclusões fundamentais nesta zona central do vale, onde o parale
lismo é notoriamente obliterado. 

Considera êle a serra dos órgãos como um "bloco flhado, modelado. pela 
erosão fluvial e basculado para o norte", admitindo a possivel existência de 
falhas transversais, "orientadas sul-norte, delimitando blocos e explicando a 
depressão e a dissemetria do relêvo do rio Piabanha, e sobretudo seu súbito 
rebaixamento a oeste da serra da Estrêla, isto é, a oeste do alinhamento de
finido pelo pico do Couto, - 1364 metros -, e a cidade de Paraíba do Sul".ª 

Apresenta Ruellan, como vestigios de uma peneplanação paleogênea, os altos 
,cimos da Pedra Açu, - 2 230 -, e da Pedra do Sino, - 2 263 -, talhados em 
mesa, "bastante regular, sub-horizontal". São êles "alguns testemunhos da su
perficie dos Campos, cortados por profundas ravinas"."' 

É esta a primeira vez que vemos anotada a existência da superficie paleo
gênea, que De Martonne não indicou na sua carta geomorfológica, onde apenas 
são traçadas nesta zona curvas de · nível de uma superficie neogênea. A verifi
cação de Ruellan torna-se pois de alto valor para a morfologia do vale do 
Paraiba. 

Aceitando como real a hipótese do bloco de Petrópolis, teriamos apenas 
a objetar que as falhas não são absolutamente necessárias para definir o per-

. curso dos rios, bastando uma série de fraturas paralelas que devem correspon
del.' à orientação do Ubá, Piabanha, Paquequer Pequeno e Paquequer, em gran- . 
de extensão dos respectivos cursos. e provàvelmente na margem erouerda do 
Paralba, ao trecho final do Paraibuna e do seu afluente, o Cágado. l!:stes 
dois últimos parecem de fato acomodar-se a uma fratura que, estabelecendo o 
curso do Secretário, do Fagundes e baixo curso do :Piabanha, teria atravessado 
o leito do Paraíba naS' proximidades de Três Barras, indo cortar os terrenos de 
Minas Gerais. · 

Essa basculagem do bloco ·de Petrópolis com elevação dos bordos .das serras 
da Estrêla e dos órgãos seria suficiente para que os tributários corressem de 
sul a norte, mas não explicaria o seu paralelismo transversal à dire~ das 
camadas gnáissicas. Somente poderá ser êste admissível por uma adaptação 
a fraturas paralelas, cujos planos estruturais são predominantes sôbre a direção 
do gnaisse nesta zona altamente granitizada onde o metamorfismo grande
mente obliterou a laminação. 

a Obr. cit. pp. 39-41. 
• Idem, p . 40. 
• Ruellan, Franc~: A evol1«.'4o 11eomorfold11lca da Guanabara e das reglõea 114em1'aa, 

pp, 448-449. 
• Idem, pp. 449-450. 
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A influência desta, entretanto, de novo se faz sentir quando longe das ca
beceiras, aquêles afluentes chegam à zona do protognaisse inalterado, cujas ca
madas em um primitivo sinclinal dirigem o percurso das águas. É o que nos 
mostra a orientação do rio Prêto desde que recebe o Paquequer Pequeno até 
Areal, ou a repentina deflexão do Paquequer ao norte de Sumidouro, entre São 
Francisco e Carmo. 

Onde se poderia apelar para uma falha é nos baixos Piabanha e Parai
buna. Mas neste caso, um sensível degrau deveria existir no Paraíba, próximo 
a Três Barras, manifestando-se por uma cachoeira ou por súbitos e acentuados 
desníveis que não existem. 

A. hipótese de fraturas é por conseguinte mais viável, embora nas cabeceiras 
dêsses afluentes da serra do Mar possam elas passar a verdadeiras falhas; for
mando paredões que, conforme Ruellan, estão sendo dissecados em ambas as 
faces da serra do Taquarll e na serra do Couto. 

Falamos da importância do bloco de Petrópolis na evolução morfológica do 
vale do Paraíba. Esclarece-nos êle de ·fato o motivo de não haver êste vale 
atingido a madureza entre a foz do Pomba e Sapucaia, bem como o declive 
acentuado a jusante de Anta, que aparentemente resulta de uma ruptura de 
erosão. Não obstante a basculagem do bloco, uma elevação divisória deve ter 
subsistido a montante de Anta, possivelmente ainda representada pelas serras 
do Calambau e do Bongue, na margem esquerda do Paraíba, ao norte de Sa
pucaia, e por outras elevações divisórias entre os afluentes mineiros desta mar
gem, entre as quais se destaca o pico. do Corcovado, ao norte de Além Paraíba. 
Note-se que o baixo curso dêsses afluentes paralelos é transversal ao Paraiba, 
numa zona onde é mantida ainda a primitiva estrutura do sinclinal, o que só é 
compreensível admitindo-se fraturas idênticas às da margem fluminense. :S:stes 
rios, contràriamente ao que se passa nesta margem, só se tornam paralelos ao 
Paraíba no alto curso, como nos casos bem frisantes do Aventureiro e do Angá.• 

O bloco de Ruellan fortifica a hipótese de Raimundo Ribeiro Filho, ·de um 
rio ihtermediário com nascentes no Itatiaia. Entre êsse bloco e o maciço Itatiaia
Bocaina uma ampla bacia poderia ser escavada no planalto no inicio da mode
lagem tectônica do bordo continental. 

Não vemos entretanto sólidos argumentos para que tal rio corresse outrora 
sôbre terras que se estenderiam ao sul de Parati. Preferimos concebê-lo a fluir 
para suleste, sôbre a zona que possivelmente já também teria começado a se 
afundar formando as baixadas de Sepetiba ou da Guanabara o que explicaria 
a erosão das rochas desta faixa litorânea desgastadas até o 'batolito. 

Baseia-se a nossa preferência na averiguação da soleira de Barra do PU'ai, 
a qual, estendendo-se para o sul, entre o maciço do Tinguá e a serrà das 
Araras, - onde passa a estrada Rio-São Paulo -, apresenta-se como visível 
depressão no perfil da serra do Mar, que ali desce a 450 metros, na única pas
sagem com tão baixa cota em todo o correr da Cordilheira Marítima. Dir-se-ia 
que foi tão grande o desgaste nesta zona, que o próprio jôgo de blocos não 
deixou uma crista. 

É bem possível, pois, que esta depressão ocupe a zona central de uma 
antiga bacia, sendo de notar que em Barra do Piraí o Paraíba faz um ângulo, 
como se o rio ali se adaptasse ao talvegue de um antiga rêde, com dois braços 
opostos, que no local se unissem'. Um, a vir de oeste, e outro da zona · de Entre 
Rios, sendo que as cabeceiras dêste último deveriam ter dissecado o bloco de 
Petrópolis, rebaixando no interior pela basculagem, enquanto na face oposta 
dêste b1oco uma simétrica dissecação era efetuada pelo mencionado afluente 
do Pomba, ambos cortando um futuro vale para receber o Paraíba. 

Em tõda a superfície entre a soleira de Barra do Pirai e o antigo maciço 
Itatiaia-Bocaina, podem-se aliás notar testemunhos de anteriores ciclos erosi~ 
vos, não obstante o aspecto geral ser o de um planalto no qual atualmente se 
processa um rejuvenescimento do relêvo. 

Já vimos que nesse planalto existem cordões de serras, paralelas entre si, 
no divisor entre o rio Prêto e o Paraíba, a indicarem deslocamentos estruturais 
do tectonismo da Mantiqueira. Entre ·estas elev~ções e a serra do Mar, desdo-

. . 
• Vide fôlha "Além Paralba" da Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais. 
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bra-se entretanto uma ·vasta área da bacia do Paraiba, de morfologia mais com
plexa. 

Fábio de Macedo Soares, descrevendo-lhe um perfil transversal, sintetiza 
o relêvo como "um imenso fôsso, cercado por duas escarpas abruptas, zonas de 
metas-laranjas de ambos os lados e no fundo uma planície".06 

Faz notar Ruellan que o tôPo das meias-laranjas define uma superfície 
tipica, tanto do lado da serra do Mar como da Mantiqueira, de notável regula
ridade, mas que desce gradualmente ao longo do rio. Em Pindamonhangaba, no 
vale paulista, o seu nivel é de 800 µietros, mas-já na zona flummense ao norte 
da serra dos ôrgãos é êle reduzido a 450 metros, o que para o autor "não é con
ciliável com a idéia de uma superficie de erosão", mas pode representar a "so
brevivência de um dêsses altos niveis abaixados por falhas, ou talvez, como 
disse De Martonne, esteja diretamente ligado ao aluvionamento terciário"."' 

Para esta derradeira hipótese seria necessária, segundo Ruellan, a presença 
de testemunhos de sedimentos cenozóicos longe do Paraíba e resultantes de um 
bem mais alto nível do lago em que foram depositados, o qual deveria se es
tender por grandes áreas, idéia esta posta em dúvida por êste mesmo autor, 
que prefere admitir uma série de pequenos lagos represados. 

Numa excursão ferroviária de Barra Mansa a Bananal, observamos num 
corte entre Cafundó e Rialto estreitas camadas horizontais de argilas verme
lhas e pretas sob uma capa de aluviões, as quais nos pareceram sedimentos 
cenozóicos. Ora, estando êstes testemunhos a cêrca de 24 quilômetros ao sul de 
Floriano, o lago de Resende teria tido uma amplitude bem maior, com cêrca 
de cinco léguas de largura ao invés de uma, além de igualmente expandir-se 
pelas margens ·setentrionais do Paraiba, o que o alargaria ainda até cêrca de 
40 quilômetros .. 

As referidas argilas encontram-se todavia em nível muito superior ao da 
várzea do rio Bananal, cercado de colinas que ainda apresentam formas de 
meias-laranjas, embora seja a zona já bastante acidentada. Parece-nos pois 
tratar-se de uma antiga pequena bacia, o que fortalece a hipótese de Ruellan, 
contrariando a de De Martonne que patrocina um aluvionamento generalizado . 

O que acontecera na zona paulista parece ter-se repetido na fluminense, 
onde em tôrno do grande lago de Resende outros menores teriam existido, bar
rando as águas de afluentes do Paraíba. . 

A 3 quilômetros de Rialto anotamos leitos de seixos rolados que ainda fo
mos encontrar em Três Barras e Bananal. 

Os recentes cortes da Estrada de Ferro Central do Brasil em Floriano, mos
tram que a bacia de Resende se estendia mais para o sul de Quatis. As cama
das no corte parecem estar em nivel bastante mais alto que o da bacia desnu
dada pelo Paraíba, o que nos faz supor uma extensão maior do lago, embora 
sem que empiricamente admitamos um alagamento regional cujo nível atin
gisse o das meias-laranjas. Não seria mesmo impossível que, em Volta Redonda, 
onde há uma depressão semelhante à de Resende, em menor escala, apresen
tando colinas em suave declive num anfiteatro que contrasta com o trecho do 
rio entre Floriano e Barra Mansa, de altos morros marginais de encostas vivas, 
outro pequeno lago tenha outrora existido. 

Irrefutáveis indícios de mais de um ciclo de erosão podem ser encontrados 
nesta zona do vale do Paraíba, a leste do Itatiaia. 

Em Resende registrou Ruellan "uma superfície terciária com dois anda
res" .08 Interessantes fenômenos de rejuvenescimento foram observados pelo pro
fessor Pedro Geiger ao longo do rio Barra Mansa, entre a cidade dêste nome e 
Getulândia, num adensamento de morros . com o vale do curso d'água em V, 
entre duas áreas de colinas baixas e espaçadas como terraços ... 

Nós mesmos encontramos paisagens de contrastes semelhantes no rio Ba
nanal, em Cafundó, onde ao sul de uma faixa de meias-laranjas que vem desde 
Saudade nas margens do Paraíba, ondulações de pequena altitude aparecem, 

.. "18.• Tertôlla Semanal". Boletim Geoor6..flco n.• 7, Rio, 1943, p . 71 . 
.., "21.• Tertúlia Semanal". Bolettm Geogrdftco n.0 8, Rio, 1943, p. 100. 
'" "21.• Tertl111a Semanal". Boletim Geoordfico n.• 8, Rio, 1948, p, 101. 
00 "20.• Tertúlia Semanal", Boletim Geogrdf1co n.• 23, Rio, 1946, p. 1 '136. 
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deprimindo o relêvo, como encaixamento de uma superficie amadurecida, cer
cada de uma topografia mais acidentada, sem que a petrografia regional in
dique a presença de rochas de menor resistência aos agentes erosivos. 

Dificil se torna explicar tais rebaixamentos superficiais em áreas isoladas 
a não ser pelo tectonismo, que faria descer fragmentos da crosta exibindo antigas 
superficies, em pequenos blocos marginados por relevos altos, sôbre os quais 
age com mais vigor o ciclo atual. 

Não seria pois fora de propósito considerar tais áreas como rebaixadas no 
nivel das meias-laranjas, cujo tôpo regular · poderia representar testemunhos 
de um ciclo anterior, talvez ligado à peneplanação de uma rêde fluvial antiga, 
surgindo neste caso a hipótese de ser esta a que supomos ter existido entre o 
maciço Itatiaia-Bocaina e o bloco de Petrópolis. A velha superficie dêsses pe
quenos fossos ainda não foi completamente destfuída, justamente pelo seu baixo 
nível que a submete a uma erosão suave. 

Em resumo, temos pois a hipótese de ser êste nível das meias-laranjas a 
superficie de uma peneplanação pllocênica, sendo as colinas baixas testemu
nhos do mesmo peneplano descidos a um nivel inferior com o reajustamento 
final dos blocos, cuja movimentação arquitetou a parte ocidental do oorritório 
serrano fluminense do vale do Paraíba. Essa peneplanação resultaria de uma 
antiga bacia de escoamento para suleste, independente da paulista, e que acabou 
por unir-se a esta com os derradeiros efeitos do equilibrio dos blocos movimen
tados. E a nova rêde hidrográfica de águas bem mais volumosas, teria desde 
então atacado êsse peneplano, atualmente represe~tado pelo nível das melas
láranjas. 

6 - A bacia ão Paratbuna mtneiro, um bloco fàlhaão ãe 
transição para o planalto. e basculaão para leste 

Com a verificação fundamentada em dados tectônicos de serem as serras 
da Pedra Selada, do Rio Bonito e da Taquara a continuação da Mantiqueira a 
leste do Itatiaia, mais fácil vai se tornar agora o estudo do sistema, não obstante 
passarmos a ver a sua crescente complexidade, por sucessivas ramificações que 
o vão alargar por centenares de quilômetros. . 

· Os primeiros fenômenos obs'ervados continuam a ser os de uma adaptação 
apalachiana dos rios ao relêvo na bacia do Paraibuna, com o seu afluente o 
rio do Peixe, cujo alto curso corre paralelo ao Paraíba, fluindo a seguir em 
ângulo reto para o sul, até volver de novo subitamente à primeira direção até 
a confluência. 

o Paraibuna, propriamente, parece ter descido, porém, atrafés de uma 
fratura transversal ao sistema, mas bordejada de paredões no médio e baixo 
curso, cujas escarpas se orientam na direção dominante nas fraturas do tecto
nismo regional. 

No vale do Paralbuna a Mantiqueira ainda mais se ramifica. Em contraste 
com o cerrado escalonamento da zona paulista, os seus degraus começam a es
paçar-se. A serra já não apresenta o seu aspecto inteiriço de cadela, mas sub
divide-se em cordões intercalados de gargantas ou de vales agrestes. Séries . de 
escarpas alinhadas parceladamente indicam a mesma atuação de um tecto
nismo generalizado, que vai desde as proximidades do Paraíba até as zonas 
próximas do planalto. 

Um dos aspectos mais interessantes da bacia do Paralbuna é o dos afluen
tes da margem esquerda, extremamente curtos em relação aos da direita, pa
reeendo-nos que a fratura transversal que deu origem ao Paraibuna representa 
um ângulo de falha, tendo o bloco da margem direita basculado para leste, o 
que explicaria ao mesmo tempo a passagem do curso d'água transversalmente 
às diretrizes serranas e a dissemetria entre os afluentes de ambas as margens. 

Interesssá.ntes observações de uma das alunas de Ruellan, a professôra 
Fanny Koifman, esboçam a morfologia da zona marginal ao Paralbuna, con
firmando o parcelamento que acabamos de afirmar. "Nesse trecho, - diz-nos 
ela -, a Mantiqueira é mais baixa, por ser mais dissecada pelos rios a partir do 
rio Prêto; seu rebôrdo não é tão nítido. Exatamente esta ocorrência faz com 
que seja mais fácil a passagem para o planalto, passagem esta marcada à en
trada por Entre Rios." 
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"Perto da confluência do Paraibuna, - a Pedra do Paraibuna -, que re
presenta já 'o rebõrdo da Mantiqueira e a "ponta de lança" a maior avançada 
do planalto de Minas. :t marcada por uma superficie de erosão, provàvelmente 
paleogênica" "'. 

Teriamas assim a confirmação do que dissemos com referência à serra da 
Pedra Selada. Bem mais para leste e no mesmo correr, há um testemunho 
isolado .da antiga superficie dos Campos, rompida pelo mesmo tectonismo da 
Mantiqueira. . . 

Admite aquela autora em sua comunicação uma subida "por niveis de 
erosão embottés, cuja progressão para montante é momentâneamente impe
dida por intrusões de rochas duras, a que correspondem cascatas e rápidos" atin
gindo-se afinal um nivel de largas planicies, cercadas irregularmente por colinas 
de suave relêvo". 

A partir de Juiz de Fora, entra-se numa zona de transição "quer do ponto 
de vista geomorfológico quer antropogeográfico". Transita-se de "uma superfí
cie de erosão arqueana, já bastante desgastada, para outra mais alta, - a pa
leogênica -, onde já se entra em contacto com a série de Minas"."' 

A única ressalva que temos a fazer é de que, a nosso ver, a Mantiqueira não 
é, mais baixa nesta zona, devido apenas a uma dissecação maior, mas também 
por ter sido originalmente mais abatida pelo tectonismo, que ali partiu a crosta 
em amplos degraus. ' 

Em sua carta geomorfológica não registra De Martonne quaisquer acidentes 
indicativos de rupturas no alto Paraibuna mineiro. :t duvidoso, dêsse modo, que 
o divisor atravessado pela Central do Brasil e justamente denominado "serra da 
Mantiqueira", ainda pertença tectõnicamente ao grande sistema serranp, sendo 
possivel que as vertentes daquele rio, por grandes espaços sejam constituidas de 
terrenos do planalto que estejam sendo escavados. 

7 - A bacia do Muriaé e o pros.segutmento retilíneo da cadeia 
frontal de escarpas ela Manttquetra pelo norte fluminense 

A continuação da muralha de frente do sistema, a leste do Paraibuna, após 
o que dissemos com r!!ferência ao cordão de serras da Pedra Selada, do Rio Bo
nito e da Taquara, é claramente indicada na carta de De Martonne, por uma 
longa falha paralela ao Paraiba, a partir da confluência daquele rio com o seu 
afluente. Cágado. 

Nesta nova zona, entretanto, temos a considerar duas áreas de estruturas 
diferentes. Na primeira, estreita e paralela ao Paraíba, os rios descem transver
salmente ao vale, reproduzindo em menor escala a ·morfologia da margem oposta, 
resultante do empenamento do bloco de Petrópolis, o que pode ser explicado pela 
extensão do sistema de fraturas originadas pela movimentação dêsse bloco, atra
vés das terras mineiras. Tais fraturas não se adiantaram, porém, muito. pelo 
interior, visto que êstes mesmos pequen9s afluentes em seu alto curso, correm 
paralelos ao Paraíba, sendo notável o que se passa no rio Angá, que numa longa 
reta nos expõe uma acomodação apalachiana à direção do gnaisse. 

Mais notável ainda é nesta zona o próprio curso do Paraíba, numa imensa 
reta por muitas dezenas de quilômetros, provàvelmente uma fratura devida à 
basculagem do bloco de Petrópolis, coincidindo com o eixo do sinclinal do vale do 
qual viremos a falar, e com os referidos afluentes da antiga rêde intermediária do 
rio Pomba que dissecaram êste bloco. 

Na segunda área, que compreende as bacias do alto Pomba e. do seu afluente 
o rio Novo, esta feição geral dos alinhamentos serranos do sistema volta a do
minar. No .pontal da confluência dêsses rios, interpretou De Martonne um bloco 
de falhas, que a nosso ver são generalizadas por ambas estas bacias, onde se 
notam repetidos fenômenos de paralelismo, com súbitas deflexões em ângulos 
retos. Na base da fôlha de Cataguases da "Comissão Geográfica e Geológica de 
Minas Gerais", pode-se notar todo um correr de escarpas, ao sul de Leopoldina, 
parecendo cristas de uma linha estrutural, e entre as confluências do Angá e 
do Pirapetinga no Paraíba, as escarpas da serra da Pedra Branca e do Alto da 
Peroba testemunham rupturas ligadas ao sistema . 

.,. "57.• Tertülla Semanal", Boletim Geogrdfico, n .• 15, Rio, 1944, p. 335. 
"" A autora marca a transição do Azólco para a série de Minu, ao norte de Rocha Diu. 
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Entre êste último rio e o Pomba, feição idêntica é registrada nas serras do 
Oriente e Santa Cândida, ambas no território fluminense, e em concordância 
com notáveis fenômenos de adaptação apalachiana que iremos agora ver na mar
ge~ esquerda do rio Pomba. 

O mais notável de todos é o caso da. serra do Monte Verde, que os mapas do 
estado do Rio erróneamente representam como um alongado divlsor entre aquêle 
rio, o Muriaé e ci Paraiba, com direção E-SE. 

Na realidade é aquela serra um elevado paredão contínuo, "na mesma .direção 
do trecho anterior da linha de frente da Mantiqueira" e a elevar-se de uma zona 
sensivelmente deprimida a nordeste de Cambuci, entre o Paraiba e o Muriaé. 
Colinas muito baixas são a característica desta zona, que entre Cambuci se 
estende para nordeste, ligando-se à bacia do Muriaé através de um baixo divisor. 

Por trás da serra de Monte Verde há tôda uma série de outras serras igual
mente orientadas, sendo notável o paralelismo dos afluentes do Pomba nos mu
nicipios de Santo Antônio de Pádua e de Miracema, e o mesmo poderemos dizer 
dos afluentes da margem direita do Muriaé ainda ligados à mesma e,11trutura 
por elevados cordões serranos. 

Quem observa de Campos o vale do Muriaé, nota que êste rio é bem mais 
velho que o Paraíba. O seu vale é amplo e circundado por elevações menos com
pactas e mais deprimidas no trecho inferior, entre as serras da Caconda e da 
Onça numa abertura larga, enquanto o Paraiba deixa a serra do Mar através da 
garganta do Sapateiro. ~ste maior amadurecimento do vale e a malar impor
tância da bacia sôbre a do Pomba é que nos levaram, em páginas anteriores, a 

Fig". 8 - O rio Itapem>rim atrauesaanào a cidade ae Oac1wBtro, numa zona de granàea perturba
ções tectonicaa. Ao centro, o pico do ltabira e à direita "0 Frade e a Freira" 

con&derá-lo como o primitivo coletor geral do norte fluminense, em discordância 
com Raimundo Ribeiro Filho. O Pomba, preferido por êste engenheiro, pode aliás 
ter sido um afluente do Muriaé, através da zona baixa que indicamos fronteira 
à serra de Monte Verde. · · ' 

Todo o Muriaé, até Cardoso Moreira, desce aliás em sucessivas corredeiras, 
como se transversalmente partido por uma escadaria de falhas. 

Ao longo dos limites do estado do Rio com Minas Gerais, um elevado cordão 
de serras se destaca nesta zona, apresentando paredões de escarpas sempre 
oriundos do mesmo sistema de falhas. Ao sul do rio Pomba temos a da Pedra 
Bonita e ao norte a da Divisa. Entre o Muriaé e.,.o Carangola, a dos Quintinos e 
a de Caia.na. As altitudes das suas cristas. variam em tôrno de 800 metros, ~:ado 
que na última excede a 1 000. 

Subindo-se o Muriaé pelo território mineiro, observa-se na margem esquerda 
uma série de escarpas alinhadas de SSW a NNE, no mesmo rumo, portanto, ainda, 
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Fig. 9 - Neste mapa da zona ao norte do rio Doce, no estado do Eapirito Santo, sõmente a 
serra dos Aimorés, at6 Alto Rio N01J0, representa o sistema da Mantiqueira. As serras trans
versais, de oeate a leate,. provém de um tectonismo anterior, partindo o bordo continental em 
foasoa, entulhados de sedimentoa, que alastram entre éssea divisores, nos do'Í!I braços do rio " 
Silo Mateus, que cortam tabuleiros. Eatas 'rochas provàvelmente capeiam camadas cretácicas em 
continuidade com as do sul do estado da Bahia. A serra dos Aimorés n4o atravessa a bacia do 
sao Mateus, como erróneamente a repriiaentam em mapas anteriores (Mapa de Ciacl!o MollAIS: 

"Serra dos Aimorés ou Morro dos Aimorés?", Vitória, 1940) 

dos desabamentos que deram origem à Mantiqueira. De Martonne interpretou nas 
nascentes dêste rio falhas e flexuras pertencentes ao sistema, e tectônlcamente 
ligadas à formação do Cap_araó. 

Na margem esquerda do Muriaé, no território fluminense, temos como tes
temunhos da cadeia frontal do sistema da Mantiqueira, as escarpas da serra de 
Monte Alegre, na divisa dos municípios de Itaperuna e Campos, e mais para nor
deste as da serra de Santo Eduardo. 

Ambas estas serras encontram-se ainda no mesmo alinhamento que vimos 
seguindo a partir do nascimento da cadeia em São Paulo e prolongam nesta 
margem esquerda o cordão serrano da serra de Monte Verde'. O paredão da serra 
de Santo Eduardo é bem visível da estação dêste nome na Estrada de Ferro Leo
poldina, e é com êle que a cadeia frontal da Mantiqueira atinge os limites se
tentrionais do estado do Rio de Janeiro, penetrando na bacia do Itabapoana. 

Por trás desta primeira linha . de serras, nos afluentes da margem esquerda 
do Muriaé e nft da direita daquele rio, nota-se uma tendência para uma ligeira 
deflexão dos seus cursos mais no rumo do norte, o que veremos concordar com 
a estrutura dos componentes da orografia na fronteira zona de sudoeste do Espí
rito Santo, onde as linhas mestras do relêvo se subordinam à composição do mais 
elevado maciço do Brasil: o do Caparaó. 
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8 - o caso singular do vale do Paraíba: subordinaç4o dos efeitos 
tectônicos à estrutura primitiv~ de um grande sinclinal 

Com o Muriaé chegamos aos limites setentrionais da bacia do Paraíba, res
tando-nos, para completar êste esbôço morfológico, uma breve resenha de alguns 
fenômenos estruturais fundamentalmente ligados à estratigrafia. 

A partir da zona paulista observamos que a bacia do Paraiba teve origem 
num jôgo de blocos partindo uma antiga superfície peneplanada. Ao mesmo tem
po, êsse tectonismo talhava em dois grandes degraus as serras do Mar e da Manti
queira, por um sistema de falhas orientadas de SSW a NNE, paralelamente a 
ambas, e estruturas tectônicas similares traçavam na depre~o intermediária os 
cursos do Paraibuna e Paraitinga, formadores do grande rio, e dividiam êsse tre
cho da bacia com os relevos das serras de Quebra-Cangalhas e do Jambeiro. 

Com a movimentação dos blocos, falhas transversais originaram deslocamen
tos comprovados por sucessivas cachoeiras naqueles afluentes, cortando uma de
las o cotovêlo de Guararema, onde o escoamento sofre um desvio de 1800, to
mando uma direção oposta à que vinha tendo desde as cabeceiras na Bocaina. 

Ao transpormos esta serra para o território fluminense, notamos fenômenos 
estruturais idênticos, entre os quais teremos a destacar a ruptura entre a Bo-
caina e o Itatiaia, que deu passagem às águas da bacia paulista. · 

Além desta ruptura podemos deduztr a existência de outras semelhantes, 
pelos cursos do Pirai, ribeirão das Lajes, Sacra Familia e Sant'Ana, que mani
festam o mesmo paralelismo à direção geral das grandes linhas de falhas que 
deram origem aos cordões serranos, além de siíbitos desvios em seus cursos, a de
nunciarem fraturas transversais à laminação do gnaisse. 

Ainda os mesmos fenômenos foram registados nas bacias dos rios Prêto e 
Paraibuna mineiro, e, mais para leste, nas do Pomba e Muriaé. Na zona central 
da serra fluminense, entretanto, um grande bloco delimitado ao sul pela serra 
do Mar, e a oeste e a leste, respectivamente, ·pelas bacias do Ubá e Paquequer, 
teve o seu basculamento para o norte, indo atingir as suas ~raturas uma pequena 
faixa mineira na margem esquerda do Paraíba, entre o Paraibuna e o Pirape
tinga. 

Na zona dêste bloco grandes fraturas de sul a norte predominaram na di
reÇão dos afluentes, nos' quais, a não ser no rio Prêto; afluente do Piabanha, e 
no Paquequer entre São Francisco e Carmo, a influência da direção do gnaisse 
quase desaparece no traçado hidrográfico. 

:itste bloco de Petrópolis representa porém um caso singular na bacia flumi
nense. A leste dêle, de novo se verifica um sensível paralelismo entre o Paraiba 
e os seus afluentes, notado na orientação do ribeirão das Areias e dos rios Negro, 
Macuco, Grande, Dois Rios e Colégio. :itste mesmo paralelismo é ainda verificado 
nas bacias independentes que escoam para leste, varando a serra do Mar, po
dendo-se observar o fenômeno no alto curso dos rios São João; Macaé e Macacu, 
e sobretudo no rio Imbê o qpal mantém a referida orientação mesmo na Bai
xada Fluminense, ao costear os paredões daquela cadeia até a sua foz na lagoa 
de Cima. 

O fenômeno estratigráfico mais importante desta bacia é a subordinação do 
leito ·do Paraiba a um longo sinclinal, cuja influência é visivelmente manifesta 
em grande parte do seu curso na re&ião serrana. 

A verificação desta ocorrência é sobretudo notável, quando vimos tôda a 
bacia determinada por um tectonismo que a retalhou de falhas. Mau grado, po
rém, o predomínio essencial dêstes grandes movimentos verticais na conformação 
do vale, não menos determinista foi o eixo -daquela dobra na direção do ti:onco 
fluvial. 

Rêpetidamente frisamos em trabalhos nossos a existência desta ruga, cons
pícua e simples, de maneira a poder ser verificada por quantos queiram executar 
secções geológicas através do médio curso fluminense e mineiro. 

Na zona paulista,. não obstante para ela prolongar-se o sinclinal, passando ao 
sul do Itatiaia temos ainda insuficientes dados para uma prova categórica do 
ajustamento do rio ao eixo do enrugamento, além de que, em caso positivo, 
acha-se êste quase todo enc-oberto pelos sedimentos P.a bacia cenozóica. Mas mes-
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mo nesta zona, as nossas observações, embora escassas, ligadas aos informes de 
observadores fidedignos, mostram as camadas gnáissicas da margem direita do 
médio curso mergulhando para o rio, enquanto recentes verificações na Manti
queira, ao norte de Lorena indicam um mergulho em sentido inverso, o que Já 
nos parece uma comprova.Ção inicial. Já citamos aliás a referência de Morais 
Rêgo, dando o vale paulista como um dobramento, e dêle é ainda a afirmação de 
que ali· as rochas "constituem uma gigantesca isoclinal fechada, tendo no núcleo 
o ,andar superior con,stituído pelo gnaisse do Paraiba" :". 

Quanto à zona serrana fluminense e à limitrofe mineira, a existência desta 
ruga como estrutura regional é para nós indiscutivel, e poderá verificá-la qual
quer geólogo. 

O rio nela entra em Barra Mansa, ao vir do Itatiaia. Ao sul dêste maciço, . 
pode o sinclinal ser localizado e assim o fizemos, apresentando-o em secções e 
no mapa geológico desta zona.~ O fato de não acompanhar o Paraíba o eixo do 
enrugamento nesse trecho de Resende, poderá ser explicado pela ruptura de Ca
choeira ao Itatiaia, por onde o rio passa, com êle não coincidir. 

De Barra Mansa para jusante, porém, é-nos licito afirmar que, sem rigorismos 
bizantinos de minúcias inaplicáveis a uma ocorrência estratigráfica de tamanho 
vulto, "o curso do Paraíba é inteiramente subordinado por centenas de quilômetros 
aos fundos dessa dobra, embora fôsse para êles conduzido pelos desabamentos 
tectônicos formadores da bacia".· 

Em pequenos trechos onde o leito se retorce em grandes curvas, como entre 
Volta Redonda e Pinheiro, em Barra do Pirai, Juparanã e Comércio, é sempre 
verificável a presença de gnaisse-granitico. O protognaisse foi metamorfizado por 
bossas graníticas que obliteraram localmente a laminação, sem contudo afetar a 
estrutura geral do enrugamento .. Para o estratigrafo de ampla visão, tais ano
malias nada representam em face do continuo mergulho .das camadas de. ambas 
as margens para o rio, por centenas de quilômetros. 

Foi o que chegamos a verificar com segurança, ao longo das várias secções 
transversais do vale do Paraíba, oferecidas pelas estradas de ferro . Inúmeros fo
ram os cortes examinados em viagens em aut.omóvel de 11.nha, e, com exceção de 
insignificantes anomalias locais ·inteiramente · desprezíveis, a existência do sin
clinal sempre foi determinada. 

Na oeste de Minas, logo na subida da serra de Angra dos Reis, passam as ro
chas a mergulhar para o vale do Paraiba, só passando a ter um mergulho oposto 
após a travessia do rio em Barra Mansa, mergulho êste geralmente mantido na 
subida para Minas e continuando por êste estado até o contacto com as forma
ções proterozóicas. 

A mesma estrutura verificamos pela estrada de rodagem de Mangaratiba a 
São João Marcos e a Passa Três, com um constante mergulho para o leito do 
Paraíba, enquanto na outra margem do rio, ao norte de Volta Redonda até Am
paro, a inversão torna-se nitida e contrastante, sendo ainda notada em t.odo o 
vale do rio Turvo. 

Na subida da serra do Mar pela Central do Brasil, o mergulho do gnaisse 
para noroeste é logo evidente a partir do vale do rio Sant'Ana. Nas redondezas 
de Barra do Pirai a decomposição das rochas superficiais não permite um exame 
seguro, mas, continuando-se a mesma secção pela Rêde Mineira, a partir de 
Prosperidade, dá-se uma inversão para suleste, que é mantida através de todo o 
percurso acidentado por elevadas serranias, até Santa Rita do Jacutinga. 
_ A mesma verificação pode-se ainda anotar na linha de Petrópolis a Três 
Rios, logo que se deixe a zona mais próxima da serra do Mar, onde a granitização 
obliterou a estrutura, dando-se a inversão desta última localidade para Minas. 

Outra secção, executada com as mesmas minúcias, foi ao longo do Paraiba e 
do rio Pomba. Desde as escarpas da serra do Mar o mergulho geral das rochas 
é para noroeste, embora a violenta movimentação tectônica pór vêzes leve as 
camadas a um pendor vertical com inversões locais em ângulo muito vivo. Ao 
norte do Paraiba entretant.o, ao marginar-se o Pomba, a inversão se faz, ha
vendo um continuo pendor para suleste, bem visível em todos os cortes de Bal
tasar até os limites de Minas . 

.,. Morais Rêgo, Luis Flores de : Contnbutç4o ao estudo das formações predevonianaa de 
Bilo Paulo, 1933, p . 8. 

n Lamego, Alberto Ribeiro: "() inaclço do Itatiaia e regiões circundantes". 
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' . 
O maia interessante é que, em estreita correlação com o mergulho simétrico 

das rochas de ambas as margens para o rio, com um crescimento angular à 
medida que dêle nos aproximamos, nos longos trechos de dezenas de quilômetros 
retilineos que tornam tão singular o médio curso fluminense, as camadas afloram 
verticalmente no leito. Pode isto ser observado em cêrca de 180 quilômetros, de 
Paraiba do Sul até Pureza, constantemente interrompidos de corredeiras. 

A pretensão de se invocar complexidades tectônicas para explicar êste fenô
meno parece-nos absurda, a não ser na zona central, onde ·a basculagem do bloco 
de Petrópolis poderia ter rompido a crosta numa fratura justamente ao longo 
do eixo do enrugamento, facilitando a captura das águas da mencionada bacia 
intermediãria, tal qual se teria dado com a ruptura de Cachoeira ao Itatiaia, que 
trouxe para leste o escoamento da bacia paulista. 

Mesmo porém que se tenha dado tal ruptura no bloco de Petrópolis, de ma
neira alguma a nossa afirmativa da existência do sinclinal ficaria invalidada. 
As nossas pesquisas levaram-nos a verificá-lo bem longe dà atuacão daquele blo
co, tanto no vale ·fluminense como em zonas mineiras. E se admitirmos a formação 
do vale por uma movimentação que deu origem a fossos e pilares, - representando 
êstes os cordões serranos -, não é lógico ver-se em tôdas essas serras o pacote 
das camadas mergulhando para o rio, sem que uma estrutura anterior já as hou
vesse assim disposto, pois absurda seria ainda a hipótese de serem as camadas 
de rochas da vasta bacia do Paraiba horizontais, sem qualquer enrugamento 
oregênico, e o simétrico mergulho resultar apenas do tectonismo que as inclinou 
em fossos sucessivos, o que é negado pela análise estratigráfica. 
-- Com a positivação da existência do sincllnal primitivo, é que podemos igual
mente compreender porque o Paraíba estende por inteiro o médio curso de São 
Paulo a São Fidélls ao longo de uma diretriz aproximadamente retllinea. :S: que 
não obstante os pôssantes sistemas de falhas, aii camadas dessa dobra, compacta
mente laminadas, orientaram o curso do rio e de um grande número de afluentes, 
forçados a seguirem a laminação. "E à mesma compacidade é que se devem os 
longos alinhamentos de escarpas dos sltemas da serra do Mar e da Mantiqueira, 
e dos relevos intermediários do vale do Paraíba, talhados segundo os planos de 
menor resistência que são os mesmos das camadas". 

Devido ao sinclinal é que tivemos a disposição estranha dêsse grande rio pa
ralelo ao litoral, o que não se nota nos rios do Espírito Santo, embora, como ve
remos, também se escoem através de uma topografia originada pelo mesmo tecto
nismo. As rochas do enrugamento no vale do Paraiba, compactamente ,laminadas, 
resistiram melhor às fraturas transversais que não conseguiram abrir uma brecha 
através da serra do Mar, dando ao rio um curso menos longo, possibilitando a sua 
flexão em um ponto do seu médio curso atual para o Atlântico . As rupturas 
transversais sómente se manifestaram com certa importância no vale do Parai
buna ou na basculagem para o norte do bloco de Petrópolis, enquanto as longi
tudinais à direção das camadas tão predominantes foram que vieram a reunir 
as três bacias anteriores numa só . 

Mas para que essa dobra pudesse permanecer intacta através dos tempos 
geológicos, é necessário invocar duas premissas indispensáveis. A primeira, a 
estabilidade da crosta nesta zona desde o Azóico, sem movimentos sensíveis que 
a viessem perturbar. A segunda 'prende-se à própria petrogênese das rochas pri
mitivas regionais, exposta, segundo o nosso parecer na "Teoria do Protognaisse", 
onde o plagioclásio-gnaisse original da crosta não foi atingido e metamorfizado 
por massas graníticas que obliterariam como alhures a sua laminação. E é o que 
defato observamos ao longo de todo o estirão do Paraíba, em trechos retilineos 
da zona de Paraíba do Sul a São Fidélis, onde a rocha no leito e nas margens é 
sempre aquêle plagioclásio-gnaisse, pràticamente inalterado em textura e com
posição. 

O sinclinal do Paraíba é pois um fenômeno estratigráfico exclusivo do seu 
vale, sem o qual não poderemos bem compreender-lhe a geomorfologia, nem a 
estrutura da sua bacia tão singular entre as demais do litoral. E é por \sto que 
esta dobra desaparece antes de atingir o Espirlto Santo. 

Ao norte de São Fidélls ainda poderemos verificar a sua estrutura, embora já 
menos clara, ao longo do Muriaé, desde as serras da Onça e da Caconda, que são 
serrotes finais da serra do Mar em fragmentos, até Carqueja, a uns 10 quilô
metros a montante de Cardoso Moreira. Na linha férrea de Campos p. Vitória, 
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vemo-la• mais uma vez, porém Já muito estreita, no mergulho oposto das cama
das entre as estações de Morro do Côco e Murundu, e afilando em direção ao 
pequeno maciço da Pedra Lisa que é de gnaisse. granitico de grã fina, havendo 
bossas de granito em suas. redondezas. Os leitos de rocha dêsse penedo, que se 
eleva solltàriamente á. 650 metros, estão dispostos como um gigantesco livro ver
tical, com direção leste-oeste, o que lhe dá do sul e do norte a .forma de um 
imenso paredão a Pl'Wll.O, e dos outros dois pontos cardeaes a de uma agulha. 

Um penedo semelhante, porém de menor vulto, ergue-se ao norte da Pedra 
Lisa, nas margens do Itabapoana, com o nome dll Garrafão. 

A leste da Pedra Lisa vemos ainda uma carapaça de rochas gnáisslcas iso
lada entre os tabuleiros cenozóicos, formando o morro do Mico, e já nas vizi
nhança de Barra do Itabapoana, próximo a João Peimoa, um pequeno morro 
de constituição idêntica testemunha os últimos vestígios da serra do Mar. 

É para leste, portanto, que, no extremo norte fluminense, inflete o sinc11nal 
do Paraíba, que se estreita e desaparece, assimilado nas derradeiras escarpas da 
serra do Mar, ali talhadas igualmente em direção idêntica a qual mergulha sob 
os tabuleiros para o Atlântico, sem haver atingido o território do Espirlto Santo, 
onde veremos todo o seu importante relêvo montanhoso pertencer ao sistema 
da Mantiqueira. 

• 
9 - Síntese da formaçl/.o do vale do Paraíba e ciclos erosivos 

ce>mplementares da sua modelagem 

Recapitularemos agora, em breve sintese, a complexa formação da bacia do 
Paraiba, cuja morfologia. nos indica ter sido ela a reunião de três bacias inde
pendentes. 

A primeira, na zona paulista, com escoamento para oeste, tinha outróra por 
coletor o Tietê. A segunda, entre o maciço Itatiaia-Bocainâ e bloco de Petrópolis. 
com provável circulação para suleste; e a terceira, tendo como coletor principal 
o Muriaé. 

• Estas três bacias, de comêço diferenciadas numa primeira fase da movimen-
tação dos blocos rompendo a crosta sob o velho planalto, acabaram por se unir 
com a própria evolução do tectonismo e da erosão na zona central, abrindo uma 
calha para um coletor geral das águas. 

Iniciado êsse dinamismo no Miocênio, só veio a cessar com a estabilização dos 
blocos no Pleistocênio. 

O alto Paraiba, formado pelo Paraitinga e Paraibuna paulista, anexou-se ao 
médio curso através·da falha de Ouararema, passando a correr para nor-nordeste, 
através de uma fratura entre Cachoeira e o Itatiaia. 

Desabamentos paralelos ao longo ® médio curso fluminense encaixaram o 
novo rio em estruturas igualmente apalachianas. Abateu-se 'o velho maciço de 
Petrópolis com rupturas de sul a norte e com uma possível fratura em concor
dância com o eixo do sinclinal na zona de Sapucaia, já desbastada por afluentes 
da bacia intermediária e do Muriaé." 

Foi exposta uma faixa axial do enrugamento, onde as rochas fortemente 
comprimidas apresentam laminação notável, passando sôbre ela a correr o Pa
raiba, já formado por duas bacias e indo captar uma terceira. 

O escoamento das águas para esta bacia do Muriaé, de longo tempo escavada, 
vivamente erodiu a ruptura com a formação de um dt\grau em Anta, onde o Pa
raíba começa a descer para o baixo curso. 

n Sôbre o individualismo dêste rio no passado, temos ainda a reforçar os nossos argu
mentos o parecer de Deffontalne11 que nos diz : "O perfil do Murlaé, que se reúne ao Para!ba jã 
na zona deltaica, é mais baixo que o do rio principal; êste afluente deve ter sido outrora um 
rio independente, lançando-se no antigo gôlfo de Campos, hoje sedimentado pelo delta. Isto 
explica porque as altas águas do Paralba se despejam no vale baixo do Murlaé, onde o com
plemento é multo menos ativo". ("Paralba, Estudo de Rio no Brasil". Boletim Geoardtwo n.• ao, Rio, 1946, p. 823). 

Apenas divergimos dêste geógrafo quando diz que êste rio "também tem a sua aaraa!Ma 
particular, porque êle só se reúne ao Paralba a jusante da serra do Mar que êle corta peloa 
ripldos de Santo Antônio da Cachoeira", - Cardoso Moreira. (Idem,. p. 831). 

Não existe prõprlamente uma garganta. A serra do Mar, além disso, paasa bem a jusante 
do referido local, e · os mencionados rápidos do apenas o derradeiro degrau da longa série de 
corredeiras do Murlaé. 
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A descoberta dos fundos do slncllnal, compactamente laminados, foi decisiva 
na orientação do rio. Não sendo ali as rochas perturbadas por intrusões mag
máticas de vulto, a primitiva laminaçãio devida à compressão orogênica foi man
tida, e o Paraíba estritamente ajustou-se aos fundos de uma calha, onde o gnaisse 
é vertical na direção das águas, e com mergulhos simétricos de ambas as mar
gens para o talvegue. 

Teve assim êsse grande rio uma complexa origem, condicionada por tecto
nismos que, em fases sucessivas, secundados pela erosão, modelaram finalmente 
a sua bacia. 

O velho continente que se'estendia para o sul e para leste, com a formação 
do Atlântico foi rompido por grandes sistemas de falhas. U.m novo e escarpado 
litoral apareceu, seccionado em blocos que, por sua vez, se fraturaram com bas
culagem para o interior. A movimentação dêsses blocos delimitou bacias que 
longamente foram escavadas, e acabaram afinal, com a cessação do dinamismo, 
por juntarem num coletor geral as suas águas. 

O nivel de base do Paraiba, erguido com a submersão durante a qual se de
positaram os tabuleiros litorã.µeos, desceu de novo ao emergirem êstes sedimen
tos, provàvelmente em fins do ~liocênio, quando foram expostos à erosão e em 
partes completamente removidos.'" 

Um ativo ciclo erosivo desbastou, nesse período, tôda a bacia do grande rio, 
deixando-nos por tôda a parte o seu testemunho na abundância de seixos rolados, 
sobretudo no tâpo dos depósitos cenozóicos do médio curso. 

No Pleistocênio, de novo reergue-se o nível de base com a sedimentação do 
velho delta do Paraíba em Campos, durante a qual um afundamento da linha 
costeira se processou, verificado por sondagens. 

Essa descida do bordo continental parece haver cessado desde o comêço da 
formação das restingas."' 

A elevação do nível de base com a sedimentação deltaica teve como conse
qüência um progressivo enfraquecimento das atividades erosivas, inv~rsamente 
ao que se deu no ciclo anterior. Mas, com a estabilização atual do bordo costeiro 
na foz do Paraíba, de novo anulam-se os efeitos de um decrescente desgaste. 
Por tôda parte há no vale ativas retomadas de erosão, que o escavam, destruin
do · as superfícies dos sucessivos ciclos modeladores da sua complexa morfologia. 

Testemunhos ficam, porém, sempre, da movimentada história da formação do 
Paraíba, embora seja êle ielativamente jovem, pois se assim não fôsse, diz-nos 
com razão Raimundo Ribeiro Filho "com aquela grande caudal, teria uma bacia 
profundamente envelhecida, alargáda e maduramente desnudada, e isso não é 
o que denota a forma do vale nem o perfil do rio". · 

Eloqüentes vestígios do dinamismo que lhe deu origem soo as rupturas tectô
nicas, muitas vêzes reveladas pela própria escavação do Paraíba, exumando "ali
nhamentos que se assemelham a falhas", e às "superfícies de erosão encaixa
das", como o nível das melas-laranjas, demonstrando um anterior estágio de 
peneplanação retalhada por uma nova hidrografia. 

A melhor prova, entretanto, da subordinação de tôda a história e evolução 
do Paraiba a um agitado tectonismo, nos é dada pelas grandes linhas mestras 
do relêvo do seu vale. De um lado, a serra do Mar, que não atinge o rio Itaba
poana e é torcida repentinamente para leste ao chegar ao norte do estado do 
Rio, aí finalizando em direção ao · Atlântico. Do outro, a Mantiqueira, não mais 
um simples divisor de águas como a definem àté hoje, e que a partir do Itatiaia 
definitivamente se interna pelo território de Minas Gerais, mas sim um com
plexo sistema de serras, cuja cadeia frontal paralelamente bordeja pela margem 
esquerda o Paraíba, e retillneamente prossegue pelo norte fluminense em direção 
ao Espírito Santo, onde iremos agora interpretá-la. 

(Continu.~ no próximo número) 

'" Entre a cidade de Campos e as fraldas do morro do Itaoca, há um fôsso que atinge o 
gnalsse a cêrca de 100 metros de profundidade, Inteiramente entulhado de areias e argilas qua
ternárias que nivelaram a planicle, entre remanescentes testemunhos. de tabuleiros naqueles dois 
citados locais. Como as sondagens que nos forneceram êstes dados toram efetuadas multo pró
ximas da cidade, na usina do Queimado, é provável que, mala para oeste, a profundidade do 
fÕ88o seja ainda maior. A emersão que resultou na remoção total dos tabuleiros neste fôsso, 
deve portanto haver sido superior a 100 metr;os, com uma Idêntica descida do ntvel de base 
do Paraiba. 

•• Lamego, Alberto: "Reetlngaa na Costa do Brasil". Boi. n.9 96 da Divisão de Geologia e 
Mineralogia, Rio, l!l40," p. 47. . 
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Os Pequenos Cursos de Agua 

ESTUDO DAS NASCENTES FLUVIAIS E OUTROS PEQUENOS ELEMENTOS 
HIDROGRAFICOS, SUA UTILIZAÇÃO E RELAÇÕES COM O SOLO 

PubZicaç4o TC-279 - Repa.rtto&o de Llngua11 
Estrangeiras da Secreta.rla. de Blltado doa Es
tados Unidos. - Com1t6 Interdept.rtamental 
de Oooperaolo Clentmca. e CUltura.l. -
Washl.ngtcm, D.O. 

INTRODUÇÃO 

A TERRA E O HOMEM 

H . S. PEARSON * 

Se a terra se tornar estéril, como poderá o homem sobreviver? 

Os sucessores de Colombo depararam um continente cuja abundância exce
dia todos os seus sonhos - um continente rico em terras, águas e minerais; solo 
fértil, bosques, caça, pesca e peles. Julgavam que estas coisas seriam inesgotá
veis e, de maneira geral, os seus descendentes ainda hoje têm a mesma idéia. 

No entanto, só em regiões distantes é hoje possível encontrar peixes e ani
mais de pêlo em quantidades; e, dos grandes pinhais e florestas de madeiras de 
lei dos estados centrais do Atlântico do Norte, apenas restam meros fragmentos. 

Mas, dir-sé-á, restam ainda um solo rico e águas povoadas! Não podemos, 
porém, continuar a pensar tão confiadamente, porque há qualquer coisa errada, 
terrivelmente errada neste se.ntido. 

Chuvas e neves continuam caindo como em tempos passados, mas as suas 
· águas, muitas vêzes, voltam mais ràpidamente. para o mar, e sem que nós receba
mos mais do que uma fração dos benefícios que elas nos podem oferecer. 

E, em muitos lugares, estas águas transbordam de tal maneira que a camada 
fértil do solo é freqüentemente arrastada, por falta de umigade, para os rios e 
oceanos ou levada pelo vento, fora do alcance do homem e sem utilidade para 
êste. 

Muitas pessoas crêem que, se continuarem a usar-se durante mais de um 
século os atuais métodos agrários, os Estados Unidos se tomarão incapazes de 
manter a agricultura sôbre que assenta a sua civilização; que êstes não são um . 

Nota - Traduzido e publicado pela Repartição de Lfngua.s Estrangeiras da i:;ecretarla de 
Estado dos Estados Unidos como parte do programa do Comitê Interdepartamental de Coope
ração Cientifica e Cultural. 

• Com a colaboração de E . .Tohnston Coll e Robert T. Beall. 

:B.G. - 4 
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Fig. 1 - Terrll8 do suest" dcs Estados Unidos exaustas pelo excesso de cultiv o 

\ 

Fig. 2 - Terras do sudoeste dos Estados Unidos exaustas pelo ezce~so de pastoreio 
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"pais de riqueza permanente", e vão a caminho de tomar-se como algumas 
partes decadentes da China e da Asia Menor, que antigamente foram magnifi
centes e opulentas e hoje se acham ,degprovidas de solo fértil e sepultadas na 
poeira da exploração destruidora dos recursos; que, se não forem. tomadas :Pro
vidências eficazes, dentro de uma geração será demasiado tarde para numerosas 
áreas e~tensas, porque esta doença da terra é como algumas doenças humanas, 
que nunca poderão ser curadas se não forem tratadas nas primeiras fases. 

Os especialistas de erosões do solo dizem-nos que a tempestade de poeira de 
11 de maio de 1934, varreu 300 milhões de toneladas de solo fértil das grandes 
planic1es de trigo; que 400 milhões de toneladas de material de solo são arras
tadas anualmente pelo rio Mississipi para o Gôlfo do México; que as erosões cau
sadas pelo vento e pela água geralmente removem juntas mais de 3 biliões de 
toneladas de solo.' 

Acham que 40 milhões de hectares de terra de lavoura, outrora fértil -
equivalentes à área ocupada pelos estados de Illln"ols, Ohio, Maryland e Carolina 
do Norte - têm sido d_estruidos essencialmente para colheitas compensadoras; 
que outros 50 milhões de hectares estão seriamente danificados; e que mais ou
tros 40 milhões se acham ameaçados, todos êles fazendo parte dos melhores 
terrenos agricolas dos Estados Unidos . 

Além disso, calculam que as perdas totais dos proprietários e da nação nãe 
são inferiores a 400 milhões de dólares por ano; que a proporção tem aumentado 

Fig. 3 - Terras exaustas num vale da China, outrora cultivadas prõsperamente. Oa 
montea circunvtzinhoa eram entdo cob.erto8 por denBoB boaquea 

1 Em 24 de fevereiro de 1936, caiu em tôda a Nova Inglaterra• neve de côr castanha, 
lléndo esta a primeira aparição, naquele estado, de .solo pulverizado, do sudoeste soprado 
a 8 200 quilômetros de distância. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos e o Observatório 
Blue Hill da Universidade de Harvard declararam que a neve, formada · com estas part!culaa 
de poeira, apresentava côre.s variadas desde âmbar até castanho avermelhado, sendo relatado •ue oe depósitos de poeira atingiam cêrca de. 3 toneladas e mela por quilômetro quadrado. 
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anualmente; que os prejuizos acumulados podem, sem exagêro, ser jã computa
dos como não inferiores a 10 biliões de dólares; e que, se não se puser têrmo a 
esta devastação, em outros 50 anos os prejuízos acumulados elevar-se-ão à assom
brosa quantia de 25 a 30 biliões de dólares, equivalente a uma perda de $4.000 
em cada granja dos E.U .A. . 

Não se trata de uma perda de rendimento, cuja continuação pode ser re
adquirida, mas de valores que não podem ser recuperados, porque a natureza 
leva séculos a formar o equivalente da camada de solo que foi removida - em 
alguns lugares na proporção de 8 a 15 centimetros numa só estação. 

Na sua desapiedada espoliação dos recursos do solo e das águas, o homem 
violou disposições básicas dum modo que a natureza não pode tolerar. 

Através de séculos sem conta foi mantida uma relação equilibrada e provei
tosa entre as águas, os solos, os prados e as florestas. Todos êstes elementos 
dependiam entre si e mutuamente se completavam, tendo evolucionado juntos 
por meio de processos fisicos, quimicos e biológicos, para criar e manter um con
tinente cheio de recursos abundantes e úteis, no qual o homem pudesse habitar 
e sustentar-se. 

Depois vieram os colonizadores - vigorosos, perspicazes, habilidosos no que 
dizia respeito a assuntos de momento, mas imprevidentes e destrutivos quanto a 
questões do futuro, sacrificando involuntàriamente por ganhos de momento o 
patrimônio que êles realmente julgaram estar aumentando para os seus descen
dentes. 

Fig. 4 - Terra esgotada da Me8opot4m,a. R1dnas de Babilônia, aue em dias passados 
foi a pflrola do ezuberante tiale do Eufrates 

Cega e implacàvelmente destruiram o equllibrio de fôrças da natureza, que 
criavam e conservavam os recursos da terra e das águas, que êles julgavam 
que haviam de durar para sempre. 

O depauperamento dêstes recursos, devido em parte ao seu uso inadequado 
e em parte aos métodos impróprios de utilizá-los, tornou-se um verdadeiro 
perigo. . . 
' l!:ste perigo é - motivo de preocupação vital para todos. Tem tanta impor

tância para o comerciante, o industrial e o banqueiro como tem para todos 
aquêles que trabalham diretamente a terra. As dádivas da natureza são a base 
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de tôda a vida econômica. Tõda a transformação e intercâmbio de mercadorias 
assenta sôbre a aplicação da atividade humana aos ~terials produzidos pela 
terra. Esta é a realidade fundamental. . 

O progresso ou decadência de um povo são determinados pela maneira 
pela qual êsse aceita e utiliza as dãdivas da natureza. Os solos e as ãguas 
podem ser usados de modo a permanecerem valores constantes produzindo um 
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rendimento perpétuo. Por outro lado, êsses recursos poderão ser destruídos 
como fontes de rendimento, ou até usados de modo a tornar-se elementos de 
sua própria destruição. Um povo tem que escolher. 

J!: destas matérias que se ocupa o presente relatório: O equilíbrio de fôrças 
que no decorrer dos séculos tem sido paciente e esforçadamente desenvolvido;· 
as atividades do Homem que prejudicam êsse equilíbrio e diminuem a abundância 



810 BOLETIM GEOGRAFICO 

criada por êste; e o que deve fazer-se já - antes que seja demasiadamente 
tarde - para formar de novo o patrimônio que cada geração recebe em 
depósito para transmitir a seus sucessores. 

Muitas das coisas que devem fazer-se são pequenas coisas - coisas que 
cada cidadão ou . pequenas comunidades podem fazer - coisas pequenas em 
si mesmas, mas que no conjunto de seus resultados são vitais, urgentes e de 
longo alcance. 

Portanto, os assuntos aqui expostos não devem ser postos de parte llgei
ramertte, como sendo apenas da responsabilidade de engenheiros, de finan
ceiros ou de governos . 

Cada cidadão deve compreendê-los e desempenhar a sua parte na sua exe;. 
cução. 

:tste relatório é, pois, destinado a todos os cidadãos, para os ajudar a com
preender e agir individual e coletivamente. 

PREFACIO 

Prefaciam o trabalho as seguintes ponderações do Sr. Hugh H. Bennett, 
chefe do Serviço de Conservação do Solo da Secretaria da Agricultura: -
Acostumamo-nos a estudar unicamente os grandes rios, os seus problemas 
de navegação, a energia hidroelétrica e a prevenção das cheias, inclinado-nos 
a esquecer os pequenos rios que constituem a origem dos grandes. Todavia 
os .maiores cursos de água não são mais do que o conjunto dos pequenos. 
Temos, portanto, que aproveitar as pequenas correntes e normalizá-las para po
dermos regularizar e utilizar plenamente as de maior importância . :tsse problema 
é tratado extensamente pela primeira vez na presente obra. 

As inundações devastadoras, os igualmente devastadores períodos de sêca e 
os grandes problemas da erosão nunca surgem de repente, mas são originados em 
pequeno grau numa infinidade de granjas, fa:;;endas, campos de pasto e nas cor
rentes que os sulcam e lhes proporcionam água. 

Não é necessário descuidar os rios de importância para dediQ,B.r exclusiva 
atenção aos pequenos cursos de água que os alimentam; mas devemos estudar 
um plano para resolver o problema em cada granja, prado, bosque, e tôda a terra 
de domínio público. , 

O uso agronômico da terra deve ser de natureza tal que não só se conserve 
a fertilidade do solo mas também que permita chegar às gerações do futuro um 
patrimônio de campos mais produtivos e mais duradouros do que os que her
daram as gerações atuais. 

Para deter os efeitos da erosão é necessário retardar o movimento das cor
rentes e aumentar a acumulação de águas no solo. Quando assim se procede o 
escorrimento diminui e é menor a sedimentação nos rios e nas lagoas assim como 
é mais baixo o nivel das cheias. Tem-se comprovado que os fenômenos físicos que 
têm lugar nas terras el~vadas duma bacia, nas cabeceiras dos regueiros de desa
guamento, afetam as terras baixas por onde cruzam as correntes e, como nem as 
chuvas nem a erosão se sujeitam a limites artificiais, as obras a executar, para 
que sejam eficazes, têm que coordenar-se em base aos fatôres naturais. 

É um fato animador que o êxito alcançado pelos Estados Unidos da América 
com o seu plano de conservação do solo atrai a atenção e o interêsse das outras 
nações. O Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos formulou um prin
cipio fundamental que responde a tôdas as necessidades essenciais: tratamento 
e utilização de cada parcela de terreno segundo as suas condições e sua capaci
dade produ~iva. ll:ste. princípio é de aplicação prática em tôdas as partes e re
presenta um passo real e eficaz para diminuir os efeitos da fome e dar 'lim golpe 
decisivo a uma das causas principais de fricção interna e intemaeional no 
mundo. 

Sob os auspicios de vários governos, muitos estudantes e investigadores · in
teressados em conservação do solo e da água têm vindo, durante êstes últimos 
anos," em verdadeira peregrinação científica aos Estados Unidos, procedentes de 
diversos países não só das repúi::llcas latino-americanas como também da China, 
!ndia, Austrália, Quênia, Nigéria, União Sul-Africana, Basutolàndia, Grã-Breta
nha, Rodésia e Canadá. 
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É meu ardente desejo que, para bem de tõda humanidade, a conservação do 
solo e da água chegue a ser, em dias não distantes, um plano cooperativo de 
alcance mundial. 

:S:ste livro é uma tradução de Little Watters, A Stud11 of Headwater Streams 
and Other Little waters: Their Use and Relations to the Land, ·publicado em 
1936 sob o patrocínio do Serviço de Conservação do Solo da ~ecretaria da Agri
cultura, da Diretoria de Recolonização e da. Diretoria de Eletrificação Rural dos 
Estados Unidos. 

"O homem deve trabalhar de harmonia com a natureza. Destruindo-se o 
equillbrio dos recursos naturais, destrói-se também o equilibrio da vida humana.'' 

• • • . 
"Prezamos a terra, as águas e os recursos humanos não como haveres está

ticos e infecundos, mas como bens yltais que hão de ser previdentemente conser
vados para dias futuros. Procuramos utilizar os nossos recursos naturais não 
como um fator isolado, mas como alguma coisa entrelacada com a indústria, o 
trabalho, as finanças, os impostos, a agricultura, a habitação, o recreio e a vida 
cívica. Os resultados desta relação terão uma influência muito maior no futuro 
nfvel de vida norte-americano do que todo o resto dos nossos fatôres econômicos 
juntos". - Franklin D. Roosevelt, Mensagem ao Congresso, transmitindo-lhe 
o Relatório da Junta de Recursos Naturais e o Relatório da Comissão do Vale do 
Mississipi, em 24 de janeiro de 1935. 

I 

NATUREZA INDULGENTE 

EQUILIBRIO DE FORÇAS PARA BENEFICIO DO HOMEM 

Vamos ocupar-nos nesta secção principalmente dos fenômenos básicos da 
natureza inalterados pela ação humana. O ar, a luz do sol, o solo e a água são os 
quatro fatôres absolutamente essenciais para a existência do homem. Tem de 
haver ar para a respiração. A luz do sol é essencial para as formas superiores 
de vida animal e vegetal. O solo, com seus elementos, fornecem os materiais para 
alimentação, vestuário e guarida. O homem poderia subsistir sem metais, em
bora a sua civilização se encontrasse ainda no atraso da idade da pedra. Mas, 
se lhe faltassem o ar, a luz do sol, o solo ou a ág.._a, êle não poderia sequer existir. 
E, se a quantidade ou qualidade daqueles elementos fôsse seriamente deteriorada, 
a sua existência tornar-se-ia difícil. ' 

Falando de maneira geral o ar e o sol estão tora da influência do homem; 
mas os benefícios da terra e da água podem ser afetados pela forma em que êle 
os usa. A civilização é mais segura onde o solo é fértil, a água abundante e ambos 
utilizados devidamente. Um mais alto grau de civilização se pode atingir, sem 
dúvida, quando, além dêsses elementos, se dispõe também de metais; mas uma 
cultura industrial deve ter por fundamentQ o uso adequado da terra e das águas. 

Por conseqüência, é importante que pr•stemos atenção ao uso prudente e à 
conservação das riquezas do solo e da água; que observemos a relação de equill
brio entre essas riquezas, pelo qual cada uma delas é um accessório das outras; 
que consideremos se estamos prejudicando êsse equllfbrio; e, se assim fôr, que 
tomemos as medidas necessárias para corrigir qualquer dano sério que estejamos 
causando aos elementos fundamentais e, por isso, à nossa civilização. 

As águas de que vamos ocupar-nos aqui são pequenos cursos - águas das 
chuvas, águas do solo, arroios que brotam da terra, ribeiros e outras nascentes, 
lagoas e pequenos lagos - mas não dos grandes rios e dos seus maiores afluentes. 
Um sistema hidrográfico é como uma árvore com tronco, pernada, ramos menores, 
galhos e fôlhas. É das fôlhas dos galhos e dos ramos menores dum sistema hi
drográfico que nos estamos ocupando aqui. 

No conjunto, êstes pequenos cursos de água têm imensa importância. São 
êles que criam os grandes rios e os lagos; e assim como êstes se dominam e diri
gem, também, em medida considerável, serão dominados e dirigidos os tributá
rios dos grandes rios. 
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1 - A circulaçllo natural das águas 
1 

A quantidade total de água no solo, na superficie da terra e na atmosfera 
supõe-se que seja regularmente constante, mas existe em várias forma.a e luga
res: em forma liquida ou congelada nos oceanos, lagos, rios e outras superfícies 
aquáticas; como liquido ou escarcha acumulados em jazidas terrestres ou sub
terrâneas; em forma de núvens, névoas, neblinas e vapores em suspensão na 
atmosfera. A água muda de uma para outra destas formas e desloca-se de um 
lugar para outro. . 

O aspecto mais importante das águas terrestres baseia-se em sua circulação 
natural (o ctclo hidrológico) que, em linhas gerais, consiste no seguinte: 

a) A atmosfera absorve a água dos oceanos, lagos rios, terra e outras su
perfícies expostas, e até das gotas da chuva (evaporaçdo) e bem assim aquela 
aspirada e exalada de depósitos subterrâneos pelas fôlhas das árvores e outra 
vegetação (transpiração). Pouca gente sabe a quantidade de água que é trans
portada por evaporação e transpiração. Sob condições variáveis, a evaporação 
pode fazer baixar o nível de água de um reservatório 38 centímetros (Ontário) 
até 2,44 m (Califórnia) ou mesmo até 3,66 m (Egito) em um ano.• As coni
feras plantadas em uma determinada área transpiram de 8 centímetros (pi
nheiros) a 22 centímetros (abetos) de precipitação pluvial naquela área, e as 
madeiras rijas, de 13 centímetros (carvalhos) a 25 centímetros (faias).• 

MÉDIAS DE PRECIPITAÇAO ANUAL EM PERtODOS DE 10 ANOS 

1 rni'11·1w1t1iH1• •11rn11 
1140 50 &O '10 10 90 1900 10 20 1930 

PARA CADA DECADA INDICADA 

Preparado segundo os dados fornecidos por J. B. Kincer, do 
Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. 

Fig. 5 - Médfa& de prectpitaçao anual por periodos de 10 anos. Obaervem-ae as 
alternaçôea de maior e menor precipitaç4o noa diveraos penodoa. 

b) O ar carregado de umidade arrefece à medida que sobe ou entra ém 
contacto com outras massas de armai# frias, e a ·umidade cai em forma de chuva 
ou neve (precipitação). Os nevoeiros e orvalho são também formas de precipi-
tação. · 

e) Geralmente a água precipitada, ao tocar a superfície da terra, é absor
vida e conservada pela camada superficial do solo (absorção), e quando o con
teúdo de água desta camada tem atingido um certo ponto, dependendo das con
dições do solo, qualquer excesso de água, devido à fôrça da gravidade, penetra 
nas camadas do subsolo, cascalho ou pedra porosl:I- (infiltração) onde se deposita 
como água subterrânea. A superfície dêste reservatório subterrâneo chama-se 
"lençol de água" ou nível freático. 

d) Quando a proporção de precipitação pluvial é maior do que a proporção 
de absorç~o, e infiltração, parte da água corre pela superfície da terra direta-

; 

• Robert Follansbee, "l!lvaporatton from Reaervotr Surfaces", em Proceedinga of the 
Amerioan 11ociet~ of OivU Engineera, vol. 69, n.9 2, fevereiro de 1933, pp .. 268-262. 

• Manuscrito por publicar de Oran Raber, "Water Relatlon of Trees wlth Speclal Reference 
to the Economlc Spectes o! the North Temperate Zone," Forest Service, U. S. Department 
o! Agriculture. 
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Fig. 6 - PrtBa e lagpa comtruM:iaa peloB caatores. As prtsaa artificia'8 como eBtaB 
s4o benéficas em rtos de corrente moderada 

Plg. 7 - Poço artestan-0. A dgua, correndo através de camadas· porosas, é forçada 
a subir à auper/tcte, devtdo à press4o de um distante depósíto subterrdneo 

Bítuado a um nlvel mais elevado 
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mente para regatos e rios, e depois para os lâgos e oceanos. Isto chama-se "escoa-
mento da superfície". . 

Assim, a absorção, infiltração e escoamento estão relacionados. O escoamen
to varia segundo a combinação de fatôres tais como intensidade de precipitação, 
duração da precipitação e capacidade de absorção e de infiltração do solo. A 
absorção e infiltração variam segundo os numerosos fatôres que determinam as 
características e condições do solo. No que diz respeito à absorção e infiltração 
há dois pontos que as dividem: (a) .a superfície do solo que atua como um crivo 
e separa o escoamento da superficie da absorção e infiltxação; (b) a capacidade 
de absorção do solo da su11erfície, que não permite que a água passe para o de
pósito subterrâneo até que o reservatório do 'solo superficial esteja cheio até a 
sua capacidade de umidade da terra, um ponto geralmente bastante inferior ao 
ponto de saturação. • 

Como verificaremos mais adiante, é devido em grande parte, a atos que di
minuem a absorção, infiltração e depósito de água subterrânea, os quais aceleram 
a enxurrada, que o homem tem alterado seriamente o equilíbrio da natureza, 
prejudicando-se a si mesmo. 

e) A água exposta na superfície dos oceanos, dos lagos, dos rios e da terra, 
incluindo aquela transpirada pela camada vegetativa, é de novo absorvida na 
atmosfera continuando a circulação natural indefinidamente. 

As relativas quantidades de água nestes vários setores do ciclo hidrológico 
podem vaFiar grandemente duma maneira que ainda se não compreende. As 
estações seguem-se uma à outra com a regularidade devida. Geralmente em cada 
área há períodos dé precipitação, alternando com períodos de relativa sêca, mas, 
além dêstes fatos de conhecimento comum, os nossos conhecimentos não são 
ainda suficientemente definidos para permitir uma longa previsão. Pt>derá sa
ber-se que em determinada região cairá com certeza alguma neve no inverno, e 
que a primavera e o outono serão estações chuvosas; mas a ciência não pode 
predizer quanta neve ou quanta chuva cairá em qualquer estação futura. Não 
são ainda conhecidas as leis destas relações. 

Têm sido coligidos alguns dados que indicam sem o provar, que há, pelo me
nos em algumas partes dos Estados Unidos, prolongadas variações de precipita
ção um tanto regulares. As curvas de pluviosidade na figura 5 são fornecidas por 
duas estações meteorológicas onde se têm mantido registros durante períodos 
consideráveis . .:mstes registros indicam que pode haver alterações regulares de 
periOdos de maior ou menor precipitação. Deve observar-se, porém, que interva
los contidos entre estas curvas de precipitação anual variam muito - de cêrca 
de 25 a 50 anos; e o que é talvez mais surpreendente, é o fato de que, em áreas 
tão próximas entre si, como são os estados de Ohio e Minnesota em relação aos 
Estados Unidos considerados globalmente como um todo, a precipitação ca-
racterística de uma destas re~ões é contrária à da outra. · 

Deve-se prestar especial atenção à importância que tem para o homem o 
lençol de água subterrâ~a. t:ste depósito é menos visível e mais difícil de me
dir do que a precipitação pluvial, e por isso é menos vulgarmente compreendido. 
Mas não há nada de misterioso a êste respeito, e a sua importância dificilmente 
se poderá exagerar. 

Como a absorção e infiltração têm lugar durante as precipitações pluviais, a 
penetração poderá ocorrer ao princípio com maior rapi<;l.ez. Depois torna-se mais 
vagarosa à medida que o solo vai ficando impregnado e cerrado em parte, e que 
os poros, as fendas causadas pelo sol e as perfurações abertas pôr minhocas e 
pelas raízes são fechadas por obstrução de partículas finas e pela intumescência 
de matérias coloi<iais do solo. A penetração diminuirá também se encontrar uma 
camada mais impermeável. A água continua a penetrar e a infiltrar-se lateral
mente, enêontrando às vêzes ropha e outros materiais impermeáveis; e, se con
tém quantidade suficiente enche completamente as massas porosas subterrâneas. 
l: ali retida como em um grande reservatório, do qual geralmente há alguma 
fuga através de camadas porosas, o que permite que grande parte da água volte 
à superfície por meio de ressumbro e de nascentes. Como disse o falecido Allen 
Hazen: "o solo é o mais acessível e prático reservatório de água potável".' 

"Mesmo nas regiões mais abundantes em águas", diz W. J. McGee - a pluvio- ' 
sidade durante a estação de crescimento das plantas poucas vêzes é suficiente 

' Allen Hazen, Flood FZOWa: Study of Frequenclea cmd Magnitudes, New York, . 1930, 
p. 154. 
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Fig. 8 - Floresta virgem. A folhagem, humo e rataes pontrolam o 
escoamento e facilitam a absorç4o e a tnftltraç4o 
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para a produçãq duma colheita completa, e assim, de modo geral, a produtividade 
dêsse pais depende essencialmente da água em depósito no solo, no subsolo e em 
rochas subjacentes, ao alcance da sucção das raizes das plantà·s em crescimento. 
Além disso, êsse depósito é a origem principal de nascentes e regatos em que 
bebem os animais; é o abastecimento para poços dos quais os homens tiram a 
água necessária para uso doméstico; e é o reservatório que retém as águas de 
tempestades e regula a corrente de ribeiros e rios.• 

Pode acrescentar-se que é também uma fonte de grande parte da água que, 
em aumento crescente, é usada pela indústria; e, talvez o mais importante de 
tudo é que, sem êste depósito onde nutrir-se, a vegetação que provê a alimen-
tação, as roupas e a habitação, de maneira geral, não poderia existir. , 

"Parece - diz Robert E. Horton - que, quando há um abundante depósito 
de águas subterrâneas, existe uma relação muito definida entre o nível das águas 
freáticas e a corrente fluvial, quando falta a chuva; ao passo que, em certas outras 
regiões, devido à falta de permanente lençol de ·água subterrânea, poderá haver 
apenas uma relação mínima entre o nivel de água subterrânea e a corrente flu- . 
vial. São, no entanto, bastante vastas as regiões onde existe tal relação.• 

enx~~~~tf:1e~~o~~r~~~{:sº~~;:i~s s;:f:i~~~~~~.~o:o ~~~! ~~e°J~iJ>~:~i~~r~~ 
superior do vale do Mississipi, que é proveniente de águas subterrâneas.• ' 

Essa proporção é raramente inferior a 40 ou 50 por cento, mesmo quando os 
rios deslizam por solos baixos; e pode atingir quase 100 por cento no caso de rios 
cujas bacias são cobertas de fundos depósitos arenosos e glaciários, como acon
tece em grandes áreas em Michigan, Wisconsin e Mipnesota.7 

A absorção natural, infiltração e conservação dos depósitos de águas subter
râneas, são da maior importância, e não é só por causa do valor do depósito sub
terrâneo em si mesmo. Se o processo normal de abastecer tal depósito por meio 
de absorção e infiltração não fôr mantido, o resultado será uma enxurrada 
excessiva, o que causará, por si, sérios prejuízos aos interêsses do homem, por 
arrastar a superfície fértil do solo, um problema que será tratado mais adiante. 
Parece, pois, existir um estímulo natural para absorção e infiltração, pelo equili
brio estabelecido entre a camada vegetativa e estas funções. 

2 - O papel da camada vegetativa 
I 

Imagine-se por um momento uma terra diferente da que conhecemos. Se a 
sua superfície consistisse totalmente em materiais duros e granulares como cas
calho e areia, sem matéria orgânica em decomposição, então a absorção, infil
tração e depósito de águas subterrâneas chegariam ao máximo, e o ressumbro, a 
descarga de nascentes e o deslizar das correntes seriam mais regulares. As con
dições permitiriam uma circulação mais livre e mais rápida das águas. Mas, se 
a. êstes materiais se juntar matéria em forma de pó ou que aumente de volume 
quanpo molhada, a precipitação pluvial arrastará as particulas finas para den
tro dos espaços da estrutura granular ou as avolumará. Dêste modo, a absorção e 
infiltração são retardadas pela obstrução dos canais de penetração. P~anto, 
imaginando-se uma superfície terrestre como 1a descrita, pode dizer-se que a 
camada vegetativa, fonte principal da matéria orgânica (humo) do solo, atrasa 
a. absorção e infiltração, e afeta desfavoràvelmente a livre circulação das águas. 

Não é esta, porém, a natureza. da terra onde o homem habita. Qualquer que 
seja a condição de outros planêtas, a terra é um lugar de vida orgânica - ve
getação, animais e o homem. Do ponto de vista de seus problemas sôbre o uso 
e conservação de riquezas naturais, o homem tem que lidar com solos da su
perficie, alguns dos quais têm sido triturados a ponto de se terem tomado poeira, 
e a maior parte dos quais contêm matérias orgânicas. Embora haja muitos lu
gares cuja superfície é formada de areia ou cascalho, os solos mais apropriados 
para a produção de alimentos, vestuário e materiais para a habitação são geral
mente os solos humificados . .. 

• W. J. McGee, "Wells and Subsoll Waters," Bulletm No. 9!, Bureau of Solls, U. S. 
Departament of Agrlculture,- 26 de março de 1913, p. 8. 

• Robert E. Horton, "The Fleld, Scope and Status of the Science of Hydrology," em 
Trasacttons, Amerlcan Geographycai Unton; Twelfth Annual Meetlng, 30 de abrU·l de maio 
de 1931, p. 199. 

• Manuscrito Inédito, "Interrelatlons of Ground-Water, Ralnfall, Run-off, Floods and 
Soll Eroslon, wlth Speclal Reference to the Upper. Misslsslpl Valley," março de 1934. 
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Em terras de solos humificados necessários para a existência do homem nos 
quais concluimos que a · ~netraçio do humo nos materiais. granulares tuhda
mentais possa ter causado um atraso inicial no processo de .absorção e infiltra
ção, passada essa fase a relação entre a cobertura vegetativa e a superficie hu
mificada do solo ficou estabelecida de maneira a favorecer a absorção·e infiltra
ção máximas nas condições assumidas. 

A figura 9 mostra, em detalhe aproximado, as relações normais· entre a 
camada vegetativa e o processo de absorção-infiltração na maioria das terras 
antes do homem ter desenvolvido a arte de produzir mais subsistências em de
terminada parte por meio da cultura do solo. Quando a chuva se. precipita sôbre 
a terra, cai em primeiro lugar sôbre as árvores e matagal ou na camada ervosa 
do solo. A água então escorre através do capim e é absorvida pela terra sôlta 
junto das raiz.es das ervas; ou, depois de gotejar das árvores e matagal, é coada 
através da folhagem que cobre o solo da floresta, infiltrando-se na terra sôlta sob 
as ártores e matagal que a absorvem. Quando êsse solo em volta das raizes tenha 

• 

ROCHA 

Fig. 9 
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Fig. 10 - JUo de montanha cujas fngremes margens arbort.cadas retardam o 
escoamento e a eros4o e cHmtnuem o perigo de cheúu 

• 

absorvido água até um ponto determinado por suas caracteristlcas, a água então 
inflltra-se em camadas mais profundas de solo e de rocha. 

Desenvolveu-se assim em milhões de anos um "equilibrlo delicado"ª entre 
a precipitação, o solo e a camada vegetativa mais favorável à manutenção da vida 
vegetal, que é a base da vida animal e da vida humana. 

A função desempenhada por bosques, gramíneas e outras formas vegetativas 
na circulação natural de águas da terra, tem importância especial. Apesar do 
desacôrdo entre cientistas, ao estudarem êste assunto sob certos aspectos, como 
influência sôbre o clima, chuvas e cursos caudalosos de grandes rios,• o critério 
cientifico mais seguido é que a influência de tal camada sôbre a absorção, a in
filtração, e o depósito de águas subterrâneas, assim como sôbre a regularidade da 
corrente dos ribeiros e veios de pequenas nascentes pela sua relação com as águas 
acumuladas no solo deve ser um fator dominante para e considerar a solução do 
problema derivado das perdas de água e de solo devidas a grandes correntes erosi
vas. Tem sido demonstrado por melo de cálculos e medidas que existem diferen
ças relevantes entre as perdas de água e de solo 'que sofrem as terras florestais 
e prados relvosos, as terras cultivadas em rotaçlo de sementeiras e as dedicadas 
continuamente a um mesmo cultivo. 

Tem sido crença popular que as florestas e outras formas de vegetação retar
dam a corrente erosiva e conservam a água principalmente porque o humo e a 
camada humificada da superficie do solo absorvem e retêm a água. Estas cama
das têm uma capacidade importp.nte de absorção e retenção, apesar de raramente 
se tomarem oompletamente saturadas, e é por meio delas que se provê imediata
mente a água que leva os elementos de nutrição à camada vegetativa . Mas ainda 
mais importanté é o fato de que estas camadas superiores do solo facilitam a pe
netração em· depósitos maiS fundos. Os detritos vegetativos que cobrem o chão 
das florestas e as gramíneas retardam mecânicamente o fluxo da águas, que 
ficam retidas por absorção, e sua aspereza facilita a penetração, e serve como 
flltro para deter multas das. pa.rticulas que poderiam obstruir os poros do solo, e 

• W. :J . McGee, Of>. °'t.~ p: 182. 
• Para um breve resumo feito por um agrólogo dos mais autorizados, veja-se "The Role 

ot Vegetatlon ln Eroslon Control and Water Coneervatlon," por W. 'C. Lowdermilk, no 
.Tournal o/ Forestrv, Vol. X:XXII, n .9 ·li, maio de 1934. 

_ _J 
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l"lg. 11 - Folhagem f'lorenoi, tmj)Ortonte agente paro retordor o eacoomento e 
/Oirar 113 dguaa pbsorvidaa 

l"tg. 12 - Oa pastoa noturots atlo um agente eftcaz paro retardar o eacoomento 
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sua presença atua como manta que conserva o solo subjacente úmido e absor
vente. O humo aumenta a porosidade do solo por transformações não só físicas 
como também químicas, que causam a agregação de paJ.'ticulas do solo (terra 
lavrada) e abrigam minhocas e outras espécies de vermes terrestres assim como 
bactérias . As raízes das árvores e outra vegetação abrem canais de penetração para 
os mais fundos reservatórios subterrâneos . Esta função da camada vegetativa 
como agente mecânico para retardar e manter a superfície do solo em condições 
favoráveis para absorção e infiltração, é da máxima importância e deve ter-se 
em mente, porque se verificará que é a base para a maior parte das disposições 
tomadas pelo homem para a conservação do solo e da água nas regiões onde êle 
destruiu a vegetação. 

Podem deparar-se situações excepcionais, como fi o caso no que diz respeito 
a tôdas as disposições naturais. Descobriu-se por meio de cálculos que, como era 
de esperar, em lugares onde a camada rochosa está mais próxima da superfície 
e o solo permeável tem pouca profundidade, a camada vegetativa transpira para 
a atmosfera mais água do que a que conserva na maneira acima indicada. Em 

Fig. 13 - A pastagem ordindria das granjas favorece a inf1ltraç4o das á.guali 

tais circunstâncias haverá menos escorrimento causado pelo ressumbro durante 
a estação sêca quando o terreno está coberto de vegetação, do que quando esta 
falta; a água retida pelo solo em volta das raizes transpira-se e evapora-se antes 
de poder escorrer para .os rios.10 

· 

Portanto a vegetação é, geralmente, um fator importante na existência do 
homem. Sem ela, a maior parte da precipitação que cai sôbre solos que não sejam 
arenosos escorre para os rios,- lagos e oceanos, porque, depois que algumas chu
vas removam e comprimam a matéria coloidal do 'solo, provocando a sua expan
são, a capacidade de absorção e infiltração do terreno será 'insuficiente. Por êste 
motivo, a acumulação de águas freáticas é insuficiente para manter a vida ve
getal, para ser extraida por meio de bombas e para alimentar ribeiros, · rios, 
charcos e lagos . 

11> Consulte-se o trabalho de w. G. Hoyt e H. e. Trovell, "Forest and Stream Fiow. H 

l'roceedinga o/ .American 8ociet11 o/ Oi'l>i1 Engineera, Vol. 68, n.v 6, agosto de 1932, p. 1037. 
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sem esta vegetação resultaria outra conseqüência à qual se fêz apenas .uma 
ligeira referência, mas cuja impprtãncia se exporá na próxima secção. Os solos 
ligeiros e férteis, solúveis ou transportáveis em pequenas partículas, seriam 
arrastados das colinas e declives menores para as correntes, ou acumulados no 
fundo de vales, ficando multo limitada a sua utilldade para o homem. ~ste es
corrimento do solo, conhecido como "erosão", é hoje um dos nossos mais sérios 
problemas, . que não existe nas regiões ainda não tocadas pelo homem. A erosão 
normal é um processo cósmico muito lento - um desgaste que corrói as massas 
rochosas e cria os solos. Existe também um arrasto normal de massas do solo; 
mas as fôrcas naturais reduzem à.o minimo, a não ser que acelerada pela influên
cia do homem, essa erosão que consiste num vasto escorrimento de solos já 
formados. 

3 - Alguns aspectos interessantes de equtlíbrio 

Prestamos a maior atenção unicamente aos aspectos principais do equilíbrio 
entre a água e a terra e entre as diversas formas,da água. No entanto, dentro da 

• estrutura de'1;as relacões principais há um grande número de relações secundárias 
que será interessante analisar resumidamente. 

Um equilibrio natural entre o retardado movimento de correntes da super
fície, a acumulação de águas subterrâneas e a ressumação destas últimas, tende 
a manter um volume regular de água em charcos e lagos, e na corrente dos rios. 
Com esta regularidade se desenvolve também um equilíbrio entre a água e a 
vida orgânica que proporciona alimento para os peixes e aves silvestres, e, por 
meio dêstes, ao homem. . 

Patos, gansos e outras aves silvestres vivem de plantas aquáticas e outros 
organismos que crescem na água, ao longo das margens de charcos, lagos e rios, 
e em pântanos. atoleiros e outras terras encharcadas. Estas aves tendem a desa
parecer quando os cursos de água secam ou o seu nivel ou corrente se tornam 
irregulares, porque aquêle equilíbrio de relações entre a â.gua e a terra, ao longo 
da linha marginal

1 
é alterado e a situação se torna desfavorável para a propa-

gação da vida organlca de que se sustentam as aves silvestres. . 
Os peixes, alimento ainda mais geral e importante para o homem, suste

tam-se de larvas e de vida microrgânica, a qual se mantém de vegetação em 
decomposição que, por sua vez, só existe quando há um equilíbrio devido de re
lações de água e solo para o seu crescimento. O peixe tende a desaparecer dos 
cursos de água que tenham grande irregularidade de nível ou de. corrente, ou 
que sejam poluídos por desperdícios lançados pelo he>mem dos quais'résulte 
destruição da. vida orgânica, porqµe, às vêzes a água não tem volume suficiente 
para absorver, neutralizar e dissipar êsses resíduos. 

Ao longo das praias, perto da foz dos rios, há uma zona de água menos sal
gada do que aquela do oceano, uma linha de equilibrio entre a água do mar e a 
água doce vinda da terra. Esta linha de equilibrio é um habitat de peixe de 
valor especial para o homem - ostras, .ameijoas, lagostas, camarões e peixe 
miúdo. ' , 

~ste valor provém não só do sabor delicado dêstes mariscos e crustáceos, mas 
também do fato de que êles têm capacidade especial para transformar minerais 
como o iôdo, o cobre, o magnésio e outros reconstituintes em substâncias fà
cilmente assimiláveis pelo organismo humano. 

Estas salutares espécies marinhas só podem existir nas zonas de equilibrlo 
entre a água doce e a água salgada. Isto porque, se, por um lado, pudessem viver 
em água mais salgada, os seus inimigos não podem viver na água menos sal
gada; e, por outro lado, porque se alimentam principalmente de organismos que 
vivem debaixo de água em terrenos aluviais, e . de partículas orgânicas que são 
arre:stadas para o oceano por correntes de água doce. · 

Quando a regularidade da corrente dêstes maiores cursos de ·água doce é 
seriamente perturbada, como pode suceder quando a regularidade dum afluente é 
alterada na sua nascente, ,o equilíbrio de salinidade da zona menos salgada é 
também perturbado, ocasionando o desaparecimento da vida marinha caracte
rística desta zona. 

Pode ainda demonstrar-se o equilíbrio em seus pormenores com outro as
pecto da importância desta zona de águas menos salgadas. Nos solos aluviais 
existentes nos estuários dos rios podem cultivar-se plantas de grande valor ali
mentício - como hortaliças. Isto é devido à pressão da água doce correndo para 

B.G. -5 
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o oceano, que desvia a água salgada das margens e evita que o sal, que destruiria 
o produto agrícola, penetre no solo aluvial do estuário. Onde tenha diminuido a 
corrente de água doce, e sido reduzida a pressão, como aconteceu na foz do rio 
Sacramento, a penetração do sal marinho tem. destruido valiosos terrenos hor
tícolas. 

l!:stes poucos exemplos dão uma idéia dos inumeráveis pormenores que esta
belecem o equilíbrio nas relações entre a água doce, a vida orgânica e ·os fatô
res de solo, e indicam a importância de manter, até onde seja possível, a ·regu
laridade de volume das águas freáticas e o curso das correntes fluviais, desde a 
nascente dos regatos até à foz dos grandes rios. 

O equilíbrio natural de fôrças que regem os solos e as águas, não representa 
um equilíbrio absoluto nem relações perfeitamente estáveis. Antes representa 
uma ampla estrutura de equilíbrio dentro da qual ocorrem muitas variações. No 
conjunto, porém, o jôgo de fôrças é tal que estabelece uma interrelação máxima 
entre a conservação dos solos, as águas e a vegetação. 

Fig. 14 - Uma sementeira abundante de alfafa favorece a infiltraclfo e depósito de 
dgua subterranea de que aquela principalmente se alimenta 

Não existe na natureza, por exemplo, disposição especial para a prevenção 
de cheias, tanto nos pequenos cursos de água, de que aqui se trata, como nos 
grandes rios e seus tributários, e, em geral, aceitam-se como inevitáveis. Mas, 
quando se não altera a ordem natural, as cheias têm aparentemente um nível 
menor porque a corrente é menos rápida e a quantidade de água nos rios é 
maior durante as estações sêcas do que seria. diversamente. Estas disposições 
podem até ter influência na magnitude de cheias maiores em grandes rios, cau
sadas por uma combinação anormal de terrenos encharcados e chuvas torren
ciais em áreas de nascentes, a ponto de juntarem suas cheias contributárias 
em uma grande inundação no tronco principal do sistema de drenagem. As. e-belas, 
porém, inundam geralmente as terras baixas adjacentes a canais regulares, e 
estas planícies revestem-se de vegetação adaptada ao seu meio ambiente. 

Os fatôres naturais que se têm discutido ofereceram aos primeiros coloniza
dores dos Estados Unidos e a seus descendentes um continente cheio de riquezas 
e de oportunidades que pareciam ilimitadas. Vem a propósito indagar se, ao 
explorar êstes recursos, êles os terão conservado também, isto é, se os terão uti
lizado prudentemente, ou se, pelo contrário, terão alterado o equilíbrio das fôrças 
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naturais a ponto de destruir riquezas que, quando equilibradas, são essencial
mente indestrutíveis, e por isso, tenham pôsto em risco a conservação daquele 
elevado nível de vida a que se acostumou o povo dos Estados Unidos . 

Há meio século, George P. Marsh escreveu o seguinte: 
A natureza tomou providências para evitar a destruição absoluta de 

qualquer parte · da matéria básica, elemento primá.rio de suas obras, 
mas oe1xou ao alcance do homem a faculdade de perturbar, lrreparà
velmente, as combinações de matéria inorgânica e de vida orgânica, 
que desde séculos sem conta ela: vinha proporcionando e equilibrando 
para lhe preparar a terra para sua habitação 11

• 

Até que ponto temos nós, nos Estados Unidos "perturbado as combinações" 
de fatôres físicos, químicos e biológicos a que Marsh se refere é a matéria de 
que se trata na próxima secção. ' 

CABECEIRAS FLUVIAIS NÃO REGULARIZADAS 

11 George P. Marsh, Man anã Natur.e, or Ph118ical Geography IJ8 Mod'f'ed b11 Bt1.mat1 
Act,on, New York, 1864, p . 35. 
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II 

O HOMEM IMPETUOSO 

O MACHADO E O ARADO ROMPEM A HARMONIA DAS FORÇAS NATURAIS 

O equilíbrio geral entre os fatôres que regulam os solos e a água, explicado 
no capítulo anterior, tem sido sériamente perturbado nos Estados Unidos, espe
cialmente pelos métodos impróprios de exploração agrícola, pecuária e florestal. 
Isto tornou-se tão sério que a prosperidade tem declinado permanentemente em 
muitas localidades, existindo o perigo de que acabe por desaparecer gradual
mente. Conseguimos uma vida relativamente agradável, mas à custa de perder 
a permanência de riquezas de que deriva o nosso sustento, e de perder aquela 
qualidade de beleza natural que tem sido uma inspiração espiritual por muitas 
gerações. 

Não foi esta a intenção dos que são responsáveis por êste estado de coisas. 
Suas atividades pareciam-lhes e, debaixo do ponto de vista de brevidade, têm 
sido benéficas para êles, individualmente, julgando, por isso, que também o eram 
para os Estados Unidos como um todo. Mas, com excessiva freqüência em assun
tos desta natureza, aquilo que é imediatamente benéfico para o individuo e até 
mesmo para a sociedade da qual êle é um membro, quando certos métodos são 
empregados só por uns poucos, pode, quando muitos os empregam, ser prejudicial 
para todos, e, por isso, dum modo reflexo, para· o próprio indivíduo. Por exemplo, 
numa região de população espalhada, a liberdade de caçar e de pescar à von
tade em qualquer épóca pode ser um beneficio para os indivíduos interessados; 
mas numa região densamente populada essa mesma liberdade redundará, dentro 
de pouco tempo, em destruição de tôda a fauna útil. Do mesmo modo, certos 
métodos empregados na exploração e uso de nascentes fluviais que, em um 
período anterior de colônias disseminadas, foram vantajosos para o indivíduo 
sem prejudicarem a sociedade, num período posterior de mais densa colonização 
acabaram por ser destrutivos e perigosos. Em uma zona de escassa população 
da bacia superior do Mississipi, alguns agricultores podem arar seus prados de 
modo f! enterrar a superfície coberta de gramas, e algumas pequenas emprêsas 
madeireiras podem derrubar os bosques em pequenas zonas, com lucro para essas 
emprêsas sem alterar o equilíbrio natural da bacia. Mas, quando êstes métodos 
se generalizam devido à maior densidade da população, o equilíbrío natural po
derá ser tão seriamente alterado a ponto de enfraquecer ou destruir comple
tamente estas características físicas em que e baseia a prosperidade. E' nosso 
propósito indicar nesta secção os métodos mais importantes, em numerosas áreas 
de pequenos cursos de água de nascentes, que têm alterado o equilíbrio entre os 
fatôres da natureza e agora põem em perigo a prospridade dos Estados Unidos. 

1 - Precipitação das águas para o mar 

Antes da descoberta e colonização dos Estados Unidos, a natureza, como já 
se explicou, empregava durante muitos milhares de anos todos os meios passiveis 
para facilitar a absorção e infiltração das chuvas e de neves derretidas. Capins, 
ervas, arbustos, árvores, troncos apodrecidos, rebentos, fôlhas, pedras e· calhaus, 
foram in ,trumentos retardadores; cap.m, ervas, arbustos e raízes de árvores con
servaram os solos da superfície, porosos e permeáveis a camada de humo con
servou muitos dos solos completamente absorventes. Terras planas situadas em 
baixadas tornaram-se pântanos, lamaçais ou charcos; cavidades e depressões na 
superfície irregular tornaram-se lamaçais e lagos; o subsolo acumulou grandes 
depósitos de águas ,freáticas. :E:stes agentes naturais serviram para retardar o 
curso das águas para o mar, para aumentar a sua duração, para ativar a eva
poração e reduzir o nwel das cheias, e para manter, durant~ as estações sêcas, o 
curso normal dos rios por meio de nascentes e ressumações. 

Falando num sentido mais lato, os primeiros colonizadores de uma região 
arborizada escolhiam terrenos férteis, altos, secos e ondulados, que eram os mais 
fáceis de desbastar e preparar para cultura imediata. Sua necessidade mais ur
gente era a alimentação e algum rendimento proveniente da venda do excesso qe 
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Fig. 15 - R~go típico que pode ser alimentado tanto por canalizaçi!o subterr4nea 
como por drenagem da superflci e 
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produtos negociáveis. Os colonizadores posteriores escolheram os terrenos mais 
parecidos possível com aquêles, se os encontravam disponíveis, mas tinham que 
contentar-se com uma porção maior de terras encharcadas ou de bosques mais 
densos. Os últimos colonizadores a chegar tiveram que conformar-se com o que 
restava, que eram os terrenos mais cobertos de árvores, úmidos, arenosos ·ou 
montanhosos . Como necessitavam de sustentar-se e de achar mercado imediato 
para os cereais, algodão, tabaco e colheitas semelhantes, o seu desejo urgente e 
dominante era derrubar as florestas e drenar as terras. 

Também em meados do século XIX, foi aprovada pelo Congresso a lei sôbre 
os pântanos (The Swamp Act) pela qual, a fim de fomentar a drenagem das 
terras e a prevenção das inundações, os terrenos de domínio público, demasiado 
úmidos para poderem ser cultivados, foram cedidos aos estados dentro de cujos 
limites se encontravam, com a condição de serem vendidos, aplicando-se o pro
duto obtido na venda em obras que beneficiassem os terrenos. Isto, juntamente 
com a concessão de terrenos às companhias ferroviárias que os venderam a com
pradores que as queriam escoar imediatamente, levou a organização de serviços 
de drenagem em grande escala. 

Nesta época também a madeira se tornou uma mercadoria importante de 
comércio, e a derrubada das florestas mais próximas dos mercados, criados pelo 
cresciment9 de cidades e vilas, foi açelerada pelas operações de grandes compa
nhias. 

Assim se desenvolveu um tríplice movimento que afetou em sentido contrá
rio o eQuilíbrio natural dos fatôres básicos que regem os solos e as águas: drena
gem de charcos, pântanos e outras terras alagadas; rateação de prados naturais 
~ remoção da vegetação florestal com as resultantes conseqüências desfavoráveis 
que se descreverão mais adiante. 
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Fig. 16 - Esta larga vala coletora mostra a grande quanti dade de água que 6 
lançada nos rios 

· São simples e fáceis de compreender os fatôres que conduziram a esta si
tuação. A população ia aumentando com ·rapidez, tanto pela lei natural como 
devido à imigra~ão; e, ao passo que a terra é um bem fundiário, a granja é um 
lar, sendo evidente que o maior benefício imeàiato para o proprietário indivi
dual daquela geração era o melhoramento de sua propriedade. 

a) Drenagem 

Na metade mais árida dos Estados Unidos, ao oeste do meridiano 100, a dre
nagem organizada é, geralmente, de menor importância, a não ser pelo fato de 
ser suplementar da irrigação, devido à necessidade de .evitar alcalinidade e sa
turação; o problema ali é principalmente de irrigação. Nos estados setentrionais 
e centrais do Atlântico, embora haja muita dr~nagem nas granjas de propriedade 
individual, a drenagem sób os auspícios de emprêsas organizadas rião foi ainda 
desenvolvida. Nos estados meridionais e nos centrais do sueste e sudoeste do 
Atlântico há muitas áreas reabilitadas por emprêsas organizadas de drenagém, 
principalmente nos estado~ centrais do sudoeste. Ma nestes três grupos de esta
dos só um têrço de um por cento de tôda a propriedade agrícola é drenado por 
tais emprêsas. É nos estados centrais do nordeste e do noroeste, especialmente nos 
primeiros, que se tem desenvolvido mais extensivamente a drenagem organizada. 
Nestes dois grupos de estados mais de 14 por cento de tôda a propriedade agri
cola é drenada por emprê~s coletivas, sem incluir o importante fator de ·drena
gem da propriedade individual que atinge proporções consideráveis e que é o 
tipo predominante em alguns estados, como no de Iowa. 

Deve-se dizer desde já que, de modo geral, a drenagem tem sido muito 
benéfica sob o ponto de vista de aproveitamento das terras cultiváveis, porque 
tem melhorado as terras de lavoura e tornado produtiveis milhões de hectares de 
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Fig. 17 - Drenagem excessiva; correntes torrenciais durante a estaç4o chuvosa; 
margens corroidaa pela eroa4o; diminuiç4o de águas fredticaa; menor in/iZtrQ(!ilo; 

· corrente ínaígni/icante na estação a~ca 

terreno, alguns dêles muito férteis, que de outra maneira permaneceriam in
cultos . Por outro lado, porém, deve-se dizer também que uma porção conside
rável desta drenagem não tem sido feita com muito critério, especialmente aquela 
realizada por emprêsas organizadas, muitas das quais, instigadas por regula
mentos oficiais, se tornaram altamente especulativas. Estas têm aproveitado 
terrenos que se verificou serem de escasso e até de insuficiente rendimento eco
nômico, e criado zonas que se tornaram um problema para a agricultura dos 
Estados Unidos, e em muitas localidades têm exercido uma influência geral des
favorável sôbre alguns dos princípios básicos de estabilidade hidrológica. 

Além das operações de drenagem em favor da agricultura, outros tipos de 
drenagem têm provocado a aceleração para o mar de águas por aproveitar. A 
construção de rodovias e ferrovias modernas inclui, como fator básico de sua 
técnica, disposições adequadas para drenagem; e os valados cuidadosamente 
construidos à beira das estradas, assim como bueiros sempre que considerados 
necessários, têm causado a desaparição de charcos de água a seguir às chuvas, ao 
longo dos caminhos. :mste método de engenharia, benéfico sob o ponto de vista 

• de estabilidade das estradas, tem desempenhado a sua parte em apressar o curso 
de água para os rios, causando algumas vêzes um aumento de escorrimento e de 
erosão ·nos terrenos agricolas da vizinhança. 

Não se dispõe de dados suficientes para indicar a influência direta da dre
nagem no depósito de águas freáticas. Na úmida metade oriental dos Estados 

• Unidos a média de pluviosidade mantém um depósito quase suficiente. No en
tanto, na linha divisória entre a região pluviosa e a árida, ao longo da faixa que 
se estende de norte a sul, seguindo o curso do Red River, no norte, descobriu-se 
uma baixa no nível das águas freáticas de 30 a 91 metros. Nessa região existem 
bastantes emprêsas de drenagem.10 A diminuição do volume de águas freáticas 

:12 Rep01"t of Nati<maZ Resourcea Board, 1934, p. 309. 
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Fig. 18 - Oa ramoa e gravetos duma derrubada, de\xadoa ao abri.r uma clareira, 
facmtam incéndtoa 

Fig. 19 - Quando um i'Kcéndio destrói a folhagem, a cobertura vegetal e aa ra"2ea 
que lhe aervwm de proteç/Jo, a capa superior do aolo é fàcilmente arrastada para oa rios 
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é, geralmente, o resultado dum aumento de consumo mais do que uma redução 
nos depósitos subterrâneos, e, principalmente, do escorrimento de águas para os 
rios antes de estas terem tempo para infiltrar7 se no solo, ou - nas palavras 
de McGee, "para o estancamento da fonte natural de abastecimento"." É inte
ressante notar que alguns países da Europa, mais antigos e com mais experiên
cia do que os Estados Unid-0s, não permitem a drenagem para dentro de cursos 

·de águas naturais de qualquer corrente que não haja. servido importantes pro
pósitos praticáveis. 

Em algumas localidades os lagos e lagoas têm baixado de nível ou desapa
recido completamente devido à drenagem de pântanos e outras terras enchar
cadas que lhes ficam vizinhas. 

Uma influência da drenagem sôbre os depósitos subterrâneos de água em 
certas regiões parece ser devida à excessiva extração de água para uso domés
tico, agricola, industrial e outros fins, sem o correspondente reabastecimento. 
Deve ter sido êste o caso, principalmente na região das Dakotas; mas há exem
plos locais em zonas mais pluviosas de leste. A medida que foram diminuindo ou 
desaparecendo as lagoas, ribeiros, rios e outras nascentes, foi necessário recor
rer à extração de água pàr meio de bombas. No entanto, deve-se observar aqui 
que, como se eXPlicará mais adiante, nestas mesmas regiões teve uma influência 
ainda maior ~ destruição extensa da vegetação e inadequado::; métodos de la
voura que restringiram a infiltração e facilitam o escorrimento. 

Outro aspecto de drenagem feita sem critério em uma vasta â.rea é o seu 
efeito sôbre e> volume das correntes fluviais durante os meses em que a pluvio
sidade é menor. Em algumas regiões, com o desaparecim_ento dos pântanos, char
cos e outras terras úmidas, e com a diminuição dos depósitos subterrâneos de 
água que dantes alimentavam os rios durante a estação sê~ por meio de ressum
bro e de nascentes, as águas dêsses rios têm mostrado tendência para baixar 
de nível durante essa estação e, em alguns casos, desaparecem completamente. 
Isto tem criado sérios problemas de abastecimento de águas pura.s para usos 

Fig. 20 - Revolvendo a cobertura vegetal do solo. A destruic.So excessiva da enia 
fl tifo prejudicial como a derrubada excessiva doa bosques 

u W. ;J. McGee, op. ~t., p, 182. J 
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agrícolas e municipais, e de poluição excessiva de correntes que já não têm 
volume suficiente para abastecer obras de urbanização construidas numa época 
em que a sua capacidade parecia adequada." 

O prejuízo causado a outros serviços de águas da superfície é paralelo àquele 
causado pela drenagem ao originar a interrupção parcial de fontes naturais de 
abastecimento das águas freáticas. Por esta razão, entre outras, tem desaparecido 
quase completamente o peixe em accessiveis correntes de água doce, tendo di
minuído a utilização dêstes rios para recreio. As aves silvestres, outrora tão abun
dantes, encontram cada vez maior dificuldade em achar lugar onde procriar, 
alimentar-se e descansar, e, em resultado da conseqüente segregação o ~eu nú
mero vai diminuindo. Bastaria esta razão para j.ustificar que em uma párte dos 
terrenos drenados de média ou pouca utilidade fôsse restaurado até um certo 
ponto o seu grau de umidade para reabastecer e sustentar a fauna, que tende a 
desaparecer. 

b) Destruição da vegetação florestal 

Da superfície florestal de 330 294 633 hectares que originalmente possuíam os 
Estados Unidos restam apenas 200 282 476. Uma grande parte da área desbra
vada é utilizada para "pastagens, mas uma parte considerável é mais ou menos 
intensamente lavrada e cultivada. Desta forma, pela extirpação da camada 
vegetativa natural se foi preparando uma influência considerável sôbre a circu-
lação das águas. · 

A ciência não tem podido determinar com exatidão a influência da derru
bada das florestas sôbre a circulação natural das águas. Sempre que é comple
tamente destruída a camada vegetativa desaparecem a transpiração e evapo
ração, elementos aos quais muitos especialistas atribuem grande influência na 

Fig. 21 - Erosflo da auperffcie e aedimentilçllo; primeira fase da deatru-iç4o de solo 
fértil. Compare-se esta com as figuras SS, 34 e 36 

" Por outro lado, as medições a que se tem procedido no estado de Io~a mostram não 
haver relação entre drenagem e corrente dos rios. Veja-se o artigo, "The Etfect 01' Agricultura! 
Drainage upon Flood Run-Off" , por Sherman M. Woodward e Floyd A. Nagler, em TransactíOft.8 
o/ American Society o/ MechaniclJI Engíneers, 1929, vol. 93, pp. 821-839 . . 



' / 

.. 

'I'.RANSCRIÇOES 831 

Fig. 22 - . Formaçllo de barrancos na sua fase inicial. Compare-se com a figura ~6 

formação de nuvens e na temperatura, e, por conseqüência, no volume e distri
buição de pluviosidade. Tem-se calculado que, segundo as condições climáticas 
da região, se uma determinada quantidade de água, vinda do oceano em forma 
de nuvens, fôr despejada sôbre a terra, terá que passar por três a cinco trans
formações como aguaceiro, devido a alternativas de evaporação e transpiração 
com precipitação, antes de voltar para o oceano como corrente de água. Não 
se dispõe de dados que gararitam uma afirmação definitiva sôbre esta fase do 
ciclo hidrológico. , 

A influência sôbre a absorção, infiltração, águas freáticas· e escorrimento é 
mais fácil de 0bservar e de medir. O desbaste de uma floresta, se não intervier 
outra fôrça, é seguido imediatamente, em muitos casos, pelo rápido crescimento 
de mato e rebentos. As raizes, folhagem e humo tendem a proteger a capacidade 
de absorção e de infiltração. Portanto, partindo do princípio de que nenhuma 
fôrça intervenha, a derrubada das árvores, geralmente, exercerá apenas mo
derada influência desfavorável, se exer~er alguma, na absorção e capacidade de 
infiltração da camada subjacente de humo e de solos, e como fator retardatário 
do escorrimento. . J 

Mas tem-se permitido a intervenção de outros fatôres. Em primeiro lugar, 
oom,o se disse, uma proporção considerável da terra cuja floresta se derrubou 
durante os últimos cem anos, foi completamente desbravada e tornada cultivá
vel. Assim, os efeitos que a vegetação florestal exercia sôbre a absorção e infil
tração foram substituídos pelos efeitos da cultivação, de que se tratará mais 
adiante. . ; · 

Em segundo lugar, tem-se permitido que ·as incêndios florestais destruam 
terras desbastadas. As picadas são especialmente suscetíveis de incendiar-se, e 
as pessoas são descuidadas ao acender lunie em clareiras "porque a madeira de 
valor já foi abatida". Estas pessoas não consideram que elementos mais valiosos 
que a madeira - como as camadas de folhagem, o humo, o mato e pequenas 
árvores que despontam - não foram cortados pela derruba mas podem ser des-

• 

• 
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Fig. 23 - Carreiros do gado trat1.Bformados em largos barrancos. Oomj>are-se esta 
com as figuras $6, :n e 38 

truidos por um incêndio. E como os incêndios se propagam a áreas não desbas
tadas, há grandes prejuizos pela destruição de árvores, mato e especialmente 
camadas de folhagem e humo sob as árvores, no solo e em turfeiras ressequidas. 

Em terceiro lugar, o excesso de pastagem concorreu como uma fôrça des
trutiva nas áreas florestadas, de bosques, de relvados, e de terras cuja reflores
tação, de outra forma, poderia ter recomeçado. o excesso de pastagem dos re
banhos destrói os novos rebentos e a relva que renasce, expondo-se o solo a ser 
revolvido pelas patas dos animais e também· pelas águas pluviais, dando azo à. 
erosão. 

Uma vez retirados os resíduos da crosta da terra revolvida e o humo em 
resultado de qualquer dessas causas, o.s solos a que êles serviam de proteção e que 
mantinham permeáveis, ficam expostos aos efeitos mecânicos das chuvas e das 
águas de enxurro; a superfície é obturada pelo encharcamento das águas de 
chuva e pela ação da erosão da camada de terra fértil; em conseqüência, dimi
nuem a absorção e a permeabilidade das águas, e a fôrça arrastante, que resulta 
do aumento do enxurro, carrega a terra para os lagos e para os rios. Essa erosão 
superficial é às vêzes acompanhada pela escavaçãO' de sulcos, e as terras de la
deira, em certos lugar~, são despidas até à camada do subsolo ou das rochas. A 
área sujeita a essa ação torna-se inútil, e a maior parte das águas de chuva se 
escoa para os rios ou para o mar. Em conseqüência, perdem-se os solos e as águas 
que poderiam ter sido aproveitadas pelo homem. 

e) A erosão da camada vegetativa 

A remoção da camada vegetativa foi tão importante quanto a remoção do 
tapête de detritos vegetais das florestas, embora de menor extensão. Quando 
começou o povoament-o dos Estados Unidos, as áreas não ocupadas por florestas 
- clareiras, fundos de vale, campinas e os grandes descampados - estavam co
bertas de vegetação rasteira e de relva. Essa vegetação e a relvíL contribuíram 
para a fertilidade do solo, mantendo-o livre e poroso, e serviam para retardar os 



TRANSCRIÇOES .. 
efeitos das enxurradas, ajudando, de maneira geral, a infiltração. eom" o au
mento da população, áreas sempre maiores de terras cobertas de vegetação fo
ram entregues à cultura de produtos para o comércio, e muitas delas, na região 
do Oeste, têm sido expostas a pastagem excessiva, especialmente à pastagem de 
carneiros, animais que cortam a relva muito rente ao solo, do que resmta, fre
qüentemente, a destruição das raizes. o conseqüente desbastamento das áreas 
cobertas de ervas torna as terras sujeitas não só a mudanças que reduzem a abSOr
ção e infiltração das águas, como à destruição pela erosão de sua capa superfi
cial de humo, por forma idêntica. à que se dá quando se queimam as plantas 
depois da derrubada da.s florestas. 

No oeste, na região norte-central, onde predominam as terras cobertas de 
relva, como nos estados de Minnesota, North e South Dakota, Iowa, Nebraska, 
Missouri e Kansas, e em estados da região montanhosa, como o estado de Mon
tana, muitos milhões de hectares têm sido lavrados para cultivo durante os úl
timos 20 anos. Uma grande parte dessas terras tem sido cultivada pelo sistema 
especialmente prejudicial de "escariflcação". Em vista dos métodos agrícolas ha
bituais, e como as terras limpamente cultivadas de monocultura são mais su
jeitas à erosão do que as terras de vegetação rasteira, êsse aumento na porcenta
gem de terras de cultura tem tido uma influência desfavorável muito significa
tiva sob o ponto de vista da conservação do solo e da água. 

d) Os cuidados dispensados às correntes naturais 

Também se tem dispensado cuidados aos rios, de maneira a apressar o escoa
mento para o mar das águas não aproveitadas. Muitos ribeiros e as cabeceiras de 
pequenos rios foram aprofundados, seus leitos retificados para levar ràpidamente 

Fig. 24 - Emaranhado 'alargamento 4e barrancos. Compare-se com a figura 38 

as águas nêles despejadas pelos canais de drenagem; os leitos dos grandes rios 
também foram dragados e confinados para animar a navegação, e para abrir à 
agricultura terras sujeitas a inundações. e também para reduzir os riscos destas. 
O autor desta plaqueta recorda-se ·de um pequeno rio, nos seus tempos de me
nino, que tinha de 7 a 10 metros de largura. Hoje é um canal retificado e limpo, 
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de 2% · a 3 metros de largura.15 A êsse respeito o notável cientista Aldo Leopold 
escreveu o seguinte: · t 

Acabo de regressar da Alemanha onde· fiquei impressionado eom o 
êrro da retificação dos rios, muito generalizada naquele país. Impedir 
que os engenheiros retifiquem os rios parece-me uma coisa da mais im
periosa necessidade; e, naturalmente, a adoção de qualquer norma de 
proceder segura nesse sentido deve ser precedida, provàvelmente, de consi7 
deráveis pesquisas.10 

Considerada sob o ponto de vista da absorção, da infiltração do retardamento 
do fluxo das águas e da manutenção das reservas de água do subsolo, a obra da 
natureza é superior no que respeita aos rios. Na natureza, as águE!,s diminuem 
de velocidade e se infiltram, quando transbordam os riachos sinuosos, serpeantes, 
cujas curvas se obstruem com toros de madeira e outros destroços, e as águas 
transbordantes se espraiam .em delgado lençol pelas terras baixas circunvizinhas. 

e) Os prejuízos sociais 

As medidas empregadas · para encurtar o tempo entre a precipitação das 
águas e a sua volta para o mar, produzem graves prejuízos que precisam ser con-. 
trabalançados com os ganhos que provocaram tais medidas. 

:tsses ganhos podem ser resumidos da seguinte forma: por meio da drena
gem, do corte de florestas e do revolvimento da camada de vegetação rasteira 
do solo, foram feitos notáveis acréscimos às terras de cultura e à produção agrí
cola de uma nação. nevem deduzir-se dêsses ganhos as perdas ocasionadas pela 
falta de seleção, de que resultou a drenagem de solos de inferior qualidade e a 
criação de áreas chamadas de "pr~bfoma social". Resta ainda saber se a explo
ração e produtividade se não terão desenvolvido com rapidez maior do que a 
que o sistema econômico permite. Contudo, apesar dessas práticas que para se
rem relativas e produzirem resultados uniformemente benéficos, tinham que obe
decer a métodos e planos uniformes, há um ganho liquido notável no poder agrí
cola dos Estados Unidos. 

Com relação à conservação da água (mais adiante tratáremos · da cônserva
ção dos solos) , as perdas principais são as seguintes: primeiro, uma grande pro
porção das águas de chuvas caidas sôbre a terra converge para os oceanos, sem 
que tenham prestado todos os importantes serviços que poderiam ter prestado; 
e segundo, durante o seu escoamento, destroem propriedades e freqüentemente 
vidas humanas também. 

Se muitas das comunidades, em que a água é agora deficiente recorrem aos 
métodos de retardamento, pela regularização do fluxo na circulação das águas, e 
por meio de seu adequado armazenamento na superfície e no subsolo, haverão 
de alcançar um ou mais dos seguintes benefícios: Um abastecimento mais amplo 
de água do !!Ubsolo para irrigação das plantas em crescimento, e de água arma
zenada e puxada a bomba para irrigação suplementar;" água pura, constante, 
para o gado no campo e nos estábulos, e para uso doméstico; água para esgotos e 
destruição do lixo, para ~proveitamento dos microrganismos aquáticos, para ali
mentação das espécies de peixes e de aves silvestres que os procuram como ali
mento; para a produção de fôrça hidráulica em pequena e em larga escala; para 
a navegação; e para recreio em que a água constitua o elemento principal, numa 
época em que o recreio se torna dia -a dia uma necessidade social indispensável. 
Mesmo nos casos em que não há vantagens, o escoamento das águas seria menos 
impetuoso, e seriam reduzidos os prejuízos decorrentes das enchentes e das alu
viões. 

Nem tôdas as vantagens da agricultura, representadas nas estatísticas do 
aumento das áreas cultivadas e da produção, constitu~m ganhos genuínos. Sob 
normas e práticas inteligentes, a maior parte do que serve de ganho foi conse
guido sem um extraordinário sacrifício dos portentosos beneficios das riquezas . . 

111 BhiawMee lUver, Condado de Levingston Michigan. 
u Madlson, Wls.. Carta de 21 de novembro de 1935. 
17 Veja-se a p. 89. Explicação da Irrigação suplementar. 
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Figura 25 - Estado de eros4o cu;a restauraç4o 6 impou(11el 

Fig. 26 - O turbilhão de pó de 11 de maio de 1934 varreu das grandes planfcies de 
trigo, ~00 milhões de toneladas de camada f6rW de solo 
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em 'água. Além disso, como veremos em breve, houve uma enorme perda da opu
lenta crosta de muitas das terras que foram desbravadas e lavradas _para cultivo 
- perda causada pela erosão. 

Há cêrca de cinqüenta anos, o Sr. George P. Marsh escreveu: 

A vingança da natureza, por terem sido infringidas suas harmonias, 
poderá tardar, mas não falhará; e a gradual degeneração do' solo e do 
clima, em regiões excepcionais, por efeito da destruição das matas, há de 
ser igualmente tão certa quanto o efeito natural de uma causa qualquer.ª 

2 - A erosão 

A perda dos serviços que a água poderia ter prestado, e as perdas concomi
tantes a que aludimos, são realmente importantes, mas representam perdas de 
serviços úteis antes que perda de patrimônio permanente. Enquanto a reserva 
total de água na terra permanecer regularmente constante, e o regime hidro
lógico continuar o seu ciclo, as águas do subsolo, das lagoas e dos lagos, como 
dos riachos e dos rios, poderão ser renovadas. Mas há outro prejuízo - quando o 
homem, deixando de ajustar-se às fôrças da natureza, causa a perda irreparável 
de bens naturais. Essa perda é representada pelo arrastamento, para os cursos 
d'água, para os rios _e oceanos, dos solos essenciais à agricultura . Seriam precisos 
séculos para restaurar as crostas férteis que estão·sendo arrastadas pelas águas 
ou sopradas pelos ventos no deourSO" de uma só geração. 

Há cêrca de 70 anos foi levantada a questão de se saber se os Estados Unidos 
têm condições fisicas permanentes.· Tal questão foi considerj:lda fantástica; con
tudo, medições recentemente feitas indicam que essa questão está muito longe 
de ser fantástica; antes é uma coisa muito real e palpável, e qualquer pessoa 
poderá racionalmente asseverar que dentro de mais um século o grande celeiro 
norte-americano se tornará incapaz de manter a população do pais, se se permi
tir que a erosão do solo continue a sua atual curva ascendente. Em muitas regiões 
do país já se vêem terras que antes eram cultivadas e que foram reduzidas à 
esterilidade. 

Há uma tradição profundamente arraigada, mas errônea, de que nos Esta
dos Unidos a agricultura é de produção constante. Quando se perde a água pode 
também perder-se o solo. "Desaparecido o solo, o homem tem que migrar; e isso 
não leva muito tempo,'' como disse Theodore Roosevelt.10 Estudos recentes do 
deserto do Saara e de Gobi, dão a compreender que essas regiões foram antes 
ocupadas por povos prósperos. 

O caso da duração das condições físicas de um país, levantada em 1864, foi
nos apresentada da seguinte forma: 

Se a precipitação pluvial, em grande ou pequena quantidade, fôr 
uniformemente distribuída durante as estações, de maneira que não haja 
chuvas torrenciais nem uma completa escassez das mesmas; e também, 
se o declive geral do solo fôr moderado, de maneira que as águas super
ficiais possam escoar-se, porém não de forma destrutiva em correntes 
demasiado impetuosas, e sem acumulação repentina nos canais de dre
nagem natural, haverá pouco perigo de degeneração do solo pelo arras
tamento das terras florestadas e de outras camadas vegetativas do solo. 
Se houver tais condições

1 
a superfície natural da terra poderá ser con

siderada substancialmeme permanente. Tais condições se acham bem 
exemplificadas na Irlanda, em grande parte da Inglaterra, em extensos 
distritQs da Alemanha e da França, e também, felizmente, em imensa 
proporção da bacia do rio Mississipi e dos grandes lagos norte-ameri
canos. 

, As mudanças destrutivas são mais freqüentes nos países monta-
nhosos e de superfície irregular, e nas regiões em que a precipitação se 
limita, principalmente, a uma só estação, e também nos lugares em 
que o ano está dividido em um período de chuvas e outro de sêca, como 

11 Marsh, op. cit., p. 216. 
11 Oitava Mensagem Anual ao Congresso dos Estados_ Unidos. 8 de dezembro de 1908. 
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acontece em grande P11:rte do Império Otomano e, mais ou menos restrita
mente, em tôda a bacia do Mediterrâneo. Graças, em parte, a causas to
pográficas e climáticas, a calamidade que destruiu as mais belas e 
mais férteis provincias do Império Romano, poupou a Inglaterra e outras 
áreas da Europa.'"' 

Uma grande parte da área dos Estados Unidos pode ser classificada na se
gunda categoria. Em geral, o clima desta área é de tal ordem que as suas esta
ções são çle chuva e de estio, aproximadamente, pelo menos; em muitos lugares, 
na estação invernosa, as chuvas são realmente pesadas e, não raro, torrenciais. 
Uma larga porcentagem do país - de 75 a 80 por centJ:> - compõe-se de terras 
montanhosas ou de ladeiras. Até mesmo um terreno moderadamente ondulado é 
suscetível de erosão quando despido de seu tapête vegetativo, e quando a sua 
crosta é revolvida e reduzida a poeira pelos trabalhos dei cultivo, como sucede 

... . 
ALCANCE DA EROSAO NOS ESTADOS UNIDOS 

1492 

1935 

SOLO CONSUVADO 

CAMADA FUTLL 
DEWARICIOA TODA 

OU153 

(EAOSÃO Ol IARRANCOS, DESOE MODERADA ATE AVANÇADA) 

CESUTOS 

SOLOS CONSUVADOS DESERTOS 

CADA QUADRADO REPRESENTA 55 MILHÕES DE HECTARES 
Fig. 27 

em muitas partes do vale do Mississipi. Mas as ladeiras, como diz Bennett, não 
são os fatôres mais importantes que afetam a erosão e o rápido escoamento das 
águas. Segundo QS dados existentes, o caráter da vegetação de cobertura é o 
fator mais importante, e depois dêle, o caráter e a condição do solo.'1 

A crosta fértil de muitas das melhores terras agríeólas dos Estados Unidos 
tem sido, e está sendo, arrastada para fora do serviço do homem, por efeito da 
desnudação de sua camada vegetal e dos métodos de cultura nas terras lavradas.21 

t:sse desperdício do elemento mais básico e indispensável da riqueza 
agrícola do país - o solo, tornou-se um dos mais importantes problemas 
com que se defronta a nação. De pais possuidor de uma área proporcio
nalmente vasta de ricas terras agrícolas, estamos resvalando, quase in
sensivelmente, para a categoria de país em que predominam terras agri
·colamente pobres, fruto da desenfreada erosão . 

Essa trágica transformação tem tido aspectos econom1cos e sociais 
verdadeiramente sérios. Tomando-se por craveira apenas a depreciação 

., Marsh, op. cit., p . 49. 
. n H. H. Bennett, "Dynamlc Adlon ot Ralns ln R elation to Eroslon ln the Humld Reglon," 
2'r1Jftaaotion, Amerícan Geophuafcal Union, 1934, pp. 481-482. 

a Veja-se a Introdução, p. 2. 

B.G. -6 
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do solo e a pobreza das colheitas, a rápida marcha da erosão tem 
custado à nação uma soma anual extraordinária. Além disso, tem acar
retado conseqüências de grande monta no que respeita à permanência 
de milhões de dólares de capital invertido na navegação, em instalações 
de usinas de fôrça hidráulica, em reservatórios ou açudes dos serviços 
municipais de abastecimento d'água, em serviços de irrigação, na agri
cultura e em campos de pastp.gem.20 

Se tivermos o desejo de fazer algo no sentido de pôr côbro à situação ale
gada de estarmos "resvalando, quase insensivelmente, para a categoria de pais 
em que predominam terras agricolamente pobres", cumpre-nos compreender a 
natureza e as causas da erosão. Para começar, é preciso que tenhamos presente 
a natureza do ciclo hidrológico: precipitação, evaporação, escoamento, transpi
ração e ressumbro; suas relações com a camada de vegetação, e o papel desem
penhado pelo humo, pelos solos úmidos e pelo sistema radicular das plantas ... 

A causa mais imediata e direta da erosão é o revolvimento da terra, 
isto é, a perturbação de qualquer natureza do equilibrio natural entre a 
gravitação e a fôrça aderente das raizes, que tendem a manter o solo 
firme, e por outro lado, a fôrça da corrente d'água tendente a arrastá-lo."" 

Quando as ârvores das florestas são cortá.das para o aproveitamento da ma
deira e os terrenos ficam à mercê das queimadas que inevitàvelmente se seguirão, 
os detritos vegetais, o humo e as pequenas plantas que brotam do solo são destruí
dos; o escoamento mais rápido das águas começa a arrastar a crosta fértil da 
terra, e dentro de pouco tempo as áreas ficam desnudadas da camada superfi
cial, pondo a nu o subsolo composto de argila, areia grossa e areia sôlta ou pe
dras. E, dessa forma, as terras dantes produtivas tornam-se estéreis. . . 

PERDAS DE SOLO E AGUÁ 

80SOUES E 
PRADOS 

AGUAS 00 SOLO 
AGUAS 00 SOLO 

Fig. 28 

TERRA OE 
POUSIO 

• Relatório do Natlonal Resources Board 1934, p. 161. 
"' Veja-se a p. 10. 
• C. G. Bates e O. R. Zeasman, "Soll Eros!on - A Local and Natlonal Problem," 

Buearch Btdletin 99, agôsto de 1930, Univers!ty o! W!scons!n Agricultura! Experlment Statlon, 
p. H. 
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Quando se solta nos campos de engorda, nas terras de vegetação rasteira 
natural ou nas clareiras dás florestas, um número excessivo de bois e de car
neiros, as plantas que formam a camada vegetativa são destruídas até à raiz; 
as águas se escoam màis ràpidamente e, nesa altura, a erosão começa a sua 
obra destru1aora. 

Quando o colono derruba. as matas e arranca os tacos das árvores, com as 
raízes; quando revolve a camada vegetativa natural, ou cultiva o solo até re
duzi-lo a poeira, que é fàcilmente arrastada até mesmo por delgados lençóis de 
água; e, finalmente, quando estabelece a drenagem que faz as águas correrem -
mais celeremente para os valados e para os rios, êle aumenta a relativa porcen
tagem do escoamento. Mas se êsse escoamento não fôr feito .com cuidado, como 
tem acontecido cpm muitos agricultores, a drenagem, em vez de processar-se gra
dualmente, se fará em escala acelerada, arrastando, assim, para fora e para 
longe de qualquer possível uso, a crosta fértil do solo - o mais precioso dos bens 
do agricultor. O arrastamento da camada superficial do solo é a forma menos 
espetaculosa da erosão, mas, por isso mesmo, o seu tipo mais perigoso. Disso re- · 
sulta a diminuição gradual da produtividade por hectare das terras de cultura, à 
medida que vão sendo tirados da terra e com ela arrastados os elementos vitais 
para as plantas. Em breve, começam a aparecer as sangas, e eventualmente a 
terra está arruinada e o agricultor, aos poucos, se acha reduzido à condição de 
ter que amanhar uma terra sáfara, de areia grossa e seixos, para poder ganhar 
o pão de cada dia. 

Nas estações de experimentação agrícola, têm sido feitos estudos sôbre as 
perdas do solo e as várias causas dessas perdas. Na tabela anexa vão reproduzi
dos os dados sôbre a erosão, coligidos pelas Estações Experimentais do Serviço de 
Conservação do Solo em Bethany estado de Missouri. Segundo os resultados da 
inspeção, a média anual mais elevada das perdas de solo e de água foi encon
trada em terras de pousio (incultas), e a média seguinte mais alta foi achada 
nos terrenos continuamente cultivados de monocultura (neste caso, o milho) ; ao 
passo que as perdas são muito menores nos solos onde se faz a rotação de cultura, 
e nos solos cobertos de relva ou de vegetação rasteira, e são quase insignificantes 

• nas terras continuamente relvadas ou plantadas de alfafa. Dados de tanta pre-

PERDAS DE SOLO DEVIDAS A CULTURA - . 
•wwtl INSJGNlflCANT< 

ERVA 

• TRIGO 

MILHO 

ten a e 
POUSIO 

CADA CARRO REPRESENTA 3.67 TONELADAS Ml:TRICAS POR HE<TARE 

Flg. 29 

cisão como êsses mostram a técnica agrícola, a ser estudada depois, que deveria 
ser adotada por todos os agricultores; técniea de que poderia resultar o equili
brio racional entre a renda da terra obtida pelo agricultor e a conservação do solo. 

Nenhuma nação, por muito vigorosa que possa parecer, poderá salvar-se do 
desastre de uma agrleultura em progressivo declinio. O sustento que ela tira da 
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terra, determinará o seu poder de resistência. No final das contas, o que o ne
gociante, o fabricante e o banqueiro têm, na forma de alimentos, de vestuário e 
de casa para morar, provém da terra. A prosperidade de que gôzam deriva, po
sitivamente, da prosperidade da terra. 

TABELA I. Média anual de perdas de solo e de água, d·e 1931 a 1933, inclusive. 
Estação Experimental de Bethany, estado de Missourt• 

[Aluvião-marga-Shelby, declive de 8 por c~nto, precipitação niédia 85,19 cm] 

TERRA CULTIVADA 

Cultivo continuo 

Milho, trato de terra 1. .... . .......... . .... . ............. . . .. . 
Milho, trato de terra 2 ... ..... . ... ... . , •....... ... ... . ... .... 

Rotação 

Trigo, trevo, milho .. .. ... ..... . ....... ...... .. ....... .. ...... . 
Trevo, milho, trigo .. ...... . ..... .... . . ... .... . . ........ ...... . 
Trevo (fertilizado), milho, trigo ....... ...... .... . . ......... . ... . 
Média doa tratos 3, -&, 5 e 6 .. . ., . .. .. ·" .... .. ...... . ......... . 

Cultivo continuo 

Alfafa .. . . .. .. ......... . ...... .... ... . . ..... ..... ... . •. . ... .. . 
Ervas ..... ..... ..... ... ... .... ... .. . .. . .. . . ....... .... ...... . 

Terra de pousio 

Superffoie revolvida a pá . .. . ... .. .. .. . .... ..... ... : .. . . .. . ... . 
Subsolo revolvido a pá .... ... ...... , .......... ... ............ . 

1 

Solo 
(tonelada 

por hectare) 

166.05 
136.21 

23.21 
16.11 
8.38 
22.20 

.43 

.72 

251.04 
164.59 

Á&ua (porcentagem 
de precipitação) 

24.59 
27.41 

10.68 
11.57 
8.64 
11.06 

3.41 
7.74 

26.02 
24.65 

Em geral, recai diretamente sôbre os encarregados efetivos .dos trabalhos 
agrícolas a responsabilidade pela erosão resultante dos métodos administrativos 
empregados na granja. Não pode haver dúvida alguma sôbre isso, pelo menos no 
que respeita aos que são ao mesmo tempo donos e administradores. Mas no que 
concerne a êstes últimos, que são também rendeiros <convém notar que é cada 
vez maior o número de fazendas que estão sendo exploradas por lavradores ren
deiros) , a responsabilidade principal recai sôbre o proprietário ausente. O in
terêsse primordial do agricultor rendeiro (e mais ou menos itinerante) é .tirar 
proveito da terra, e, a menos que seja coibido nas suas práticas, êle inevitàvel
mente utilizará o solo na conformidade de seu interêsse. Por outro lado, o pro
prietário, embora tàmbém interessado em obter renda da fazenda como dono da 
mesma, tem por principal objetivo ver que o seu patrimônio fundiário seja con
servado intacto. Por conseguinte, cabe-lhe a responsabilidade de selecionar os 
rendeiros que tenham de trabalhar na sua fazenda, de forma que ao mesmo 
tempo que a explorem, cuidem tam15ém de sua conservação. O proprietário de
verá exercer tôda a influência que puder, no sentido de obter de seus rendeiros 
que cumpram as condições que lhes tenha· proposto. Pa,ra isso; deverá selecionar 
judiciosamente os rendeiros, oferecendo-lhes incentivos em cláusulas contratuais, 
mas evitando o arrendamento a meia partilha, a curto prazo, e prestando-;lhes 
as informações de que precisem, bem como amistosa orientação. É claro que os 
credores hipotecários a longo prazo têm igual :responsabilidade. 

• Adaptado do livro de H. H . Bennett, "Dynamlc Actlon of Ralns ln Relatlon to Eroelon 
ln the Humld Regton," Transactions, American Geoph21sical Union, Fifteenth Annual Meetmg, 
1934, p. 4. 



, ,. 

TRANSCRIÇOES 

EROSÃO E PRODUÇÃO POR HECTARE 

w 
EROSAO PARCIAL 

w l_'IL ___ ____, 
C~A MACAROCA REPRESENTA ll6 QUILOS 

Fig. 30 

A locação agrícola, e tudo quanto lhe diz respeito, é a base não só do pro-· 
blema agrícola como do problema de conservação do solo. 

3 - Ribeiros, lagoas, rios · e lagos 

Um dos aspectos do programa de conservação a que se tem dispensado 
pouca atenção é o efeito produzido pela drenagem sôbre os ribeiros, as lagoas e 
sôbre outros cursos d'água de nascente." A prática da drenagem deu lugar, em 
certas localidades, ao desaparecimento de muitos lagos e lagoas e à redução do 
nível de água de outros. O desejo de reduzir o transbordamento dos rios na esta
ção chuvosa levou à desobstrução e à retificação dos canais por onde correm as 
águas das nascentes, a fim de que se escoem mais ràpidamente para os rios 
maiores. 

Devido a isso, algumas zonas de cabeceiras ficaram privadas de certos bene
fícios que recebiam das águas. Os riachos e pequenos cursos de água não con
tribuem tanto ,como outrora para as reservas subterrâneas d'água, e portanto, o 
armaz.enamento de água para ser· extraída a bomba. Em muitas regiões há menor 
quantidade de água pura na superfície para uso doméstico, para fins industriais 
e para abeberar os animais de criação. A baixa do volume da corrente nos rios 
durante a estação estival, torna-os menos capazes de dissolver eficazmente águas 
de cloaca e outras águas servidas, agravando, destarte, o problema da poluição 
das águas; além disso, há menos água para o uso individual de cada fazenda 
e para irrigação suplementar. Têm desaparecido peixes e aves silvestres de muitas 
regiões que eram antes seu habitat natural. A diminuição da água tem contri
buído para reduzir os meios necessários à recreação das coletividades ruralsí e 
em certos lugares perdeu-se a água, devido à sua escassez, como um dos e e
mentos cênicos de valor no embelezamento da paisagem. 

Outra perda foi o desaparecimento de pequenas cachoeiras em muitas das 
quais foram construídas usinas de fôrça, especialmente nos estados do norte, à 
medida que os colonos iam avançando para o oeste. Como refere a firma Dayton-

.., Vejam-se as pp. 31-34 e 43. 
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Morgan Engineering co.20
, por exemplo, em 1880 ainda existiam 253 instalações de 

fôrça hidráulica somente na região de drenagem de Muskingum, estado de Ohio . 

. ····-······. ~ . . . . 
: .•• -; \... LAGO DEVILS 

/ ~ ·.......... -· .. ''\,,' 
, ..... •• ''"t.J ~ 

:·· .... • ' "• .. j883,' ' ~ .... : . 

. 
,, .. 
··. 

.. 
1 
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Fig. 31 

A construção de serrarias e de moinhos de farinha de' trigo, movidos 
a fôrça hidráulica, coincidiu com a execução do plano de canais de Ohio. 
Quase todos os rios na vertente do Muskingum tinham, nessa época, uma 
ou mais dessas pequenas instalações de fôrça hidráulica para acionar 
moinhos de farinha de trigo e fornecer fôrça motriz para trituração das 
rações e para o funcionamento de pequenas oficinas de trabalhos gerais 
ou fábricas. Quando os canais caíram em desuso; essas pequenas insta
lações de fôrça hidráulica foram abandonadas gradualmente, em parte 
por falta de água e em parte por haver carvão de pedra de fácil alcance. 
Essas primeiras instalações eram na. maioria em quedas de água de pouca 
altura, simples e de ligação direta e de pequeno custo. 

O desaparecimento da maioria dessas instalações locais teria de ocorrer, 
mesmo sem ser por motivo da falta de água, por causa da concorrência das gran
des emprêsas fornecedoras de eletricidade e das grandes emprêsas industriais 
ajudàdas por sistemas eficientes de transporte; contudo, é muito provável que a 
produçao descentralizada oe íôrça motriz e a descentralização da indústria ve
nham a desempenhar um novo e importante papel na economia nacional dos 
Estados Unidos. Nesse caso, um novo abastecimento regular d~ água nas ·reprêsas 
dos pequenos rios assumirá uma nova importância. 

Há divergência de opinião entre os engenheiros quanto à influência que as 
águas de nascentes possam ter nas inundações e na corrente de água dos prin
cip!Lis rios dos grandes sistemas fluviais. Mas a opinião geral nos Estados Uni-

• Documento publicado pelo Departamento de Obras Públicas de Ohio, 1931. 
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dos, ao que parece, é que, embora a regularização das águas de nascente levada a 
efeito pelo reflo;restamesto em larga escala possa ter influência, a regularização 
pela construção e conservação de lagoas, reprêsas, reservatórios e lagos poderá 
ter muito diminuta influência sôbre as enchentes nos rios principais. Um estudo 
extraprofissional das asserções dos engenheiros deixa forte impressão de que êles 
estão pensando principalmente em eliminar em vez de contribuir para o contrôle 
das enchentes. Parece haver base para se concluir. primeiro: que o contrôle das 
águas de cabeceira não pode eliminar as enchentes; mas, segundo, que o retarda
mento simultâneo da vazãçi das águas em tôdas as cabeceiras de rios, em um 
sistema fluvial, tornará menos dificil o contrôle da elevação e da baixa das águas 
nas principais artérias fluviais. Ésse ponto de vista não deixa de ter apoio técnico 
do maior conceito, especialmente na Europa, possuidora de muito mais expe
riência que os Estados Unidos em trabalhos desta natureza. O falecido Allen 
Hazen, engenheiro altamente competente, disse: 

Os lagos e reservatórios desempenham às vêzes um importante papel 
na ·modificação e redução do fluxo das águas dos riachos que saem dêles. 
A vazão total não é reduzida mas sim distribuída por um periodo mais 
longo. Alguns reservatórios normalmente estão vazios e sempre em 
condições de armazenar as águas das enchentes. Outros reserva
tórios foram construidos para conservar água para navegação, irriga
ção, fôrça motriz ou para abastecimento público. Tais reservatórios 
também têm capacidade para reter as águas das enchentes, mas sua ca
pacidade é variável. Os prados que ladeiam muitos rios são invadi
dos pelas águas dêstes quando na fase de enchente, e a retenção das 
águas nos prados tende a reduzir a intensidade máxima da inundação do 
vale situado em nível mais baixo, uma vez que prolonga por mais tempo 
o espraiamento e a vazão das águas. Em outros casos há unia im
portante quantidade d'água armazenada no solo. Tôdas as águas 
armazenadas, seja principalmente para o contrôle ·das enchentes, seja 
para gerar fôrça motriz ou para qualquer outro fim, tenderão a reduzir 
as enchentes."" 

Não se trata da influência de um só riacho, de um reservatório de moinho 
ou de um lago sôbre o fluxo das águas da artéria principal de um grande sistema 
fluvial, mas sim da influência dêsse fluxo sôbre milhares ·de charcos, alagados, 
pântanos, reservatórios, lagos, ribeiros e pequenos afluentes, em combinação com 
as práticas agrícolas que retardam o escoamento, e, simultâneamente, estimulam 
a infiltração das águas em tôda a área de cabeceiras de rios . 

Conquanto se possa atribuir aos proprietários de terras e às emprêsas de 
serviços de drenagem, por causa de seus objetivos e dos métodos que empregam, 
a responsabilidade imediata pelo desaparecimento de lagoas e de lagos das áreas 
de vertentes, e pela falta de regularização das águas de cabeceiras, cabe também 
uma culpa correspondente à classe dos engenheiros, em geral. Se êles tivessem 
dispensado tanta atenção aos problemas da vertente quanto dispensaram aos 
problemas dos grandes rios, poderiam ter influído para um melhor tratamento 
das águas da vertente, em parte por meio de uma campanha educativa dirigida 
aos proprietários de terras e às emprêsas de drenagem, e em parte estimulando 
legislação reguladora da disposição das águas. 

No curso do último meio século, a atenção dos engenheiros hidráulicos se tem 
concentrado com excessiva exclusividade nos empreendimentos de grande vulto: 
contrôle das inundações, construção de diques e revestimentos de margens; ins
talações hidra-elétricas em larga escala, construção de grandes reprêsas e gran
des açudes. Isso é justificável, pois novos e admiráveis adiantamentos da ciência 
e da engenharia, adquiridos durante os últimos ciqüenta anos, têm sido postos à 
disposição da humanidade; há, .em geral, melhor· conhecimento sôbre as águas 
em grandes massas; maior accessibilidade de materiais, como sejam, aço e ci
mento e de máquinas mais possantes, como dragas, cábreas e transportadores. 
É natural que os engenheiros desejem empregar êsses novos conhecimentos. 
Outro fator de maior importância tem sido a intromissão de especuladores de 
tôda espécie, que se têm aproveitado do ensejo para estabelecer povoações em 
áreas caracterizadas por terras férteis mas desprovidas de água; ou então em 

.. Hazen, op. cit., pp. 149, 150, 151. 
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áreas sujeitas a grandes enchentes periódicas. Grupos como êsses é que têm 
clamado e feito pressão para forçar a aplicação, ao seu problema, dos novos co-; 
nbecimentos da engenharia. A combinação dêsses fatôres - técnico e econômico 
- na ausência de freios sociais, é que tem influído para forçar a classe de en
genheiros a dar atenção quase exclusiva às obras de vulto. · 

Para usar de justiça, cumpre dizer que a engenharia tem construido obras 
• de grande valor social, e que, graças à sua ação, extensas áreas foram ~rans
formadas em lugar seguro para habitação e para produção; e cumpre acrescen
tar que o descuido a que se têm relegado os pequenos mananciais foi devido ao 
fato de que só recentemente as pesquisas revelaram o importante papel desem
penhado na vida do homem por essas pequenas nascentes. 

Seja qual fôr a responsabilidade que caiba à engenharia, são também espe
cialmente responsáveis as coletividades e os governos . Na ptóxillla secção expo
mos o que se poderá fazer para corrigir os erros do passado, e para usufruir os 
benefícios decorrentes da utilização das águas e da conservação dos solos. 

CABECEIRAS FLUVIAIS REGULARIZADAS, 



.. 

Resenha e Opiniões 

Ligeiras notas a respeito do quadro da 
imigração no Brasil a parti:r de 1820 

O 'quadro que apresentamos neste 
trabalho atualiza um quadro seme
lhante, publicado por um de nós (Nei
va) em 1945, mas que havia sido ela
borado em fins de 1943 para apresenta
ção ao Primeiro Congresso Brasileiro 
de Economia . 

No trabalho ao qual o aludido qua
dro serviu inlcialmente (Neiva, Artur 
Hehl - O Problema Migratório Brasi
leiro - Rio de Janeiro: Imprensa Na
cional, 1945), encontra-se a relação das 
fontes que foram utilizadas para a sua 
elaboração. Neiva jamais o considerou 
como trabalho original, mas êle serviu 
de base ao gráfico que também faz par
te daquele trabalho e no qual ficou, 
pela primeira v~z, traçado o movimen
to imigratório pa;ra o Brasil, segundo 
os dados então disponíveis, de acôrdo 
com a técnica usual em demografia 
para êsse fim. 

Já naquela época, ao comentar o 
gráfico, acrescentava Neiva, p. 34: "Pe
lo mesmo ve1ifica-se não só a irregula
ridade da imigração para o Brasil, como 
ainda as divergências entre os dados, 
que fornecem, pela simples compara
ção. 

"Isto prejudica, evidentemente, o 
conjunto de dados, diminuindo a con
fiança que possam merecer, muito em
bora se trate, em qualquer dos casos, 
de dados oficiais. 

"li:, por conseguinte, mister que al
gum pesquisador consciencioso· se de
dique a um trabalho de revisão, provà
velmente exaustivo, mas que será de 
grande utilidade para o pais." 

Hoje, utilizando novamente êsse 
quadro, é preciso salientar, mais uma 
vez, que ainda não foi levado a efeito 
um trabalho conjunto de critica his
tórica, debulhando as fontes primárias 
existentes, para que se chegue efeti
vamente ao total certo e definitivo do 
número de imigrantes entrados no Bra-
sil desde 1820. · 

~sses dados presumlvelmente se
rão encontrados no material de arqui
vo existente no Arquivo 'Nacional, ao 
qual por fôrça de lei, devem ser reco-

lhidos os documentos de valor históri
co, ou talvez ainda nas próprias re
partições de -origem, nos Ministérioa 
competentes. 

Outrossim, não foram examinados 
convenientemente os relatórios dos vá
rios Ministérios interessados na questão 
durante todo o período em aprê~o . .In
felizmente, relatórios no Brasil tell). um 
tropismo especial para fundo de gaveta, 
e os informes por vêzes preciosos que 
contêm ficam perenemente olvidados à 
falta de pesquisadores. · 

Quando Neiva elaborou seu traba
lho, em 1943, baseou-se, principalmen
te, na compilaQão feita por Tavares 
de Lira e publicada às pp. 291-292, vol. 
I do Dicionário Histórico, Geográfico e 
Etnográfico do Brasil, em 1922 . . 

Lira, por sua vez, se utilizara dos 
estudos feitos em 1908 pela antiga Di
retoria G.eral de Estati~tica, publicados 
no Boletim Comemorativo da Exposiç4o 
Nacional daquele ano. 

Até onde vão nossas pesquisas, esta 
foi a primeira tentativa feita entre nós 
para apre.sentar, em campo tão vasto, 
resultados sinóticos. 

Que, entretanto, tal compilação 
ainda é insuficiente, será demonstra
do por alguns casos pesquisados recen
temente por Carneiro, e de que damos 
alguns exemplos a seguir. 

Em 1824 não consta no quadro a 
entrada de nenhum alemão. Ora foi 
nesse ano que, conforme se pode ·ler 
por exemplo no livro de Tschudi, Reisen 
durch Sudamerika (Leipzig: F. A. 
Brockhaus,· 1865, vol. III, p. 200), en
traram no Brasil 342 alemães enviados 
por Schãffer e que foram dirigidos so
bretudo para Nova Friburgo. 

No ano de 1845, figura no quadro o 
número de alemães entrados como sen
do de 53. Ora, naquele ano entraram 
no Brasil, a partir de 9 de junho, os 
alemães que foram enviados por Delrue 
para a colonização de Petrópolis. :S: 
possível que no conjunto dêstes hajam 
vindo alguns em 1846J onde o quadro 
não registra a entraaa de um único 
alemão (ou mesmo austríaco). Ora, 
êsses alemães são enumerados e exa
minados em vários trabalhos, como por 
exemplo o. de Américo Jacobina Lacom-
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be, Paulo Barbosa e a Fundaçã.o de Pe
trópolis (Petrópolis, 1940, pp. 15-18), e 
no Hugo de Lima Câmara, "Estudos sô
bre imigração e colonização, referentes 
ao estado do Rio de Janeiro" (Revista 
de Imigração e Colonização, ano IX, n.0 

3, 1947, pp. 28-29) no · de Ph. Arbos -
Petrópolis, Esbôço de Geografia Urbana 
(transcrito no Boletim Geográfico, ano 
IV, n.0 37, 1946, p. 24), e ainda no Re
latório de 1847 da Repartição dos Ne
gócios do Império, apresentado à As
sembléia Geral Legislativa pelo minis
tro e secretário de estado Joaquim 
Marcelino de Brito. Pelo conjunto dês
ses trabalhos verifica-se que, de 16 de 
junho a 8 de novembro de 1845, Delrue 
fêz chegar ao Rio de Janeiro 2 311 pes-. 
soas, entre as quais 1200 crianças e 
menores de 18 anos, tendo se registado 
aliás, logo nas primeiras semanas ·uma 
grande mortalidade entre os -recém
Vindos, conforme se pode ler em Han
delmann na sua História do Brasil (tra
dução feita pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro p. 490). Pereceram 
ao todo 314 pessoas. 

Uma tal cifra nos faz recordar a 
alta mortalidade observada entre os 
suiços que para aqui se dirigiram, em 
1819, com destino a Nova Friburgo. De 
2003 pessoas 213 faleceram de varíola, 
a bordo dos diferentes navios. Chega
ram pois ao Rio de Janeiro 1790 pes
soas, ·sendo que êsse número é o que fi-: 
gura · no presente quadro em lugar do 
total de 1680 fornecido nos quadros an
teriores. :l!:sses imigrantes que deixaram 
os portos de Amsterdam e Rotterdam 
entre 11 de setembro e 11 de outubro 
de 1819, aqui chegaram em fins de no
vembro. Destarte devem figurar como 
entrados em 1819 e não como entrados 
em 1820. <Ver Afonso de E. Taunay -
"O Diário do Cura Joye" - Jornal do 
Comércio, 6-8-1944) . 

Ainda quanto a 1854, encontram-se 
dados intéressantes no relatório apre
sentado à 3.8 Sessão da 9.8 Legislatura, 
e referente a 1855-1856, do visconde de 
Abaeté, ministro dos Negócios Estran
geiros. Ali, discutindo o ano de 1854, 
mostra o visconde de Abaeté que ha
viam emigrado dos principais portos 
europeus, 394 694 pessoas, das quais se 
haviam dirigido para os Estados Uni
dos 313 747, fornecendo a seguir um 
quadro, por pôrto de entrada, mostran- · 
do que o Brasil, naquele ano, recebera 
18 646. O quadro de Tavares de Lira 
acusava apenas 9 189 imigrantes para 
aquêle ano. Em nosso quadro, utiliza
mos a cifra total fornecida pelo vis-

conde de Abaeté. Na impossibilidade de 
distribuir êste total pelas nacionalida
des computadas no quadro, incluímos 
na coluna "Diversos" a diferença a 
mais entre ·o total de· Tavares de Lira 
e o de Abaeté, ficando, todavia, com
preendido que entre aquêles "Diversos" 
haverá muitos alemães, italianos e ou
tros pertencentes a nacionalidades es
pecificadas, naquele ano, pelo quadro 
original de Lira. 

Nas Obras Completas de Rui Bar
bosa, vol. VI, 1889, T. IV - Queda do 
Império", lê-se à p. 3, um artigo de 
.Rui para o Diário de Noticias, forne
cendo a cifra de 130 056 imigrantes en-
trados no Brasil em 1887. O quadro de 
Tavares de Lira dá, para aquêle ano, 
apenas 55 965 imigrantes. Utilizando a 
cifra total fornecida por Rui Barbosa, 
procedemos de maneira idêntica à ado
tada para o ano de 1854, classificando 
como "Diversos" a diferença a mais 
entre o total de Rui e o de Tavares 
Lira, fazendo-se necessária a mesma 
ressalva acima. , 

Foram essas, em resumo, as princi
pais alterações feitas no quadro que 
Neiva publicou em 1945. Outras, de me
nor monta, julgamos desnecessário re
ferir. 

Pelas alterações feitas verifica-se 
que o quadro em causa, o qual vem 
sendo sucessivamente utilizado desde 
então, peca evidentemente, por falta. 
Em nenhum caso · encontraram as pes
quisas de Carneiro qualquer êrro por 
excesso. 

:l!:ste fato não sõmerite põe em relêvo 
as ressalvas apresentadas por Neiva 
e acima transcritas, como ainda vem 
mostrar, de maneira candente, a ne
cessidade imperiosa de que o problema 
numérico dos imigrantes entrados no 
Brasil a partir de 1820 seja retomado 
urgentemente e com espírito crítico, 
procurando utilizar de maneira ampla 
e tão completa quanto possível as fon
tes primárias existentes, além de con
firmar de maneira absoluta a conclu
são 5.8 de Neiva, à p. 40 do seu traba
lho citado, de que "as estatísticas imi
gratórias brasileiras, embora existam 
desde 1820, são falhas". 

Passando a outro aspecto, toma-se 
necessário dar alguns esclarecimentos 
a respeito do presente quadro, onde al
guns erros mais. flagrantes foram corri
gidos, mas onde - note-~e bem - ain
da existe muito por corrigir. 

Assim, por exemplo, no novo qua
dro aparece uma epígrafe "sírio-liba
neses". Essa epigrafe substitui a de 



RESENHA E _QPINiõES 847 

"turco-árabes" utilizada por Tavares 
de Lira e por Neiva. A razão da substi
tuição é a seguinte: no periodo consi
derado e abrangido pela estatistica, 
tanto os sirios como os libaneses que, 
sabemos, vieram para o Brasil em quan
tidades apreciáveis, estavam incorpora
dos ao antigo Império Otomano. que 
sõmente se esfacelou definitivamente 
depois da primeira guerra mundial, 
multo embora os estadistas do século 
XIX já considerassem a Sublime Porta 
como o "homem doente da Europa". Os 
árabes também faziam parte do Im
pério Turco, explicando-se assim a ra
zão de ser da designação empregada 
então. Cabe aqui entretanto a ressalva 
de que é possível a existência de ver
dadeiros turcos ou de árabes legitlmos 
em qualquer das parcelas apresenta
das; serão contudo casos individuais, 
hoje inapuráveis pràticamente, e que 
devem desaparecer no melo da massa, 
consideràvelmente maior, de imigrantes 
provenientes das 'atuais República da 
Siria e do Liba.no. 

Houve, contudo, um fato interes
sante, também pôsto em relêvo por Car
neiro; o periodó de grandes entradas 
de verdadeiros turcos no Brasil é o que 
se estende de 1920 a 1928. As causas 
dessas entradas não são difíceis de se
rem analisa.das tendo-se em conta. o 
estado de pertu'rbação politica. e social 
daquele recanto do .Oriente Médio de.;. 
pois de 1920 até a consolidação do re
gime renova.dor, para a Turquia, de 
Musta.fá Kemal Ataturk. Entraram en
tão nesses anos, mais de 20 000 turcos, 
dos' quais, entretanto, a quase totali
dade se retirou do Brasil por motivos 
ignorados e que, em conseqüência, não 
figuram no quadro que só inclui sepa
radamente as nacionalidades mais im
portantes do ponto de vista de sua con
tribuição à formação das populações 
brasileiras . 

Esta questão nos conduz a um exa
me de coeficiente de fixação. Em seu 
trabalho referido, Neiva examina o as
sunto às pp. 39-40 e, à falta de dados, 
admite com tôdas as ressalvas devidas, 
a taxa 'de 40 % como proporção dos imi
grantes que se retiraram do pais. 

Ainda subsistem os· motivos ali 
apontados por Neiva que tornam indis
pensável o cálculo do coeficiente de fi
xação. Que a cifra dada não é exage
rada pode ser demonstrado pelo se
guinte fato apurado por Carneiro: anos 
houve em que as saídas de imigrantes 
foram maiores do que as entradas. Re
ferindo-se ao estado de São Paulo, pode 
11er çompulsado a respeito o relatório 

do governador Jorge Tibiriçá, de 14 de 
julho de 1906, no qual se salienta o fato 
de que, em 1903, entraram em São 
Paulo 18 161 imigran~es e saíram 36 410. 
Em 1904 entraram 27 751 e saíram 
32 679, e só em 1905 é que o saldo nos 
foi favorável. Nos últimos .anos, depois 
da segunda guerra mundial, houve 
também grande porcentagem de sai
das, provenientes principalmente da
queles que se refugiaram no Brasil 
para escapar à conflagração. 

Uma etnia da maior importância 
para o Brasil, e que por isso foi inclui4 

da no quadro com uma epigrafe pró
pria, quando nos quadro6 anteriores 
figurava em "Diversos", é a japonêsa. 
Começaram a entrar, como se pode ve
rificar da tabela V, p. 127 do trabalho 
de Neiva citado, desde 1908. Antes disso, 
as nossas estatisticas não acusam sua 
vinda para o Brasil; entretanto pes
quisas de Carneiro mostram que, atra
vés de estatísticas japonêsas, entraram . 
em nosso pais, de 1885 a 1907, 34 japo
nêses, os quais devem estar incluidos 
na epigrafe "Diversos" dos quadros an
teriores. t de interêsse salientar que, 
dentre tôdas, foi a imigração japonêsa 
que deu o mais alto coeficiente de fi
xação entre nós. 

No julgamento pois da contribui
ção de um determinado povo à compo
sição da população brasileira, não bas
ta, é óbvio, considerar apenas as en
tradas, mas sobretudo o coeficiente de 
fixação. 

:S:sse coeficiente varia não somente 
entre os diferentes povos entrados, po
dendo-se citar como exemplos extremos 
o japonês e o turco, mas ainda em re
lação ao local a que se dirigiram. Assim, 
entre os italianos, o coeficiente de fi
xação foi multo ma.is alto entre squê .. 
les que 5e dlrlglram para as colônias 
do sul do que entre aquêles que foram 
trabalhar nas fazendas de café. 

No quadro que ora apresentamos 
não foram es~clficados os norte-ame
ricanos, que estão incluídos em "Diver
sos" apesar de figurarem em lugar de 
destaque na lista dos entrados, espe
cialmente nos últimos 20 anos. Pequeno 
tem sido o seu coeficiente de fixação. 
Claro que não nos referimos, sob êste 
ponto de vista, aos norte-americanos 
que para aqui emigraram logo depois 
da guerra de secessão e que se locali
zaram em vários pontos do país - ba
cia amazônica, estado do E. Santo, pro
ximidades de São Paulo - os quais, 
efetivamente, aqui se radicaram. dei
xando descendência bastante nume-
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rosa e alguns traÇQs de sua passagem, 
como por exemplo o nome de Vila 
Americana, em São Paulo. 

Finalmente, é preciso salientar ain
da que, na utilização do quadro ora 
apresentado, faz-se mister ter em con
ta as profundas modificações de natu
reza política ocorridas na Europa a 
partir dos tratados de Versailles, Tria
non, Saint Cloud e Nevelly, que con
cluiram a primeira guerra mundial. 

De 1850 em diante as modifica
ções de fronteira havidas na Europa -
as da guerra da Criméia aprovadas 
pelo Tratado de Paris, de 1856; a do 
Sleswig depois da guerra entre a Prús
sia e a Dinamarca; e a cessão da Al
sácia Lorena à Alemanha em 1871 -
foram pequenas até 1919, com exceção 
das da região balcânica. 

A situacão de equilíbrio político e 
militar na Europa vitoriána refletiu-se 
em nossas estatísticas imigratórias e no 
quadro que as es2elha, pois até 1920, 
de quando pode ser datado, grosso 
modo, o aparecimento dos estados de 
sucessão, conseqüente à primeira guer
ra mundial, certas nacionalidades não 
podiam, de forma alguma, aparecer em 
epigrafe, sendo hoje pràticamente in
viável destrinçar, com exatidão, a tra
ma complexa das várias etnias que po
liticamente pertenceram a grandes im
périos compósitos. 

Assim, por exemplo, todos os hún
garos, iugoslavos, tchecos e parte dos 
poloneses, estavam incluídos na epigra
fe "austríacos" pois que eram súditos 
da velha monarquia dos Habsburgos 
que também inclui, até 1859, parte dos 
italianos. 

Por outro lado, a maior parte dos 
poloneses e todos os baltas, como por 
exemplo os lituanos, letões, estonianos 
e finlandeses, figuravam · nas estatís
ticas do Itnpério Russo. 

Não é possível afirmar com segu
rança, mas existe a maior probabili
dade de que sejam de poloneses as par
celas' que, a partir principalmente de 
1876 a 1891 e depois de 1908 a 1914, fi
guram na coluna sob a epígrafe "rus
sos". Hoje em dia será impossível, a 
não ser em casos isolados, conseguir 
a solução definitiva desta questão. 

São êsses os principais esclareci
mentos que nos cumpria fornecer. 

Artur Hehl Neiva e 
J. Fernando Carnetro • 

Atualidade matogrossense face à 
colonização nacional 

O Cel. Frederico Augusto Rondon, 
representante do I.B.G.E. no Conse
lho de Imigração e Colonização, em re
cente palestra proferida na Rádio Jor
nal do Brasil, teve o ensejo de pronun
ciar-$e sôbre a "Atualidade Matogros
sense Face à Colonização Nacional". 

"A simples vista de uma carta geo~ 
gráfica do Brasil, Mato Grosso impres• 
siona por sua considerável extensão 
territorial - mais de 1 262 000 km' -
e ainda mais pela posição geográfica, 
relativamente ao conjunto das unida
des brasileiras - diz inicialmente o Cel. 
Rondon. 

Norte amazônico, leste planaltino, 
altos campos e matas no sul, grande 
pantanal no oeste, chapadões secos no 
noroeste, quedas d'água no sueste, 
Mato Grosso - prolongamento histó
rico e geográfico de São Paulo - é bem 
uma síntese do Brasil das esmeraldas, 
qu~ tanto fascínio exerceu no e$I>irito 
das primeiras gerações patricias, dos 
paulistas que, apenas há dois séculos, 
em sua extensão rumo ao oeste, tra
çaram em rasgos de heroísmo, no con
tinente sul-americano, a grandeza ter
ritorial do Brasil. 

Estendendo-se de norte a sul ...:_ 
prossegue o Cel. Frederico A. Rondon 
- entre 8º 30' e 24º S., nenhum outro 
estado supera Mato Grosso na escala 
de latitudes, com todos os reflexos sô
bre o clima, o revestimento florestal, 
a pluviosidade, ~. conseqüentemente, 
na variedade da produção agrícola e 
nas possibilidades da exploração ex
trativa. No norte, seringais nativos do
minam os vales amazônicos, accessiveis 
já ao transporte automóvel, pelas vias 
terrestres que conduzem a São Paulo e 
aos portos de Cuiabá e do Alto Para
guai. Os garimpos do leste e do centro
sul formigando nos· vales dos afluen
tes' do Araguaia e do Paraguai, com
provam a · abundância de ouro e dia
mante dos cascalhos revolvidos com 
aquela mesma fé e tenacidade que fi
zeram do bandeirante um super-ho
mem. A agricultur~ e a pecuária ates
tam por tôda parte, especialme~te. nas 
terras sulinas e nos vales access1ve1s ao 
transporte fluvial ou terrestre, a fera
cidade do solo e o apêgo do homem na
tivo ao seu torrão. A poaia dos vales 
privilegiados do Alto Araguaia, as flo
restas de babaçu do Jauru-Guaporé, 
cortados pela rodovia Cáceres-Vila 
Bela e pelos cursos navegáveis dos men-
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clonados rios; as madeiras de lei, para 
não mencionarmos senão riquezas ime
diatamente accessiveis e exploráveis 
em boas condições econômicas, sã.o ou
tras tantas possibilidades matogros
senses à espera de iniciativas, de bra-
ços e capitais. · 

Em flagrante contraste com aque
la extensão territorial e esta variedade 
extasiante de climas, solos e riquezas, 
de rios perenes, navegáveis e piscosos, 
que se irradiam por todos os quadran
tes do Planalto Matogrossense, está a 
ocupação humana, uma população das 
mais rarefeitas do pais. Com seu es
casso meio milhão de habitantes -
0,34 hb/km', índice de população rela
tiva cem vêzes menor que a de São 
Paulo, apenas superior aos do Amazo
nas e dos territórios do Guaporé, Rio 
Branco e Amapá o estado de Mato 
Grosso ainda é, literalmente, na maior 
parte de suas referidas zonas, o deser
to verdejante que tanta impressão cau
sara aos explo).'.adores que o palmilha
ram no século passado, ou o impérvio 
domínio de nações ameríndias que ape
nas ensaiam os primeiros contactos com 
a ciVillzação brasileira. 

Aquêle fascínio, porém, - escla
rece o conferencista - exercido pelas 
terri;ls do oeste sôbre o espírito ban
deirante, que levou as monções a arri
bar nas margens do Cuiabá, através 
de mil vicissitudes criadas pelo sertão 
bruto, haveria de perdurar e transmitir
se de geração a geração - pois, era obra 
de virtudes inatas de raça luso-brasilei
ra - e manter o fogo sagrado da brasi
lidade dinâmica e, após a expansão ru
mo ao oeste, conservar a posse das ter
ras tão penosamente conquistadas, 
aquêlea preciosos limites ocidentais que 
tanto nos distanciaram <Ao meridiano de 
Tordesilhas. A marcha para oeste j a
mais cessou, desde os idos coloniais; 
a trilha das bandeiras continua palmi
lhada. Outras se abrem a novas cor
rentes humanas, através de Goiás e do 
Triângulo Mineiro. A Estrada de Ferro 
Noroeste haveria de tornar as memó
rias excelsas de Afonso Pena e Rio 
Branco também imorredouras nos co
rações matogrossenses. Fazia-se, en
tretanto, mister que outras circuns
tâncias econômicas imperassem, nos 
celeiros humanos dó Brasil, para que 
tomassem vulto as correntes migrató
riaf que buscam o oeste. O aumento 
vegretativo da população, o esgotamen
to ou a valorização das t~rras, a con
corrêlljlia do imigrante rurícola, a in
clemência das sêcas seriam, em tempo, 
outros tantos estímulos, para a dese-

jada migração nacional aos quais se 
associam, num sentido positivo possi
bilidades econômicas de Mato Grosso. 
E lá se encontram, como a testemu
nhar a vitalidade dessas correntes mi
gratórias, cêrca de 72 000 brasileiros do 
Nordeste, Leste e Sul (17% da popula
ção do estado) e 22 000 alienígenas (ou 
sejam 5% daquela população), segun
do dados do censo nacional de 1940, 
que devem estar largamente ultrapas
sados pelos atuais índices çlemográfl
cos. 

Após os movimentos produzidos 
pelas indústrias extrativas - a borra
cha, a poaia, o ouro, o diamante - e 
a expansão comercial da E. F. Noro
este, chegaria o momento da coloniza
ção propriamente dita, da ocupação 
da terra por agricultores erradicados 
de outras regiões brasileiras, em busca 
de glebas accessíveis a suas economias. 
O · êxito da Colônia Nacional de Dou
rados e, mais recentemente, o da colo
nização privada, no vale do Alto São 
Lourenço e na Chapada Matogrossense, 
que está fazendo da estacionária po
voação de Rondonópolis, à margem ® 
Tadarimani, um dos ~is promissores 
centros de a.tivldade agrícola do esta
do, são provas incontestávellS, não sõ
mente das condições propicias, que o 
grande estado oferece- à imigração co
lonizadora, mas também da existência 
de espontâneas correntes humanas que 
buscam, incessantemente, num ritmo 
crescente, as terras matogrossenses, 
onde já se alinham, prenunciando a 
expansão fatal, os cafezais do futuro. 

Há de haver algo de concreto, de 
interêsse palpável, de lucrativo e se
guro, naqueles empreendimentos que 
levam brasileiros do Nordeste, Leste e 
Sul a tão longas caminhadas, multa 
vez de mala às costas, a arrostar as 
agruras da travessia por dilatados ser
tões, em busca das terras ferazes que 
lhes acenam com um futuro de paz e 
prosperidade. Há, certamente, multo 
a orientar e disciplinar, através do pla
nejam~to e da assistência que devem 
cal)er ao poder público, naquele tumul
tuar de iniciativas particulares que, por 
vêzes se distanciam dos objetivos so
e a ~ da colvmzação e dos mais altos in
terê.sses nacionais, mas cujo bom êxito 
interessa duplamente à economia bra
sileira, pelo estimulo da produção e 
pelo que· representa, como expansão e 
ajustamento da população ao território 
nacional. Cedendo o estado suas terras 
por baixo preço (ainda as há ao preço 
simbólico de Cr$ 1,00 por hectare!) con
correndo o govêrno federal com os ne-
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cessários recursos financeiros e orien
tação técnica, abrir-se-iam à iniciativa 
privada, em · tetras matogrossenses, as 
mais amplas possibilidades de expansão, 
através da colonização nacional. Resta
ria a obra de assistência social, finan
ceira e técnica aos colonos, através da 
organização cooperativa. O Instituto de 
Colonização Nacional, em colaboração 
com o govêrno estadual, empenha seus 
melhores esforços para que sejam aten
didos êstes aspectos da colonização ma
togrossense, através de uma legislação 
ajustada aos interêsses dos núcleos 
agrícolas nascentes e de medidas ou
tras, de âmbito federal, que venham 
a facllitar o afluxo de novos colonos. 

As Pflavras do eminente brasilei
ro, senhor presidente Getúlio Vargas, 
- conclui o Cel. Frederico Rondon -
em seu recente discurso de Corumbá, 
vieram s;:onfirmar a alta compreensão 
do problema da colonização nacional, 
em Mato Grosso, indicando os excessos 
populacionais dos estados do Nordeste, 
Leste e Sul, como celeiros humanos 
onde suscitar novas correntes migra
tórias para o Oeste. Cumpre que os 
brasileiros conheçam cada vez mais e 
melhor as possibllidades dé Mato GroS
so; que o poder público remova os tro
peços e dificuldades por vêzes insupe
ri veis às iniciativas da colonização pri
vada, a única suscetível da expansão 
necessária e suficiente, para que o Bra
sil domine um dia, efetivamente, pela 
ocupação útil, as vastas regiões a cuja 
posse serena· e pacifica, fruto da ex
pansão territorial dos primeiros sé
culos da nacionalidade, correspondem 
as mais graves responsabilidades, no 
concerto das nações civllizadas". 

Cel. Frederico Aµgusto Ronàon 

ic 

Apreciações. ~bre. o valor dos sambaquis 
como indicadores de variações do 

nível dos oceanos 

Os sambaquis são constituidos por 
montes de conchas algumas vêzes com 
objetos liticos, cerâmica,' bem como 
verdadeiros fomos pré-históricos, de~ 
xados nos jazfkos pelos nossos indíge
nas.• As formas dêsses depósitos são 
extremamente diversas, porém, do pon
to de vista estratigráfico observamos 

1 E. Roquete Pinto Bxcurs/Jo ao LUorai e 
Jreg'4o dos Lagos do R'o Grande ào Sul, 
38 pp. s/dt. 

que há umá estratificação de origem 
humana. o problema da origem dêssea 
montes de conchas na orla litorânea 
constituiu objeto de pesquisas de gran
de número de naturalistas, geólogos, 
arqueólogos, etc., que percorreram o 
nosso litoral. Duas correntes princi
pais surgiram: 1 - os que consideram 
os sambaquis como de or*m artificial; 
2 - os que consideram os sambaquis 
como de origem natural. Os adeptos 
dessas idéias têm batalhado com gran
de fervor na confirmação de seus pon
tos de vista.• Uma terceira corrente con
cllladora, que os considera. como de 
origem mista, procurou demonstrar que 
ambos têm razão, pois os sambaquis 
tanto podem ser de origem natural 
como artificial! Nunui. recente viagem 
que fizemos ao litoral de Laguna no 
estado de Santa catarina pudemos 
observar com maior facilida'de as con
fusões reinantes. nesse campo de pes
quisas. 

Para nós, todos os sambaquis são 
de origem artificial (Foto 1) e os cha
mados "naturalistas"," adeptos da ori
gem natural dos sambaquis, estão equi
vocados, pois os depósitos de conchas 
deixados pelos oceanos na borda cos
teira constituem o que denominamos 
de "terraços" em geomorfol.ogia! Os 
depósitos naturais são resultantes do 
trabalho das vagas· de translação ou 
vagas obliquas; das correntes mari
nhas,• etc. 

• Sllvlo Fróls Abreu "O probl•a dos sam
baquis" ln BoJetim GeogrdfU:o, ano II, n,9 20, 
novembro de 1944, 1136/114$ e n.• 21, pp, 1298/ 
1311. 

·• Otbon Henry Leonardos Ooielle,ros e 
aambaqu'8, avulso n.• 87, 1938, 109 páginas. 

• O. H. Leonardo op. clt. (3). Os sambaquis 
mistos são colinas conchl!eras artltlclal!llilcons
truldas sõbre conchelros naturais (p. 4). 

• Sllvlo Frõls Abreu, op. clt. 2. expressão 
usada por êste autor para diferençar dos "ar
tltlclallstas" (p. 1139) .. Ver no fim do trabalho o 
"Quadro sumário das principais caractertstlcas 
dos "terraços" e dos "sambaquis". 

• O. H. Leonard os op. clt. (3) . Qs conchel
ros ou depósitos conchlferos podem "ser classi
ficados em três tipos: 1 - depósi tos natura'8, 
formados pela ação das vagas e correntes de 
mAré ; 2 - depósitos artificiais: 3 - <fenó.'ritoB 
mutos (pp. 1/2) e Antônio Teixeira. Guerra 
" Terraços marinhos" 1n .Bolettm Geogrdf(Co, 
ano VII, n.0 82, pp. 1158/1161. . 

• F . Ruellan "Aspectos geomorfolõglco. do 
litoral brasileiro no trecho compreendido entre 
Santos e o rio Doce" ln Boletim da Aasoefllollo 
dos Geógrafos BrasfürirOB, ano IV, n.• f. notem· 
bro de 1944, pp. 6/12 (p. 11) São Paulo. 

• A. R. Lamego "Restingas na costa do 
Brasil" 68 pp. mapas e Ilustrações. BCll. n.9 96. 
Serv. de Geologia e Mlneralo&'la do Klnlat6rlo 
de Agricultura, l946. 
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Foto,._. J. 

Nos depósitos algvtn<JB '141•68 temos delgados leitoa de areia que 
n4o ti!m maia que 0,50 a 1,00 metro de e:z:t6'184o, 11ori!m, de 11ovca 
es11easvra. A d'8poaig4o da8 conchas e o material a• encontrado 

atestam a origem artifwial doa aambaqvia. 

851 

Os sambaquis representam teste
munhos pré-históricos dos nossos an
tepassados não podendo ser confundi
dos com os "terraços" testemunhos de 
origem geológica (Foto 2). Em dois 

de nossos trabalhos' procuramos dar 
uma explanação mais ampla de nossas 
idéias acompanhadas de grande docu
mentação bibliográfica. 

í 
1Sm SAMBAOUI 

l 
T 

1,00m TERRAÇO OU SAMBAQUI ? 

TERRAÇO_ ESTRATIFICAyÃO DE AREIA E CONCHAS 

Fig. J. _;. Terraco e sambaqui do Perrichii 

• "Contribuição da. geomorfologta no estudo dos sambaquis" (no prelo do Boletim da 
Auootaç4o doa Geógra/oa Braatleiroa) e "Contribuição a.o estudo da geomorfologta e do qua
tern"1o do lltora.l de Laguna. (Santa Catarina) " , 1n .Revista Braatleira de Geografia, ano xn. 
n.0 4, 1950. · 
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Alguns autores, como Backheuser, 
procurarazn ver nos saznbaquis provas 
insofisznáveis do levantaznento da cos
ta.10 Porézn se êles tivessezn analisado 
meticulosaznente os diversos jazigos 
iriazn observar que a diferença entre 
os "casqueiras" ou "caznadas conchife
ras" e os saznbaquis é realznente enor-

me. Nos primeiros, cêrca de 80 a 95% 
do depósito é constituído de areias, dis
postas em leitos horizontais ou entre
cruzadas e no segundo há o dozninio 
das conchas, cêrca de 90%. :l!:stes exem
plos estão znuito bezn claros no terraço 
~ sambaqui do Perrichil, Ponta Rasa, 
(Laguna), etc. Na borda da lagoa do 

Foto "·º e 
Leitoa de conchas e arewa estratificados horizontalmente nas mar
gens da lagoa de lmarui , constituindo o terraço aob o aambaqut . 

Obaervam-se claramente os lettos de areta e sua eapessura. 

Foto n .• 3 

As caieiras silo as maiores reaponsdveia pelo desaparecimento dos 
sambaquis, por causa da tntraçllo das conchas. A foto acima fot. 
t i rada na caieira de Ponta Basa, onde o caboclo ea:plora o aam
baqui que está localizado sôbre o terraço (casqueiro ou camada 

conchífera). 

· 10 E. Backheuser Fa(Za litort1nea do Brasil Meridtotial, R.lo de Janeiro, 1918; e "Os sam-
baquis cro D. Federal" ln Breve notfcíti sôbre a geologíti do D . Federal e seus sambaquis 80 pp .. 
mapas, ilustrações. Conselho N. de Oeogra.fla, 1946. 
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.. 
Imaruí por exemplo, temos um terraço 
de 1,00 a 1,50 ms. de altura capeado por 
um jazigo pré-histórico de uns 13 me
tros de altura (Fig. 1). Do ponto de 
vista genético tivemos primeiramente 
a· formação de um terraço produzido 
pelo ·recuo das ãguas ou levantamento 
da borda litorânea. Posteriormente os 
indígenas aproveitaram êste ponto 
emerso para se agruparem e comerem 
as suas ostras e berbigões deixando seus 
restos de cozinha acumulados. Do panto 

.de vista morfológico temos um monte 
de conchas cuja origem foi distinta: 1 
- ação acumuladora do mar "casquei
ro" ("terraço"); 2 - ação acumul~ora 
do· homem (sambaqui) . Embora uma 
formação esteja sôbre a outra, as ori-

gens são bem diferentes, assim como 
sua importância na paisagem física e 
cultural presente e passada. 

Concluindo temos que os "pseudo
sambaquis'"1 (casqueiras) não devem 
ser confundidos com os sambaquiB 
(Kjoekkenmoeddihgs) de origem hu
mana. Os primeiros atestam indiscuti
velmente uma variação entre terras e 
á,guas, e os segundos testemunham a 
existência de povos pré-históricos na 
região onde são encontrados (Foto 3) 
semelhantes jazigos. Por conseguinte 
não devemos considerar os sambaquiB 
como prova de variação do nível dos 
oceanos, pois nada mais são que jazi-
gos pré-históricos. · 

Quadro sumário elas principais características elos terraços e tios sambaquis · 

Terraços (Sambaquis de origem natural) 

1 - Estratificação em camadas horizontais ou 
entrecruzadas. 

2 - Leitos de areia multo tina alternando 
com leitos de conchas Inteiras ou partidas, 
porém, a quantidade de areia é graiide e 
a porcentagem de conchas é pequena. 

3 - O material pode ser constltuldo apenas de 
areia e seixos marinhos ou fiuvlals. 

4 - Ausência de ossadas humanas. Ocorrência 
esporádica. 

6 - Ausência de cinzas, carvão ou restos de 
cozinha. Ocorrência esporádica. 

6 - Ausência de lnd11strla litlca. Ocorrência 
esporádica. 

7 - Existência de seixos em certos depósitos. 

8 - Do ponto de vista morfológico podem ter 
a forma alongada do depósito sedimentar. 
As diversas ,variações existentes entre o 
nlvel das terras e das águas leva ao apa
recimento de nlvels diversos de terraços 
tendo valor do ponto de vista geomorfo
lóglco. 

9 - Estão localizados em qualquer trecho do 
litoral tendo estado imersos ou antlblos e 
hoje emersos a diferentes alturas acima do 
mar. 

Sua formação foi realizada ou ao nlvel do 
mar ou submersa. No caso fluvial êles são 
devidos ou às variações do nivel de base 
ou a variações climáticas. 

Sambaquis (Kjoekltenmoeddings) 

1 - Não há estratificação horizontal. a dispo
sição do material é feita segunt;lo Incli
nações do monte nas épocas das dlvel'llall 
estações. 

2 - Não há alternância de camadas de areia 
e conchas. As carapaças de moluscoa 
estAo dispostas de qualquer maneira, jun
tamente com restos de cozinha. 

3 - SAo constltuidos essencialmente de mo
luscos: marinhos, terrestres ou de água 
salobra. 

4 - Restos humanos, algumas vêzes verda
deiros cemitérios. 

6 - Presença de cinzas. carvão vegetal, eapl
nhas de peixes, cabeças de bagre. OBBOll 
de balela, etc. Chegam a formar verda
deiros conglomerados artificiais de cõr 
cinzenta ou escuta. 

6 - Presença de grande quantidade de mate
rial Uttco: machados, rupadetras, apon
tadores de flechas, eic. 

7 - Existência de pequenos blocos, fragmen
tos de pedra (geralmente rocha básica -
dlabáslo, etc.) não trabalhadas pelu 
águas. Aparecimento esporádico de seixos. 
A posição e o material em redor prova 
que êles foram abandonados pelo homem 
pré-histórico sôbre o jazigo. 

8 - Os sambaquis têm geralmente a forma de 
pequenos montes. O seu valor é apenaa 
do ponto de vista arqueológico. 

9 - A sua origem só pode ter se efetuado em 
zonas emersas, onde 011 lndlgenas se agru
pavam para comer os moluscos .. 
Escolheram de preferência 011 pontos e lu
gares bem protegidos. 

Antônio Teixeira Guerra 

n Jherln~ considerava os sambaquis naturais como os sambaquis verdadeiros e contrà
rlamente à nossa maneira de encarar o problema êle chamava de "falsos sambaquia" aos 
monte art1f1c1a1s de conchas. 

B.G. -7 
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Ensino da · Geografia · 
IV 

M. Frcmux 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

O professor ideal, cujo perfil foi esboçado, deverá ainda recorrer a .bons 
métodos pedagógicos. Ter um profundo conhecimento da geografia é difícil, po
rém saber ensiná-la é .mais difícil ainda; Felizmente passou o tempo em que 
a ciência geográfica se limitava a um simples inventário, a uma "descrição sem 
vida, a um catálogo". Entretanto acontece que autores de compêndios e Pl'.O
fessôres em suas aulas empregam o sistema de pequenos parágrafos mais ou 
menos ligados entre si, "planos de gavetas" (por exemplo no estudo de um 
pais: superfície, limites, indústria, comércio), cômodos mas monótonos - que 
conviria rever, a fim de reagrupá-los tornando-os mais agradáveis e mais novos 
ao auditório escolar . . 

A llção por perguntas e respostas é pouco instrutiva, sobretudo quando re
corre ilnicamente à memória, o será menos ainda se as perguntas já sugerirem 
as respostas e a classe inteira não participar delas. A pergunta deverá apenas 
delinear o problema, guiar e orientar a observação dos alunos e suscitar um 
amplo debate coleti10. Hoje são raros os. professôres que, por preguiça ou por 
falta de copfiança nos próprios conhecimentos - é o caso às vêzes dos não
especialistas em geografia - mandam ler o texto durante a aula e conten
tam-se em fazer breves comentários. Mais numerosos são os que ensinam ex
cathedra, sistema herdado muitas vêzes dos professôres de cursos universitá
rios (faculdades) ou de outras disciplinas mais literárias, nas quais a pedago
gia viva e ativa não é tão necessária. Quantos professôres, ainda desconhecem 
o valor dos croquis esboçados diante da classe pelos próprios alunos; quantos 
consideram suficiente pronunciar ·uma palavra para evocar uma paisagem e 
não procuram descrever .ou comentar de modo satisfatório' uma imagem bem 
escolhida. Aos poucos, à medida que· o material de ensino vai se aperfeiçoando 
e se tomando mais accessível e manejável, vão desaparecendo os métodos ca
ducos. Permaneceram por tanto tempo porque se desdenhou demasiadamente 
a aprendizagem dos professôres, insistindo-se, talvez, muito nos conhecimentos 
e pouco no preparo pedagógico. 

Está fora do nosso assunto e não ousaríamos propor aqui um método de 
ensino geográfico. Cada professor pode ter o seu, de acôrdo com o tempera
mento, baseado na própria experiência e adaptado segundo o comportamento 
e o número dos alunos. Entretanto há alguns pontos sôbre os quais a unani
midade dos pedagogos-geógrafos se definiu e que é útil citar. 

UM ENSINO CONCRETO 

Antes de tudo o ensino' deve ser vivo, concreto. Compreende-se por isso um 
ensino que não seja llvresco1 que evite "clichés" e abst rações . As palavras de
vem despertar, na imaginação infantil, coisas determinadas. Isto põe em evi-

• Tradução da Prof. Olga Buarque de Lima, dá Secção Cultural do C.N.G; 
1 "Asatm como o geógl'afo de gablnete é uma espécie de fóssll, um ensino puramente 

ltvre11co da geogrâfla só pode11fa pertencer a métôdos caducoa". (Lefêvre A.; obra citada, 
p. 17'). . 
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dência tôda a importância da classe de iniciação, na qual se deve ensinar a 
terminologia indispensável e familiarizar-se os alunos com as paisagens tipos.' 
Não é necessário que principiantes conheçam com muito pormenores a origem, 
as causas e a evolução dos fatos evocados pelo professor; a criança sabe per
feitamente o que é o rádio, sem lhe penetrar os segredos. Entretanto, será útil 
mais tarde acrescentar à terminologia um estudo mais preciso; tal região 
levemente ondulada, com vales encaixados, é topogràficamente um planalto e 
isto satisfaz à criança; o aluno mais adiantado, porém, deverá saber que, mor
fologicamente ela constitui um peneplano e o modo pelo qual se processou sua 
transformação. Deve-se tirar do meio ambiente o máximo possível de observa
ções e de incidências geográficas, o que supõe da parte do professor conheci
m:ento aprofundado da região e preparo minucioso das excursões.• 

A EXCURSAO 

"Em geografia como em qualquer outra ciência, o ponto de partida deve 
ser o real, portanto a paisagem observável, que servirá de têrmo de compa
ração para o que fôr materialmente intangível ou estiver fora do alcance da 
observação ... A iniciação no conceito geográfico deve partir de contactos tão 
freqüentes quanto possível com a paisagem real. É no "campo" que deve ser 
elaborada a noção clara do objeto da geografia.' "Há escolas que gozam do 
raro privilégio de oferecer nas proximidades um grande número de exemplos 
concretos; laboratórios maravilhosos cujas dificuldades de ordem prática (trans
porte, horários do emprêgo do tempo, duração do percurso, pteços, responsa
bilidades em caso de acidente, etc.) impedem, muitas vêzes, o acesso aos alu
nos de outras escolas. Nas grandes cidades é difícil dar lições-passeio sôbre 
os fatôres físicos . Por outro lado não se percebe muito o que poderia ser apro
veitado de uma série de aulas de campo, nesta ou naquela aldeia isolil.da na 
imensa estepe monótona. Mas a dificuldade de aplicação não restringe o prin
cipio geral que exige do professor e de seus alunos o maior contacto possivel com 
a re1> lida.de. i:i vida . A maioria dos professôres deverá também utilizar i:imola
mente os meios auditivo-visuais tais como comentários de visitas, de diaposi
tivos, de filmes, e palestras radiofônicas. Logo depois da primeira guerra mun
dial o cinema e o rádio, novos meios de difusão, alcançaram grande sucesso. 
Mas verificou-se que, semelhante à língua da fábula, podiam ser a melhor ou 
a pior das coisas. As esperanças depositadas em palestras radiofônicas foram 
frustradas apesar de todos os · esforços empregados na organização e adapta
ção dos programas às exigências do ensino. Os dedagogos não · tardaram a per
ceber que "processo de ensino puramente auditivo e de certo modo mecânico, 
a radiofonia não podia substituir nem a ação pessoal do professor nem o ensin<l 
propriamente dito. Seu papel é apenas supletivo"." E a introdução dêste su
plemento nos quadros por demais restritos dos programas e dos horários tor
nava seu emprêgo dificil, na realidade um pouco ilusório: trata-se mais de 
divertimento, sem dúvida instrutivo do que de verdadeiro processo de ensino. 

Quanto ao filme, que será estudado depois na época do cinema, quando 
tantas pe~soas vivem dêle e tantas lhe dedicam parte ponderável de Seus la
zeres e recursos, falta ainda muito para que os estabelecimentos escolares pos
suam aparelhos de projeção e sejam dotado de filmoteca rica, permanente, va
riada e de fácil manejo. 

Além disso, para que possam ser realmente educativos os meios auditivo
visuais devem preencher certas condições que há muito tempo vêm atraindo a 
atenção de especialistas. 

AS IMAGENS 

A prática escolar demonstrou o êrro de se ~xpor um grande número de 
imagens. Ê necessário analisá-las minuciosamente à medida que forem apre-

, Quicke. Congresso dé Lisboa, 1949 (Resumo das Comunicações, p. 191). 
• V. Calvar Me. Kim. Geography Tours for Undergraduates (Educatlon, sept. 1948, p. 9). 

"The out"of-doors is also a laboratoryff. · 
• Lefêvre A.. obra citada, p . 174. 
a Ver J'ean Gulton. Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, 1925-1945, p . liiS-164. 

, e Boletim. do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, n . • especial de agõsto de 
1932, e a revista "La Rad1od1ffus1on Scolaire". 
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sentadas à curiosidade dos alunos. Na época atual em que há um sem número 
de jornais ilustrados sobrecarregados de anúncios, é natural que a criança se 
llmite a folheá-los, de modo rápido e superficial. Quantas coisas lhe esca
pam apesar de serem de real interêsse geográfico. Portanto, as imagens devem 
ser selecionadas e verdadeiramente evocativas. Três quartas partes dos cartões 
postais espalhados pelo mundo são destituídos de valor geográfico. Coloquem-se 
duas imagens diferentes que serão minuciosamente observadas pelos alunos. 
A idéia geográfica que se desprenderá delas será tanto mais nítida quanto 
mais pronunciados forem seus contrastes. Uma vista do Congo ou do Amazo
nas deve ser precedida de uma do Tâmisa, do Escalda ou de · algum rio conhe
cido do aluno; as Ardenas são uma montanha cujo aspecto . desgastado só será 
percebido se o compararmos com uma vista de cimos alpinos. As passagens de
vem ser simples e não sobrecarregadas de pormenores que as tornam confusas·: 
árvores altas por sôbre o relêvo, constituem um primeiro plano, sem dúvida, 
bem decorativo, mas que esconde o horizonte ou limita o panorama. Por vêzes 
bons desenhos, como os de Davis, justamente por serem despidos d~ cobertura 
vegetal e de fatos humanos, por englobarem mais amplas perspectivas serão 
mais úteis, mais demonstrativos que as mais belas fotografias. A imagem deve 
ser perfeitamente típica do ambiente natural ou humano que se pretende des
crever, bem característica da região em estudo. Antes de ser exposta dever-se-á 
verificar a data, principalmente em se tratando de representação de cidades, 
de elementos de geografia humana, ou econômica e em particular de paises, 
regiões ou vilas passíveis de rápidas evoluções: uma projeção das ruas de 
Paris vendo-se ônibus puxados por cavalos e mulheres vestidas à moda de 1900 
faria sorrir os alunos franceses e provocaria no estrangeiro um êrro de aprecia
ção. Dêsse modo quantas coleções escolares propostas hoje pelas casas editôras 
já envelheceram. Os mostruários do geólogo ou do natural.i.sta quase não pre
cisam modificar suas amostras de rochas ou seus herbários, mas o geógrafo 
deverá atualizar constantemente suas coleções. Tôda imagem geográfica de
veria possuir pormenores que fizessem o papel de escala, uma parelha de ca
valos ou uma junta de bois num campo cultivado, alguns homens perto de 
uma queda d'água ou de árvores gigantes; um barco num rio, uma casa a meia 
encosta da colina; deveria apresentar fatos que determinassem a localização ·e 
fornecessem a côr local. Isto mostra que a imagem destinada ao ensino exige 
da parte de quem a fotografa, qualidades de artista, mas também uma dose 
mínini.a de espírito geográfico. Muitos álbuns recentes ostentam belas imagens, 
nas quais visivelmente. o artista procurou apenas a beleza do sitio, o colorido 
ou o pitoresco: uma série de vagas escumantes, tanto pode ser canadense como 
taitiana e se a fotografia delas não fôr acompanhada de pormenores que deter
minem o lugar em que foi tirada, será destituída de qualquer interêsse geo
gráfico. O ideal seria combinar o talento do fotógrafo e a experiência do geó
grafo; seus pontos de vista não divergem e para fins comerciais a fórmula não 
é das piores. 

O FILME 

Estas reflexões aplicam-se também às projeções fixas sôbre vidro ou pelí
cula - quer sejam isoladas ou não. O filme é mais ainda sujeito às condições 
particulares que Miss Simpson soube tão bem salientar.• 

o filme documentário para a escola, falado ou escrito em diversas linguas, 
pode fazer a volta do mundo• - é um ótimo instrumento para o ensino geo
gráfico, porque reúne ao mesmo tempo a paisagem, o movimento e tôda a ati
vidade humana. Tudo que é considerado objeto de estudo geográfico pode ser 
filmado." Nunca a imagem fixa poderá evocar uma tempestade no mar, a vio
lência das vagas de encontro .. à costa, o terror de uma inundação, o movimento 
de uma rua ou de uma cidade industrial. Porém, falta ainda muito para que o 

• "A Productlon Plan of Visual Material required for teachlng about the United Natlons 
and Specialized Agencies, with speclal Reference to the Opportunities offered ln Geography 
Teaching. "Document Unesco - Sem. II/Projects/I p, 15 setembro 1948. 

1 Instituto Internacional de Cooperação Intelectual. Obra citada, p. 233-343, e Boletim 
do Ensino da Sociedade das Nações, Genebra, dezembro 1936, n.• 3, p. 55-59. 

1 Nicolas Tolu, Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, obra citada, p. 253. 



CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 857 

uso do filme se generalize.• Pondo-se de parte o problema econômico - preço 
e renda - a técnica do filme geográfico é bastante sutil: comprimento, ca
dência, texto oral ou escrito, ordein e distribuição das imagens, adjunção do 
desenho animado, <recurso excelente para mostrar evoluções como o levanta
mento de um cone vulcânico e seu desmantelamento, o desenvolvimento de uma 
cidade ou de um pôrto, o estudo gráfico de dados estatísticos, a carta expressiva 
onde flechas e sombras acompanhem ·o desenrolar da lição, etc.). O problema já 
foi debatido em vários países e não o discutiremos aqui; muitos filmes foram 
postos em circulação, merecendo alguns os maiores elogios e ajustando-se bem 
ao fim visado. A dificuldade reside muitas vêzes na maneira de obtê-los 
ràpidamente para que estejam sempre à disposição do professor, quando 
dá sua aula. Porém não devem representar para o aluno apenas um descanso, 
um recreio, um aperitivo agradável antes da lição. Só se admite o filme como 
prelúdio seguido de discussão, ou às vêzes para concluir um assunto em estudo. 

Devemos dar um lugar especial à fotografia aérea 10 muitas vêzes desconcer
tante para as crianças, menos entretanto quando apresenta, em vez de uma vista 
vertical uma vista panorâmica obliqua, tirada de pequena altitude. e com am
plo horizonte. A vista aérea seria uma primeira iniciação ao estudo do mapa e 
daria uma idéia impressionante de cobertura humanizada da superfície terres
tre (exemplo: estrutura agrária) . 

Mas as imagens não preenchem tudo: fornecem exemplos, tipos aos pro
professôres sem constituh:em, contudo, um reflexo fiel da variedade das paisa
gens naturais e humanas pois são forçosamente limitadas no espaço. A foto
grafia aérea, alargando o horizonte, proporciona uma visão mais ampla da super
fície terrestre, decorrendo dai seu valor. 

O GLOBO E O MAPA 

Há, entretanto, uma imagem da terra que permite mais vastos conjuntos, 
é a carta. Em primeiro lugar o globo,11 cujo uso nas classes mais atrasadas de
veria ser constante pois se presta a multas observações básicas indispensáveis 
em geografia; depois os mapa-mundi, em escala bastante grande e em diferentes 
projeções,12 a fim de evitar que certos erros de interpretação se fixem no espí
rito dos alunos, como a extensão exagerada das terras polares, a avaliação errô
nea das distâncias, a posição reciproca dos contfnentes; os mapas murais re
gionais, livres, porém, do excesso de nomes e elaborados de tal maneira que 
suscitem incidências ou interrelações geográficas; o atlas que tantos escolares 
não sabem utilizar; enfim, e sobretudu, as cartas do estado-maior'" e as plantas 
(entre 1/10 000 e 1/100 000 por vêzes 1/200 000, que estudadas atentamente pro
vocam as mais variadas observações geográficas; finalmente as paisagens vistas 
de um ponto elevado e os blocos diagramas bastante evocativos. Mas se o mapa é 
o melhor e o indispensável instrumento do geógrafo, é entretanto necessário saber 
manejá-lo." Não basta colocar o dedo ou a vara neste ou naquele ponto, esten
der a mão por sôbre espaços coloridos; é preciso fazer sobressair judiciosas 
conexões geográficas. Comparem-se os traçados das divisões administrativas da 
França e dos Estados Unidos: qual a diferença entre ambas? Por que? Consi
dere-se o mapa da Africa Ocidental quantas possessões estrangeiras encrava
das entre o Sudão francês e a costa; que coincidência têm com os rios costeiros; 
qual a sua razão de ser, e sua origem; que conseqüências podem ser observa
das sôbre a rêde ferroviária dessa parte da Africa: de que saídas dispõe então 
o Sudã.o francês? A bacia do Niger cortada entre a A.O.F . e a Nigéria 
inglêsa lembra outro rio africano, o Nilo, com o Egito independente ao norte e 

' 
• Geography Teachlng ln Relatlon to World Cltlzenshlp, p. 22. E documentos diversos 

comunicados pela Federação Mundial das Associações para as Nações Unidas. 
"' Cf. Garnett Ollve. Obra cit., p. 63 e Llnton D . L. Tb.e Use of alr Photographers ln the 

Teachlng of Geography (Geography, sep. · eepternber 1946). Emm. De Martonne. Géographle 
aérlenne (Paris, 1948, Albln Mlchel, edlt.). 

11 Erwln Ralsz. Gobeus (Geographie Approachee, obra clt., p. 105-116). 
"' Meynler A . Revue Les Atomes, 1948. 
"' Não Ignoramos que em muitos palses estas cartas não são comunicadas nem vendidas 

ao pdbllco. Rath. Th. Whlttemore. Maps (Geographle Approaches to Social Educatlon, obra 
citada, p. 117-129). 

14 "Uma pessoa culta deve poder reconhecer e julgar os fatos sugeridos por um mapa, 
lendo-os tão fàcllmente como se os tivesse lendo em um livro. 
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o Sudão anglo-egipcio ao sul, etc. O mapa representa o· mundo reduzido à escala 
humana, deve ser tão familiar aos geógrafos quanto o beber e o comer. Sem 
êle, a geografia ficaria destituída de vida. 

UM ENSINO ATIVO 

A pedagogia moderna exige um ensino- ativo, isto é menos aulas magistrais 
dadas ex cathedra e um maior espaço deixado ao trabalho dos alunos seja in
dividualmente, seja por turmas, ou ainda pela totalidade da classe desde que não 
haja excesso de alunos. Pode-se conceber êste ensino sob múltiplas formas e a 
imaginação do mestre, ou a iniciativa dos alunos suprirá nossas indicações por 
demais abreviadas. . 

De um lado pode-se encarar a classe como um debate, uma conversa entre 
professor e alunos, quer a lição já tenha sido lida e em seguida comentada, ex
plicada, ilustrada em aula, quer esta mesma lição tenha sido transportada para 
a forma de exercicios práticos: análise de mapas ou de imagens de documentos 
impressos, elaboração de gráficos. esboços, mapas inéditos, maquetas, etc., quer 
enfim o professor dirija a aula chamando constantemente a atenção dos alunos 
para pontos essenciais. Quantos exercícios divertidos podem ser feitos analisan
do-se as cartas do Estado-Maior. Percorra-se uma delas à procura dos "Pan
tanais do Poitou", do Ruhr, dos "Fens" inglêses, quais os traços que irão mu
dando à medida que nosso olhar sê aproxima da região desejada? Atingida esta 
quais são os fenômenos originais que a distinguem das outras? Um exercicio 
dêsses terá mais valor e permanecerá mais tempo no espírito das crlancas que 
qualquer definição abstrata dada pelo professor sôbre estas mesmas regiões na
turais. Qual o adolescente que não possui coleção de selos? Pode-se incitá-lo a 
descobrir pelas vinhetas os que apresentam interêsse geográfico, levá-lo a reunir · 
as duplicatas por zonas climáticas, por exemplo. Outro excelente exerciclo será 
fornecer-lhe imagens, escolhidas ao acaso, de várias regiões do globo, e obrigá-lo 
a colocá-las exatamente no pais a que se referem. , 

Por outro lado o aluno pode enriquecer seus conhecimentos geográficos por 
meio de pequenos trabalhos de cõhlpilação extraídos de revistas, de anuários 
estatísticos 111

; ou, por inquéritos locais: a amostra, neste caso é a forma ideal do 
ensino, mas constitui antes uma iniciação ao méto.do geográfico que uma base 
de conhecimentos sôbre o mUl)dO. Despertará, entretanto, a curiosidade e o ln
terêsse da criança, ao mesmo l.emp0 que, muitas vêzes será para o professor um 
teste exato das disposições intelectuais, manuais e morais dos alunos. A emulação 
entre os grupos pode mesmo dar uma feição esportiva que agrada aos jovens 

. de hoje. Divida-se o mundo em vários grupos e confie-se a cada um o cuidado 
de descobrir a produrão de trigo ou de hulha ou de energia elétrléa nas várias 
regiões escolhidas, refletldamente, pelo professor; qual o grupo que encontrará 
a maior produção, em que lugar se acham as jazidas, quais as portas distribui
doras, as condições de explotação? Procurar a documentação, (distribuindo a 
tarefa dentro de cada grupo) cartografar de acôrdo com o atlas, reunir e apre
sentar o relatório, quanta .emulação e atividade para a classe! Os jornais de 
aula (a revista geográfica da escola) podem ser outro estimulante para os alu
nos, tal como a correspondência interescolar, dirigida e controlada pelo pro
fessor não se trata de escrever apenas em lingua estrangeira, de compor uma 
carta para um estrangeiro que aprende nossa língua, mas da troca de pequenos 
estudos e vistas geográficas feita durante todo o ano ou então feita entre várias 
escolas, no correi". do ano escolar, à medida que se estuda um pais, uma grande 
zona terrestre, êste ou aquêle fato geográfico universal. 

Enfim, o ensino poderá ser misturado à vida por melo de inquéritos locais, 
na falta dêstes pela audlqão em aula de pessoas dotadas de profundos conheci
mentos da região: . nada desperta mais o lnterêsse dos alunos do que a decla
ração de alguém que viu com os próprios ,olhos o lugar estudado. "~le sentou-se 
aqui, vovó", dizia extasiado o· filho de Beranger ao evocar a lembrança de Na
poleão. "Você viu mesmo os Lapões? Você comeu mesmo banha de foca com 
os esquimaus?" ~ · 

"' Isto pressupõe evidentemente uma biblioteca geográfica em dia. de fácil e rApldo 
acesso aos alunos; no caso de haver várias salas de geografia, a organização de uma biblio
teca central com sala de leitura . Mas quantos estabelecimentos de .ensino estão bem equipados 
a êste respeito? 



CONTRIBUIÇ.1.0 AO ENSINO 859 

l: necessário, porém, saber escolher os convidados e seria aconselhável que 
o professor dirigisse a exposição. Uma anedota é -interessante e útil, mas o pito
resco não deve fazer esquecer ó ensino. O engenheiro ao mostrar suas fábricas 
detém-se multo mais no poder e eficiência das máquinas do que na origem dos 
produtos por ela trabalhados, nas condições materiais e geográficas da indústria, 
no preço do custo e nos problemas da mão de obra. Inquéritos não se improvisam; 
devem ser preparados por meio de questionários precisos. Houve muitas e justas 
queixas acêrca da banalidade de certos inquéritos que lembram programas de 
rádio: isto prova que êste modo de colaboração exige método, ainda nesse 
caso o professor só adquirirá lentamente, quando não uma técnica perfeita, pelo 
menos a experiência. satisfatória. tanto para si próprio como para seu audi
tório. 

No ensino ativo há um ponto de vista social e moral que deve ser consi
derado. Levar o aluno a conservar e enriquecer o laboratório do colégio. é fazê-lo 
compreender que está trabalhando não somente para sua classe mas para as 
futuras gerações de estudantes. 

UM ENSINO ATUAL 

O ensino da geografia deve ser tão atualizado quanto possivel: o estudante, 
o escolar são solicitados de todos os lados pela atualidade: a imprensa, mesmo a 
infantil, o rádio, as conversas de pais põem-no a par dos acontecimentos. Ainda 
que fôssem êles menos alertados pelo ·que se passa em tômo de suas pessoas, a 
geografia atualizada despertar-lhe-ia a curiosidade, mantendo-a atenta. Obser
vando e comentando a atualidade o professor une seu ensino à vida quotidiana, 
salienta a sua utilidade e acha mil ocasiões de incutir no seu auditório a noção 
de comunidade mundial. Ao mesmo tempo terá oportunidade de apontar e corri
gir os erros dos compêndios 1• ou ainda os divulgados pela imprensa e pela opi
nião pública mal informadas. Ninguém duvida da sofreguidão dos alunos sobre
tudo dos mais novos, de repetir em familia o que foi dito pelo professor, prin
cipalmente quando se trata de fatos relacionados com acontecimentos recentes; 
gostam. de mostrar o que sabem e alegram-se muito quando podem impressio
~ar os pais e amigos desenhando croquis que . dificilmente seriam realizados por 
êstes. Acompanhar a atual idade é, também para os professôres, evitar a para
lisia e a rotina; é avivar continuamente o ensino com a contribuição de um 
sangue jovem em um corpo esclerosado; é introduzir nos programas - mais 
ou menos rigidos segundo os paises - um pouco de liberdade e dé ar novo, é 
enfim dar um ensino caracteristicamente geográfico pois leva em conta as mo
dificações incessantes, tanto físicas como econômicas e humanas, que se operam 
à superfície do globo. A tendência ao atual deve penetrar o aluno desde sua 
entrada na: escola ou na aula; coloque-se um grande planisfério pintado ou 
colado sôbre um fundo de cortiça ou de madeira macia para que todos os dias 
grupos de alunos divididos segundo os contin-entes, paises ou setores econômi
cos enriqueçam-no com o tributo de suas informações: acrescente-se ao mapa 
mundi da atualidade geográfica, uma fôlha de papel relatando o fato, uma 
flecha para localizá-lo e teremos a geografia viva sob os nossos olhos. Nas classes 
adiantadas poder-se-á mesmo manter em dia um fichário estatístico por país ou 
por produto, que servirá de base informativa aos alunos mais· atrasados. De 
passagem far-se-á notar que trabalhos impossíveis de serem realizados por um 
único homem poderão sê-lo, entretanto, por um grupo de boa vontade e cheio 
de entusiasmo. 

UM ENSINO EXTENSIVO E COMPARATIVO 

Um bom ensino geográfico deve ser amplo e nunca limitar-se a uma parcela 
reduzida do globo. O professor não perderá ocasião de situar no seu ambiente 
mais amplo o fato observado diretamente pelos ·alunos ou aprendido em lei
tura ou em fotografia, passando dêsse modo, por comparação ou extensão, do 
quadro local ou regional para o mundial. Evitar-se-á que o espirita dos alunos 
se fixe apenas em um ponto: deserto, não há só o do Saara e deve-se fazer 

u Não é possível corrigir constantemente os compêndios, apesar de se saber que suas 
lnformações estatlstlcas envelhecem multo depressa. 
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lembrar a existência dos desertos quentes ou gelados nos dois )lemisférios; a 
índia não é o único pais sujeito às monções e se, para explic~r êste fenômeno 
climático, usar-se o exemplo clássico da índia, dever-se-á mostrar a grande ex
tensão da terra que lhe conhece os efeitos. Nos campos econômico e humano as 
comparações se impõem de forma mais premente: não se estudará a viticultura 
na França ·sem uma referência à viticultura argelina cuja produção influi no 
mercado francês. O nome dé Antuérpia será làgicamente associado ao de 
Rotterdam; os recursos· mineiros do sul do Congo impõem uma alusão às vias 
férreas da Angola portuguêsa. . . Dêsse modo efetua-se o constante caldeamento 
de fatos e de idéias, de conexões geográficas que permite conceber melhor a 
unidade do mundo, que dá à criança o hábito de pensar em têrmos universais e 
a provê, sem fadiga, de uma série de noções que lhe servirão para a vida. O 
método de amostragem deverá ser combinado com os programas de estudos de 
cada país a fim de alargar em pontos precisos o horizonte géográfico. Lem
brando o exemplo precedente de uma lição sôbre a viticultura francesa seria 
interessante confiar a um grupo o cuidado de preparar a relação das grandes 
regiões vitícolas do mundo, de sua extensão e produção, determinando depois o 
lugar ocupado pela França na viticultura mundial. 

Dêsse modo um ensino concreto, ativo, atual e extensivo preencherá tôdas 
as condições para alcançar o seu fim. Não sàmente poderá ter dado ao escolar 
uma base suficiente de noções geográficas, habituando-o a refletir, a dosar os 
julgamentos e a ter sempre presentes no espírito a unidade do mundo, a inter
dependência dos países e dos povos e os múltiplos incidentes físicos e humanos 
que regem a existência quotidiana dos homens, mas terá excitado sua curiosidade, 
criado e desenvolvido nêle um interêsse apaixonado pela geografia , LT Na reali
dade o objeto da descrição geográfica é: despertar, alimentar na criança o ins
tinto da descoberta,. obrigá-la a sair do âmbito restrito de sua pessoa, de seu 
meio familiar, provinciano e mesmo nacional fazendo-a adquirir ·o hábito men
tal de pensar geogràficamente. Deve deixar a escola com um pendor declarado 
para a geografia, com o constante desejo de aumentar-lhe os benefícios e mos
trar-se cada dia mais digno de seu pape! de cidadão do mundo. 

UMA GEOGRAFIA ADAPTADA A FASE DE DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA 

O enisno acima· descrito que deve corresponder melhor às condições e exi~ 
gências do mundo moderno, terá ao mesmo tempo de se adaptar à idade e à 
fase de desenvolvimento intelectual dos alunos. Em certos países esta consi
deração pedagógica tomou tanto vulto no espirita dos educadores que quase fêz 
esquecer o próprio objeto do ensino geográfico. Não é possível tratar aqui de 
problema tão vasto e tão discutid'O. É com efeito muito mais complexo do que, 
geralmente se julga. No seu interessante trabalho miss Olive Garnett, que pro
cura graduar o estudo geográfico por grupos de idade, é a primeira a reconhe
cer que não há numa classe duas crianças em uma mesma fase de desenvolvi
mento (p. 34) que "as classes como os indivíduos diferem de modo notável em 
suas atitudes, 'reações, interêsses e capacidades", que nos trabalhos cartográficos, 
por exemplo, meninos e meninas reagem de maneira diversa (p. 48), e por isso 
"é impossível determinar um plano de trabalho conveniente para todos os alu
n'Os de uma dada idade em um certo tipo de escola" (p. 43). Acrescenta-se que 
se deveria levar em consideração não somente a idade, mas a origem dos alunos, 
o meio social em que vivem e sobretudo a mentalidade diferente dos povos e o 
nivel em que se encontra entre êles a instrução pública. Parece, pois, bem difícil 
elaborar métodos e programas para cada grupo de idade, convenientes para 

. todos os países do mundo, êste problema poderá ser objeto de uns interessantes 
comentários durante o estágio ,de estudos práticos de 1950. 

Todavia, não é inútil insistir na necessidade que tem o professor de adaptar 
o ensino' à idade e ao grau de desenv_olyimento dos alunos, de considerar suas 

11 "Suscitar o 1nterêaae é sem vantagem o resultado mais importante que posaa ter o 
estudo geográfico nas "Junior Schools". E' trulsmo afirmar que o trabalho escoh r aumenta 
êste lnterêsse a partir do Instante em que as matérias de ensino que mais agradam às crian
ças de qualquer Idade fazem um apêlo freqüente à geografia ou são Intensamente relacionadas 
com ela. Quando a geografia é ensinada sem que se considere de modo suficiente êstes fatos 
ela não pode de modo eficaz, manter o entusiasmo natural das crianças e adolescentes". 
(Garnett, cf. Fundamentos - Sch. Geog. obra clt. p. 135). 
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possibiildades de ab.sorção e inteligência. Para isso não é preciso suavizar a ~ 
. geografia, esvaziá-la de seu conteúdo essencial sob pretexto de simplificá-la. 

"A geografia escolar deve ser a geografia dos geógrafos".18 Mas é prudente ir 
devagar, do simples ao complexo, sem sobrecarregar a memória. de uma nomen
clatura excessiva, no início empregar o mais possível métodos ativos, variar os 
processos de ensino por meio de exercícios práticos que evitem nas crianças a 
monotonia e à fadiga, excitar-lhes· a curiosidade que varia. de acôrdo com a idade, 
servindo-se mesmo dela como guia em vez de rmpor exercícios qu~ não lhes 
despertam o interêsse. Uma preparação pedagógica teórica não é suficiente para 
formar bons professôres: ·é malhando o ferro que se aprende a ser ferreiro, en
trando em contacto e observando-se com amor as crianças pode-se compreen
dê-las e colocar o ensino da geografia a seu alcance. A realidade geográfica 
sendo múltipla é sempre possível encará-la sob ângulos que correspondam à 
mentalidade do escolar. 

OS TR&s MODOS DE ENCARAR NO ENSINO A REALIDADE GEOGRÁFICA 

Voltemos à distinção feita acima entre geografia regional, geografia geral 
e geografia por amostragem (p. 42) . Tôdas três merecem explicações tanto mais 
necessárias quanto mais nos fazem penetrar no âmago dos problemas pedagógi
cos e ajudam a preparar os programas (Sillabus). 

I - A forma regional é, como escrevemos, o estudo geográfico de um espaço 
terrestre bem delimitado. . 

Primeiramente é o estudo do meio local, aquêle onde vive a criança que 
pe71.sa conhecê-lo mas que na verdade não soube observá-lo geogràficamente, .. 
do qual avistou apenas as mais simples incidências, "o melhor estudo sôbre 
região é o da "terra natal"."" Muitos geógrafos concordam no que se refere ao 
estudo do "horizonte local".11 Fornece uma noção básica de terminologia geográ
fica indispensável; exercita o senso de observação direta e a curiosidade, incita 
à análise das relações de causa e efeito; o menor objeto da vida de todos os 
dias pode tornar-se um centro de interêsse geográfico <a evolução do tempo, o 
calendário das atividades humanas, os movimentos demográficos, o papel dos 
transportes, etc.), sublinha os lentos progressos do labor humano e põe em des
taque a interdependência dos homens, mesmo no quadro mais restrito. Come
ça-se, dêsse modo, na criança, a iniciação do senso social. 

O estudo da região natural ou antropogeografia, conforme a região con .. 
siderada apresenta uma originalidade fisica ou humana mais marcada, virá em 
seguida como um alargamento normal do horizonte local. Nem tôdas as ativida
des da comunidade local fazem parte da geografia (Home Community): o fun
cionamento dos serviços públicos, das obras sociais, cujo estudo prepara, talvez, 
melhores cidadãos, eleitores ou eleitos para cargos públicos, mas que se afasta 
claramente dos problemas de relação entre o homem e o meio. Neste caso o con
tacto direto com a realidade geográfica é mais difícil de ser mantido, mas, de 
modo geral, a região quase não difere do meio local e a criança é ainda capaz 
de compreendê-la: será entretanto um primeiro degrau para a imaginação do 
que não pode ser visto, uma primeira etapa para conexões mais numerosas, mais 
ampfas e mais complexas. Virão depois os estudos que abrarígem o quadro na
cional e finalmente o agrupamento · continental. 

Mas o estudo do meio local, por mais proveitoso e interessante que possa 
ser, não é feito sem riscos. :!!: preciso evitar generalizações apressadas ou com
parações mal alicerçadas. Nem tudo é típico e clássico no meio onde a criança, 
vive e não se deve pretender julgar tudo pela escala estreita do seu próprio 
horizonte. Uma pequena zona plana no município não é uma planície e a im-

. pressão deixada não será a mesma das planícies da Ucrânia ou do Far-West 
americano; algumas fábricas não bastam para dar uma idéia do "pais negro" 
britânico ou do Ruhr. O estudQ do meio local é bem difícil de ser feito e esta 

"' Garnett O. Fundamentais ln School Geography, obra cit., p. 19·20. 
111 Lefêvre A. Obra clt.: "Ver de uma certa maneira, Isto é, aprender a observar o que tinham 

apenas olhado", t>. 182. 
20 Demangeou A. Ou rôle de la géographle dans l'enselgnement (C.i.hier de pédagogle mo-

derne, Paris, Bourrelier, 1938, n.t l, p. 9). .. . 
21 Sauzeau Jean. L'hlstoire et la géographle dans la classe de fln d'études prlmalres • 

• (Ibld.. p . 30). . 

• 
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é, sem dúvida, a restrição que lhe fazem muitos professôres. Deve-se reconhece 
que nem todos os meios possuem a mesma extensa gama de elementos geográfi. 
cos: há países sem relêvo, outros em que dominam vastas zonas de monocultur1 
ou de florestas, regiões sem contrastes por sôbre as quais o olhar divaga perdid1 
na monotonia das coisas assim como a vida se escoa na monotonia dos dias 1 

das estações. O geógrafo esclarecido descobre vários matizes imperceptiveis à 
crianças. Bem depressa às vêzes, esgota-se o meio local. .. Entretanto por mai: 
limitado que êle seja, seu estudo ·é necessário e proveitoso . 

A geografia · regional constitui um preservativo contra o espírito de siste· 
matização da geografia geral; cessam as generaJizações vagas e pretensiosa: 
para quem pi:sa sempre em terra firme, "a boa base forte" de. Michelet; o con· 
tacto com o solo ou melhor"~om uma região bem determinada obriga o espirlt4 
a ficar na realidade, a evitar as fumaças da especulação". 21 

A forma geral estudada no mundo lnteiro.21 É o caso em que não se levam en 
conta nem l;mites regionais nem tronteiras políticas. Encara-se, no conjunte 
do globo, uma mesma família de elementos geográficos. É um sistema que aguç1 
o interêsse das crianças; a curiosidade é mais excitada pela atração dos paíse: 
desconhecidos do que pelo estudo meticuloso do meio local. Far-sé-á por exem· 
plo o estudo da alimentação do homem, de seus usos e costumes, de sua moradia 
das aldeias ou cidades, dos meios de transporte, de sua diversas atividades e gê· 
neros de vida (coleta, pesca, caça, cultura, criação, indústria, comércio, etc.J 
encarado mesmo sob o ponto de vista do espaço (a vida nos países frios, quen· 
tes, desérticos, montanhosos) . Estudar-se-á êste ou aquêle grande produto ali· 
mentar, industrial ou de luxo (~ngo, arroz, algodão, sêda, hulha, petróleo, ouro 
etc.), insistindo-se tanto nos centros produtores e nas condições de explotaçãc 
como na distribuição, consumo, necessidades a preencher, até no próprio des· 
perdício dêsses produtos e no.s meios utilizados para remediá-lo. Poder-se-ian 
do mesmo modo estudar as grandes zonas climáticas do mundo, menos pelo1 
dados numéricos do que pela paisagem vegetal, fauna, efeitos sôbre a economia 
a vida e o caráter dos homens, insi:stindo-se nas conseqüências de certos mi· 
croclimas talvez mais importante para a ecologia humana. Encarar-se-ia con 
igual interêsse um estudo das grandes montanhas do globo ou dos diversos tipo: 
de montanha em suma "uma geografia das montanhas"," com as repercussõeJ 
dêste meio particular sôbre a vida dos homens. Estudar finalmente os centro1 
de povoamento do mundo, os problemas demográficos (densidade, distribuição 
evolução, etc.) ou dos meios humanos estendendo-se a totalidade do globc 
<meios rurais, industriais, urbanos, maritimos, etc . ) . 

É fácil nestes estudos (globais) partir de um tato observado no meio loca 
e atingir pouco a pouco a escala mundial. 

3. A forma de amostragem. 
As duas formas precedentes de ensino davam lugar ao ensino do professor 

Esta última ao contrário corresponderá melhor ao trabalho pessoal, à ação di· 
reta do educando. Será objeto de exercícios práticos, de pequenos trabalho: 
deixados à iniciativa dos alunos - inquéritos no terreno, investigações atravé: 
de' livros, revi:stas, álbuns, estatísticas. Tudo não pode de fato, entrar no estude 
geográfico do globo, forçosamente limitado durante a escolaridade. Mas é útil 
necessário mesmo mostrar as crianças alguns exemplos de estudos geográfico: 
mais profundos e com sérias pesguisas. Um exemplo dêstes poderia ser dadc 
pelo trabalho pessoal de um aluno, lido e comentado pela classe, ou pelo tra· 
balho de um grupo. ou mesmo de tôda a turma. Teria por tema quer uma partt 
demonstrativa da lição dada, como visitas a fábricas, a fazendas, inquérito: 
agrícolas, entrevista com um comerciante, passeio através do cais de um pôrto 
etc.; quer um complemento à lição, ampliação de um aspecto particular destE 
ou revisão de noções adquiridas pelos métodos · precedentes: partindo-se da: 
cidades ou dos problemas urbanos em geral, levar-se-á o aluno ao estudo par· 
ticular do desenvolvimento de certa cidade escolhida por sua proximidade ot 
por seu papel regional, nacional ou mundial ou por suas peculiaridades. Far-se-~ 

.. Clozler R . Les étapes de la géographle, obra citada, p. 94-95 . 

.. Sarre (cahlers de pedagogle moderne, n .0 3, >l, p. >l), e Clesae:y J. B.: "O homem tea 
o seu ótimo climático assim como o trigo e o milho". 

"' Marim E. Marta. The culture o! Hlghlands; Reahn of the Geographer (:S:ducatlon 
aeptember, 1948, p . .24-29). 
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o mesmo com um grande pôrto, uma indústria ou uma cultura -particular (o 
café no Brasil e suas crises) . Poder-se-iam analisar dêsse modo alguns pro
blemas de delimitação de fronteiras, (a fronteira natural e seu' valor, e fronteira 
étnica, econômica, estratégica, etc.) ou ainda algumas questões criadas por 
conffitos raciais (Brancos e Negros na Africa austral). Seria possivel fazer-se 
da mesma maneira, o estudo de grupos humanos bem localizados (Pigmeus. Fue
ginos, Esquimaus) ou de grupos espirituais (o Islam e seu domínio), ecQnô
micos <um "combinat" soviético, os trabalhos do vale do Tennessee) ou de pro
blemas políticos (internacionalização de cidades como Trieste, Dantzig, Tanger 
- ou de rios, Elba, Reno ou Danúbio), ou ainda questões levantadas pela opi
nião pública (que é o perigo amarelo? que lugar ocupa a Europa ocidental na 
'economia mundial, o Benelux, os problemas mediterrâneos, etc.) . l!: fora de 
dúvida que os trabalhos dos alunos, dirigidos pelo professor, (levem correspon
der à idade, ao nível intelectual e à curiosidade pessoal dos mesmos. :S: infi
nita a gama de exercícios dêsse gênero, por ex.: a pesca. no pequeno pôrto 
local; o tráfico fluvial do rio ou do canal que atravessa o município; a impor
tância das hortas na economia da vila; o estudo de uma cultura peculiar à. re
gião, à época em que foram construidas as casas do município de acôrdo com 
os materiais, as plantas, o cadastro ou o inquérito feito junto a . antigos mora
dores; o artesanato do lugar, seu comércio de e:x;portação, sua evolução demo
gráfica, a cartografia das fontes da regi~o, etc. 

NECESSIDADE DE EMPREGAR AO MESMO TEMPO OS TR:ll:S Ml!:TODOS 

Em geral, os programas recorrem ao emprêgo simultâneo das três formas 
de ensino geográfico, mas conforme os países e os métodos pedagógicos predo
minantes dá-se ênfase a um ou a outro. De fato nenhuma formação geográfica 
real pode ser obtida pelo uso de uma das formas com exclusão das outras. A 
amostra interessa e diverte os alunos, sobretudo se forem bem treinados nos 
métodos ativos; aumenta a curiosidade e dá ao método geográfico maior expe
riência prática. Mas exige muito tempo e prejudica o amplo conhecimento com
parativo das regiões do globo ou da comunidade de uma nação. O estudo regio
nal enclausura por demais, arrisca acentuar os caracteres ou a importância de 
um espaço restrito do mundo em vez de levá-lo à escala mundial. Portanto as 
três formas de ensino são indispensáveis: a combinação, o ajustamento, a mis
tura constante das mesmas concorrerão a dar à. criança o hábito de pensar 
geogràficamente . 

--="" Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de mouografln de 
....,. a1pectoa ceocrf.flcoa municipais, eom direito a prfmloo Concorra com 01 seus estudo• 
ceogrAflcos, . seu1 levantamentos, sua documentacio. 
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Noticiário 

Capital Federal 

MINISTl!:RIO DA AGRICULTURA 

PROGRAMA DE ASSISTitNCIA' TltCNICA 
A SER SUBMETIDO PELO BRASIL Á PRO
XIMA CONFERtNCIA ESPECIAL DA ONU 
- Sob a presidência do ministro Novais Filho, 
realizou-se a 16 do corrente, no Ministério da 
Agricultura, uma reunião de diretores e chefes 
de serviço daquela secretaria de Estado, con
vocada para o !lm de ser examinado o pro
grama mlnlmo de assistência técnica que o 
Brasil submeterá à Organização de Alimenta
ção da ONU, por ocasião da próxima conferên
cia especial dessa entidade, a efetuar-se em 
Washington, no próximo mês. 

Serviço .de Estatfatica da Produçio 

ARTICULAÇÃO DOS AGENTES MUNICI
PAIS DE ESTATtSTICA COM O SERVIÇO DE 
ESTATtSTICA DA PRODUÇÃO - O ministro 
da Agricultura, acaba de assinar portaria fa
cultando aos agentes municipais de estatlstlca 
ampla participação no trabalho de registro de 
lavradores e criadores. A medida visa não só 
fornecer um novo e eficiente elemento de co
laboração aos trabalhos afetos ao Serviço de 

· Estatlstica da Produção daquele Ministério, 
como também atender aos lnterêsses dos pro
prietários rurais, facilitando-lhes os seus re
gistros. 

A fim de que tal medida tenha efeitos 
mais completos, o Serviço de Estatlstlca da 
Produção, oficiou ao Conselho Nacional de Es
tatistlca, solicitando a expedição de uma cir
cular aos seus agentes municipais instruindo
os sôbre a propaganda das vantagens dos re
gistros, discriminação de documentos exigidos 
aos interessados, preenchimento de questioná
rios utilização do registro para coleta de da
dos estatlsticos econômicos. 

No oficio enviado ao C.N.E. esclarece o 
diretor do Serviço de Estatlstlca da Produção 
que a medida ora tomada pelo titular da pasta 
da Agricultura visa a articulação das Agên
cias Municipais de Estatlstlca com aquêle ser~ 
vlço, a !lm de que seja assegurada maior eti· 
ciência à execução das suas atividades, no 
setor de registro de_ lavradores e . criadores. 

... 
MINISTl!:RIO DA EDUCACAO E SA'CDE 

DELEGAÇÃO DO BRASIL AO COLLOQUI
UM INTERNACIONAL DE ESTUDOS LUSO
BRASILEIRO - Atendendo ao que lhe soli
citou o Ministério da Educação e Saúde, o 
presidente da República, por despacho de 10 
do corrente, autorizou o afastamento do pais 
dos membros da delegação do Brastl ao Collo
quium Internacional de Estudos Luso-Brasl- , 
lelro, cuja realização foi convocada para êste 
mês na capital dos Estados Unidos, em come
moração do centenário da Biblioteca de Was
hington. 

A referida delegação compõe-se das seguin
tes personalidades: Dr. Rodrigo de Melo Fran
co, diretor do Patrimônio Histórico e Artlstico 
do Minlstério da ·Educação; Dr. Sérgio Buarque 
de Holanda, diretor do Museu Iplranga, de 
São Paulo; Sra. Helolsa Alberto Tôrres, dire
tora do Museu Nacional; Dr. Gllson Amado, 
assistente-técnico do ministro da Educação e 
secretArlo da Comissão Brasileira; Dr. Maurl
clo C. Calmon, secretário particular do minis
tro da Educação; Srta. Alice Canabrava, da 
Universidade de São Paulo; Prof. Serafim Sil
va Neto; Sr. José Honório ·Rodrigues; Sra. 
Irene Dória; estudante Alvaro Americano; Sr. 
Augusto Frederico Schmldt. 

... 
MINISTl!:RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

VISITA DE ADIDOS CULTURAIS DOS 
ESTADOS UNIDOS NA AMltRICA DO SUL 
- Acompanhados do Dr. Forney A. Ronldn, 
presidente do Bureau de Negócios Interame
rfcanos, estiveram em visita ao Ministério das 
Relações Exteriores, no dia 20 do corrente 
os adidos culturais elos Estados Unidos na Amé
rica do Sul, que vieram a esta capital parti
cipar da conferência periódica convocada pelo 
Departamento d e Estado, com o fim de estud.ar 
assuntos ligados às relações culturais dos povos 
do continente. 

Os representantes americanos que compa
receram à visita toram os seguintes: Charles 
M. Hulton. Richard. F . Cook, Eugene Delgado
Arlas, Jack W. Evans, e a senhora Marlon K . 
Sanders, do Departamento de Estado e os se
guintes adidos culturais na América Latina : 
Sheldon Thomas, no Rio de Janeiro; William 
A. Krauss, em·São Paulo; Howard O. Hill, em 
Pôrto Alegre; Harvey Summ vice-cônsul em 
Salvador, Bahia; John M. Vebber, em Santiago, 
Chile; Gordon Brown, em Bogotã, Colômbia, e 
John T. Reld, em Caracas, Venezuela. Recebi
dos pelos diplomatas Heitor Lira e Mário da 
Costa Guimarães, respectivamente secretário· 
geral Interino e chefe de Divisão Cultural do 
Itamaratl, os visitantes percorreram demorada.
mente as várias dependências do Ministério, 
demonstrando curiosidade e vivo lnterêsse por 
tudo quanto au lhes foi dado observar . 

FISCALIZAÇÃO DAS EXPEDIÇõES CIEN
TtFICAS QUE DEMANDEM AS REGiõES DO 
NORTE DO PAtS - Em missão do Conselho 
de Fiscalização das Expedições Artlstlcas e 
Cientificas no Brasil, acaba de deixar esta ca
pital com destino ao norte do pais o Dr. Re
nato Almeida, chefe do Serviço de Informações 
do Ministério das Relações Exteriores. O ob
jeto desta viagem do Dr. Renato Almeida 
àquela região brasileira é combinar com os 
governos e autoridades locais de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Amazo
nas. as medidas para a fiscalização mais efl~ 
ciente das expedições cientificas que demandem 
os territórios daquelas unidades federadas. 
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UNIVERSIDADE DO BRASIL 

CURSO DESTINADO A FORMAÇÃO DE 
~coa EM. REFINAÇÃO DE PETROLBO 
- No gabinete do reitor da Unlversia'1ae ·do 
Brasil. realizou-se a 10 do corrente a assinatura 
do convênio entre aquela Instituição de ensino 
superior e o Conselho Nacional do Petróleo, 
para estabelecimento de um curso destinado 
à formação de técnicos em refinaria de pe
tróleo. 

Representando as partes contratàntes, fir
maram o documento os senhores professor 
Deollndo Couto e general :r oão Carlos Barreto, 
respectivamente reitor da Universidade e pre
sidente do C.N.P, 

E' a seguinte a Integra do acõrdo: 

1. • - t>e acõrdo com o decreto ndmero 
21 321, de 18 de junho de 1946, que aprovou r 
o Estatuto da Universidade, art. 7.•, a Uni
versidade aceita a colaboração do Conselho para 
o estabelecimento de curso destinado à forma
ção de técnicos em refinação de petróleo; 

2.• A Universidade, por Intermédio do De
partamento de Qulmica da Faculdade Nacio
nal de Filosofia, adiante designado simples
mente Departamento, e o Conselho seleciona
rão os professõres e assistentes, inclusive da 
própria Unlversldade, necesaárlos para o ensino 
das disciplinas do curso, e submeterão a aua 
decisão à ratificação do Magnifico Reitor; 

3. • - A Universidade estenderá · ao Curso 
as prerrogativas que o· seu Estatuto permitir, 
e, por intermédio do. mencionado Departame·nto, 
facultará a utilização de laboratórios, lruita
lações adequadas e biblioteca; 

4. • - A Universidade poderá instituir bôl· 
sas de estudos, Incluindo-se em seu orçamento, 
destinadas a alunos que desejem seguir o Cur
so do Conselho; 

6. • - Um membro do Departamento, es
colhido pelo Conselho, ficará Incumbido da 
coordenação dos meios técnicos, didáticos e 
administrativos do Curso; 

6. • - O Conselho facultará ao Curso a 
utilização de equipamentos de trabalho, ofi
cinas, laboratórios, gabinete de desenho, bi
blioteca, além de fornecer o material que fôr 
necessário ao Curso e realizar as obras e · adap
tações correlativas; 

7. • - O Conselho providenciará, sempre 
que neceasárlo, a vinda de professores e téc
nicos estrangeiros para ministrarem· conheci
mentos especializados; 

* 

8.• - O número de alunos do Curso seri 
fixado em cada perlodo letivo, de comum acôr
do e conforme 88 clrcunstAncl88 aoonselharem, 
tendo-se em vista a capacidade d88 Instalações, 
de maneira a não pertubar 88 atividades nor
mal11 de ambol! os contratantes; 

9.• - O Curso obedecerá a norm88 esta
belecidas conjuntamente pelo Departamento e 
pelo Conselho as quais regularão seleção de 
candidatos, a apuração do aproveitamento doe 
alunos, 11s condições de promoção e, de modo 
geral, a estrutura didática do mesmo Curso; 

10. • - A seleção de candidatos ao Cuno 
sera feita, juntamente, pelo Departamento e 
o Conselho, exclusivamente entre qulmlcoe· e 
engenheiros com diploma registrado no Klnta
tério da Educy.ção e Sadde; 

11.. - o' aluno poderá ser dispensado • 
qualquer momento, se não satisfizer às con
dições mlnlm88 de aproveitamento e dlsclpll~ 
que serio estabelecld88 pelo Conselho e pelo 
Departamento, como prescreve o artigo 9. • do 
presente acõrdo; -

12. • - O coordenador do Curso enviará à 
Universidade e ao Conselho relação dos alunos 
matriculados, prestando tôdas 88 informações 
necessárias, e , no fim de cada exerclclo, &pre
sentará relatório circunstanciado; 

13. • - De posse dos elementos fornecidos 
pelo coordenador, ·a Universidade, por Intermé
dio da Faculdade Nacional de Filosofia, for
necerá o competente certificado aC>l!I alunos que 
conclulram o Curso com aproveitamento. 

14. • - O Conselho concederá bôls88 de es
tudos, no pala e no estrangeiro, aoil alunos 
que mais se distinguirem no Curso; 

16. • - O programa de colaboração estabe
lecido neste acôrdo foi aprovado pelo Conse
lho de Curadores da Universidade, em seuão 
de 26 de setembro de 1960; 

16. • - O presente acôrdo é celebrado por 
prazo indeterminado, podendo qualquer du 
partes denunciá-lo com a antecedência sufi
ciente para não prejudicar os lnterêsses dos 
alunos Inscritos. 

17. • - As despesas para a· execução do 
presente acôrdo correrão à conta da Verba 4 
- Consignação VI - Dotações Diversas -
12 - Obras - c) Setor Energia, subsetor -
Petróleo, do Anexo n. • 4, Presidência da Re
pública, do orçamento da União, e da Verba 
3 - Serviços e Encargos - Consignação I 
- Diversos - Sub-consignação 02 - Seleção, 
Aperfeiçoamento e Especlall.mçlo - alúiea a 
- BOisas de Estudo, do orçamento vigente da 
Universidade. 

Instituições Particulares 
ASSOCIACAO DOS GEOGRAFOS 

BRASILEIROS 

ASPECTOS DA GEOGRAFIA ECONôMICA 
DO VALE DO ITAPICURU - Sob os auspl
clos da Associação dos Geógrafos Brasileiros 
(Secção Regional do Rio de :raneiro), o pro
fessor Dirceu Lino de Matos, responsável pela 
cadeira de Geografia Econômica da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Universidade de 
São Paulo, pronunciou recentemente no audi
tório da Sociedade Brasileira de Agricultura, 
uma confer ência em que tratou de aspectos 
da Geografia Econômica do vale do Itapicu ru. 

A conferência do professor Dirceu Lino dt' 
Matos resultou da coordenação de elementos 
colhidos no decorrer de uma viagem de estudos 
que em companhia do professor Fernando de 
Azevedo, também da Universidade de São Pau-

. lo, empreendeu à vasta região banhada pelo 
Itapicuru. Expondo o que lhe foi dado obser-

var, nessa excursão, versou o oonferencl.lta 
sõbre o tema da sua especialidade, no desen
volver do qual prendeu demoradamente um 
numeroso auditório de geógrafos, estudlOllOB 
e pessoas interessadas pelo assunto objeto da 
conferência. 

iC 
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CdNCIA 

CONVOCAÇÃO PARA NOVEMBRO PRO
XIMO DA SUA SEGUNDA REUNIÃO ANUAL 

- D<' 6 .a 12 de novembro próximo, a Socie
dade Brasllelra para o Progresso da Clêncla 
realizará em Curitiba, estado do Paraná, sob 
a presidência do Prof. Henrique da Rocha 
Lima, a sua segunda reunião anual, à qual 
segundo se espera, estarão presentes cêrca de 
180 cientistas das especialidades mais diversas, 
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repreaentando unidades federadas e instltul-
QOes cientificas do pais. . . 

Entre as entidades cientificas brasileiras 
até agora convidadas a participar do certame. 
contam-se as seguintes: Sociedade Brasileira 
de Botânica, Sociedade de Biogeografia do 
BrRBll, Associação Brasileira de Metais, So
:cledade· de Matemática, Associação dos Ex-Alu
no.a àe Qulmica, Sociedade Brasileira de En
tomologia. 

Para a sessão inaugural da reunião está 
programada . uma conferência do professor 
André Dreyfus, sObre o tema "Raças humanas. 
genética e eugenia", bem como uma palestra 
sObre o Centro de Cooperação Cientifica da 
UNESCO, em Montevldéu, a cargo dos profes
sores Félix Rawitscher e Relnhard Maack será 
apresentada uma comunicação sObre os aspec
tos botânico e geológico do Paraná, e do 
problema florestal do estado do Paraná, em 
especial. e regiões subtropicais em geral . 

Sob a inspiração da UNESCO, a Sociedade 
estabeleceu como tópico importante a ser tra
tado na reunião o problema da "Energia ao 
Serviço do Homem'', estando esta parte do 
programa confiada aos professores coronel Ber
nardino de Matos, M. Damy de Sousa Santos 
e Paulo Galvão. 

Como parte do certame, haverá um"Seml
nário de Estatlstica". dos professores Fraga 
ll'llh_o W . L. Stevens e Canagi, que tratarão 
em especial do problema da amostragem na 
agricultura e na indústria. 

Sob a presidência do professor J . F. Mat
fe1, haverá uma reunião de Tecnologia Indus
trial, em que tomarão parte cientistas do Ins
tituto de Pesquisas Tecnologicas de São Paulo 
e na qual serão relatados os trabalhos- dê.ase 
centro. de pesquisas e considerado o processo 
de aplicação da ciência à indústria. 
. De acôrdo com o que está programado. os 
membros da reunião farão no dia 9 uma ex
cursão a Paranaguá e outra a Vila Velb.a, sen-

do esta .última orientada pelo geólogo profes
sor R. Maack, do Instituto de Biologia e Ciên
cias Tecnológicas de Curitiba . 

Pelos professores Pantin, de Cambridge, 
H. Hàyptamam da Universidade de São Paulo, 
e Marcus Ewlettl, diretor do Instituto d io
logia de Curitiba, serão realizadas conferên
cias sObre temas, respectivamente: "Compor
tamento deis animais Inferiores", "Estudos so
bre Isótopos radioativos", e "Trabalho~ do Ins
tituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas de 
Curitiba" , 

ir 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

COMUNICAÇÃO DO PROF. RIBEIRO 
MENDES SOBRE O V CONGRESSO INTER
NACIONAL DE MIÇROBIOLOGIA - Em reu-

. nião da Sociedade Brasileira de Geografia rea
lizada na segunda quinzena do mês passado, 
o professor João Ribeiro Mendes apresentou 
uma comunicação sObre o V CongreBBo In
ternacional de Microbiologia, aonde aflulram 
para dêle tomar parte cientistas de mais de 
quarenta nações . 

Após observar que a Sociedade Brasileira 
de Geografia não pode estar alheia aos pro
greBBOB da Geografia Médica e ressaltar a 
importância de certames da natureza do de 
que se referia, demorou-se o professor Ri
beiro Mendes no relato do que foi levado a 
efeito no Instituto Osvaldo Cruz. concluindo 
por afirmar que o V Congresso Internacional 
de Microbiologia foi incontestàvelmente um 
triunfo enobrecedor. Evocou o orador a me
mória de Osvaldo Cruz. referlnd<i a obra do 
grande cientista ao qual se deve a fundação 
do Instituto que tem o seu nome, reservando 
referências especiais ao atulll diretor de Man
guinhos e organizador do Congresso, Dr. 
Ollmpio da Fonseca Filho. 

Certames 
V ASSEMBL:elA GEBAL DO INSTITUTO 
PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E 

HISTóBIA 

SUA RECENTE REALIZAÇÃO EM SAN
TIAGO DO CHILE - Convocada pelo Conselho 
da Organização dos Estados Americanos, rea
lizou-se em Santiago do Chile, no perlodo de 
16 a 'l:1 do corrente, a Assembléia Geral do 
Instituto Pan-Americano de Geografia e His
tória que, em conformidade do que estabe
lecem dispositivos estatutá rios. anu<ilmente se 
reúne em pala do continente préviamente es
colhido para servir de sede do certame, se
gundo o sistema de rotação para êsse fim 
adotado. 

Foi esta a V ·das reuniões de Assembléia 
Geral do importante organismo americano, e 
a designação da capital do Chile para ·servir
lhe de sede, foi resolvida na Assembléia do 
ano passado, realizada em Caracas, mediante 
oferecimento do govêrno chileno. 

A Assembléia Geral do I.P.G.H. é uma 
conferência Internacional especializada de cá
J'ater oficial, da qual participam tOdas as 
nações americanas membros do Instituto, que 
se fazem representar por especialistas de no
meada, presenciando-a também representações 
de· instituições e paises não da órbita conti
nental, especialmente convidados a enviar ob-
1ervadores. 

Simultâneamente com os trabalhos da V 
Â118embléia Geral do Instituto, realizaram-se 
em Santiago do Chile a V Reunião Pan-Ame-

rtcana de ConBUlta sõbre Cartografia, a n de 
Consulta sObre Geografia e a II de Consulta 
sôbre História. 

Representando 20 palses americanos e 5 
europeus, 21 organismos Internacionais e . 10 
sociedades cientificas e universidades de va\rias 
nações, estiveram presentes às reuniões do 
Instituto em Santiago cêrca de ·301 ct·· legados. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es· 
tatlstica, se fêz representar pelos senhores 
embaixador Júlio Augusto Barbosa Carneiro, 
professor Eugênio Vilhena de Morais, Dr. La
faiete Pereira Guimarães e professor Jorge 
Zarur. que em miBBão da ONU já se encontra-
vam na capital chilena. ' 

ir 
1 CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE 

SUA CONVOCAÇÃO PARA AGOSTO DO 
PRôXIMO ANO - TEMARIO DO CERTAME 
- Por sugestão de sua Comissão N ,clonai 
de Folclore, o Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciência e Cultura convocou para 22 de agosto 
do ano vindouro o I Congresso Nacional de 
Folclore, proposto pela ComlBBão Regional de 
Folclore da Bahia, e que se realizará em co
memoração do centenário de nascimento dos 
historiadores e folcloristas brasilei ros Silvlo 
Romero, Vale Cabral, Pereira da Costa e Ma
nuel Quirino. 

Conaoa.nte o seu caráter, terá o I Con
gresso Brasileiro de Folclore como objetivo 



NOTICIARIO 867 

\ 
fixar os elementos essenciais de pesquisa ci
entifica do folclore em nosso • pais, de modo 
a perm1Ur sua análise. interpretação e com
paração. Pará alcançar tal objetivo entende 
a Comissão Nacional de Folclore que é mister 
a maior coleta de material folclórico, a fim 
de tornar poss!vel a caracterização não so
mente dos seus aspectos regionais como tam
bém da sua evolução. Cabe, pois, ao Congrell80 
como principal atividade, o exame a aprecia
ção de teses, que, versando sõbre assunto da 
livre escolha do autor, visem a estabelecer 
conceitos, planos ou caracterizações, Indicar ou 
analisar material, ou ainda sugerir elementos 
de pesquisa. As contribuições a serem apre
sentadas em forma de teses · ou de memória.li. 
deverão enquadrar-se nas secções do temário 
a que corresponda o tema versado. 

it o seguinte o temário do I Congresso 
Nacional de Folclore - I - Parte técnica ge
ral - V - Nomenclatura: fixação da termi
nologia e dos nomes das espécies nas manl- . 
festações folclóricaa; os mottvoa e as respec
tivas determinantes de gêneros . 

2 - Pesquisas e Registro: Organização de 
Inquéritos; planos de Investigação e de es
tudo; conceituação e fixação de origens; tipos 
de Inquéritos gerais ou eepec!flcoa; como e 
por que meios realizar os Inquéritos; depoi
mentos peSBoals e narrativas de autorés anti
gos; processos de documentação; flchamento 
e arquivamento: processos conhecidos ou que 
devam ser adotados: museus, exposições etc. 

3 - Classificaç(Jo : Classificação do folclore 
em geral e, sobretudo, do folclore brasileiro; 
dlvtsão das espécies folclóricas; divisões espe
cificas ou particulares de contos, de danças, 
de música, etc. ; tipos de classificação: regio
nal, por espécie, por motivo determinante, etc.; 
estudos comparativos; evolução dos gêneros . 

4 - DtvuZgaçao e tnterc4mbto: Processos 
de divulgação e de Intercâmbio de trabalhos, 
de pesquisas e de material; relações nacionais 
e Internacionais; levantamento bibliográfico do 
folclore brasileiro; organização de uma Bi bllo
teca Folclórica Brasileira; tradução de obras 
universais básicas; divulgação por Intermédio 
do rádio, do disco, do cinema, etc. 

II - Parte especializada - Poesia popu
lar: Coleta de poesia popular e registro d a 
linguagem; ciclos temáticos; cantadores popu
lares; desafios e cantorias; gêneros ou "re
gras" da cantoria; formas de poesia popular 
(mnemônica), ABC, Pelo Sinal, xácaras, loas, 
motes, etc.; romanceiro; cancioneiro; a poeeta 
na literatura de cordel. • 

6 - N01'elistica popular: Contos, mitos e 
• lendas; tradições; fábulas; anedotário; origens 

e evolução dos respectivos motivos; coleta e 
registro das pesquisas; estudos comparativos. 

7 - Crendices e superstic6es: Medicina po
pular; orações, benzeduras e curas; curandei
ros; origens e Interpretação das crendices; 
mltoe; bruxedos; superstições populares; d1u 
azlagos, tabus, abusões, amuletos e ex-votos. 
Formas populares de religiões, etc. · 

8 - Adagidrio e adwinhas: Formação e 
Irradiação dos adágios, provérbios ou ditados 
populares; fórmulas conhecidas; material exla
tente e a ser pesquisado; class111cação e aná
lise. 

9 - Artea populares: Ergologla; artes po
pulares, artesanato e Industrialização; pintura. 
arquitetura e escultura populares; trabalhos de 
cerAmtca, de palha, etc. ; rendas, indumentArla, 
culinária; significação, objetivos e fina du 
artes populares. · 

. 10 - Músi<;a e danças populares: Pesquisa 
(processos, métodos, técnica de transcrição de 
fonogramas, notação musical) estudo das ca
racterlstlcas da música popular brasileira: Ins
trumentos e conjuntos; caracterização do que 
é folclórico na mllslca bras!lelra; gêneros vo
cais e Instrumentais; coreografia popular. 

11 - Dem-On.9trac6es folclóricas: Folguedos 
populares nas diversas regiões ou áreas do pais, 
forma e época de apresentação; entrecho, mü
elca, coreografia, figuras, indumentária e lm
plementos, etc.~ descrições de folguedos, com
parando, sempre que posslvel, descrição e do
cumentação; estudos comparativos: cooperação 
dos poderes públicos; teatro folclórico; festivi
dades populares . 

m - Folclore apltcado - 12 - Folclore 
e educaç(Jo : Importância do folclore na edu
cação; estado atual do problema (Recómenda
ções da Comissão Nacional de Folclore apro
vadas pelo Seminário Internacional de Alfa
betização · e Educação dos Adultos, Doe. 133, 
de 14-9-49 e Sugestões Brasileiras à V Ass!'m• 
bléla Geral da UNESCO, Doe. 178, de 1+60): 
ensino do folclore nos diversos graus primário, 
secundário e superior); didática folclórica; mo
tivos folclóricos locais como centro de lnte
rêsse no ensino rural : utilização de material 
folclórico (literatura Infantil, cantos, danças, 
músicas, etc.) . 

13 - Folclore e arte: Influência dos motivos 
folclóricos nas artes plásticas e na mmlca: 
aproveitamento de temas folclóricos no teatro, 
no cinema, no rádio, etc, ; danças de Inspira
ção folclórica; relações entre os motivos po
pulares e a arte erudita. 

14 - Folclore e literatura : Temas ou mo
tivos folclóricos aproveitados em literatura; 
romances, contos. poslas regionais; anotação 
e Interpretação de literatura regionalista; papel 
e Importância dessa literatura; estudo da lin
guagem poplar. 

16 - Folclore e Bcat1omia: Proteção ao fol
clore como fonte de produção . econômica. 

• 

Unidades Federadas 

BAHIA 

ln•petorla Beclonal de Eatat(ltlea 

O CENSO DEMOGRAFICO NO ESTADO -
RESULTADO DA 7.• ZONA CENSITARIA -
Acaba a Inspetoria R egional de Estatlstlca do 
estado da Bahia de divulgar as cifras r efe
rentes à população total de 95 munlclplos 
baianos, compreendendo os habitantes das zo
nas urbana, suburbana e rural. Nessas unida
des municipais prosseguem entretanto os tra
balhos referentes aos demais Inquéritos reque
ridos para o recenseamento geral de 1950, ou 

seja, o censo agrlcola, o censo comercial, o 
censo Industrial e o censo dos serviço~. 

Anterlõrmente havia a Inspetoria divulgado 
dados atinentes apenas à população urbana 
e suburbana das cidades baianas, vindo ago
ra o novo quadro publicado das Informações 
completas, pois que Inclui além dos resultados 
nos aludidos perlmetros, os dados relativos 
à situação demográfica dos povoados e melo 
rural. 

Do quadro em aprêço, oferecemos à apre-o 
claçt.o os elementos concernentes à sétima zo
na censltária, que tem por sede ' a cidade de 
Alagolnhas e agrupa numerosos munlclpios. 
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Aqui está: Alagoinhas, 151 000 habitantes: Ma
ta de São João, 17 500; Pojuca, 7 000; Catu, 
16 500; Entre Rios, 19 000; Esplanada, 18 500; 
Conde, 14 000; Jandalra, 5 000; Rio Real. 13 000; 
Itapicuru, 32 000; Inharnbupe, 42 000; Nova 
Soure, 12 000; Cipó, 19 500. 

iC 
PERNAMBUCO 

Instituto Arqueolócico 

INFORME DO HISTORIADOR MARIO 
MELO·SôBRE A SUA PARTICIPAÇÃO COMO 
REPRESENTANTE DE PERNAMBUCO NOS 
TRABALHOS DA X SESSÃO ORDINARIA DA 
ASSEMBL:tIA GERAL DO C.N.G. - PES
QUISAS DE DOCUMENTOS IN:tDITOS DE 
INTER~SSE PARA PERNAMBUCO - Na sua 
reunião de 11 do corrente o Instituto Arqueo
lógico de Pernambuco ouviu o historiador Má
rio Melo relatando a atuação da delegação 
daquele estado nos trabalhos da X se881!.o or
dinária do Conselho Nacional · de Geografia 
recentemente realizada na capital do pais. A 
par desm comunicação, informou o Sr. Mário 
Melo que aproveitando a sua permanência no 
Rio de Janeiro, estivera no Arquivo Nacional 
fazendo pesquisas sôbre um movimento renu
bllcano armado Irrompido no Recife em 1829, 
ao qual não se referem os historiadores. De
clarou o orador haver encontrado, entre ou
tros documentos históricos Importantes, os que 

revelam os motivos que levaram o Imperador a 
expulsar os frades oratorianos de São Filipe 
Néri da Madre de Deus, e lhes confiscar os 
bens. 

Dando conhecimento da escolha do histo
riador Antônio Gonçalves Melo para a direção 
do Instituto Joaquim Nabuco, propôa o Sr. 
Mário Melo um voto de regozijo e congratu
lações com aquêle sócio da entidade, o que 
fol unànimemente aprovado. Agradecendo a ma
nifestação, usou da palavra em seguida o sr: 
Gonçalves Melo, que aproveitou a oportuni
dade para informar que tam bém realizará 
pesquisas no Rio de Janeiro sõbre documentos 
setecentistas inéditos de lnterêsse para a his
tória pernambucana·. Na Biblioteca Nacional, 
diz o orador, localizara o ·diário do inglês 
Cuthdert Pudesey, que estivera em Pernam
buco ao tempo do domínio holandês, Indo en
contrar no Itamaratl outras rarldadE's biblio
gráficas, como por exemplo três volumes que 
pertenceram ao conde da Tõrre, os quais con
têm pormenorizada noticia sôbre a retirada 
de Barbalho. Segundo adiantou encontrara 
também correspondências de Henrique Dias, 
Gaspar de Sousa, D. Luls de Sousa e Matias 
de Albuquerque. Finalizando, o Sr. Gonçal
ves de Melo deu conhecimento A casa que 
o reitor da Universidade do Recife e antigo 
presidente do Instituto adquirira para a Bi
blioteca da referida Universidade preciosa co
leção de livros de lnterêsse para a História 
de Pernambuco, Inclusive a primeira edição 
da rarlssima "Prosopopéia" de Bento Teixeira. 

Exterior 
PORTUGAL 

FALECIMENTO EM LISBOA DO HISTO
RIADOR E DIPLOMATA DUARTE LEITE -
Faleceu recentemente em Lisboa o Dr. Duarte 
Leite, com o que perde a cultura portuf\'uêsa 
uma das suas mais distintas figuras. Estudio
so de assuntos históricos e pesquisador Incan
sável, o !lustre português notabilizou-se, so
bretudo, pelos. trabalhos que escreveu reivin
dicando para Portugal a prioridade no ciclo 
dos grandes descobrimentos marltlmos, sus
tentando, entre outras, a tese de que a Amé
rica teria sido conhecida dos cosmógrafos e 
navegantes lusitanos antes mesmo das expe.
dições de Cristóvão Colombo e Pedrd Alvares 
Cabral . 

Antigo professor da Academia Politécni
ca do Põrto e propagandista da República 
em Portugal, distinguiu-se ainda, o Dr. Duar
te Leite como homem de estado e diplomata, 
havendo exercido altos cargos em seu pais, 

inclusive o de ministro e presidente de ga
binete governamental. Por muitos anos, foi 
embaixador de Portugal no Brasil, em cujo 
meio cultural granjeou reputação. Ao ensejo 
da inauguração da Biblioteca do Itamar'atl, 
em 1930, ali realizou notável conferência sõbre 
os "Limites naturais do Brasil", trabalho em 
que desenvolveu largamente a sua tese de de
fesa da prioridade portuguêsa no ciclo~ dos 
descobrimentos. Fazendo o histórico da diplo
macia portuguêsa no século XVI, dava nessa 
conferência o Dr. Duarte Leite, uma Inteligen
te e Clara Interpretação do Tratado de Tor
desilhas. . 

De parceria com Joaquim Bensaude e car
los Malheiros Dias, escre'l'.eu o Dr. Du · rte Lei
te uma História da Oolonizaç4o Portugu~Ba, 
da qual destacamos três longos e interessantes 
capltulos de sua autoria; "Os falsos precur
sores . de Cabral'', "O mais antigo mapa do 
Brasil", "A expI'bração do litoral do Brasil na 
cartografia da primeira década do século 
XVI". 

..... 
O · Serviço Central de Documentação Geocr.áfica do Con11elho Nacional de Geojl'rafla 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corocráfico, destlnando

•e êste à guarda de documentos. como sejam inéditos e artigos de Jornal•. Envie ao Conselho 
qualquer documento que poaeuir sõbre o território braeilelro. 



Relatórios. de instituições de .. Geografia 
e ciências afins 

Relatórios dos representantes estaduais, 
apresentados à X sessão ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. 
AMAZONAS 

Pelo Prof. Américo Soares, delegado do 
estado do Amazonas à X sessão ordinária da 
Assembléia Geriü do Conselho Nacional de Geo
grafia, realizada nesta capital em setembro 
do corrente ano, foi apresentado o seguinte 
relatório das atividades geográficas levadas a 
efeito naquela unidade federada no perlodo, 
entre julho de 1949 a junho de 1950. 

Nesta sessão plenária da X Assembléia 
Ceral do Conselho Nacional de Geografia, quan
do a todos nós cumpre o dever de cooperar 
no aperfeiçoamento dos serviços geográficos 
do pais, permiti-me, na qualidade de delegado 
do Amazonas, anotar no mapa do Brasil, que 
acaba de aparecer, editado por aquêle Coi\se
lho, um senão fundamental para o Amazonas, 
porque em detrimento de seus direitos patri· 
monlals e legltlplos lnter.ésses. . 

Trata-se da linha de limites entre o meu 
estado e o do Pará, Serei breve, considerando 
o acúmulo de serviços em pauta e a exlgül· 
dade do tempo para satisfazê-los. 

Não venho, assim, provocar um debate, 
mas pedir que fique registrado na ata da pre· 
sente sessão o respeitoso protesto do Amazonas 
contra os efeitos que a referida linha possa 
provocar. Justifico êsse protesto baseado num 
direito Insofismável. 

A questão de limites entre os dois estados 
já é bastante antiga. Tem a sua história e se 
desdobra numa bibliografia de vários volumes. 
Debateram-na, entre outros, Rui Barbosa, Epl
táclo P essoa, Prudente de Morais Filho, José 
Ver!sslmo, Artur Viana e José Furtado Belém. 

O llt!glo se Iniciou perante o ,;u T>remo 
Tribunal Federal e lá estava pendente de de
cisão quando, com o advento do Estado Novo, 
velo um novo regime pol!tico que alterou com
pletamente o direito dos litigantes para deixar 
os estados componentes da Federação n'l posse 
das suas terras. Era o direito de jurisdição 
territorial assim estabelecido no artigo 184 da 
Carta de 1937: 

"Os estados continuarão na posse dos 
territórios em que atualmente exercem 
sua jurisdição vedadas entre êles quais
quer reivindicações territoriais. 

§ 1.9 - Ficam extintas, ainda que em 
andamento ou pendente. de sentença no 
Supremo Tribunal Federal ou em julzo 
arbitral, as questões de limites entre es
tados". 

Diante do Imperativo constitucional, 
o Amazonas renunciou o seu direito histó
rico de limite com o Pará, ao paralelo que 

B .G. -8 

passa pelo outeiro de Maracaaçu, determi
nado por Mendonça Furtado ao delimitar 
a capitania de São .José do Rio Negro. 
Restringe-se à plena jurisdição de suas 
terras, nada se alterando na parte se
tentrional do rio Amazonas. ltsses limi
tes foram os seguintes: 

- Uma linha partindo da nascente 
principal do rio Nhamundá. tste rio, até 
seu alargamento chamado lago do Faro. 
:tste lago, até a sua foz no rio ·Faro. 
ll:ste rio, ficando para o estado do Ama
zonas a Ilha das Cotlas seguindo a linha 
até encontrar o paraná do Bom .Jardim, 
pelo qual desce até sua foz, no rio Ama
zonas. Da foz do Bom .Jardim, a ·linha 
sobe pela margem esquerd11 do Amazonas, 
até defrontar a serra de Parlntlns, que 
fica à margem direita. A partir da serr8\ 
de Parlntlns, segue pelo divisor de águas 
do rio .Jurlti e Igarapé da Valér i'.t, se
guindo a linha pelo divisor .Jurutl-Mau
ru, continuando pelo divisor de águas 
que se dirigem para o rio Tapajós das 
que vertem para o paraná do Ramos, 
até encontrar o meridiano que passa pela 
nascente principal do rio Parauarl, aflu
entre o paraná do Urarlá, por sua vez 
tributário do paraná do Ramos. Segue 
a linha por aquêle meridiano, até en
contrar a margem esquerda do rio Tapa· 
jós. Sobe êste rio, pela margem esquer
da até encontrar o paralelo de 8•48", de 
latitude sul, divisa do Amazonas com o 
estado de Mato Grosso. 

O Pará, porém, não se conforma com essa 
linha, alegando que possui jurisdição ao oci
dente da mesma. Deseja que sua linha lindelra, 
na parte do sul do , rio Amazonas, seja uma 
reta traçada a comei;ar na serra de Parlntlns 
e a terminar na cachoeira do Chacorão, à 
margem esquerda do rio Tapajós. No caso do 
Amazonas aceitar êsse l!mlte, que é o estabe
lecido no mapa em aprêço, as populações ri
beirinhas, de todos os rios que saem do refe
rido divisor e partem para oeste, tôdas sob 
jurisdição do Amazonas, ficariam pertencendo 
ao Pará.. _ 

Na parte norte do rio Amazonas, o Pará 
também alega sua jurisdição no delta do Nha
mundá, a oeste da linha Nhamundá-Bom 
.Jardim. Não lhe sendo posslvel provar o 
que pleiteava, o interventor .José c. da 
Gama Malcher, em carta de Belém, de 26 
de outubro de 1939, dirigida ao senhor embai
xador Macedo Soare.9 (ver arquivo do Conse
lho Nacional de Geografia), propôs uma Hnha 
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reta de Faro 4 aerrtJ de Pannti"8. Ficaria, 
dêsse modo, dividido o delta do Nhamundá, 
perdendo o Amazonas, a parte mais povoada 
da região, onde possui distritos policiais, es
colas, coletorlas de rendas, numerosas fazendas 
de criação de gado, casas comerciais e plan
tadores de juta. Tal proposta, à base de um 
acordo, foi repelida pelo Amazonas. 

A citada carta do Dr. José Malcher não 
era senão a resposta de outra que a 29 de se
tembro do mesmo ano, lhe havia dirigido o 
embaixador Macedo Soares, propondo-lhe o 
prevalecimento da divisória adotada pelo es
tado àQ Amaaonas, da serra de Parintins para 
cima. Era êsse o entendimento de um homem 
Justo e empenhado na solução pronta e pa-
cifica de uma velha pendência. , 

Duas tentativas se fizeram, nesta capital , 
em abril e julho de 1945. no sentido de uma 
llquidação, sob o empenho do senhor presidente 
do I.B.G.E . Em ambas, o Pará não teve com
pleta sua comissão Incumbida do asaunto . 

Nova tentativa. E, desta vez, não parecia 
surgir embaraço, diante da proposta do es
tado do Amazonas, a qual foi aceita pelo Con
selho Nacional de Geografia e pelo Pará, de 
ser nomeada uma comissão mista, de técnicos 
dos dois estados, sob a presidência de um en
genheiro da .Inteira con!lança daquele Conse
lho, a fim de Investigar, in loco, a jurisdição 
territorial dos plelteantes. Nomeados os com
ponentes daquela Comissão, e designado um 
engenheiro do Conselho, todos se aprestavam 
para seguir no desempenho de suas incumbên-

' 

elas, quando um Imprevisto transformou a 
promissora expectativa; cal o Estado Novo a 
29 de outubro de 1946 e a 18 de setembro de 
1946 a Constituição, ditando no~as normas, 
mandou regular os lltlglos de Umites lnte
restaduaiil por forma diferente, traçada no 
art. o 6 e seus dois parágrafos do Ato das 
Disposições Transitórias. 

Desde então ao presente, continuou o 
statu quo entre os dois estados. 

Em 1945, ·o Conselho estampou o mapa do 
Brasil no qual a linha de limites Nhamund6.
Bom Jardim está de acôrdo com ós direitos 
do Amazonas . Não se acha, porém, a linha geo
désica Parintlns-Chacorão nas mesmas condl· 
ções, pelo motivo já exposto. 

Agora, aparece, do mesmo Conselho, ou
tro mapa do Brasil (edição 1950), escala de 
1 : 5 000 000. Nêle a fronteira Nhamundá-Bom 
Jardim sofreu um grande recuo para o ocidente. 
numa curva que abrange todo o delta do Nha.
mundá, até o paraná do Caborl. Dentro do 
bolsão assim formado ficam algumas centenas 
de quilômetros quadrados, como pertencentes 
ao Pará, terras incontestáveis do Amazonas. 

!!: preciso ponderar que, entre a data do 
mapa de 1945 e a do atual, persistiu o aludido 
statu quo. Em que se baseou o Co~lho para 
fazer aquêle traçado? 

O Amazonas, não se conformando com a 
amputação do seu território. deixa aqui, pela 
palavra de seu representante à X Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, sua 
estranheza e o seu protesto. 

~ 9ate "Boletim", a "Bevi•ta Braelleira de Geografia" e H obra• da "Bibllot1iea Geo&Tiftea 
.,... Braalleira" eneontram-1e à venda na• principais llvrarla• do pala e na Secretarla Geral 
do Con1elho Nacional de Geosrafla - Avenida Beira-Mar n.0 436 - Edlficio Isuacu -
Bio de Janeiro, D. F. 



Bibliografia 

Registos e 
comentários bibliográficos 

Livros e Periódicos 

JORGE CHEBATAROFF - Meteorfaa
ción de las rocas - Boletln de la 
Secctón de Ihvestitaetones Geomor
fológlcas y Geográficas - Insti
tuto de Estudtos Superiores Mon
ttvtdeo, 1950. 

O autor que é, sem dúvida, uma 
das mais expressivas figuras da cultura 
geográfica uruguaia, em seu trabalho, 
aprecia o fenômeno da alteração das 
rochas, com especial referência. ao 
Uruguai e ao Brasil Meridional, resul
tante de suas pesquisas nas diversas 
regiões percorridas. 

A finalidade do ensaio é - como 
acentua no prólogo - dar as princi
pais caracteristicas do fenômeno da 
meteorização, destacar o emprêgo da 
palavra "meteorización", designativo 
do complex9 de fatôres geológicos; di
fundir os resultados de suas observa
ções pessoais; e, finalmente, acentuar · 
a. importância que desempenha a me
teorização no processo da erosão, da 
qual - como destaca - é o primeiro 
passo e talvez o fundamental. 

O estudo, que constitui valioso sub
sidio para os especialistas, é enriqueci
do de copiosa documentação ilustra
tiva (56 fotografias de diversos tipos 
de rocha) e dá as 84 indicações biblio
gráficas, de que se valeu em seu tra
balho. 

M. B.G. 
. _, 

• 
ANUARIO - 1949 - Serviço Geográfico 

do Exército - Rio de Janeiro, 
1950. 

O general Djalma Polll Coelho, di
retor do Serviço Geográfico do Exército 

- órgão destinado ao levantamento, 
organização, preparação e impressão 
das cartas topográficas necessárias à 
defesa nacional - apresentando o 
Anuário dado a lume, relativo aos tra
balhos levados a têrmo· em 1949 pelo 
Serviço que dirige, dá conhecimento 
do prosseguimento dos trabalhos de re
organização do Serviço, iniciados em 
1946. 

Acentua o diretor do S.G.E.: -
"O programa que fol traçado com o fim 
de se tomar o S. G. E. mais capaz de 
executar sua. missão, foi mantido sem 
esmorecimento e, com isso, puderam ser 
alcançados alguns resultados que são 
bons em si mesmos e que poderão in
fluir benfazeja.mente no nosso desen
volv1mento futuro". 

Assim é que, em resumo, as atlv1:1 
dades, no ano de que nos dá noticia o 
Anuárto, foram as seguintes: 

1 - AEROLEV ANT AMENTO: Foto
graftas aéreas. D. Federal, 53 Jtm•; M. 
Grosso, 1900; Paraná, 2 600; R. G. do 
Sul, 14 400; Estado do Rio, 350; Total, 
19 303 km" 

2-LEVANTAMENTO TOPOGRA
FICO: Carta Normal, R. G. do Sul, 
5 085 km1; Paraná, 2 972; Total 8 057km". 

3-LEVANTAMENTO DE COMPI
LAÇAO: Carta qe Comunicações. R. G. 
do Sul, 48 000 km'; Paraná, 12 000; sta. 
Catarina, 48 000; Total, 108 000 km1 

4-NIVELAMENTO DE ALTA PRE
CISAO: R. O. do Sul, 585 km1

; Paraná, 
132; Total 717km" 

5-FôLHAS IMPRESSAS: Edita.
das, 50 500; Reeditadas, 15 780; Total 
66 280 km' , 

Insere a.inda o Anuário além do 
programa de trabalhos para 1950, no
tícias assinadas sôbre o serviço Geo-
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gráfico do Exército e as seguintes cola
borações de assuntos técnicos: 

'!Da Geografia Antiga à Geopoli
tica" do .Gen. Djalma Polli Coelho; 
"Técnica do vôo aerofotogramétrico" do 
Maj. Augusto Sérgio F. da Silva; 
"Origem e Evolução da Cartografia" do 
Cel. José Brito e Silva; "Estudo sôbre 
os tipos de letras empregados nas car
tas" do consultor-técnico Rudolf Lan
ger; "Determinação das coordenadas 
geográficas do "datum" geodésico Val 
de Serra" - 2.ª parte" do Cel. Roberto 
Pedro Michelena; "Emprêgo das câma
ras Fairchild de reconhecimento no le
vantamento aerofotogramétrico" do 
Ten. Cel. Alcino Monteiro Avidos. · 

M.B. G. 

-te 

REVISTA URUGUAYA DE GEOGRA
FIA - Asociación de Geógrafos 
del Uruguay - N.0 1 - Afio I -
Marzo-Mayo 1950 - Montivideo. 

Constitui motivo de justificado re-
gozijo para todos os estudiosos de Geo
grafia o aparecimento da Revtsta Uru-
11ua'lla ele Geografia, órgão oficial da 
Associação dos Geógrafos do Uruguai 
(A. O. V.>, novel instituição cultural, 
fundada em 1949 por um seleto grupo 
de pesquisadores da ciência geográfica 
naquele pais. 

A nova publicação divulgará os re
sultados das investigações cientificas no 
campo da Geografia, difundirá temas 
de didática geográfica e fomentará es
tudos e pesquisas no território nacio
nal uruguaio. 

Seu primeiro número insere um am
plo noticiário das principais atividades 
dos geógrafos uruguaios, delegados de 
seu pais nos Congressos realizados em 
1949, no Brasil. 

Publica mais êsse primeiro número 
do promissor periódico os seguintes tra
balhos: 

Posibilidades para la modificación 
del clima local por el Prof. J. Cheba-
ta.roff; . 

Transcripciones. La geografia de 
post-guerra, por el Prof. Richard J. 
Russel; 

Sintesis de la estructura geológica 
de la República Oriental del Uruguay 
por el Prof. A. Pochintesta; 

Ocurrencia de la serpiente de cas
cabel en el Cerro Pan de Azúcar por el 
Sr. M. Siri; 

Probable existencia de dolinas en 
el U'ruguay por el Prof. J. Chebataroff; 

Primera Reunión Panamericana de 
Consulta sobre Geografia (1949) por el 
Prof. H. Ureta Martinez; 

Nuevas cartas topográficas del Ins.. 
tituto Geográfico Militar; 

Comlslones asesoras de Didáctica y 
Dlvulgación Geográfica; 

Comentários bibliográficos. 

M.B.G. 

-te 

FELTE BEZERRA - Etnias Sergipanas 
- Contribuição ao seu Estudo -
Coleção de Estudos Sergipanos -
Vol, VI. 

No presente ensaio editado pelo 
Instituto Histórico e Geográfico de Ser
gipe, e, que passou a constituir o vol. 
VI da Coleção de Estudos Serglpanos, 
o autor aprecia a composição, distri
buição, história e prováveis origens das 
etnias serglpanas, através dos capítulos 
"Panorama da colonização sergipana", 
"O elemento europeu em Sergipe". "O 
elemento africano em Sergipe'', "O ele
mento indígena em Sergipe" "Etnias 
sergipanas", e "Contacto e reiações de 
raça", que enfeixam seu trabalho. 

Valioso subsidio aos estudos desti
na-se a presente monografia à mais 
ampla penetração dos conhecimentos 
antropo-soclológlcos daquela unidade 
da Federação, e contributrá, .. por certo, 
para o desenvolvimento de pesquisas 
similares, úteis à apreciação da antro
pologia brasileira. 

M. B. G. 

-te 

ASIA - Manual Geográfico - Primera 
Entrega A-H - Universldad Na
cional de Tucuman - Instituto de 
Estudios Geograficos - Serie Di
dáctica - Publicación n.O 518. 

Sob a responsabilidade da Univer-
sidade Nacional de Tucuman velo a 
lume interessante publicação sôbre a 
Asia, denominada Manual Geográttco, 
traduzida do manuscrito alemão para o 
castelhano por Maria A. Carmen Rey
naud e pelo próprio autor Gustavo 
Fochler-Hauke. 

Reúne essa obra ·de consulta sôbre 
o continente asiático ·as "transforma
ções políticas e econôll1Ulas das últimas 
décadas; os novos conceitos baseados 
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nos resultâdos das investigações geo
gráficas, geqlóglcas, climatológicas e 
etnológicas recentes e também fontes 
bibllográflcas sôbre a Asia de dificll. 
acesso". Dessarte terá pronta acolhida 
no meio cultural e didátioo do pais a 
nova publicação que é a primeira da 
série. 

M. B. G. 

~ 

LA VIVIENDA RURAL PANAME:R'A -
Banco de Urbanización y Rehabi
litación - Publicación n.0 18 -
Panamá, 1950. 

o Banco de Urbanizaç\o e Rea
bilitação do Departamento de Informa
ções, Estatistica e Arquivo do Panamá, 
fêz editar uma monografia sôbre as ha
bitações rurais naquele pais, elabora
da pelo Prof. Angel Ribeiro, chefe da
quele Departamento e professor de 
Geografia da Universidade do Panamá. 

O trabalho servirá de ·documento 
informativo ao Seminário Regional de 
Habitações e Planificação a ser rea-

lizado proximamente em Quito, com a 
participação· das delegações técnicas 
da Colômbia, Equador, Peru, Venezue
la e Panamá. 

Reúne a publicação informes sô
bre os diversos tipos de habitaçõea 
rurais do pais, permitindo aos estu
diosos da Geografia uma apreciação 
comparativa útil aos seus estudos. 

M.B.G. 

~ 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICA
NA DE GEOGRAFIA Y ESTAD1S
TICA - Tomos LXVII e LXVIII -
Ns. 1-2; 2-3 - Marzo/junio, julio
octubre de 1949. México, D.F. 

Os presente números do órgão da 
/ Sociedade Mexicana de Geografia e Es

tatistica, divulgam, respectivamente, 
"Planos da Cidade de México", de Ma
nuel Carrera Stampa e "Os recursos 
naturais do México" 1 êste último, uma 
coletânea de conferencias de especia
listas mexicanos sôbre recursos natu
rais daquele pais. 

ff< '"'~Yt--0 

•' 
• t:ate "Boletim" a "Bevl1ta Bra1llelra de Geografia" e a1 obrai da "Biblioteca Geogritl• 

.... Braalleira" enc'ontram-1e à venda nas principais livrarias do pal1 e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar n.0 4S6 - Edlflclo Iguaçri -
Blo de Janeiro, D. F. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário das leis e decn~tos publicados no período 
de 1 a 30 de novembro de 1949 

r 

Leis 
Lei n.• 88'1, de 24 de outubro de 11M9 - "DA 

nova redação ao art. 3. o do decreto-lei 
n.o 2 113, de 5 de abril de 1940". 
"Diário Oficial" de 3-11-949. 

Lei n.0 899, de :t6 de outubro de 19'9 ...- "Au
toriza doação de Imóveis ao munlclplo de 
Palmeira, estado do Paraná". 
"Diário Oficial" de 1-11-949 . 

Lei a.• 900, de %6 de outubro de 1949 - "Au
toriza a abertura de crédito extraordlnã
rlo para socorrer vitimas de Incêndio" . 
"Diário Oficial" de 1-11-949 . 

Lei n.0 901, de outubro de 1949 - Autoriza 
a abertura de crédito especial para au
xilio ao VIII Congresso Brasllelro de Hi
giene". 
"Dlãrlo Oficial" de 3-11-949. 

Lei •·º 902, de Z'1 de outubro de 1949 -
"Dispõe sõbre a situação dos oficial:! \k>B 
Corpos e Quadros da Armada que rever
teram ao eerviço ativo em CQnaeqüêncla 
da anistia concedida pelo decreto-lei n . º 
7 474, de 18 de abril de 1945". 
"Diário Oficial" Jfe 3-11~949~ 

. ·~ 
Lel a.• 90S, de !8 de outubro de 11!49 - "Au

toriza a abertura- ao Poder J'udlclárlo de 
crédito suplementar para pagamento de gra-
tlfl~"· - . 
"Diário Oficial" .~e 1-11-949. 

Lei n.• 904, de !9 de outubro de 1949 - "Con
cede auxlllo ao Núcleo de Combate ao 
C&ncer, da Santa Casa de Ml11erlcórdla de 
Maceió". 
"Diário Oficial" de 3-11-949. 

Lei n.• 906, de %9 de outubro de 1949 - "Au
toriza a abertura, pelo Mlnlstérlci da Edu
cação e Saúde, de crédito especial para 
pagamento à caíxa de A1)08entadorla e 
Pensões de Serviços Públicos do Distrito 
Federal". 
"Diário Oficial" de 3-11-949 . 

Lei a.• 906 de SO de outubro de 1949 '- "Au
toriza a 4bertura ao poder J'udlclãriC) de 
crédito 11\Jt>lementar para atender a des

J 

pesas no corrente ano , e de crédito es
pecial para pagamento de gratlticação". 

"Diário Oficial" de 5-11-1949 . 

Lei n .0 90'1,. de Sl de ·outubro .de 1949 - "Con
cede lnsenção d e direito de Importação 
para volumes destinados ao Convento N. 
S . da Piedade dos Capuchinhos da Bahia" . 
" Diãrlo fflclal" de 5-Ü-949. 

Lei n. • 908, de 3 de novembro de 1949 - "Cria 
o P\'lto de Vice-Almirante, Fuzileiro Naval". 

"" " Diário Ofic ial " de 4-11-949. 

Lei n.0 909, de 8 de novembro de 1M9 - "Au· 
torlza a emissão especial de selos em be
neficio dos filhos sadios dos lázaros". 
"Diário Oficial" de 17-11-949. ~ 

Lei n.0 910, de 8 de no'f'elldil'o de 1949 - "Au
toriza o Poder Elxecutlvo e mediante reci
procidade, permitir às mlBBões diplomãtl
ll&S acreditadas junto ao govêrno brasi
lei ro, o exerclclo cumulativo das funções 
consulares" . • 

• •· r• • ,. • ,. 
~i ·n.~ 9111 de 8 de, 11ovembro de 1M9 - "Dis

põe sõ"re o im~sto de ~l'Ortação sõbre 
lã" . . 1 

"Diário Oficial" de 12-11-949. 

Lei n.0 91%, de 10 de 'aov~• de 1949 - " Au
toriza o registro do · contrato celebrado 
entre a Divisão de Obras d&- Ministério 
da Educação e Saúde e a firma Industrial 
Construtóra Ltda. , para construção da Es
cola Industrial de Culabã, estado do Mato 
Grosso". 
"Diário Otléial" de 17-11-949 . 

Lei n.0 913, de lS de novembro de 1M9 - "Con
cede pensão especial a Elsie Warren Jar
dim Gomes Braga e ao menor Luls George , 
viúva e filho de Jasmellno Gomes Braga". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-11-&49 . 

·Lei n.0 914, de 13 de novembro de 19'9 - "Abre 
aos Mlnl11térios da Justiça e Fazenda cré
ditos especiais para despesas de comemo
rações do centenãrlo de Joaquim Murtlnho". 

"Diário Oficial" de 19-11-949. 
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Lei n. • 915, de lS de novembro de lMt - "Con
sidera de utilidade pábllca o Secretariado 
de A.sl!lstancla Social da Juventude. :Mas
culina Católica da Arquidiocese de Maceió". 
"Dhl.rlo Oficial" de 18-11-949. 

Lei a.0 918, de H de novembro de 1M9 - "Dis
põe 8l\bre preferência em promocão ou me
lhoria para servidores pábllcos .que tenham 
tomado parte em operacões de guerra". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Lei n.0 917, de 14 de novembro de 1941 - "Au
toriza a abertura pelo Ministério da Via
cão e Obras Públicas de crédito eaipeclal 
para pagamento de despesas efetuadas pela 
Estrada de Ferro de Goiás". 
"Diário Otlclal" de 29-11-949. 

Lei n.• 920, de 16 de novembro .de 1949 - "Au
toriza a abertura de crédito suplementar 
ao Ministério da Guerra para pagamento 
de ajudl'o de custo". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. / 

Lei n. • 921, de l'8 de novembro de 1941 - "Au
toriza .a abertura de crédito suplementar 
ao ·Poder Judiciário para pagamento de 
ajuda de custo, dl'11as e substituições" . 
"D1'rlo Oficial" 19-11-949 . 

Lei n . • 924, de n de novembro de 1Mt -
"Tr,ansforma em estabelecimento federal de 
enl!ino superior a Faculdade de Direito do 
Amazonas". 
"Diário Oficial" de . 24-11-949. 

Lei n.o 92tl, de 21 de novembro de UM -
Concede lnsencão de direitos de Importado 
para material adquirido pela Sociedade Im
portadora Sulca Ltda" . 
"Diário Oficial" de 24-117949. 

Lei n.o 926, de 21 de novembro de 1M9 
"Concede auxilio ao Instituto Central do 
Povo". 
"Diário Oficial" de 25•11-949. 

Lei a.• 927, de 21 de novembro de 1949 -
"Concede auxilio à Associação dos Funclo
náriol! Páblicos do Espirita Santo" . 
"Diário Oficial" de 26-11-949. 

Lei n.º 928, de 22 de novembro de 1949 - "Au
toriza a abertura de créditos especiais dee
tlnados e socorrer vitimas de lnundacões 
verificadas nos estados do Ceará e do Rio 
Grande do Sul". 

"DÍf.rlo Oficial" · de 26-11-949. 

Decretos legislativos 
Deereto n .0 M, de 1949 ~ "O Tribunal de Con

tas registra o contrato ce.lebrado em 11 de 
novembro de 1948, entre o Departamento 
Nacional de Portos. Rios e Canal!! e a 
firma Construtora Industrial Ltda. para 
execução das obras do pôrto de Curaçá. no 
curso médio do rio São Francisco, estado 
da Bahia" . 
"Diário Oficial" de 10-11-949. 

Deereto n.0 M, de 1949 - "0 Tribunal de Con
tas registra o têrmo aditivo ao contrato 
celebrado em 24 de junho de 1948, entre 
o Ministério da Educacão e Saáde e Ma
rlus Mercler, para o desempenho por êste 
na Diretoria do Ensino Industrial, da fun
ção de téçnlco em construcão e montagem 
de máquinas". 
"Diário Oficial" de 10-11-949. 

.necreto n.0 58, de 1949 - "0 Tribunal de Con
tas r egistra o têrmo a.dltlvo ao contrato 
celebrado em 4 de fevereiro de 1948, entre 
o Ministério da Agricultura e Llewllyn Ivor 
Prlce para o desempenho por êsse na Di
visão de Geologia e Mineralogia do Minis
t ério, da funcão de técnico especializado 
em vertebrados". 
"Diário Oficial" de 12-11-949. 

Decreto n .0 157, de 1949 - "0 Tribunal de Con
tM registra o têrmo aditivo ao contrato 
celebrado em 19 de novembro de 1947, en-

tre o Ministério da Agricultura e José Au
gusto de Faria para desempenhar por êate, 
na. Dl"18ão de Terras e Colonlzacio, dea. 
Minlstério da funcão de técnico especia
liza.do" . 
"Diário Oficial" de 12-11-949. 

Decreto n.0 158, de 1949 - "O Tribunal de Con
tas r egistra o têrmo de contrato celebrado 
em 2 de dezembro de 1948, entre o :Minia
t érlo da Educação e Saúde e Antônio Joa
quim Castilho para o desempC'nho da tun
ção de técnlcp em bibliografia no Insti
tuto Nacional do Livro" . 
"Diário Oficial" de 17-11-949. 

Decreto n.º 159, de 1949 - "0 Tribunal de Con
tas recusa o registro ao têrmo ·de ajuste 
celebrado em 23 de dezembro de 1948, en
tre o Quartel General da a.a Zona Aérea 
do Ministério da Aeronáutica e a Prefei
tura Municipal de Varglnha, estado de 
Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 17-11-949. 

Decreto n.º 80, de 1950 - "0 Tribunal de Con
ta.9 registra o contrato celebrado, em 10 
de dezembro de 1948, entre o Ministério 
da Aeronáutica e Mozart Ferreira de Aze
vedo para o desempenho por êste da fun
ção de Professor de Qulmlca na Escola 
de .Especialistas da AeronáutlcM". 
"Diário Oficial" de 24-11-949. 

,Decretos executivos 
Deereto n. • 27 190, de 16 de aetembro de 1949 

- "Autoriza estrangeiros a adquirir o do
mlnlo átll do terreno de acrescido de ma
rinha que menciona, situado nesta capital". 

"Dh\rto Oficial" de 11-11-949". 

Deereto n . 0 27 280, de SO de outubro de 1Mt 
"Concede autorlzacão para funcionamento 
do curso de pedagogia d-a Faculdade de 
Flloaotla, Clenclas e Letras Santo Tomú 
de Aquino, de Uberaba". 
"Diár io Oficial" de 16-ll-9e. 
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Decreto n .• 27 211, de 21 de Janeiro de 1949 -
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Fru
ta! a construir uma linha de transmissão 
e dá outras providências" . 
"Diário Oficial" ~e 9-11-949. 

Decreto n.0 27 294, de 10 de outubro de 19'9 
- "Concede à "Britsh South Amerlcan 
Alrways Corporatlon" autorização para fun
cionar na República". 
"Diário Oficial" de 3-11-949. 

J>eereto n.• 27 295, de 10 de outubro de 19'9 
- "Concede à sociedade . anônima "Gardner 
Denver Western Hemlsphere Company, au
torizacão para funcionar na República". 

"Diário Oficial" de 1-11-949 . 

Decreto u .• 27 3115, de 17 de outubro de 1949 
- "Concede à CerAmica Assad S . A. au
torizacão para funcionar como emprêsa de 
mineração". 
"Diário Oficial" de 18-11-949. 

Deereto u.• 27 819, de 17 de outubro de 19'9 
- "Outorga à Prefeitura Municipal de Ita
marandlba concessão para o aproveitamen
to progressivo de energia hidráulica da 
cachoeira .Jaleco, situada no rio Itamaran
dlba, no municlplo de igual nomi;. estado 
de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" 4-11-949 . 

Decreto n.º 27 328, de 19 de outubro de 1949 
- "Autoriza estrangeiro a revigorar o afo
ramento do terreno de marinha que men
ciona. situado em Niterói, estado do Rio 
de .Janeiro". 
"Diário Oficial" de 12-11-949. 

Deereto n . o 27 SSO, de 19 de outubro de 1949 
- "Concede à Indústrias Reunidas de Cal 
Ltda. autorização para funcionar como em
prêsa de mineracão". 
"Diário . Oficial" de 9-11-949. 

Decreto n .o 27 888, de 20 de outubro de 1949 
- "Concede à "Emprêsa de Navegação 
União Ltda." autorização para funcionar 
como emprêsa de navegação de cabotagem, 
de acôrdo com o que prescreve o decreto
lei n.o 2 784, de 20 de novembro de 1940''. 
"Diário Oficial" de 12-11-949. 

Decreto n.• 25 847, ele 10 de ac6eto de 1949 
- "Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz de 
Itaberal com sede em Itaberal, estado de 
Goiás, a ampliar suas ln.stalações". 
"Diário Oficial" de 28-11-949. 

Deereto n .0 27 360, de 24 de outubro de 19'9 
- "Aprova a alteração Introduzida nos es· 
tatutos da The Liverpool & London 8t 
Globe Insurance Company Llmlted". 
"Diário Oficial" de 9-t.l.-949. · 

Decreto n.0 27 861, de 26 de outubro de 19'9 
- "Aprova o Regulamento para a Blbllo
~ do E:i:ército (R-72) e dá outras pro
vidências". · 
"Diário Oficial" de 9-11-949. 

Decreto n.0 27 863, de 26 de outubro de 1949 
- "Dá nova redação aos arts. 12, 13, 17, 
57, 61, 62, 63, 64, 66 do decreto n.O 12 Z17, 
de 19 de abril de 1943 (Regulamento do 
Código Militar) modificado pelo uecreto 
n.o 22 418, de 9 de janeiro de 1947". · 

"Diário Of'lclal" de 9-11-949. 

Decreto n.0 27 8M, de 26 de outubro de 19'9 
- "Aprova projeto e orçamento para a 
construcão do oleoduto Santos-São Paulo". 
"Diário Oficial" de 5-11-949. 

Decreto n.0 27 866, de 27 ·de outubro de 1949 
- "Autoriza· estrangelro11 a adquirir o do
mlnlo útil de acrescido de marinha que 
menciona situado niesta capital". 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n.0 27 374, de 28~ de outubro de 1949 
"Autoriza a emprêsa de mineração 

Minas de Ouro Sal1de S .A. a lavrar ouro 
no munlclplo de Sal1de, estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 8·11-949. 

Decreto n.0 27 375, de 28 de outubro de 19'19 
- "Autorl)!la o cidadão brasileiro .José 
Vitor Pereira a lavrar calcário no munic1-
plo de Lavras, estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 8-11-949 . 

Decreto n.0 27 878, de 28 de outubro de 1949 
- "Autoriza a Electro Qulmlca Brasileira 
S.A. a pesquisar minério de manganês no 
mun~clplo de Ouro Prêto". 
"Diário O!lcial" de 8-11-949. 

Decreto n.0 27 879, de 28 de outubro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro .Joaquim 
Tomé Filho a pesquisar minérios de cobre 
e associados no munlclpio de São Luis Gon
zaga, estado do Rio Grande do Sul" . 
" Diário Oficial" de 8·11-949 . 

Decreto n .0 27 380, de 81 de outubro de 1949 
- "Abre ao Ministério das Relações Ex-
teriores um crédito especial de . . . .. .. . 
Cr$ 1121 900,00 para atender ao pagamento 
da contribuição do Brasil à Organizacão 
Mundial de Saúde, no exerclclo de 1948". 
"Diário Oficial" de 3-11-949 . 

Decreto n.0 27 882, de 1 de outubro de l!M9 
- "Concede à sociedade "Navegação e Co
mércio Norte Ltda." autorização para fun
cionar como emprêsa de navegação de ca
·botagem de acordo com o que prescreve o 
decreto-lei n.o 2 784, de 20 de novembro de 
1949" . 
"Diário O!lclal" de 11-11-949. 

Decreto n.0 27 883, de 3 de novembro de 1949 
- "Exclui do regime · de tiscallzacão a so
ciedade que menciona e dá outras provi
dências". 

. "Diàrlo Oficial" de 4-11-949 . 

Decreto .n.0 27 884, de S de novembro de 1949 
- "Abre pelo Ministério da Agrlculutura 
o crédito especial de Cr$ 889 713.60 oito
centos e oitenta e nove mil setecentos e 
treze e sessenta centavos, para o fim que 
especifica". 
"Diário · O!lclal" de 6-11-949. 

Decreto n.• 27 885, de 8 de novembro de 1949 
- "Retl!lca o art. 1.º do decreto n.o 
26 485, de 19 de marco de 1949". 
"Diário O!lclal" de 6·11-949. 

Decreto n. • 27 386, de 3 de novembro de l!M9 . 
- "Concede à Emprêsa Chi\ Ouro Ltda. 
autorização para funcionar como emprêsa 
de mineração" . 
"Diário Oficial" de 28·11·949. 
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Decreto n.• 2'J S88, de 'S de novembro de 1141 
- "Autoriza o cidadão braailetro l"1orell1 
Pecclcacco a pesquisar caulim e associados 
no munlclplo de São Paulo, estado de São 
Paulo". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Decreto n.• 27 889, de 8 de novembro de 1149 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Lute de 
Melo a pesquisar quartzo e associados no 
munlclplo de Cristalina, esta.do de Goiás". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Decreto n .• 27 S90, de 8 de novembro de 1MI 
- '"Autoriza o cidadão brasileiro João Hen
rique Blanchinl a pesquisar tungstênio e 
associados no munlclplo de Nova Trento, 
estado de Santa Catarina". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Decreto n . o 27 891, de 8 de novembro de 19'9 
- '"Autoriza o cidadão brasileiro Armando 
Ribeiro Viana a pesquisar manganês e asso
ciados no munlclplo de Mateus Leme, es
tado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Decreto n. • l'J 8t2, de S de novembro de 1949 
- '".Autoriza. o cidadão brasileiro Nicolau 
Plcoll a pesquisar a.patlta, mlÇa e associa
dos no munlclpio de Ta.tu!, estado de São 
Paulo". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Decreto n.•. 27 89S, de S ele novembro ele 1949 
- "Autoriza o cJdadão brasileiro João Pau
lo de Luc& a. lavrar jazida de carvão mi
neral no munlclplo de Criclúma, estado de 
Santa .Catarina". 
"Diário Oficial" de 8-11-949. 

Deereto •·º 2'J SIM, de S -de nonmbro de 1949 
- "Declara de utilidade pdbllca a C&.19& do 
Viajante Comercial do Brasil, com sede na 
cidade de Varglnha, estado de Minas 
Gerais". 
"Diário Oficial" de 5-11-949. 

Decreto n.• 27 895, de S ele novembro de 1949 
- "Suspende o funcionamento da "Socieda
de Tôrre de Vigia de Blbllas e Tratados", 
com sede na capital do estado de São 
Paulo". 
"Diário Otlclal" de 5-11-949. 

Decreto n.• n S98, de 4 de novembro de 1949 
- "Fixa. os preços básicos mmimos n n 
o funcionamento ou aquisição de cereais 
e outros gêneros de primeira necessidade, 
de produção nacional para o ano de 1950". 
"Diário Otlclal" de 7-11-949. 

· Decreto n . o 27 898, 'de 4 de novembro de 19'9 
- "Autoriza a Companhia. Luz e Fôrça 
Hulha Branca· a construir uma linha de 
transmissão entre as cidades de Curvelo e 
Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais". 
"Dlãrlo Oficial" de 12-11-949. 

Decreto n.0 27 S99, de 7 de outubro de 1949 
- "Aprova. o orçamento-programa do es
tado do Maranhão, para aplicação do au
xilio federal de Cr$ 10 000 000,00". 
"Diário Oficial" de 9-11-949. 

Decreto n.0 27 400, de 7 de novembro de 1949 
- "Abre pelo Ministério da Viação e Obra.e 
P11bllca.s, o crédito especial de Cr$ •••• 
15 000 000,00". 
"Diário Otlclal" de 9-11-949. 

Decreto n. 0 n tellt ele 8 ele novembro ele 118 
- '"Concede a Sociedade Anônima '"Pau 
Amerlcan Alrways, Inc'" autorização para 
continuar a funcionar na Repdbllca". 
"Diário Oficial" de 29-11-949. 

Dec'reto n. o 27 40<&, de 8 de novembro de lllü 
- "Autoriza a Companhia Luz e Fôrça 
Hulha Branca a construir uma linha de 
transmissão entre a Central Elétrica de Pa
raúna e a cidade de Curvelo no estado de 
Minas Gerais". 

Decreto n.º 27 405, de 8 de novembro de 1Mt 
- "Declara de utilidade pública e autoriza 
a. Companhia. dê Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro Ltda., a promover a. de
sapropriação de diversas áreas de terras 
necessárias à execução das obras para am
pliação do aproveitamento realizado na usi
na de Ribeirão das Lajes". 
"Diário Oficial" de 11-11-949. 

Deereto n. • n "10, de 8 de novembro de UNI 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Lufa Ro
drigues D' Almeida a pesquisar areia e asso
ciado, no Distrito · Federal". 
"Diário Oficial" de 11-11-949. 

Decreto n. • 2'J 411, de 8 de novembro de 19'9 
- '"Autoriza o cidadão · brullelro Lula Ro
drigues D' Almeida a pesquisar areia e aaso
ciados, no Distrito Federal". 
~Diário Oficial" de 11-11-949. 

Decreto n.• n 412, de 8 de novembro -ele 1MI 
- "Autoriza. o cidadão brasileiro Alberto 
Rodrigues D' Almeida a pesquisar areia e 
associados, no Distrito Federal". 
"Diário Oficial" de 11-11-949. 

Decreto n.0 2'1 41S, de 8 de novembro de lMI 
- "Cria o Centro de Educação Ffslca e 
Cultural previsto no n . • V do parágrafo 
único do art. 219, do decreto-lei n.o 1 713, 
de 28 de outubro de 1939, e dã outras pro
vidências", 
"Diário Oficial" de 10-11-949. 

Decreto n.0 27 414, de 9 de novembro ele lMI 
- "Suspende o funcionamento do Clube 
Fluminense da.e Nações Unidas, com sede 
em Niterói. estado do Rio de Janeiro". 
"Diário Oficial" de 11-11-949. 

Decreto n.0 27 "16, de 9 de novembro ele lMI 
- "Declara de utilidade pdbllca e aUto
riza a. desapropriação de Imóvel necellÃrlo 
,ª serviço do Exército Nacional". 
"Dlãrlo Oficial" de 11-11-949. 

Decreto n.0 27 417, de 9 de novembro ele lllü 
- '"Altera o Regulamento para a Caixa de 
Construções de Casas do Ministério da 
Guerra, aprovado pelo decreto n.o 20 175. 
de 11 de dezembro de 1946". 
"Diário Oficial" de 11-11-949.-

Decreto n.• !7 "18, de 14 de novembro ele lMI 
- "Cria o uniforme de parada para u 
bandas de música e marcial da Escola Na
val". 
"Dlãrlo Oficial de 17-11-949. 

Decreto n.0 27 419, de 14 de uovembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 17-11-949. 

Decreto n.0 27 420, de 14 de novembro de UNI 
- "Suprime cargo excedente". 
"Diário Oficial" 17-11-949. 
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Deereto n.• n Ul, de H de novembro de 1M9 
- "Extingue cargos excedentes". 
"Diário Oficial" de 17-11-949. 

Deereto n. • 27 4!2, de 14 de novembro de 1M9 
- "Extingue cargos excedentes". 
"Dlàrlo Oficial" de 17-ll-!M9. 

Deereto •· • 27 US, de H de novembJ'O de 1949 
- "Aceita doação de Imóvel situado no mu
nlclplo de Machado, ho estado de Minas 
Gerais" . 
"Diário Oficial" de 17-11-949. 

Decreto n . o 27 m, de H de novembro de 1949 
- "Prorroga a concessão outorgada a Pe
trópolis Rádio Difusora S .A . para esta
belecer uma estacão radlodltusora". 
"Diário Oficial" de 19-11-949. 

Decreto n . o 27 425, de 14 de novembro de 1949 
· - "Outorga concesaão à Rádio Sociedade 

Murlaé Ltda. para estabeleci r um ' esta
çlo radiodltueora na cidade de Muriaé, es
tado de Minas Gerais". 
"1'.>lárlo Oficial" de 28-11-949. 

Deereto n.o 2'7 427, de 16 de novembro de 1949 
- "Abre, pelo Ministério da Vlacão e Obras 
Pilbllcas o crédito extraordlnàrlo de Cr$ 
1 820 000,00, para ocorrer às despesas com 
o restabelecimento de linhas, e obras de ar
te da Vlacão Férrea Federal L este Bra-
111lelro danificadas pelas enchentes em tina 
de 1948" . 
"Diário Oficial" de 18-11-949 . 

Decreto n.• 27 428, de 18 de novembro de 1949 
-, "Altera sem aumento de despesa, a Ta
bela Numérica Especial de MPns~llstas da 
Admlnlstracão do Pôrto de Laguna e dà 
outras providências" . · 
·~Diário Oficial" de 18-11-949. 

Decreto n . o 27 429, de 16 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago" . 
"Diário Oficial'' de 18-11-949. 

Decreto n.º 27 4SO, de 16 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 18-11-949. 

Decreto n .º 27 4Sl, de 16 de novembro de 1949 
- "Aprova projeto e orcamento para o 
primeiro trecho da Il~a.,ão terrovh\rla Coa
tlara a Patos de Ml.nas". 
"Diário Oficial" de 18-11-949. 

Deereto n .• 27 4S6, de 16 de novembro de llN9 
- .. Concede reconhecimP.nto P O ,..u.,.eoo · P.~
nlco de Qulmlca Industrial da Escola Téc
nica de Qu!mlca Industrial da Associação 
de Ensino de Rlbelrf.o Prêto". 
"Diário Oficial ~' de 23-11-949. 

Decreto n .0 2'7 437, de 18 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Valério 
Pomaroll, a pesquisar pedras coradas e 
associados no munlclplo de Galiléia, esta
do ·de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 24-11-949. 

Decreto n.º 27 43'8, de 18 de novémbro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Vàlter 
Prado Dantas a lavrar argila, calcário e 
associados nos munlclplos de Uberaba e 
Conquista, estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 24-11-949. 

Deereto •· • 17 UI, de 18 de nov-bro de lMt 
- "Autoriza a Companhia Paulista de Ml
neracão a lavrar argila e asaoclados no 
munlclplo de São Caetano do Sul, estado 
de São Paulo". 
"Diário Oficial" de ~;Ll-949. 

Decreto n.º 27 440, de 18 de novembro de 19'9 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Augusto 
Freire de Matos Barreto Filho, a lavrar 
jazida de argila. calcário e associados, nos 
munlclplo de Uberaba e Conquista, estado 
de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 24-11-949. 

Decreto n.º 27 W, de 18 de novembro de 19'9 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Albe
rlco Perrella a lavrar mica e associados no 
munlclplo . de Governador Valadares, es
tado de Minas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 24-11-494 . 

Decreto ·n.º 2'7 44!, de 16 de novembro de 19'9 
- "Autor iza o Escritório Levy Ltda. a 
pesquisar zircônlo, no munlclplo de An
dradas, estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 24-11-949. 

- Deereto n .º 27 44S, de 17 de novembr.; de 1949 
- "Declara de utilidade pública, para de-
saproprlacão, o imóvel que menciona, si· 
tuado na cidade d e Aracaju, estado de 
Sergipe". 
"Diário Oficial" cje 19-11-949. 

Decreto n . • 27 444, de 17 de novembro de 1949 
- "Altera o R egimento da Seccão de Se
guranca Nacional do · Min istério · da Agri
cultur a" . 
"Diário Oficial" de · 19-11-949. 

Decreto n.º 27 445, de 17 de novembro de 1949 
- "Retifica art. do decreto n.• 26 301, 
de 15-12-48" . 
"Diário Oficial" de 19-11-949. 

Decreto n .º 2'7 446, de 18 de novembro de 1949 · 
- "Extingue cargos excedentes" . 
"Diário Oficial" de 21-11-949 . 

Deueto n .º 27 44'7, de 18 de novembro de 1949 
- "Extingue . cargos excedentes''.. 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n .º 2'7 448, de 18 de novembro de 1949 
- " Suprime cargos vagos" . 
"Diário Oficial" de 21-11-949 . 

Decreto n.º 27 449, de 18 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 21-11-949 . 

Deereto n .º 27 450, de 18 de novembro de 1949 
- "Extingue cargos execed entes". 
"Diário Oficial" de '21-11-949. 

Decreto n.º 27 451, de 18 de novembro de. 1M9 
- " Suprime cargo vago'!·. 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n.o 27 462, de 18 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago" . 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n.o 27 45S, de 18 de nowembro de 1949 
_.:. "Suprime cargos vagos". 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n . 0 27 46', de 18 de novembro de 1M9 
- "Suprime cargo vago" . 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 
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Deereto n. o !7 flSll, de 18 de novembro de 1949 
- "Extingue cargos excedentes". 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n.• 27·tll6, de 18 de novembro de 1949 
- · "Declara de utilidade pdbllca a Ã811<>
clação Santa Tereslnha, com sede na ca
pital -do estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 21-11-949. 

Decreto n.• 27 4117, de 21 de novembro de 19'9 
- "Declara caduca a autorizacão outorga
da ao cidadão brasileiro José Novita Filho 
pelo decreto n . • 23 246, de 24 de junho de 
1947, para lavrar jazida de rochas piro
betuminosas". 
"Diário Oficial" 4e .23-11-949 . 

Deereto n .• 27 f68, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 23-U-949. 

Decreto n .• 27 f59, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Deereto n .• !7 '60, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n. o 27 f61, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". · 
"Diário Oficial" d·e 23-11-949. 

Decreto n .0 27 462, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago" . 
"Diãrlo Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n.0 27 468, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago". 
" Diário Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n.0 27 W, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo provisório". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-11~9. 

Decreto n . 0 2'Í' 465, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo excedente". 
"Diário Qtlclal" de 23-11-949 . 

Decreto n.0 27 466, de 21 de novembro de 1949 
- "Exting ue ca rgos excedentes" . 
"Diãrio Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n .0 27 '67, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo provisório". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-ll-949. 

Decreto n .0 27 468, de 21 de novembro de 1949 . 
- "Extingue cargos excedentes". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n. 0 27 469, de 21 de novembro de 1949 
• - "Suprime cargo provisório" . . 

"Diário Oficial" de 23-11-949 .• 

Deereto n .0 27 470, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargo vago" . 
"Dlãrlo Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n.0 27 471, de 21 de novembro de 1949 
- "Supr•me cargo vago" . 
" Diário Oficial" de 23-11-949 . 

Deereto n .0 27 472, de 21 de novembro de 1949 
- "Autoriza a aqulslcão de Imóvel pelo 
Ministério da Agricultura" . 
"Diãrio Ofi?:lal" de 23-11-949. 

Decreto a.• 27 f78 de %1 de novembro de 1M8 
- "Altera as Íurisdlcõea du Coletarias Fe
derais em São Leopoldo, estado do Rio 
Grandjl do Sul, fixados pelo decreto n. o 
4 506, de 10 de agõato de 1939". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n.• 27 477, de 21 de novembro de 1lM9 
- "Faz cessão a titulo gratuito do ter
r eno que menciona situado em Uruguaiana, 
estado do Rio Grande do Sul". 
"Dlãrlo Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n.• 27 478, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n.• 27 479, de 21 de novembro de 19'9 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oficial" d e 23-11-949. 

Decreto n.• 27 480, de 21 de 11ovembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios" . 
"Diário Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n . • 27 '81, de Z1 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oficial" de · 23·11-949. 

Decreto 11.0 27 482, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oflelal" de 23·11-949. 

Decreto n.• 27 48S, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário .Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n. o 27 484, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n.o 27 4811, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"DÍárlo Oficial" de 23-11-949. 

Decreto n.• 27 486, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provl86rlos". 
"Diãrio Oficial" de 23-11-949 . 

Decreto n. • 27 487, de 21 de novembro de 1949 
- "Suprime cargos provisórios". 
"Diário Oficial" de 23·11-949. 

Decreto n .0 27 f911 de 22 de novembro de 19" 
- "Dispõe sobre a Tabela Numérica de 
Extranumerárlo 1 Mensalista do Ministério 
da Aeronãutlca" . 
" Diário Oficial" de 26-11·949. 

Decreto n .• 27 492, de 2S de novembro d;, 1949 
- "Altera com r educll.o de despesa a Ta
bela Numér ica . Ordinária de Extra.nume
rário Mensalista da Fãbrlca d e Juiz de 
Fora d o D epartamento d e Fabrica.cão do 
Exércltó, do Ministério da Guerra" . 
"Diário Oficial" de 25-11-949. 

Decreto n.0 27 49S, de 2S de novembro de 1949 
- "Promulga o Convênio CUitural entre a 
Repdbllca dos Estados Unidos do Brasil e 
a Repdblica do Equador, firma.d.o no Rio 
de Janeiro, a 24 de maio de 194r. 

"Diário Oficial" de 24-11-949. 

Decreto n .0 27 4911, de ,24 de novembro de 1941 
- "Declara de utilidade pt1blica , para de
sapropria.cão. os t errenos alodlals de ilhas 
situadas na bala de Guanabara". 
"Diário Oficial" de 26·11-949. 
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Integra da legislação de interêsse 
geográfico 

Leis 
Lei n.0 11'75, de 10 de agôsto de 1950 

Crta, tio mut1icfpio àe Agu, eatado do .Rfo 
Grat1de do Norte, um h6rto florestal. 

O Presidente da Repdbllca : 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei : 
Art. 1. • E' criado, no munlclplo de Açu, 

estado do Rio Grande do Norte, um hôrto no
restal1 subordinado ao Serviço Florestal do 
Ministério da Agricultura. 

Art. 2. • Para atender às despesas com a 
execução da presente lei, é o Poder Executivo 
autorizado a abrir, pelo Ministério da Agri-
cultura, o crédito especial de Cr$ .. ..... . . 
1547 8!)0,00 (quinhentos e quarenta e sete mil 

e oitocentos cruzeiros), dos quais, Cr$ •• . ... 
247 800,00 (duzentos e quarenta e sete mil e 
oitocentos cruzeiros) para pessoal mensalista 
e diarista e Cr$ 300 000,00 (trezentos mil cru
zeiros) para lnstalaçõea (Serviço e Encargos). 

Art. 3.• Esta lei entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1950; 129.• 
da Independência e 62.• da República. 

EURICO G. DuTRA . . . . . .... . 
A. de N ouais F\lho 
Gu'lherme da B'lveira 

"Diário Oficial" de 17-8-950. 

Decretos 
Decreto n. 0 28 298, de 2'7 de Junho de 1950 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaporé 
a ampliar suaa inatalações term0-el6tricas. 

O Presidente da Rep11bllca usando das atri
buições que lhe confere o .artigo fn, Inciso I, 
da Constituição, e nos têrmos dos arts. 10 e 
11 do decreto-lei n.0 2 281, de 5 de junho de 
1940, combinados com os arts. 1. • e 2.• do de
creto-lei n .• 2 069. de 5 de março de 1940. 

Considerando que a medida foi julgada con
veniente pelo Conselho Nacional de Aguas e 
Energia Elétrica, decreta: 

Art. 1. • Fica autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Guaporé a ampliar suas Instalações 
de produção de energia elétrica no munlc1 >lo 
de Guaporé, estado do Rio Grande do Sul, 
mediante a lnstal0 ,,llo de um grupo diesel-ge
rador, de 98,76 KVA. 

Art. 2. • Sob pena de multa d,i mil cruzeiros 
(Cr$ 1 000,00) diários, a Interessada fica obrl-
Cada: . 

I - Registrar o presente titulo na .Divi
do de Aguas, do Departamento Nacional da 
Produção Mineral, do Ministério da Agricul
tura, dentro de trinta (30) dias, a partir de 
sua publicação. 

U - Apresentar à mesma Divisão, no prazo 
de cento e vinte (120) dias, a contar da data 
da publicação dêste decreto, os· projetos e or
çamentos respectivos . 

Parágrafo dnlco. Os prazos a que se re
fere êste artigo poderão ser prorrogados por 
ato do ministro da Agricultura. 

Art. 3. • ~te decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em con
trário. 

Rio de Janeiro, 27 de junho de 1960; 129.• 
da Independência e 62,• da Repybllca. 

EURICO G. DUTKA 
A. de N 01Ja'8 F«lho 

"Diário Oficial" de 13-10-960. 

Decreto n.o 28 429, de 2'7 de Junho de 1945 

OOtlvoca a 11 OOt1fer~t1c'a Nac,Ot1al de Saúde 
· e dd outras prouid~ncias. 

O Presidente da Rep11bllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, Item I, 
da Constltulcão decreta: 

Art. 1.• Fica convocada, nos têrmos do pa
rãgrafo 11nlco do art. 90, da lei n. • 378, de 13 
de janeiro de 1937 a II Conferência Nacional 
de Sa11de. 

Parágrafo dnlco. A II Conferência Nacional 
de Saúde, realizar-se-á no decorrer da segunda 
quinzena de novembro de 1950 e tratará de 
problemas de saúde e aaslstêncla, particular
mente dos seguintes: 

a) organização sanitárias nos estados e mu
niclplos: necessidade e vantagens de maior uni
formização; fixação de diretrizes; 

b) serviços básicos de saneamento rural: 
desenvolvimento, auxlllo técnico e financeiro; 
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e) form&<:ão de peuoal: médicos aantta
rlatu, engenheiros sanitaristas, enfermeiros, 
vlllitadorM de sadde pública e outrM auxiliares. 

d) convênios sanitários. 
Art. 2 ... O diretor g-eral do Departamento 

Nacional de Saúde de acôrdo com o ministro 
de Estado da Educação e Saúde, expedirá as 
Indispensáveis instruções gerais quanto à or
ganização e funcionamento da II Conferência 
Nacional de Sadde, informando em tempo aos 
diretores dos Departamentos de Saúde dos es
tados e terrlt6rlos, por Intermédio dos res
pectivos governos, e fixará a data da Instala
ção e encerramento dos trabalhos, designan
do os funcionários do Departamento Nacional 
de Saúde que a elas devam comparecer.• 

Art. 3. 9 Serã a Conferência presidida pelo 
ministro de Estado da Educação e Sadde, e 
na ausência ou impedimento dêste pelo diretor 
geral do Departamento Nacional de Sadde. 

Art. 4. o Tomarão parte na Conferência como 
delegados do govêrno federal além do diretor 
geral do Departamento Nacional de Sallde, do 
diretor do Departamento Nacional da Criança 
e do superintendente do Serviço Nacional de 
Sadde Pübllca, o diretor do Serviço Nacional 

de Peste como 11ecretãrlo geral, e os diretores 
do Serviço Nacional de Lepra e da Dlvl8ão 
de Organização Sanl~ãrla, como assistentes ge
rai11, os demais diretores de Serviços do Depar
tamento Nacional de Sadde e outras peBBOU 
Investidas de autoridade administrativa que 
o ministro designar. 

Parágrafo dnlco. Tomarão assento na Con
ferência, como representantes do11 governos 
dos estados, do Distrito federal e dos terri- · 
tórios, os delegados para tal fim especialmen
te designados. Os representantes de cada uni
dade federativa poderão fazer-se acompanhar 
de assessôres técnicos em todos os trabalhos. 

Art. 5. 9 &ate decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, ficando revogadas a11 
disposições em contrãrlo. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1950; 129.• 
da Independência e 62.9 da República. 

EUIICO G. DUTRA. 
Bduardo R,011 Filho. 

HDiãrio Oficial" de ll-10-950. 

~ !:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geograrla" e as obrai da "Blblloteea Geocriftea 
Brasileira" encontram-se à venda na1 principais livrarias do paf1 e na Secretaria Geral 

tio Con1elho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar n.0 436 - Edlffclo lpai:u -
Bio de Janeiro, D. F • 
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Legislação estadual 

,, 
Integra das leis, decretos e demais atos 

de interêsse geográfico · 

MINAS GERAIS 

Decreto n.0 S SM, de 18 de as61to de 1950 

Fixa data para imtalaçllo da comarca àe Mes
quita . 

O Governador do esta.do de Minas Gera.la, 
usando de atribuição que lhe confere o artigo 
6. • do decreto-lei número 1 630, de 15 de ja
neiro de 1946, e considerando que foram cum
prida!! pela Municipalidade de Mesquita as exi
g6nclas constantes dos artigos 3. •, § 2. •, e 4. •, 
1 4. •, do citado decreto-lei, mediante doação 
ao estado de prédios para Fórum e para Prl
aão Pdblica e Quartel do destacamento policial, 
ambos remodelados de acórdo com plantas apro
vadas pela Secretaria de Viação e Obras Pú
blicas, 

DECRETA: 
Art. 1. • - Fica marcado o dia 7 de setem

bro do corrente ano para Instalação da comarca 

de Mesquita, criada pela lei número 336, de 
27 de dezembro de 1948. 

Art. 2,• - :tste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dls
,1>oslções em contrário. 

Mando, portanto, a tOdas as autorldadel 
a quem o conhecimento e execução dêste de
creto pertencer, que o cumpram e façam curo· 
prlr tão Inteiramente corno nêle se contém. 

Palácio da Liberdade, em Belo Hotjzont•, 
18 de agôsto de 1950. 

MILTON SoARBS CAMPOS. 

Otlndiào Lara Ribeiro Navu. 
respondendo pelo expediente 
da Secretaria do Interior. 

"Minas Gerais" de 19-8-950. 

-- AOS EDITORES: :l:•te "Boletim" nio faz publicidade remunerada, entretanto reptrari ou 
comentad. as contrlbulcõe• •6bre &"eografla ou de lnterh•e l'eogrf.flco que sejam enviada• 

ao Con1elbo Nacional de Geografia, concorrendo dê11e modo para mal• ampla dlfuaio da blbllo• 
l'r&fia referente à l'eO&'r&fia bratlleira. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 
de Geografia. e Estatística. 

Conselho Nacional de Geografia 
Assembléia Geral 

X Sessão Ordinária • 19 5 O 

Íntegra das resoluções de ns. 284 a 290 

Resolução n.0 284, de 2 de setembro de 1950 

Elege os membros das Comissões Regimentais da Assembléia. 

A Assembléia Geral ·do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando as modificações do art. 3. • 
do Regimento da Assembléia (resolução n.• 
l, de 11 de julho de 1937), aprovadas pela re
solução n.• 234, de 22 de julho de 1948, da VIII 
sell&ão ordlnària da Assembléia Geral; 

RESOLVE: 

Art. 1.• - São declarados eleitos membros 
da "Comiasão de Orçamento e Tomada de Con
tas" da presente Assembléia, os seguintes de
legados, da representação federal: Eng.0 Flá
vio Vieira (M.V .O.P.), Major-Av. Almlr de 
Sousa Mart!Ill! (M. Aer.), Dr. Paulo Pereira 
TOrres (Amapá); da representação estadual: 
Dr. Bueno de Azevedo Filho (São Paulo), Eng. 
Lula de Sousa (Rio de Janeiro), Dr. Mário C. 
do R. Melo (Pernambuco). 

Art. 2. • - São declarados eleitos membros 
da "Comissão de Coordenação", os ~egulntes 

delegados, da representação federal: Dr. · Ru
bem Guelros (Acre) Dr. Pranclaco de Sowia 
Brasll (Inst. Cult.): da represe:ntaçlo estadual; 
Sra. Ismálla Borges (Paralba), Dr. Lauro de 
Andrade Sampaio (Bahia), Prof. Américo Soa
res (Amazonas). 

Parágrafo único - Completa ·a Comissão 
como seu membro nato, o secretário-geral do 
Conselho, Eng.• Virglllo Corrêa Filho , 

Art. 3.• - São declarados eleitos membros 
da "Comissão de Redação", os seguintes de
legados, da representação federal; Dr. João ca
plstrano Raja Gabaglia (M.E.S.), Dr. Valde
mar Paranhos de Mendonça (P.D.F.), Dr. Eu
gênio Vilhena de Morais (M. J. N . I .) ; da re
presentação estadual: Dr. Valdemar Lobato 
(Minas Gerais), Dr. Manuel Dlegues Jllnior 
(Plaul), Eng.• Vitor A. Peluso Jllnlor (Santa 
Catarina). 

Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

iC 

Resolução n.0 285, de 4 de setembro de 1950 

Determina a consolidação da zegtslação orgO.nica do Conselho. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
$le Geografia, usando das suas atribuições, e 

~ 
Considerando o alentado nllmero das re

luções aprovadas pela Assembléia Geral e 
lo Diretório Central dêste Conselho: 

Considerando as várias modificações de suas 
deliberações, resultantes do surto de desen
"VolVlmento do Conselho e conseqüente dlver
sttlcação e ampliação das suas atribuições; 

Considerando as vantagens da pronta con
sulta à legislação orgânica do Conselho; 

Considerando o disposto na resolução n. • 
198, de 22 de julho de 1946, de VII sessão or-

dinárla da Assembléia, que recomenda o pre
paro de ·um prontuário da legislação do Ins
tituto e do Conselho; 

RESOLVE: 

Artigo llnlco - A Secretaria Geral promove
rá, para ser apresentada à próxima Assembléia, 
a consolidação da legislação orgânica do Con
selho e . organl;san\ um prontuârlo das re11olu
ções dos seus órgãos deliberativos. 

Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. · 



BOLETIM GEOGRAFICO 

Resolução n.0 286, de 5 de setembro de 1950 

Baixa recomendações sôbre a nomenclatura das estações ferroviárias. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando o disposto sõbre a · denomi
nação das estações, paradas e estribos no pa
rágrafo ünlco, do art. 6.•, do decreto-lei n. • 
3 599, de 6 de setembro de 1941, que regula 
a nomenclatura ferroviária do pais; 

Considerando a conveniência da consagra
ção dos nomes de acidentes geográficos de 
particular significação local, consoante a re
comendação expressa no Item III, do art. 7.•, 
do decreto-lei n. o 5 901, de 21 de outubro de 
1~3. que dispõe sõbre a divisão territorial; 

Considerando, por outro lado, ser desa
conselhável a aplicação generalizada e fre
qüente de nomes de pessoas às localidades do 
pais, conforme, também, o indicado no dis
positivo acima referido; 

Considerando, outrossim, que, &miuda
mente, vêm sendo escolhido nomes de pessoas 
para as estações ferroviárias, sem razões pon
deráveis que o justifiquem; 

RESOLVE: 
Art. 1. • - A A.uembl~a Geral aplaude a 

vigilância que o Departamento Nacional . de 
Estradas de Ferro vem mantendo para que 
se cumpra o decreto-lei n . o 5 901, de 21 de ou
tubro de 1943, e sugere que o mesmo, em cir
cular a tõdas as emprêsas ferroviárias do pais, 
recomende sejam evitadas Indicações e propos
tas de nome de pessoas vivas para denominar 
estações, paradas, estribos e post os te legráfi
cos, devendo escolher, de preferência, topõnl-
mos de significação local. · 

Art. 2. o - A Assembléia Geral recomenda 
à Secretaria Geral do Conselho que envide 
todos os esforços no sentido do fiel cumprlmen• 
to da lei que regula a questão dos nomes daa 
localidades brasileiras, objetivando preservar 
a toponlmla do pais. 

Art. 3. o - A Presidência do Instituto en
caminhará a presente resolução aos órgãos e 
entidades oficiais ou particulares interessados, 
da forma que houver por mais eficiente. 

Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto . 

iC 

Resolução n.0 287, de 5 de setembro de 1950 

Aplaude iniciativa do Diretório Regional de. Geografia do Estad·o do Rio de 
Janeiro e faz uma recomendaçtio. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que o Conselho tem por ob
jetivo coordenar as atividades geogràflcas do 
pais, . e, conseqüentemente, deve acompanhar e 
estimular pesquisas, estudos e trabalhos de 
divulgação, que visam o melhor conhecimento 
geográfico do território pátrio; 

Considerando que cumpre ao Conselho ma
nifestar especial interêsse pelas inlclatlvas-·de 
seus órgãos regionais; ' 

Considerando a vallosa contribuição dos 
estudos regionais para o melhor conhecimen
to geográfico do pais ; 

RESOLVE: 
Art. 1. • - 1!: consignado uni voto de aplau

so ao Diretório Regional de Geografia do Es-

tado do Rio de Janeiro pela publicação do 
"Anuário Geográfico do Estado do Rio de Ja
neiro•, o qual constitui apreciável subsidio ao 
patrimônio dos conhecimentos geográficos flu
minenses. 

Art. 2.• - O Conselho Nacional de Geogra
fia louva a feição sistematizada da referida 
publicação e recomenda, aos demais Diretórios 
Regionais que promovam m edidas tendentes à 
elaboração de anuários geográficos nas respec
tivas unidades federadas, semelhantes ao pu
blicado pelo Diretório Regional de Geografia 
do estado do Rio de Janeiro. 

iC 

Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 288, de 5 de setembro de 1950 

Apóia o IV Congresso de Geologia e autoriza a parttctpação do Conselho no 
mesmo. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que a Geologia '> rlêricia afim 
da Geografia e fornece sempre precioso mate
rial para a pesquisa geomorfológlca; 

Considerando que nos Congressos Brasilei
ros de Geologia são debatidos assuntos que dl~ 
zem respeito à Geografia Flslca e à Geografia 
Econômica ; . 

Considerando que é tradição do Conselho, 
participar de congreesos clentlflcos de lnterês
se geográfico; 

Considerando, finalmente, o convite · oficial 
feito ao Conselho .pela Sociedade Brasileira de 
Geologia; 

RESOLVE: 
, Art. 1. • - Fica a Secretaria-Geral autor!· 

zada a organizar na forma que julgar conve
niente, a representação do Conselho ao IV Con
gresso Brasileiro de Geologia, a realizar-se noa 
dias 12 a 19 de outubro vindouro, na cidade 
de Ouro Prêto. 

Art. 2. • ~ O responsável pela representa-
ção do Conselho ao IV Congresso Brasileiro 
de Geologia deverá apr.esentar um r elatór io 
pormenorizado focalizando os assuntos al tra
tados de lnterêsse geográfico. 

Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 
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Resolução n.0 289, de 5 de setembro de 1950 

Recomenda aos poderes públicos competentes a proteção~e conservação de grutas 
naturais e sambaquts. 

A ASsembléla Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrbulções, e 

Considerando que as grutas naturais e sam
baquis, além de constitulrem pontos de tu
rismo, são também objeto de estudos de Geo
grafia, Geologia e Antropologia; 

Considerando que, no caso especial do1 
aambaquls, a exploração comercial ameaça a 
1ua existência; 

Considerando que o estudo dos aambaquls 
poderá revelar fatos Importantes para a ar
queologia e antropologia brasileira; 

RESOLVE: 
Art. 1.• - A Asembléla encarece aos pode

res competentes, a necessidade de se tomarem 
providências no sentido de que as grutas na
turais e os sambaquis caracterlstlcos sejam 
considerados monumentos e, como tais, preser
vados. 

-te 

Art. 2. • - A Assembléia recomenda par
ticularmente a proteção da gruta de Lqoa 
Santa e os sambaquis de Laguna e Saquare
ma. tendo em vista, nestes últlmoa, as con; 
seqüências derorrentes de sua Intensa explo
ração comerei.ai. 

Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1960, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 290, de 5 de setembro de 1950 

Manifesta a necessidade da atualtzaçlio elos mapas municipais do país e deter
mina proviclências. 

A Asseinblélá Geral do Conselho Nacional 
de Geografia usando das suas atribuições, e. 

Considerando os Inestimáveis serviços que 
os mapas municipais, executados • em obediên
cia ao disposto no art. 13 do decreto-lei n.• 
311, de 2 de março de 1938, t em prestado à 
cartografia, à geografia e à administração pú-
blica do pais; · 

Considerando as atuais necessidades da Di
visão de Cartografia da Secretaria Geral do 
Conselho, relativamente a maiores e melhores 
dados Informativos e tendo em vista a amplia
ção do plano da carta geográfica do Brasil 
ao milonéslmo para as escalas de 1 500 000 e 
1 250 000, ratificada pela resoluGão n.• 25õ. da 
Assembléia Geral, em 8 de julho de 1949; 

Considerando a conveniência .de estimular 
a melhoria progr.esslva dos mapas municipais, 
de mOdo a proporcionar às administrações lo· 
cais, bases cada vez mais firmes de vlaneja
mento . 

Considerando as profundas alterações In
troduzidas nesses mapas, em decorrência das 
novas divisões territoriais lnstltuldas no pa is 
e, conseqüentes modificações de suas linhas 
divisórias, alterações de nome e de categoria 
de suas localidades, ajustamento toponimlco da 
nomenclatura ferroviária, além de outras; 

Considerando o grande desenvolvimento ve
rificado no pais nestes dez últimos anos, no 
sentido do maior e melhor conhecimento do 
território nacional, representado especialmen
te por novos e apreciáveis levantamentos to
pográficos e. sobretudo, pelas fotografias aére• 
as o btldas com a aplicação do "Trimetrogon" ; 

Considerando, finalmente, a existência do 
sistema estatlstlco-geográfico r egional, perfei
tamente aparelhado para articular e desenvolver 
campanha.s do maior vulto; 

RESOLVE: 
Art. 1. • - A Secretaria Geral do Conselho, 

oportunamente, traçará o plano da campanha 
de atualização geral dos primitivos mapas mu
nicipais executados em 1938, por fôrça do de
creto-lei n. • 311, submetendo-o à apreclacão 
e deliberação do Diretório Central. 

Art. 2. • - Fica a Secretaria Geral autori
zada a promover todos entendimentos prelimi
nares julgados necessários ao perfeito plane• 
jamento da prevista campanha e propor u me· 
dldas que houver por Indispensáveis ao seu 
pleno êxito. 

Rio de Janeiro, em 5 de 11etembro de 1950. 
ano XV do Instituto. 

\ 

-.-:"" Concorra para que o Brasil 1eJa geogràflcamente bem repre1entado, enviando ao Con1elho 
....., Nacional de Geografia lnformaclie1 e mapat qae po11am ser de utilidade à nova edlclo 
da Carta Geográfica do Bra1ll ao HWonblmo, que o Con1elho e1tá elaborando. · 

a.o. -1 



Diretórios Regionais 
SÃO PAULO 

Íntegra das resoluções de ns. 60, 61, 62, 68, 69 e ZO 
Resolução n.0 60, de 2 de abril de 1946 

( 

Recebe e aprova os mapas municipais, de apresentação obrigatória e toma outras 
providências. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo-1 
grafia no Estado de São Paulo usando 4as 
suas atribuições, 

Considerando que de acôrdo com a legisla
ção federal e estadual, relativa à divisão ter
ritorial do pais e ao qüinqüênio a terminar em 
1948, os munlciplos paulistas. cujos âmbitos 
territoriais sofreram alteração, foram obriga
doe a apresentar os seus mapas municipais or-. 
ganlzados na conformidade da resolução n .• 3, 
de 29 de março de 1938 do Diretório Central; 

Considerando que segundo o decreto-lei fe
deral n. • 811, de 2 de março de 1988, artigo 
18, êsses munlclpios deverão entregar a êste 
Diretório Regional duas vias autenticadas dos 
eeus mapas municipais; 

Considerando que, ainda por fôrça dêste 
decreto-lei, êsses mapas devem satisfazer· aos 
requisitos mlnlmos fixados pelo Conselho Na
clbnal de Geografia. 

Considerando o que dispõe a resolução n. • 
190, de 3 de maio de 1945 do Diretórto Central, 
que fixa normas de recebimento e aprovação 
dos mapas municipais de apresentação com
pulsória; 

Considerando, finalmente, que todos êstes 
mapas foram entregues à Secretaria do Di
retório Regional de Geografia na forma pre
vlata em lei, lato é, até o dia 31 de dezembro 
de 1945. satisfazendo aos requisitos minlmos; 

RESOLVE: 

Art. 1. • - Aprovar os relatórios e mapas 
dos munclplos que sofreram alteração no seu 
~bito terrltorlal. 

Parágrafo llnico - São os seguintes os mu
nlclplos obrigados a apresentar os mapas dos 
eeus territórios : 

Aguai (ex-cascavel),. Agudos, Altlnópolis, 
Ãlvares Machado, Americana, Amparo, Analân
dla (ex-Anápolls), Andradina, Aparecida, Aplai, 
Araçatuba, Araçoiaba da Serra (ex-Campo Lar
go), Araguaçu (ex-Paraguaçu), Araras, Areias, 
Ariranha, Assis, Aval, Avanhandava, Avaré, 
Bananal, Barlri, Barreiro, Barretos, Bastos, 
Bauru, Bebedouro, Bilac, Blrigul', Boa Espe
rança do Sul (ex-Boa Esperança), Bocalna, Bol
tuva, Botucatu, Brodósqul, Brotas, Cafelãndia, 
Campinas, Campos do Jordão, Cândido Mota, 
Capão Bonito, Caplvarl, Casa Branca, Catan
duva, .Cerqueira César, Conchas, Coroados, Cos
mópohs, Cot!a, Cruzeiro, Cunha, Dourado. 
Duartlna, ' Echaporã (ex-Bela Vista), Elias 
Fausto, Fartura, Fernandópolls, Franco da 
Rocha, Gália, Garça, General Salgado, Ge-

• - Com as seguintes resoluções estamos 
dando prosseguimento à publicação das reso
luções do Diretório Regional de Geografia de 
São Paulo, que por motivo de fôrça maior não 
puderam ser Publicadas no devido tempo. 
tullna, Gllcérlo, Guaracl. Guarantã, Guara-

tullna, Gllcérlo, Guaracl, Guaran·tã, Guara
rapes, Guaratlnguetá, Guariba, Herculãndia, 
(ex-HercuUl.nla), Iacanga, Ibirarema (ex-Pau 
d'Alho). Ibitlnga, Ibillna (ex· Una), Iboti 
(ex-Neves), Iepê, Iguape, Ilhabela (ex-For
mosa), Iporanga, Irapuã, Itabeta, Ital, Ita
jobi, Itanhaém, Itapecerica da Serra (ex
Itapecerlca), Itapetinlnga, Itapeva, Itápolis, 
Itaporanga. Itiraplna, Itu, Ituverava, Jacarei, 
Jacupiranga, Jardlnópolis, José Bonifácio, Ju
querl, Laranjal Paulista· (ex-Laranjal), Lavi
nia, Lavrlnhas (ex-Pinheiros), Leme, Limeira, 
Lins, Lucélia, Lutécla, ·Manduri, Marma, Mar
tlnópolis, Mlguelópolls, Miracatu (ex-Prainha), 
Mlrandópolls (ex-Comandante Arbues), Miras
sol, Mojl-Guaçu, Mojl-Mlrim, Monte Alto, Mon
te Apraz!vel, Monte Mor, Nazaré Paulista (ex
Nazaré), Nhandeara, Nova Aliança, Nova Gra
nada, Novo Horizonte, óleo. Olimpla, Oriente, 
Orlândla, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Palestina, 
Palmital, Paraibuna, Paranapanema, Parapuã, 
Pederneiras, Penápolls, Pereira Barreto, Perei
ras, Piedade, Pilar do Sul (ex-Pilar), P!nda
monhangaba, Pindorama, Piracaia, Piracicaba, 
Plraju, Plraju!, Pilra.çununga, Piratlninga, 
Pompéla, Pontal, Pôrto Ferreira, Presidente 
Alves. Presidente Bernardes, Presidente Pru
dente, Presidente Venceslau, Promissão, Que
luz, Qulntana, Rancharia, Regente Feijó, Re
gistro, Ribeira, Ribeirão Bonito, Ribeirão 
Branco, Rlnópolis, Sales Ollveira, Salesópolis, 
Salto, Salto Grande, Santa Bárbara do Rio 
Pardo, Santa Branca, Santa Cruz das Palmei
ras (ex-Palme!ra.s) , Santa Cruz do Rio Pardo, 
Santa R ita do Passa Quatro (ex-Santa Rita), 
Santo Anastácio, Santo André, Santo Antônio 
da Alegria, Santos, São Bento do Sapuca!, São 
Bernardo do Campo (ex-São Bernardo), São 
João da Boa Vista, São José do Rio Prêto 
(ex-Rio Prêto) , São José dos Campos, São 
Luis do Paraitinga, São Miguel Arcanjo, São 
Paulo. São Pedro do Turvo, São Roque, São 
Sebastião, São Vicente, Sarapui, Serra Negra, 
Sertãozlnho, Silvelras, Sorocaba, Tabapuã, Ta
nabl, Tapiratlba, Tatu!, Tietê, Tupã, Ubatuba, 
Ublrama (ex-L1mçóis), Uchoa, Valparalso, Vera 
Cruz, Votuporanga, Xavantes e Xjrlrlca . 

Art. 2. • - Encarregar a Secretaria do D i
retório de encaminhar as primeiras vias dos 
mapas municipais à Secretaria Geral do Con
selho. 
, Art. 3. • - Dar ciência ao senhor interven
tor federal e à Secretaria Geral do Conselho 
Nacional de Geografia do integral cumprimen
to por parte dos munlclplos paulistas, quanto 
à entrega dos seus mapas municipais. 

Art. 4. • - Congratular-se com o Instituto 
Geográfico e Geológico e com os prefeitos mu
nicipais pelo integral cumprimento, do dispos
to na referida resolução n .• 3. 

São Paulo, 2 de abril de 1946. - Visto e 
rubricado - V alàemar Lef~ure, Secretário; 
Publique-se - Fran.Maco MaZta Oardóao -
Presidente. 
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Resolução n.0 61, de 2 de abril de 1946 

Propõe ao govêrno do estado a criação da estância sanitária de Ubatuba. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
nafla no Estado de São Paulo usando das 
éuas atribuições; 

Considerando que ó território do municí
pio de Ubatuba é, do litoral paulista, uma das 
partes de maior lnterêsse sob o ponto de vista 
J'IUmano e turlstlco; 

Considerando que essa região apresenta 
·crande beleza com o recortado de sua linha de 
coita, praias, ilhas, serras, quedas d'água, etc.; 

Considerando que as suas boas terras de 
cultura e o valor dos seus filhos lhe deram 
no passado, grande progresso e projeção entre 
os demais munlcfpios vizinhos: 

·considerando que por circunstâncias fmpre
vtstu. caiu êsse torrão do estado em comple
ta decadênçia e que somente hã alguns anos 
começou êsse município a readqUlrtr. o vigor 
'de tempos idos; 

Considerando que Ubatuba representa a cl
vtllzação bandeirante, junto aos nossos irmãos 
tluminenses; 

Considerando, que nesse municfpio os me
lhoramentos urbanos e rurais ainda estão para 
ser feitos; · 

Considerando 'ainda que Ubatuba, a par da 
sua beleza natural, apresenta um clima ameno 
e salubre, em contraste com grande parte do 
litoral sul-paulista; 

Considerando, finalmente, que jà foram 
criadas estâncias sanitárias nos municfpios de 
Guarujá e Caraguatatuba ; 

RESOLVE: 
Artigo único - Propor ao senhor Inter

ventor federal, embaixador .José Carlos de 
Macedo Soares, a criação da estância de Uba
tuba, o que virá concorrer, grandemente, para 
o progresso dessa região de São Paulo, que 
será melhor aproveitada e conhecida. 

São Paulo, 2 de abrU de 1946. - Visto e 
rubricado - Valdemar Lefévre, Secretário. 
Publique-se - Francisco Mplta Cardoao -
Presidente. · , 1 .. , 

~ 

Resolução n.0 62, de 3 de maio de 1946 

Comemora a criação dos municípios de Itatinga, Pôrto Ferreira e Bauru. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
patla no Estado de São PaUlo, ·usando das 
suas atribuições; 

Considerando que ocorrerá, em breve, o cln
qüentenárlo da criação dos municlpios de Ita
tlnga. Pôrto Ferreira e Bauru; 

Considerando que foram as leis n. •s 415, 
424 e 428, respectivamente de 24 de julho, de 
29 de julho e de 1. • de agôsto de 1896, que 
elevaram aquelas localtdades à situação de se· 
des municipais; 

Considerando, pois, que tais datas se reves
tem de especial importância para o nosso es-
tado; . 

Considerando que se aproximam êases cln
qüentenárlos, o que deve ser motivo de. justo 
regozijo ; 

Considerando mais que o ·culto às tradições, 
pátrias precisa ser. no campo da Geografia, 
Inseparável dos trabalhos dêste Diretório; 

RESOLVE: 

Art . 1. o - Apresentar aos munícipes e, 
especialmente, aos senhores prefeitos de Ita· 
tinga, Pôrto Ferreira e Bauru congratulaçõea 
pelo transcurso das efemérides clnqüenteni-
rlas. 

Art. 2. o - Associar-se às comemoracõea fes. 
tivas, oferecendo às bibliotecas dêsses muni 
cipios, coleções de mapas e obras 11ôbre Geo· 
grafia, oferta do lnstltuto Geográfico e Geo· 
lógico. 

São Paulo, 3 de mato de 1946. - Visto e 
rubricado . - Valdemar Lefêvre, Secretârlo. 
Publique-se - Fra'll.ctaco Malta C<J'rd-03o -
Presidente. 

• 
Resolução n.0 68, de 7 de fevereiro de 1947 

Nomeia os informantes municipais dos Diretórios Municipais de Geografia de 
Aguas da Prata, Ibtrá, Pedreira, Pilar do Sul, Promissão, Salto, Tupã e Urup~. 

O Diretório do qonselho Nacional de Geo
grana no Estado de São PaUlo, usando das 
suas atribuições, especialmente da prevista no 
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento 
do Conselho, 

Considerando as lndlcacõea feitas pelos se
nhores presidentes dos Diretórios Municipais 
de Geografia em Aguas da Prata; Ibirá, Pe
dreira, Pilar do Sul, Promissão, Salto, Tupã 
• Urupêa; 

RESOLVE: 
Art. l .• - Aprovar as propostas apresenta

das. 
Art. 2.• - Nomear informantes municipais 

em 'Aguas da Prata oa 1enhorea profe1sor Ti-

móteo da Silva, dona Iolanda Genofre Prezla e 
dona Iolanda Legaspe Lirlo. 

Art. 3. • - Nomear Informantes municipais 
em Iblrá os senhores Dr . .José Rabelo Reis. 
.José da Silva Barros e Casimiro de Abreu 
Sales. 

Art. 4.• - Nomear Informantes municipais 
em Pedreira os senhores .José Inácio M.lcedo, 
Pedro Castro Pinto e Higlno Amadeu 8').lx. 

Art. 6.• - Nomear lnfonnantes munlclpaia 
em Pilar do Sul os seµhorea Samuel Antunel 
de Proença, .João Tavares Filho e Marcl$no 
Francisco de Carvalho. 

Art. 6. • - Nomear informantes municipais 
em Promissão os senhores Alberto Guerra, 
Sllvtno de Sousa Cruz, Otávio Moreira, J'ol.o 
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Alberto de Vuconéeloi, Antônio Prado Pereira, 
Antônio Lunonato e Lázaro .José Gonçalves. 

Art. 7.• - -Nomear Informantes municipais 
em Salto os senhores Luls Salvador!, Benedito 
Alonso Ferreira Prado, Oscar Magnusson, An
tônio Bicudo de Campos, Liberale de Bernar
dtnl, Pedro Fornazarl e Antônio Zanonl. 

Art. 8. • - Nomear informantes municipais 
em Tupã 011 senhores Luls de Sousa Leão, 
Bertlno Melra de Morais e Sérvulo de Castro. 

Art. 9.• - Nomear Informantes munlclpala 
em Urupês os senhores Miguel !alente, Manuel 
Remandes Mário Ravagnanl, .José Rosa de 
Medeiros, José dos Santos Lima, Adall da Cos
ta Ribeiro, Satiro Rosa da Silva, Vergillo .Je
rônimo, Fellcio Agi e Roberto Mário Pedrosa. 

São Paulo, 7 de fevereiro de 1947, - VI.a
to e rubricado - Valdemar Leftvre, Secre
tário. - Publique-se - Francisco Malta Owr
doso - Presidente. 

-te 

Resolução n.0 69, de '1 de março de 194'1 

Aprova o relatório de 1946. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo• 
grafia no Estado de São Paulo, usando du 
suas atribuições, 

Considerando, que o relatório anual de 1946 
apresentado pelo secretário foi elaborado com 
multo. cuidado e expõe bem os trabalhos rea· 
llzados, 

* 

RESOLVE: 
Artigo l'.mlco - Aprovar Integralmente o 

relatório de 1946, agradecendo ao secretário e 
demais funcionários o lnterêsse e a dedicação 
demonstradOL · 1 

São Paulo, 7 de março de 1947. - Visto e 
rubricado - Valdemar Leftvre, Secretário. 
Publique-se - Francisco Malta Cardo110 -
Presidente. 

Resolução n.0 '10, de '1 de março de 1947 

Fixa instruç6es para aprovação das despesas do Diretório e dá outras provi
dências. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando que o Regulamento do Con
selho Nacional · de Geografia e o Regimento 
dêste Diretório não prevêem a tomada de con· 
tas e nao estabelecem Instruções nesse sen
tido; 

Considerando que êste Diretório tendo ren
da e subvenção anuais precisa atender ao pa
gamento de contas que resultem de suas ati
vidades e atribuições preclpuas; 

Considerando que o Diretório funciona em 
dependência do Instituto Geográfico e Geoló· 
glco, do qual recebe, por disposiçao legal, con
tribuição de pessoal e de material ; 

Considerando que o diretor dêsse Institu
to é, por lei, o secr etário e presidente subs
tituto, nos Impedimentos do presidente nato, 
do Diretório Regional de Geografia no Esta
do de São Paulo. 

RESOLVE: 
Art. 1.• - As rendas e subvenções rece

bidas pelo Diretório Regional de Geografia 
no Estado de São Paulo serão depositadas em 
conta corrente no Banco do Estado de São 
Paulo. 

1 1. • - O movimento dessa conta eerâ fei
to pelo secretário e pelo tesoureiro, que assina· 
rão, conjuntamente, os cheques. 

1 2. • - O tesoureiro será designado pelo 
prealdente. 

Art. 2.• - o secretário fica autorizado a 
adiantar, quando necessário, importâncias dea
Unadas aos trabalhos de campo do Instituto 

Geográfico e· Geológico, sacando da "conta cor
rente". 

Art. 3. • - O secretário fica com atribui· 
ção de autorizar o pagamento das contas do 
Diretório referentes à aquisição de material, 
prestação de serviços, r epresentação e a outras 
despesas previstas em lei ou resolução. 

Parágrafo único - O total da despesa 
anual não poderá, em caso algum, ser superior 
à renda relativa ao exerclcio anterior. 

Art. 4. • - As despesas não previstas nes
ta resolução serão objeto de especial autori
zação do plenário. 

Art. 5. • - A Secretaria apresentará ao ple· 
narlo. até a sessão de março, para o seu exa
me, a prestação ·de contas, acompanhada dos 
respectivos comprovantes, referente ao exer· 
ciclo anterior. · 

Parái:-rafo llnico - A aprovação constará 
de resolução do Diretório, após "parecer" de 
comissão de três membros, nomeada para tal. 

Art. 6. • - As düvidas surgidas na apllcaçlo 
destas Instruções serão também resolvidas em 
plenário. 

Art. 7.• - Afim de serem ratificadas pelo 
Diretório, serão apresentadaa até a sessão de 
abril próximo futuro as prestações de contas 
referentes aos anos anteriores. , 

Art. 8. • - No ano em curso, fica prorro
gado até abril o prazo mencionado no ar
tigo 6.•. 

São Paulo, 7 de março de 1947. - Visto e 
rubricado - Valdemar Leftvre, Secretário. 
Publique-se - Francisco Malta ·Cardoso -
Presidente. 

~ A fotol'rafla e um excelente documento geográfico, de1de que 1e 1aiba exatamente o loeal 
...., fotografado. Envie ao Con1elho Nacional de Geografia H fotol'raflH panorAmlea1 q11e 
po1•11lr, devidamente le1'endada1. 
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