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·Ano VIII 1 NOVEMB'R.O DE 1950 

Editorial 

IV Congresso Brasileiro de Geologia 

Ainda uma vez, a 'sociedade Brasileira de Geologia que irmana especia
listas devotados ao estudo científico de sua predileção, promoveu a reunião 
de quantos se interessam pelo melhor conhecimento da terra brasileira e de 
seus recursos minerais. 

Sem dúvida, para os geógrafos, os ensinamentos da geologia classificam-se 
entre os mais valiosos, e raramente, sem os possuir, poderão concluir alJuma 
interpretação razoável. 

Por isso acompanham, atentos, as pesquisas efetuadas pelos geólogos de 
que hão mister a cada ~asso. 

· Seja para amparar as investigações da geomorfologia, ramo que se desta
cou da geologia, p'ara melhormente desenvolver os seus métodos próprios, seja 
até em assunt<J§ peculiares à geografia humana, que não prescindem do cenário 

, em que se manifestam, sob pena de perderem o vigor, à míngua da seiva 
curadora. 

Nenhuma oportunidade se ofereceria para a comunhão dos magnos ideais 
melhor que a assembléia agasalhada carinhosamente pela cidade lendária de 
Ouro Prêto. 

Não por se. arrolar entre os monumentos do país, com as suas igrejas 
incomparáveis, as esculturas modeladas por seus artistas e o ambiente fabuloso 
em que decorreu período memorável da história nacional. 

Mas pelo núcleo de cristalização de estudos ali organizado em 1876, pelo 
douto H . Gorceix, à luz de cujos ensinamentos se formaram os maiores geólogos 
patrícios, do naipe de Gonzaga de Campos, de Paulo de Oliveira de Costa 
Sena e dos que vieram, mais tarde, con~-lhes a tradição do trabalho 
incansável a que deve o Brasil mais exlita definição de suas peculiaridades 

.geológicas. · · ~ 
Bastaria, em vei:dade, a Escol aê Minas, que se creditou entre os sabe

dores pela seriedade e porlun za de suas pesquisas, expostas em revistas · e 
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monografias, para imprimir à Vila Rica de outrora a auréola de admirável 
centro cultural. 

Daí se causou a sua escolha para acolher o IV Congresso de Geologia, 
que decidiu prestar especial homenagem aos professôres dessa disciplina que 
lhe honraram o ensino. 

Primeiramente, o fundador H. Gorceix, contratado para trazer ao .~oração 

de Minas o seu saber especializado, que transmitiu a alunos sedentos de 
aprender. 

Em seguida, joaquim Cândido da Costa Sena que o substituiu na cátedra 
e na direção do estabelecimento já conceituado. 

Por fim, Odorico de Albuquerque,' professor da geração moderna, que 
teve ensejo de lhe ouvir e assimilar os sábios ensinamentos. 

Graças à dedicação e entusiasmo dos professôres da Escola de Minas, 
cujas pretensões encontraram ressonância entre a mocidade, que sabia repartir 
o seu tempo entre a inofensiva boêmia e os estudos porfiados, conseguiu o 
Brasil formar a primeira legião dos seus geólogos, cujo número, ainda escasso 
para as tarefas crescentes, de certo modo se compensa pela eficiência do seu 
1aber, confirmado nas excursões e debates promovidos pelo IV Congresso 
Brasileiro de Geologia. 

VIRGILIO CORRÊA FILHO 
Secretário-geral Interino 

do C.N.G. 



Comentário 

A Dialetologia e a Geografia Lingüística 

VIRGÍNIA CÔRTES DE LACERDA 

I - Dupla direção dos estudos lingüísticos: estruturação vertical (dialetologia) 
e horizontal (geografia lingüística) 11 - Evolução dêsses estudos. 

• • • 

No estado atual de desenvolvimento da lingüistica, a investigação científica 
- como o faz notar Savl-Lopez - segue dupla direção: vertical e horizontal. 

Pela estruturação vertical investiga as camadas lingüisticas, descendo· das 
línguas atuais às línguas originárias, estudando, no tempo, as variações dos 
sons, formas e construções, indicando minuciosamente suas causas e duração. 

Pela estruturação horizontal, estende-se através do espaço ocupado pelas 
línguas atuais, seguindo, no território de cada. qual, sons, formas e construções, 
fixando-lhes a origem e os limit.es, além de estudar as razões de sua fôrça 
expansiva. . 

Desta dupla direção dos estudos lingüísticos no tempo e no espaço resultaram: 
a dialetologia e a geografia lingüística. 

Grimm foi o verdadeiro precursor da dialetologia. Antes dêle Lutero e 
Leibnitz se interessaram pelos dialetos com o fim de servif à língua alemã comum; 
no século XVIII, Herder preocupou-se com o folclore: são os primórdios dos 
estudos dialetais, ainda sem feição científica. 

Schmeller é considerado por Bach ("Dialetologia alemã") como o fundador 
da dialetologia alemã, com a obra Os dialetos da Baviera (1821) e o Dicionário 
Bávaro (1821), primeira obra lexicográfica sôbre dialetos alemães. 

Sobreveio a fase da classificação dos dialetos, adaptando-se à dialetologia 
e o sistema Lineu, donde a chamada "hipótese tribal", que só o Atlas lingüfStico 
alemão veio destruir. 

Fundada, assim, a dialetologia no sentido estritamente cientifico, surgiram 
na It~lia, em 1873, os ensaios de Ascoli Saggi ladini e Schizzi jranco-provenzali 
que tiveram como resultado a separação de dois dialetos neo-latinos - o ladino 
e o franco-provençal. 

Foi quando se propôs o 1.0 problema dialetológico - o dos ·limites dialetais. 
Ascoll admitira a existência possível de limites bem determinados com 

zo.nas intermediárias, entre os dialetos. Julgava que as diversas modificações 
fonéticas, morfológicas e sintáticas de um dado complexo dialetal, relativa
mente ao idioma originário, podem ser reconhecidas como próprias de certo 
território, servindo para determinar-lhe os limites. 
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As conclusões de Ascoli tiveram duplo resultado: 1.0 a. revisão do conceito 
de dialeto; 2.0 as investigações a respeito dos limites dialetais. 

De fato. Até então o conceito de dialeto fazia-os resultantes de divisões 
políticas administrativas, eclesiásticas. As investigações' a respeito dos limites 

. dialetais vieram esclarecer pontos obscuros, reformando o conceito antigo. 
P. Meyer, contrapondo-se a Ascoli, afirmou que "tôda classificação de 

dialetos em grupos determinados faz-se com sacrifício arbitrário de alguns 
caracteres: é que os dialetos se sucedem no espaço em ondas infinitas e com
plexas, entre as quais não se pode estabelecer demarcação alguma" . 

Punha assim em foco a doutrina de Schuchardt que, já em 1870, afirmara: 
"Não podemos delimitar a extensão de um dialeto e sim a de suas características 
fonéticas'', visto que as modificações lingüisticas se propagam em ondas desiguais. 

Gaston Paris, sustentou, com a sua autoridade, êsse pont.o de vista, que 
encontrou um contraditor autorizado em Grõber que, apoiando-se em razões 
históricas, sustentou, secundando Ascoli, que os limites dialetais podiam, até 
certo ponto, ser determinados, indagando-se o porquê das diferenças. 

Combinando o critério histórico com o geográfico, os lingüistas deram im
pulso à geografia lingüística. 

Em 1876, Wenker estabelecera os trabalhos preliminares, visando à orga
nização do Atlas lingüistico alemão. Um inquérito, sob a forma de questionários, 
foi feito nas escolas da Renânia. Colecionado o material, as pesquisas se r~li
zaram, sendo elaborado um mapa-chave. 

Em 1879, fôra estabelecido o programa geral das investigações dialetais 
proposto por Wegener no congresso de Trier: submeter a multiplicidade das 
modificações a leis fonéticas fixas. Traçou mesmo o esquema duma gramática 
dialetal (fonética, morfologia, sintaxe, estilística) . 

Winteler, por meio de investigações experimentais e por gravações fonográ
ficas (cujos arquivos se acham em Zurich e Berlim), muito desenvolveu os 
estudos dialetológicos. ' 

Em 1881 Wenker compôs os seis primeiros mapas (de que publicou o 1.0 

fascículo em· Strasburgo) com pequeno sucesso, sendo-lhe criticada a falta de 
método direto, a investigação feita por leigos, a representação dos fonemas 
apenas por meios comuns à execução técnica dos mapas. 

O gôsto pela geografia lingüística se propaga: Fischer, public~ o Atlas 
do dialeto suábio (1895); Benike e Kristensen, o Atlas lingüístico da Dinamarca 
(1898-1914); Winkel, o Atlas da Holanda. 

Mas o interêsse pelos estudos dialetológicos passara à França, onde, em 
1910, Gillléron e Edmond publicaram o Atlas lingüístico da França muito mais 
perfeito que o alemão, e que provocou outros tantos trabalhos especializados: 

Petit Atlas linguisttque d'une région de landes, de Millardet; Atlas linguis
tique et etnographique de l'Italie et de la Suisse méridtonale, de Jaberg e Jud; 
Esquisse d'une dtalectologie portuguaise de Leite de Vasconcelos. .. -

De todos êsses e.studos resultaram os seguintes princípios: 1) da configura
ção geográfica das áreas lingüisticas; 2) da superposição das áreas lingüísticas 
desdobradas por Bartoli e Bertoni (Breviario di neo-lingüistica, Modena, 1923). 

• Lembre-se a trágica expedição de Tourtoulon e Brlguler, na demarcação dos limites das 
Unguas d'oc e d'óll. 
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Dialetologia e geografia llngüistica acabaram por propor os seguintes pro~ 
blemas: 

a) Existem lfmites dialetais? 
Respondem que não: Schuchardt, Schmidt, Meyer, G. Paris (Les parlers 

de la France, 1888) • 
Respondem que sim: Gauchat, Horning, que declarou que o limite dialetal 

podia ser "uma zona de linhas" em vez de uma só-linha. Fischer e ~aag distin
guiram região nuclear, região de trânsito e . zonas limítrofes. 

Wrede, salientou que ;>s limites dialetais nem sempre coincidem com os 
políticos, eclesiásticos, juridicos, dadas as influências que agiram nas modifica
ções dialetais. Dentro de um território, o centro éultural assume poslçáQ especial, 
influindo nas regiões vizinhas. 

b) Como se fazem as irradiações lingüfaticas? 
Grõber sustentava que todo dialeto tem um centro principal de difusão. 
Os lingüistas alemães distinguem duas formas de irradiação: 
1.0 a que vem de regiões distantes em busca de cidades onde penetram; 
2.º a que avança em linha ininterrupta multas vêzes em forma de cunha; 
c) Como se apresenta a estrutura temporal da língua? 
Em diversas camadas superpostas, que o lingüista pode descobrir por meio da 

dialetologia: êste fato modificou completamente o conceito de "leis fonéticas" 
dos neo-gramáticos. 

Assim a geografia dialetal produziu uma renovação completa nos métodos 
lingüísticos: de ciência natural que era, ingressou a lingüística no quadro das 
ciências culturais. 

A fonética - que através do neo-g.ramáticos se tornara o centro de tôda 
a investigação 1.lngüístlca - foi o ponto de partida das investigações dialetais . 
Por sua vez, os foneticistas passaram a considerar a dialetologia como o campo 
experimental da fonética. E, de fato, como vimos, foi ela que permitiu a fun
dação da fonética experimental com Rousselot•, Grammont •, Navarro Tomás, 
Oliveira Guimarães. 

Caberia a um romanista (Georges MUlardet, discípulo de Bourciez: 'Lin
güistique et Dialectologie Romanes") conciliar os novos métodos em luta. 
Mostrando que o método geográfico não podia substituir in totum o antigo 
método, concluiu por afirmar que se deviam dar as mãos a geografia e o 
comparativismo histórico. 

Na sua obra Dialetologia alemã, Bach admite vários métodos de estudo, 
considerando que os métodos em luta encerram todos uma noção certa que 

. elucida determinados fatos, tornando-se, porém, unilaterais e falsos quando gene
ralizam o que só se deve apiicar a um domínio particular de experiência. Con
sidera; por isso, nos seus estudos: 1.º) as leis fonéticas dos neo-gramátlcos; 
2.0> os esclarecimentos carreados pela geografia lingüistica; 3.0 ) o conceito de 
llngua como· "criação"•. 

• Précis de Phonétique E:i:pertmentale. 
• Traité de Phonétique. 
• Na 'Última parte da obra cltada trata das relações internas entre a dlaletologla e os métodos 

etmológlcos, vtaando o conhecimento da alma do povo. "Como o nivel cultural de cada época 
se reflete no falar do povo, a diaietologla descobre e revela oa aspectos culturaia do paaaacio-. 
A llngua é o reflexo da subjetividade do povo que a fala . 
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Meillet encerra ("Les langues dans l'Europe nouvelle) a questão, concei
tuando dialeto: "um todo de inovações comuns proveniente da evolução inde
pendente em dado momento, de falares sensivelmente idênticos" - e declarando 
que Os dialetos não têm limites geográficos precisos por que cada uma das 
inovações lingüísticas que os caracterizam tem seus limites principais. 

Precisou-se também o conceito de língua literária - "dialeto levado à 
escrita e convertido em meio de expressão de uma coletividade por $eu cultivo 
literário, político, administrativo". Assim, pelo poder da reflexão e da tradição 
escrita que são essencialmente conservadoras, os dialetos convertidos em lín
guas literárias (florentino, castelhano ... ) resistem multo mais à influência 
d<>s fatôres modificantes, sem contar com a ação defensora da escola e da 
própria literatura . 

..-
l:•te "Boletim", a "Bevl•ta Bra1Uelra de Geosrafla" e•• obru da "BlbUo~ Geosráflea 
Brullelra" encontram-•e à venda nu principal• Uvrarfa1 do pai• e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de Geosratla - Avenida Beira-Mar, 436 - Edltfclo Icuacu - Blo de .Janeiro., 



Tra.nscrições 

Análise Tectônica e Morfológica do Sistema 
da Mantiqueira, Brasil 

Anais do II Congresso Pan-Amerícano de 
Engenharia de Minas e Geologia. Vol. li 
- 2.• Comissão : Geologia, Paleontologia, 
Mineralogia - Outubro de 1946 - Pe
trópolis, Brasil. 

- II -

ALBERTO RIBEIRO LAMEGO 
Consultor-Técnico do C . N. O. 

III - A MANTIQUE~ NO ESTADO DO ESPtRITO SANTO 

1 __: Continuidade da cadeia frontal do ·sistema pelas serras marítimas 
espiritossantenses. 

No rápido esbôço petrológico apresentado, ficou patente que não obstante 
ser ainda çequena a coleta de amostras neste Estado, temos já indicações de que 
as suas rochas assemelham-se às do vizinho Rio de Janeiro. O exame micros
cópico dos gnaisses revela a sua mesma filiação ao tipo original de um plagio
clásio-gnaisse, com características semelhantes às do protognaisse, havendo 
mesmo importantes expooições desta rocha na zona de Muqui. 

No Espírito Santo, porém, a atuação dos granitos foi bem mais intensa, 
devido à maior proximidade de poderosas massas batoliticas, que chegam 
mesmo a aflorar em áreas, constituindo o maciço do Forn~ Grande. • 

A ação metamórfica do magma granítico foi por tal motivo bem mais 
profunda que no Estado do Rio, onde os granitos na zona serrana são menos 
conspícuos e de mais fraca atuação no metamorfismo regional, podendo ser 
os gnaisses mais nitidamente classificados em relação ao tipo primitivo e fun
damental. 

Devido pois, à mais intensa granitização, o Espírito Santo nos apresenta 
uma bem maior var~dade em gnaisses, além de uma notável mineralização peg
matitica generalizada, que torna o Estado um dos roais promissores do Brasil 
para a exploração econômica do subsolo. 

Com tôda esta perturbação na te·xtura e na composição das suas rochas, 
nota-se porém que a estrutura estratigráfica não foi de ;maneira idêntica revo
lucionada pela intrusão do magma. Nas medições de mergulho dos gnaisses 
no sul do Estado, que até hoje temos efetuado, verifica-se um pendor geral para 
o Atlântico, sobretudo para suleste. Vemos, dêsse modo, que o mergulho das 
rochas nesta zona continua a ser o mesmo que na margem esquerda do Paraíba, 
isto é, na própria Mantiqueira. 

O mergulho em sentido inverso verificado na margem direita dêsse rio 
e explicado por uma dobra em sinclinal, não foi verificado no Espírito Santo 
com características regionais, o que decorre da finalização dêste enrugamento, 
que vimos terminar no norte fluminense. · 

, O que se pode ver nesta zona é o mergulho regíonal para suleste, como 
em seguimento ao que se nota na margem esquerda do Paraíba e caracteriza 
o pacote gnáissico da Mantiqueira. 
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Não quer isto dizer que em tôd·a a largura do Estado do Espirito Santo ti
vessem tido as rochas um mergulho simples e único desde que nela atuaram 
esforços horizontais, o que nos daria uma espessura para a crosta de centenas 
de quilômetros, tendo-se em vista que o mesmo pendor parece verificar-se nas 
zonas vizinhas mineiras. E' provável mesmo que a atual estrutura aparente 
provenha de sucessivas rugas deitadas que repetidamente se escalonam, o que 
em parte explicaria o elevado maciço gnáissico do Caparaó nos seus limites 
ocidentais, e a posição de massas graníticas sôbre os gnaisses, como veremos 
na ilha de Vitória. A estrutura estratigráfica estadual ainda não está entre
tanto esclarecida, continuando a depender de inúmeras observações a serem 
feitas, e por isso passaremos à estrutura tectônica, mais fàcilmente investigada. 

Vimos que a cadeia frontal da Mantiqueira chega aos limites do Estado do 
Rio com o Espírito Santo com a serra de Santo Eduardo, escarpado e longo 
paredão que se aproxima das margens do Itabapoana. 

Após ser êste rio atravessado, pode ser notado a oeste de D. América um 
alongado cordão serrano, embora de altitude muito menor, mas no mesmo 
alinhamento. Não temos dúvida que êste serrote ainda pertença ao mesmo 
sistema da Mantiqueira. A sua face exposta para suleste sugere um plano 
de falha, e malgrado o seu pequeno vulto a elevação denota uma importante 
influência do tectonismo na topografia, de modo a compelir o traçado ferro
Viário a desviar-se para leste, logo após a travessia do Itabapoana, direção esta 
sômente abandonada quando atinge o rio Mimoso do Sul, que corre de norte 
a sul. 

Os trilhos torcem-se agora através de uma zona altamente acidentada, 
que o Mimoso do Sul corta em profundo canion logo após a deflexão da estrada 
para o norte. E' que de novo atravessamos, nesta zona, a muralha frontal da 
Mantiqueira, o que se torna claro ao coordenarmos a argumentação que vimos 
seguindo com o elevadíssimo cordão de serras que se apresenta aqui, na mar
gem esquerda do rio, e vulgarmente conhecido por serra do Itapemirim. 

Do sul da cidade de Campos e a uns 100 quilômetros, já o seu perfil aci
dentado se destaca com os caracteres de uma verdadeira serra. Da foz do 
Paraíba, em Atafona, a sua altitude não parece menor que a da serra do Mar 
nos fundos da planicie campista, devendo pois elevar-se a mais de um milhar 
de metros. E' sômente ao nos aproximarmos dela; que podemos averiguar como 
resulta o seu relêvo de uma agitada movimentação tectônica. 

A leste de Mimoso, onde passa a serra do Itapemirim, o maciço enflorestado 
é impressionante. Escarpas nuas comumente se apresentam em paredões inacces
síveis, e nas cumiadas espontam picos não menos espetaculares que os de 
Teresópolis. São .êstes as "Tôrres", cumprindo-nos destacar o pico do Farol. 

Vista do mar, esta serra se eleva como uma alta muralha, com uma outra 
crista baixa, contínua e uniforme na vanguarda, formando um degrau, a 
leste do qual se estendem ainda mais baixos os tabuleiros cenozóicos. Todo o 
seu aspecto é, 'pois, sob uma análise morfológica, o de escarpas de falllas em 
degraus, em queda para o litoral. 

Deixando êste divisor transversal entre as bacias do Itabapoana e do 
Itapemirim, passemos à margem esquerda dêste rio. 

Ali iremos encontrar, na rodovia de Cachoeiro de Itapemirlm 1 a Rio Novo, 
nas divisas dos municípios dêstes nomes com o de Itapemirim, o famoso penedo 
"O Frade e a Freirà", com os seus perfis antropomórficos realmente extraor
dinários pela verossimilhança. Tanto a figura da "freira", como a do "frade", 
cujos pormenores. não são tão visíveis nas fotografias, mesmo a curta distância 
reproduzem a imagem de um franciscano, não lhe faltando o capuz e os braços. 

Atravessamos neste ponto uma zona granítica intensamente fraturada, que 
a estrada percorre em quase todo o município de Rio Novo. 

Ao norte do "0 Frade e a Freira", um novo correr de serras se eleva 
entre os rios Concórdia e o Itabapoana, o primeiro com o seu curso de norte 
a sul, encaixado na estrutura gnáissica, e o segundo que toma a direção de 
leste, a descer das elevadas encostas serranas viradas para o mar. 

1 O municlpio de Rio· Novo denomina-se hoje Itapoama. 
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São estas serras de · Belém e da Virgínia, onde predomina de novo o 
gnaisse, que servem de vertentes ao rio Iconha, representando pelas formas 
vivas de um tectonismo recente e pela continuidade com a faixa montanhosa 
da serra do Itapemirlm, o prosseguimento da cadeia frontal da Mantiqueira, 
com desabamentos em degraus para leste. 

E' o que se pode averiguar na bacia do rio Iconha, onde os · seus ;:i.fluentes 
em ambas as margens descem verticalmente ao talvegue paralelos entre si, 
na direção nordeste-sudoeste, encaixados em fraturas divididas por patamares, 

·numa adaptação apalachiana bem conspícua. · 
Na bacia do rio Benevente, nos municípios de Anchieta e Alfredo Chaves, 

notam-se os mesmos fenômenos, embora não os represente a carta municipal. 
entre Iriritiba e Jabaquara, e ao norte desta vila, são bem distintos na topo
grafia, como elementos fisiográficos fundamentais, ps serrotes alinhados com 
aquela mesma direção· e r::omumente apresentando escarpas de falhas. Um 
evidente paralelismo dos afluentes da margem esquerda do Benevente pode 
ser notado nesta regi.ão serrana desde o contacto com os tabuleiros até as 
proximidades de .Matilde, entre montanhas: Os degraus da descida da serra são 
porém mais distanciados em Alfredo Chaves, com um rasgão na crista e um recuo 
das cabeceiras do Benevente bem mais para o interior. 

Ao penetrarmos no município de Guarapari iremos ainda encontrar os 
mesmos paredões de escarpas alinhadas, quer isoladamente, como na serra de 
Muriquioca, quer nos próprios contrafortes selvagens da cadeia marítima, como 
em Jabori, Vargem Nova, Iguape, Barro Branco e Amarelos, onde o gnaisse é 
geralmente fitado e com um contínuo mergulho de cêrca de 30° para sudoeste. 

Já não se nota nesta faixa com tanta evidência o mesmo desabamento 
em degraus, obscurecido por tumultuosas massas serranas. Tal fenômeno, 
todavia, não pode ser negado, pela presença de bossas cristalinas isoiadas 
nos tabulelros cenozóicos, e já na própria linha de costa, onde penedos de 
rochas primitivas servem de amarração às praias e fixam as fozes dos rios. 
Esta fixação já pode ser aliás verificada mais ao sul, nas embocaduras do 
Itapemirim e do Benevente, onde afloram calotas gnáissicas, e de novo aqui 
a observamos em Guaraparl. 

Endentações em ângulo reto da linha de costa, ao norte çiesta cidade, 
resultaram da presença de tais penedos, entre os quais o Perocão e o Una. 
A leste dêste último há um grupo de ilhas, uma das quais se acha incorporada 
ao continente, formando uma quina, a partir da qual volta de novo a costa a 
uniformemente orientar-se para NNE, em direção à entrada da baía de Vitória, 
para onde se estende um patamar de tabuleiros até as proximidades do rio Jucu. 
Sucede uma planície pantanosa de aluviões e restingas, crescentemente semeada 
de colinas graníticas à medida que nos aproximamos da mencionada baia. 
Ao longo da costa, as praias amarram-se em colinas semelhantes, mas de 
gnaisse, como na Ponta da Fruta, na foz do Jucu e em Vila Velha com os 
penedos do Moreno e Juburuna, entre os quais se apruma o morro da Penha, 
pedestal do convento histórico que o coroa. 

As altas escarpas da cadeia frontal que vimos atingir o norte de Guaraparl, 
- onde um galho se desprende com o nome de serra de Guarapari -, penetra 
em Amarelos nos municípios de Viana e Vitória, dividindo-os por uma série 
de elevações. A mais notável é o morro de Itaúna, na intersecção das linhas 
divisórias intermunicipais, o qual é seguido por outros em direção à margem me
ridional do rio Jucu. Estas elevações são porém um galho que se desgarra da 
cadeia frontal. Por trás delas abre-se uma depressão no vale do Jacarandá, 
cujo baixo curso, em Araçatiba e próximo à confluência com o Jucu, flui 
numa planicie ampla de aluviões entre restos de tabuleiros. 

Serrotes escarpados alongam-se a uns 3 quilômetros a oeste dêsse afluente, 
indo na outra margem do Jucu alcançar uma zona acidentada em tômo de 
Viana. . I 

A impressão geral é de que, nesta faixa ao sul de Vitória, por trás do 
patamar dos tabuleiros, se sucedem linhas de elevações em degraus, ascendendo 
para a serra propriamente dita, que nesta zona recua para oeste com uma van
guarda de serrotes. Na rodovia de Domingos Martins só vem ela a ser atingida 
após a travessia do rio Jucu. 
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Esta feição estrutural foi bem esquematizada por Sílvio Fróis Abreu •num 
bloco-diagrama, ao qual só temos a objetar a designação de "Serra do Mar" 
para a linha de cristas do plano de fundo, antecedido por um escalonamento em 
falhas paralelas até a baixada litorânea 2 • 

Vemos dêsse modo, até a zona de Vitória, reproduzirem-se os mesmos 
fenômenos tectônicos responsáveis pela formação do sistema da Mantiqueira, 
que vimos seguindo sem solução de continuidade a partir dos seus limites 
meridionais ao norte da cidade de São Paulo. 

Apenas aqui, nota-se um escalonamento em patamares mais distanciados, 
a nos denunciarem um esgalhamento em cristas serranas que iremos ver suces
sivamente se partindo por maior atuação de grandes fraturas transversais, 
que nos deixam inselbergues a espontarem abrutamente sôbre o nível uni
forme dos tabuleiros. 

O primeiro dêles é a própria ilha de Vitória, um maciço quase inteira
mente constituído de granito, no qual só aparece o gnaisse no pequeno pontal 
de leste que forma o bairro de Santo Antônio. A rocha mergulha para leste sob 
o granito, o que nos faz supor uma falha, ou, como já enunciamos anteriormente, 
uma dobra deitada para o interior do continente. 

Ao norte de Vitória, sôbre uma ampla zona de tabuleiros isoladamente le
vanta-se a conhecida montanha do Mestre Alvo ou Mestre Alvaro, com cêrca 
de 900 metros, outro maciço de granito semelhante ao de Vitória, e não de 
gnaisse •. . . 

Ao norte do Mestre Alvo•, interrompem ainda a uniformidade dos tabuleiros 
as pequenas serras Cavada e Maracapuaba, e ao longo da margem setentrional 
do rio Reis Magos a serra de Janguatá. 

A ilha de Vitória, o Mestre Alvo e estas pequenas serras alinham-se como 
componentes de um espigão de cadeia submersa. Ao norte da serra de Janguatá 
ainda não encontramos testemunhos de rochas cristalinas no mesmo correr. 
Os tabuleiros vão doravante alastrar-se por grandes extensões do litoral para 
o interior, assumindo importância capital entre as formações geológicas do 
Espírito Santo. No município de Santa Cruz, as rias tornam-se uma das carac
terísticas hidrográficas principais. Os tabuleiros, levemente inclinados para 
o mar, são cortados de largos vales de oeste a leste. ~stes vales são profundos, 
·com altas barrancas marginais de várias dezenas de metros, e em seus tal
vegues vagarosamente se escoam pequenos rios. Temos evidentes testemunhos 
de uma costa de afundamento recente, com os seus curs9s d'água transformados 
em rias pela penetração do mar. No rio Piraquê-Mirlm, por exemplo, por cuja 

margem meridional corre sôbre os tabuleiros a rodovia litorânea do Espírito 
Santo, o mangue estende-se pelo seu vale até Santa Rosa, a cêrca de 15 quilôme
tros da sua foz em Santa Cruz, isto é, até quase as suas nascentes, na serra 
que com a direção norte-sul passa por trás desta povoação. 

A forma alongada e o alinhamento desta serra de escarpados abruptos 
voltados para o mar, denunciam até aqui oS ·mesmos efeitos do tectonismo que 
vimos relatando como responsável pela formação da Mantiqueira. 

Fenômenos tectônicos fundamentais começam entretanto ràptdamente a 
acentuar-se da zona de Vitória para o norte, prenunciando a terminação . da 
cadeia frontal, que já vimos principiar a se esgalhar com o serrote do morro 

~ de Itaíina, ao sul do rio Jucu. A característiCa essencial dos efeitos tectônicos 
nesta nova zona, e a predominância das fraturas transversais ao alinhamento 
geral (la costa. As falhas vão gradativamente mergulhar a sµperficie cristalina 
do velho planalto não somente a leste do correr de serras marítimas, mas 
também ao norte, sucessivamente cortando e pondo fim aos relevos do sistema. 

:E:stes desabamentos transversais à linha de costa já parecem manifestar-se 
em tõrno de Vitória, com alongadas penetrações dos sedimentos dos tabuleiros 

• Fróls Abreu Sllvio: "Feições morfológicas e demográfl.cas do litoral do Espírito Santo" 
- Beu. Braaileira de Geografi.a, ano V. n. 0 2, Rio, 1943, p. 217 . 

• "!!: um maciço de forma aproximadamente cônica, de constituição gnáissica, típica da. 
serra. do Mar, fato que assinalamos com as devidas reservas de quem observou de dentro dum 
avião pHsando muito perto da montanha". · (Sllvio Fróis Abreu, obr. cit. 215) . 

• J!: esta a destgnação oficializada pelo Serviço Geográfico do Esp!r1to Santo por não haver 
quaisquer referências históricas sôbre um suposto "Mestre Alvaro'', sendo o vocábulo "Alvo" 
preferido por ser esta montanha Indicador& para os navios d& entrada próxima d& baia de 
Vitória. 



TRANSCRIÇõl!!S 901 

para oeste, como se estivessem êstes, acamado sem fossos tectônicos talhados 
no bordo continental. E' assim que vemos essas formações cenozóicas no vale 
do Jucu irem até Araçatiba; a oeste de Vitória aproximarem-se de Viana; 
mais ao norte alongarem-se pelo vale do Santa Maria indo a Cariacica; e 
entre o Mestre Alvo e o rio Reis Magos prolongarem-se até Itapocu por entre 
os relevos cristalinos. 

A ilha de Vitória e o Mestre Alvo, notadamente, foram dêsté modo sepa
rados por um fôsso, e o alinhamento da serra de Janguatá, que acompanha 
a margem esquerda do Reis Magos, denuncia ali um · rompimento da crosta 
do oeste a leste. Com êstes relevos esfacela-se, pois, desaparecendo, o galho 
mais oriental do sistema da Mantiqueira ao norte de Vitória. 

Testemunho aparente de outra falha similar, é o que nos mostra o vale do 
Piraquê-Mirim, em Santa-Rosa, onde a alongada serra de norte a sul, de 
que falamos, é subitamente interrompida em sua ponta e Córrego Fundo. 

bes tabuleiros ajustam-se ali aos contrafortes serranos, continuando o 
contacto para . suleste por uma linha que passa ao norte de Santa Rosa em 
zona de granito. Esta rocha forma ali uma pequena bossa a jusante da loca
lidade. Por cêrca de uma légua a margem direita do Piraquê-Mirim costela 
esta bossa, enquanto à esquerda, como exclusão de um pequeno afloramento 
de granito, é tôda em tabuleiros. 

Tudo nos induz a crer que, no alto curso dêsse rio, o seu leito se ajuste a 
uma pequena quina continental devida a uma falha, de~ta maneira repetindo-se 
mais para noroeste o fenômeno que fêz desaparecer em Janguatá o cordão 
oriental. • 

Averigua-se pois que os mesmos desabamentos, que deram origem à ca
deia frontal da Mantiqueira, continuam a ser registrados nesta faixa litorânea, 
notando-se apenas um desvio mais para o norte do alinhamento das escarpas 
a partir de Guarapari. Torna-se entretanto visível que, transversalmente a 
essa direção geral, uma série de fraturas não menos importantes seccionou 
igualmente as serras, afundando blocos hoje entulhados pelos tabuleiroo. 
Estas grandes falhas transversais à linha de costa é que vão dar fim à cadeia 
frontal da Mantiqueira, e sucessivamente para o interior, a outros galhos 
do sistema que mais adiante indicaremos. 

A ilha de Vi.tória, situada entre duas fossas, pode ser considerada um 
pilar granítico, a oeste do qual; na outra margem da baía, ondula uma zona 
de rochas ainda essencialmente graníticas no vizinho município de Cariacica, 
no qual mais para oeste ainda, elevam-se · as imponentes escarpas do morro 
do Monchuá, onde o granito predomina. 

A serra do Taquarucu, em cujas nascentes está situada a reprêsa de abas
tecimento d'água de Vitória, orientada de sudoeste a nordeste, ergue no 

· plano de fundo de tôda essa pai.sagem movimentada de abruptos relevos a 
sua crista uniforme, como a indicar o rebôrdo de um antigo planalto. 

E' esta aliás a feição que apresenta o correr de serras elevadas ao norte de 
Vitória, quando observadas do litoral, e que Hartt fielmente reproduziu numa 
série de perfis •. Num primeiro plano, uma linha de serrotes ,1>artidos e aci
dentados de perfis irregulares, entre os quai.s se destaca o Mestre Alvo, e ao 
fundo uma crista uniforme quase tôda horizontal, exceto ao aproximar-se do 
rio Doce. O mais superficial exame geomorfológico induz-nos a reconhecer 
nesta crista a aba de um antigo planalto cortado de sul a norte por uma 
eitensa linha de falhas. · 

Foi sem dúvida esta feição estrutural que levou Deffontaines a emitir 
o seu parecer sôbre "o planalto" do Espírito Santo: "Vista de longe ou de 
avião, a montanha parece assaz nivelada; tem o aspecto de um planalto de 
650 a 700 metros de altitude média, de perfil bastante regular. Parece um pene
plano de erosão; mas quando se penetra nesse planalto, o aspecto muda: por 
tôda parte, vales profundos recortaram-no em veios ramificados. Os vales 
são escavados e descem por degraus ou mesmo cascatas, das altas regiões 
onde as cabeceiras dos regatos ocupam depressões mai.s largas e suaves. A 
penetração do planalto faz-se sempre por gargantas ou grotões. O traçado da 

• Geologüi e Geografia Ftstca ão Brastl. Trad. de Edgar Süsseklnd de Mendonça e Elias 
Dollanltl, Rio, 1941, p. 111. 
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estrada de 'ferro de Araguaia a Viana estira-se entre canions imponentes. 
Do mesmo modo, o rio Jucu escava um vale selvagern para atingir o platô 
alto de Domingos Martins, e o rio Benevente, precipitando-se do planalto 
:para Alfredo Chaves e para o mar, atira-se em cascatas e corredeiras con
tínuas"º. 

Confrontando êste trecho da costa com o paulista, Deffontaines, entretanto, 
insiste no mesmo engano dos demais observadores, considerando o seu rebôrdo 
montanhoso como a "Serra do Mar" . Diz-nos êle que, "ao contrário do que 
se observa na serra do Mar do Estado de São Paulo, onde a erosão a partir 
dos bordos do mar não abriu senão curtas torrentes que não dilaceram o planalto, 
no Espírito Santo os cursos de água atlânticos penetram longe no interior, 
não se encontrando aqui dêsses vales extensos dos altos platôs que descem 
lentamente para oeste, como nos regatos da alta bacia do Tietê . A serra do 
Mar não é mais aqui uma simples escarpa, um rebôrdo vertical do platô 
tombando sôbre o leste: o ataque de regatos numerosos acabou por trans
formá-lo numa verdadeira zona de montanhas recortadas" 1 • 

Em suma, considera Deffontaines a zona montanhosa do Espírit o Santo 
como um planalto, cujo retalhamento foi devido exclusivamente aos agentes 
erosivos, que de tal modo o escavaram que algumas das suas "serras estão 
completamente transformadas em pontões" •. 

Ora, não obstante o aspecto geral de um rebôrdo de planalto que indicamos 
para a cadeia marítima ao norte de Vitória, sentimos discordar do seu afir
mativo parecer. Constituído de rochas graníticas e gnáissicas de grande resis
tência à erosão, a própria morfologia não poderia aceitar um tão intensivo 
desgaste, exclusivamente devido aos agentes gllptogenéticos externos. Em ne
nhuma outra zona do sistema da Mantiqueira, mesmo com a poderosa contri
buição tectônica na modelagem de relêvo, - como no vale do Muriaé, 
de quase idêntico nível de base -, processou-se um retalhaqiento idêntico ao 
dos vales do Jucu e do Santa Maria. Não é possível que estas zonas tão inten
samente perturbadas em sua topografia, devam o seu modelado exclusivamente 
aos agentes superficiais. E parece-nos que o seu equívoco decorre essen
cialmente da suposição de ser a cadeia marítima do Espírito Santo ainda a 
serra do Mar, e não a cadeia frontal do sistema da Mantiqueira, resultante 
de um poderoso tectonismo epeirogênico modelador de uma vasta faixa do 
bordo· continental atlântico. Com aquela idéia preconcebida e preliminarmente 
alheia a uma concepção real da estrutura 'do sistema, inevitável seria a pro
pensão a analogias que não cabem dentro ~e uma cerrada análise morfológica. 

Provado que fica até aqui o avanço da Mantiqueira para leste com a sua 
cadeia frontal de escarpas tectônicas, num · alinhamento impressionante e 
quase retilíneo da cidade de São Paulo ao norte de Vitória, torna-se pois 
inaceitável uma designação oficial dando exclusivamente a serra como um 
simples divisor de grandes bacias, mormente no seu tortuoso trecho mineiro, 
onde poderemos ter o caso de partes mesmo dêsse divisor não poderem ser en
quadradas no sistema tectônico, por serem apenas resultantes da dissecação 
dbs bordos do planalto na retaguarda dos blocos falhados, como nas nascentes 
do Paraibuna. 

Com a revelação da existência da cadeia frontal com os argumentos 
tectônicos que expusemos, tôda a larga faixa montanhosa por trás dela passa 
automàticamente a poder ser integrada no sistema. E' o que passaremos a 
interpretar no relêvo espiritossantense, onde encontraremos um novo traçapo 
orográfico diferente do que se nota para o sul, em todo o bordo continen~al 
atlântico do Brasil meridional. 

2 - Traços morfológicos fundamentais da zona serrana do Espírito Santo 
e sua integração no sistema da Mantiqueira 

Conquanto em sua posição e contornos geográficos, bem como em suas 
formações geológicas, apresente o Espírito Santo uma certa analogia com 

• "Ensalo de dlvteões regionais e estudo de uma civilização pioneira". Conferência real1-
zada em fevereiro de 1936 na Sociedade de Geografia de Paris. Trad. de Almeida Cousin, Vi· 
tória, 1938, p. 13. 

• Idem, pp. 13-H. 
• Idem, p . 14. 
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o vizinho Estado do Rio de Janeiro, o seu traçado fisiográfico difere intei
ramente dêste. Ao invés de um longo rio paralelo ao litoral e cuja bacia abrange
quase tôda a serra fluminense com exceção de uma estreita nesga pertencente 
à do Itabapoana, caracteriza-se o Espírito Santo por ter o eixo dos seus rio'S 
transversal à . Unha de costa desde os limites do Estado do Rio ao da Bahia 

Fundamentando-se nesta realidade fisiográfica, o engenheiro Cícero Morais, 
diretor do Serviço Geográfico do Estado e o maior perito em assuntos da 
geografia estadual, refere-se com as seguintes palavras à sua orografia: "As 
linhas orográficas principais não são o extremo oeste do Estado, mas duas 
serras que cortam o Estado transversalmente, de oeste para leste, vindo terminar 
já próximo à costa. Temos assim que as serras do Espírito Santo se enquadram 
em dois sistemas gerais, um ao norte e outro ao sul do rio Doce. Tendo em 
vista a disposição das linhas principais dêsses dois &stemas gerais, denomina
mos o do norte sistema da serra. dos Aimorés, e o do sul, sistema da serra do 
Caparaó, aproveitando os nomes conhecidos dos dois principais maciços exis
tentes no nosso território. l!:stes são os dados geográficos que apresento em 
divergência com .a geografia atual"". 

Dentro de um critério esquemático geral, inteiramente subscrevemos a 
opinião dessa atuoridade, reservando-nos porém o direito de analisar êstes 
dois sistemas do ponto de vista geológico e morfológico, com o intuito de, em 
suas estruturas, buscar elementos para o presente ensaio. A sua definição 
sintética, adiantaremos apenas que, no sul do Estado, consideramos também 
como linha orográfica principal o maciço do Caparaó, ponto culminante do 
Brasil, com os 2 884 metros de altitude, cujo aspecto na paisagem regional é 
a de uma formidável barreira entre êste Estado e o de Minas Gerais. 

Os dois sistemas de Cícero Morais bastam, em seu conjunto, para nos revelar 
de pronto uma profunda perturbação no relêvo espiritossantense, em notável 
contraste com o que temos visto nas zonas mineira e fluminense, relativamente 
ao sistema da Mantiqueira. Analisando-se porém a morfologia da zona monta
nhosa do Espírito Santo, verifica-se que esta disparidade não se opõe à conti
nuidade do sistema neste acidentado território, mas decorre do mesmo tectonismo 
que se complica, porém, de novos fenômenos estruturais. 

Em primeiro lugar temos de recordar que, na estratigra~a regional, já não 
existe o sinclinal do Paraíba, cuja capacidade e rigidez impediu a formação de 
grandes fraturas transversais à orientação do pacote gnáissico. Dêle apenas 
subsiste o bordo setentrional parcialmente representado pelo constante mer
gulho geral dos gnaisses para suleste. A· sua parte central, ou a calha prôpria,
mente dita, desapareceu, como vimos, com o desvio da serra do Mar para leste, 
na Pedra Lisa. 

E' pouco provável, entretanto, que tôda a vasta área que ficou desta aba, 
na qual foi talhado o sistema da Mantiqueira, seja a componente de uma 
simples pobra, o que implicaria numa profundidade excessiva para a crosta ter
restre, sendo mais aceitável a admissão de novas dobras para o interior. Já 
mencionamos esta hipótese, alegando a freqüente ocorrência de gnaisses mer
gulhando sob o granito. Frisamos que tais dobras explicariam o relêvo singular 
do Caparaó, por um escalonamento, embora partido por falhas longitudinais. 

Sem precisarmos no entanto recorrer a essa hipotética estrutura, de resis
tência variável aos esforços verticais pelo condicionamento irregular de bossas 
graníticas, poderemos por outros fenômenos compreender o maior fraturamento 
da zona serrana espiritossantense que da fluminense. O próprio epeirogenismo 
tende · a criar uma distensão da crosta que se pode abrir em leques de pilares 
e fossos, ao mesmo tempo que menor reação às fraturas transversais, sobretudo 
com a ausência de um rígido enrugamento orientador dos planos de falhas 
como o do sinclinal do Paraíba. 

Além da distensão, os maciços graníticos como o Forno Grande, podem, 
como cunhas, contribuir para a formação de leques de serras e vales tectônicos. 

O sistema de fraturas transversais, desenvolivido ao norte de Vitória, 
desce em menos violentos esforços para o sul, partindo igualmente o bordo con-

• Vitóna, capitai ão Espírito Santo pdr ãeterminaçlio geográfica. Publicação do Dep. Mu
nicipal de Estatistlca, Vitória, 1942, pp. 34-37. 
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tinental em pequenos fossos para onde se escoariam os cursos d'água, inicial
mente dirigidos por rupturas, tectônicas no iÍlterior, ligadas ao mesmo dinamismo. 
E' o que poderá se ter dado com o Itabapoana, o Itapemirim, o Benevente, o 
Jucu e o Santa Maria, todos êles, com exceção do primeiro no médio curso, em 
bacias grandemente acidentadas de relevos tectônicos. 

Esta hipótese não invalida a comprovação da continuidade da Mantiqueira 
pela zona Serrana espiritossantense, onde os pormenores morfológicos acusam 
a atuação do mesmo tectonismo do sistema, por uma determinada orientação 
conjunta dos cordões de serras, e surpreendentes relevos isolados, que teste
munham intensivo fraturamento no interior, inexplicável como resultante de 
fenômenos dinâmicos litorâneos. 

Recordando a penetração da cadeia frontal no Espírito Santo na zona de 
Mimoso, temos a acrescenfar que:, .a leste dela, há uma região intensamente per
turbada, notadamente em Muqui, onde na própria cidade se .erguem morros com 
os chamados "pontões", de faces lisas de rocha nua, e em todo o trajeto para 
oeste da estrada que vai a Conceição do Muqui, grande acidentes perturbam 
uma topografia elevada, na qual há cimos que deverão. ir a mais de 1 000 
metros. A uns 8 quilômetros a noroeste desta vila, nas divisas do município de 
Mimoso com os de Alegre e São José do Calçado, aprumam-se dois dos mais 
imponentes "pontões" do Espírito Santo, gêmeos e talhados por uma enorme 
fratura na extremidade de um serrote. 

Na mesma zona e já próximo a Cochoeiro do Itapemirim, a estrada de 
ferro, ao contornar a escarpada face da serra da Anta, passa muito perto a 
outro grande monolito, destacado por fratura idêntica, e conhecido como 
"Rocha da Anta". Em Cachoeiro, é bem conhecido o pico do Itabira, a nordeste 
da cidade e sua curiosidade natural, na zona de acesso . à serra do Soturno, 
escalada ent viadutos sôbre abismos pela via-férrea. 

Entre nºumerosos outros exemplos de violenta ação tectônica, poderemos 
ainda apontar no vale do Itapemirim uma série de grandes escarpas isoladas 
a oeste da cidade de Castelo, com cristas em ameias, origem do nome da 
localidade . 

Houve dêsse modo uma intensa perturbação tectônica no sul do Espírito 
Santo, mesmo longe da faixa atravessada pela cadeia frontal, como neste 
último . caso mencionado. 

Passando porém às linhas de cristas que define~ o traçado orográfico, 
embora em continuidade com os alinhamentos serranos na vizinha zona flu
minense, entre o Itabapoana e o Muriaé, abrem-se ainda mais como as varetas 
de um leque, cujo encontro, conforme se vê na carta, se dá nas proximidades 
de Além Paraíba. Há pois uma crescente e natural abertura entre essas linhas 
de cristas divisoras dos afluentes do Itabapoana e do Itapemirim, na confor
midade das anteriores observações no território fluminense, notando-se, porém, 
que uma dessas linhas de cristas, a serra que delimita a leste a bacia do rio 
Veado, é um extenso cordão em curva a esgalhar-se ao norte do Caparaó, 
e indo para o sul quase até as margens do Itabapoana. 

· Esta serra é atravessada pela via-férrea entre Alegre e Guaçuí, estando a 
estação de Celina .a 628 metros, subindo porém a linha bastante mais, nessa 
brecha, entre elevadas cumieiras. 

Curvaturas idênticas apresentam os rios Santa Cruz e Pardo, que descem de 
noroeste, com as suas bacias separadas por um elevado cordão serrano. E' 
que nesta zona dos limites com Minas Gerais, os fortes traços orográficos 
subordinam-se à inevitável influência do grandioso maciço do Capara6, cuja 
vigorosa morfologia repercute nestas serras nêle enraizadas. 

Tôdas elas se destacam pelas suas vivas encostas escarpadas, de formas 
tectônicas, ativamente trabalhadas pela erosão. 

Uma das serras particularmente interessantes ao norte do Itapemirim, 
e. bem típica da paisagem dos fundos do seu vale, é a que divide os municípios 
de Castelo e Muniz Freire, entre as bacias do Pardo e do Castelo. Tem ela 
várias designações, sendo mais usuais as de Bolandeira e do Bolzan:, e é 
atravessada numa garganta a cêrca de 800 metros pela estrada de rodagem 
entre as duas sedes municipais. 

A rocha mais comum nesta travessia é um gnaisse de grã grossa, indis
tintamente laminada, e com aparência de um granito grosseiro. Em ambas 

I 
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as suas faces apresenta ela íngremes encostas, onde as escarpas são comuns, 
parecendo erguer-se como um longo pilar entre os vales dos dois rios. 

Não obstante a imprecisa laminação notada, ainda mais obscurecida por 
intrusões de bossas graníticas na subida do vale do Castelo, dirige-se esta 
serra de sul a norte, em longos trechos retilineos sucessivamente · quebrados 
em ângulos. No vale do Castelo, os mergulhos que anotamos até próximo de 
Conceição do Castelo, são para suleste, conforme a tendência geral no sul .do 
Espírito Santo. A direção das camadas é portanto sudoeste-nordeste, oblíqua 
de cêrca de 45º à direção da serra, independente dela. Tudo contribui dessa 
maneira para que consideremos a serra do Bolzan como um pilar tectônico 
numa zona de rios jovens acidentados de corredeiras. e quedas 1º. O tectonismo 
que a talhou é pois recente, não podendo ser outro que o responsável pela for
mação da cadeia frontal e pelo fraturamento da sua retaguarda. 

Com êste exemplo, que não é o único no interior do Espírito Santo, vemos 
um divisor elevado entre duas bacias, que embora topogràficamente coordenado 
aos alinhamentos de cristas do sistema, que vimos do sudoeste seguido, não 
subordina o seu eixo à direção geJ;"al do gnaisse. As escarpas de falhas não são 
nesta zona talhadas segundo os planos de menor resistência das camadas, 
devido à distensão da crosta, de que jã falamos, . provocada pelo próprio epei
rogenismo. Não se concatenam as rupturas, submetidas à rigidez disciplinar 
das diretrizes estruturais e estratigrãficas, como no vale do Paraíba. 

Enquanto vemos a cadeia frontal a noroeste de Cachoeiro de Itapemirim 
intensamente fraturada em dei;i;raus até Vitória, mas em concordância com 
a direção dos gnaisses, a distensão no interior, enfraquecendo a reação estra1 tigrãfica, permite a abertura do leque de serras em ângulo de 45º com a linha 
de escarpas marítimas. · 

Uma outra causa vem, ademais, aqui, reforçar êsse fenômeno . E' a intru
são do maciço granítico do Forno Grande, interposto como afloramento de 
um batolito na zona central do sul do Estado. 

:ii:ste poderoso núcleo de resistência aos esforços tectônicos, pela sua inércia 
grandemente influi na bifurcação. E os contínuos reaparecimentos de pequenas 
bossas graníticas na direção de Castelo e ainda mais para o sul, indicam o 
prolongamento do batolito em profundidade neste rumo, continuando êle nois 
a existir como um possante escudo em cunha entre uma forquilha de serras. 

O fenômeno é original entre os que temos vindo a observar como respon
sãveis pela estrutura tectônica do sistema, na qual apenas registramos até 
aqui uma influência em grande escalig de granitos, nos bordos meridionais 
da bacia do Paraíba, na zona entre Petrópolis e Nova Friburgo. , 

Ali, porém, as resultantes estruturais. e morfológicas provêm de causas 
inteira~ente opostas, isto é, da movimentação de um bloco granitizado, enquanto 
neste caso, da estabilidade de um maciço. · 

O Forno Grande contribui, dêsse modo, senão para aumentar a abertura do 
leque de serras, pelo menos para dirigi-lo, ao mesmo tempo aue o metamorfismo 
das rochas da sua auréola pode tornar menos distinta a laminação, o que sujeita . 
com menos vigor as fraturas aos planos das camadas, podendo mesmo não 
·haver qualquer concatenação entre ambos como na serra do Bolzan. 

Temos provàvelmente no Forno Grande o único maciço no Brasil apresen
tando características de um Planalto granítico, com uma superfície de campos 
peneplanada. Sôbre esta superfície paleogênica espontam monaãnoks residuais 
como a imponente Pedra Azul, nas divisas dos municípios de Castelo e Do
mingos Martins. 

Tem êste planalto granítico mais de · 2 000 metros de altitude, não sendo 
porém muito extenso, limitando-se a alongadas ãreas de largura relativamente 
penuena . Forma um divisor entre os municípios' de Castelo e Cachoeira de 
Itapemirim, estendendo-se para o norte, ande se alarga no extremo oeste do 
município de Domingos Martins. 

10 Além das quedas de Iplaçu, Fortaleza e Prata, tem o rlo Pardo uma grande cachoeira 
com 200 metros de altura . 

B.G.-2 
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Pertencente a êste planalto pode ainda ser considerado quase todo o ., 
divisor entre os muntcipios de Castelo e Muniz Freire ao sul, com o de Afonso 
Cláudio ao norte, limitando as bacias dos rios Doce e Itapemirim, não sendo 
impossivel que testemunhos isolados desta velha superfície venham a ser 
encontrados nas cabeceiras do Santa Maria ou de afluentes do rio Doce que 
nascem nesta zona central. 1 

O velho planalto de que nos fala Deffontaines, como característica da 
zona montanhosa do Espirito Santo, não existe . O que nos resta dessa velha 
superficie paleogênica é apenas uma área muito reduzida, e esta mesmo 
subsistiu ao tectonismo por sua natureza batolitica, resistente aos deslocamentos 
que fraturaram os gnaisses a seu redor, intensamente perturbados pelos es
forços epeirogênicos. 

Essa perturbação pode ser notada ao longo da rodovia de Vitória a Do
mingos Martins. Até Viana, o mergulho geral é para suleste, como em todo 
o litoral e no interior do sul do Estado. Mas entre esta cidade e Domingos Martins 
há um desvio do mergulho para nordeste, isto é, de 90°, continuando o mesmo 
quase até esta povoação, onde o rumo de suleste é de novo dominante. 

A mesma perturbação foi registrada mais ao norte, na estrada de ferro de 
Vitória a Colatina, ande os mergulhos até Itapocu são para suleste, - ponto 
êste aonde chegamos com as nossas observações -, enquanto pela rodovia 
se nota em todo o vale do Santa Maria o mergulho para nordeste até o vale 
de Canaã, em Santa Teresa, onde anotamos as direções de norte e noroeste. 

Não temos ainda base para considerar êstes desvios como resultantes de 
basculagens de blocos para noroeste nos vales dêstes rios, não sendo porém 
esta hipótese a nosso ver rejeitável, embora possam ter contribuído para essa 
anomalia ramificações gra~iticas do batolito. As altas serras divisoras entre 
o Jucu e o Santa Maria, orientadas de oeste a leste, a topografia ·caótica dêstes 
vales no médio curso, circunscritos de escarpados relevos e partidos em quedas 
d'água, a importância das fraturas transversais à costa já sensível na zona 
de Vitória, são elementos que, concatenados entre si, parecem mais indicar um 
fraturamento geral da crosta, nesta zona, onde o poder erosivo dos rios por 
si só não poderia ter reduzido com tamanha rapidez a altitude de um antigo 
planalto, sendo aliás os seus vales jovens, como atestam as formas 'do relêvo. 

Como comprovante da juvenilidade dêsses cursos d'água, temos ainda 
subsidiàriamente o referido trecho da cadeia frontal ao norte de Vitória, por 
êles cortado transversalmente. Caso resultassem estas bacias de uma simples 
ação erosiva, que deveria ocorrer em longos períodos de tempo, não era de se 
esperar que aquela crista uniforme, a sugerir o rebôrdo de um planalto, como 
tal houvesse permanecido, sem uma linha quebrada de picos indicativa de um 
desgaste prolongado, quando por trás dela escavaram os rios vales tão profundos. 

Passando aos afluentes do rio Doce· na margem esquerda espiritossantense, 
fenômenos tectônicos ligados à hidrografia atual continuam o mesmo epeiro
genismo na direção dos seus vales de sul a norte. 

Tudo indica, por exemplo, ser o vale do Canaã, em Santa Teresa, uma 
fratura retilinea de uns 11 quilômetros, sucedida por outras em ângulos de 900, 
quando êsse afluente do Santa Maria do Rio Doce passa pela zona de São João 
de Petrópolis. Outra prova temos no divisor entre os municípios de Itaguaçu 
e Santa Teresa, longa serra quebrada em três setores retos. São notáveis neste 
municipio alguns "pontões" com escarpas caracteristicas de falhamentos, não 
podendo ser considerados como efeitos da erosão como Deffon.taines presumiu 
para estas formas geográficas do Espirito Santo, sem o conc~rso de uma inicial 
modelagem tectônica, a não ser em raros casos, como no da citada Pedra Azul, 
no planalto granítico. 

No vale do Santa Joana, abaixo de Itaguaçu, o rio parece correr numa 
fratura, e no do Guandu, em Afonso Cláudio, fenômenos semelhàntes são ainda 
mais patentes, nos consecutivos trechos do curso d'água orientados em reta 
para o norte, e"' silbitamente quebrados tal se passassem de uma adaptação 
estrutural a outra, como se êste vale tivesse tido origem num fôsso com 
rupturas longitudinais. Os seus anuentes, rios do Peixe e Domingos Grande, são 
também sensivelmente paralelos, como a denunciarem uma adaptação a es
truturas preexistentes . 

.. 
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Após estas considerações podemos agora passar à margem esquerda do 
rio Doce. 

O primeiro fenômeno geoló~ico a nos saltar aos olhos, nesta nova zona, é o 
evanescimento súbito dos relevos montanhosos de rochas cristalinas e a ex
pansão, para o interior, dos tabuleiros, que se faz crescente à medida que avànça
mos para o norte, onde uma ondulada topografia colinosa uniformemente se 
estende até penetrar em Minas Gerais. 

É êste o aspecto que em primeiro lugar atrai a atenção do geólogo, sobre .. 
tudo quando em avião de viagem para o norte. A acidentada faixa de monta
nhas da região costeira do Brasil meridional desaparece, dando lugar a outra, 
que contrasta vivamente pela sua uniformidade e baixo nível. Pelp que tivemos 
ocasião de observar em tais circunstâncias e de altitude elevada, pareceu-nos 
mesmo que esta zona de tabuleiros avança bem mais para oeste, do que nos 
indicam as 'cartas ·geológicas. 

Resulta pois dessa verificação, que o sistema da Mantiqueira tem ali seu fim. 
Como se dá, porém, essa súbita .terminação e quais os processos tectônicos que 
a causaram, é o que iremos agora interpretar de acôrdo ainda com a geo
morfologia. 

Começaremos, porém, desta vez, a partir do oeste, e não do litoral como 
até aqui fizemos, por motivos que õl:)viamente irão apresentar-se no próprio 
decorrer desta interpretação. 

Os limites de Minas Gerais com o Espírito Santo, ao sul do rio Doce, fa
zem-se pela crista do longo divisor conhecido por serra da Chibata ou do Es
pigão, que . vem .do sul, da extremidade oriental de uma elevada serra interes
tadual e divisora entre as bacias daquele rio e do Itapemirim, com direção 
oeste-leste e ·indo ligar ao pequeno planalto granítico que centraliza o sul 
do Estado. ' 

No mesmo alinhamento da serra do Espigão, ao norte do rio Doce encon
tra-se a serra do Sousa ou dos Aimorés, que ainda testemunha por uns 45 quilô
metros a diregão geral das fraturas do sistema serrano que analisamos, voltan
do-se ali inesperadamente para noroeste com a designação de serra do Sousa, 
divisor muito elevado entre as bacias daquele rio e as do São José afluente do 
rio Doce e do Cricaré, que verte para o Atlântico. · 

Além daqueles 45 quilômetros, indo até as cabeceiras do rio Pancas, não 
existem para o norte e com a mesma orientação mais quaisquer indícios da 
serra do Sousa ou dos Aimorés, como se vê ainda nos mapas, a demarcar os li
mites entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Na zona mesma 
onde ela deveria passar, o que de avião nos supreendeu foi a vasta superficle 
de tabuleiros alastrando-se do litoral para o interior, como anteriormente 
fri88:mos. . . . 

Não existe ali sequer uma série de picos, como Deffontaines pretende, após 
referir-se aos. três pontões de Santa Luzia, sendo êstes aliás alinhados trans
versalmente ao eixo da serra do Sousa ou dos Aimorés, ao longo do rio São José, 
isto é, de noroeste para suleste. Diz-nos êle haver "uma verdadeira reunião de 
pães de açúcar, - uma família dêles, se assim podemos dizer -, alinhada na 
·direção sudoeste-noroeste" n. Denomina-os êle "morros dos Aimorés", como tes
temunhos residuais da serra desgastada 12

• 

Adianta-nos ainda o mesmo geógrafo, com referência a êstes picos, que 
"algumas dessas serras estão completamente transformadas em pontões, como 
seria essa misteriosa serra dos Aimorés, ao norte do rio Doce, que se encontra 
em algumas cartas, não se encontrando em outras". Desta vez, porém, o geó
grafo escreveu que "na realidade, não existe na região uma cadeia, mas um 
conjunto disperso de picos, estendendo-se por um grande espaço em tôdas as 
direções" 11

, o que não corresponde à topografia. Os demais picos existentes 
acham-se no vale do São Mateus, sobretudo no seu braço do norte ou rio Co
taxé, e dispostos ao longo do curso d'água de noroeste a suleste, desta vez ainda 
transversalmente à direção da serra dos Aimorés. 

n Detfontalnes, Pierre: "Duas serras esplrltossantenBBes". Diário da Manh4, Vltórla, 23 de 
Julho de 1936. 

12 Idem. 
ª Idem, Ensaio de divisões regionais e estudo de uma civi!í11U1Ç4o• pioneira. Trad. de Al· 

melda Cousln, Vitória, 1938, p. 14. 
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Geogràficamente, fundamentando-se nestes fatos, Cícero Morais define esta 
serra como tendo o &"eu prosseguimento na serra dos Aimorés, cuja garganta 
mais baixa tem 500 metros de altitude e uma altura de mais 200 metros sôbre 
os vales, cuja cumiada se mantém geralmente acima de 600 metros e em alguns 
pontos ultrapassa 1 000" ". 

O mapa da zona ao norte do rio Doce explica esquemàticamente a realidade 
topográfica, levando-nos a. importantes conclusões geomorfológicas, fundamen
tais ao estudo da Mantiqueira . 

Confirmam-se, pela tectônica geológica, os dizeres de Cícero Morais refe
rentes à orografia desta zona, positivando-se mesmo um fato mais concreto . A 
serra dos Aimorés não parece jamais ter existido, atravessando a bacia do São 
Mateus, como indicam a maioria das cartas. E isto, devido ao próprio tectonismo 
do qual resultou a Mantiqueira . 

Das duas séries de fraturas principais da crosta, que deram origem a êste sis
tema, vimos as transversais ao litoral, isto é, aproximadamente na direção 
oeste-leste, só começarem a predominar sôbre as que talharam a extensão dos 
alinhamentos de serras desde o seu distante nascimento em São Paulo, a partir 
da zona de Vitória, tornando-se daí para o norte cada vez mais poderosa a sua 
atuação . 

Já quase todo o sistema serrano do Espírito Santo é interrompido no rio 
Doce, cujo baixo curso parece correr sôbre um fôsso. Deu-se um afundamento 
em bloco na sua margem esquerda, maneira única de interpretar-se a inter
rupção inesperada dos cordões tectônicos serranos da magem direita, e a súbita 
ampliação do terraço litorâneo para o interior, devído aos tabuleiros deposi-
tados naquele fôsso. . 

A disposicão das cristas de serras entre os vales dos rios desta zona e com 
a direção oeste-leste, bem como a série de picos que acompanham o braço do 
norte do São Mateus, denunciando uma serra submersa, induzem-nos à inter
pretação de vários outros blocos afundados, permitindo a sedimentação dos ta
buleiros por uma vasta zona hoje emersa e que transpõe os limites de Mi
nas Gei:ais . 

A terminacão do sistema da Mantiqueira ao norM do Espírito Santo, sem 
penetrar no Estado da Bahia, é dêsse modo explicada pelo próprio tectonismo 
que o formou. Uma série de profundos fossos talhados de oeste a leste rompeu 
a crosta, limitando o sistema, nêles se depositando os sedimentos cenozóicos 
que, dessa maneira, se alastram hoje pelo interior. E a serras cristalinas, que 
também de oeste a leste separam estas bacias do norte do Espírito Santo, são 
pilares correspondentes e intercalados entre aquêles fossos aterrados, onde os 
tabuleiros poderão apenas ser a capa de mais antiga formações, como as cre
tácicas do litoral da Bahia, com potencialidade petrolífera, o que se torna suma
mente importante como perspectiva econômica espiritossantense. 

IV - O VALE DO RIO DOCE 

Assim como o Paraíba, com o seu paralelismo ao litoral, impressiona e atrai 
o geomorfologista pelo traçado original do seu curso, de maneira idêntica apre- : 
senta-se-nos o rio Doce, exibindo cartogràficamente problemas estruturais pen
dentes de um estudo morfológico . 

Também é êle um grande rio, que desde as nascentes até Governador Va
ladares, onde inflete em ângulo reto para a cósta, por cêrca de 300 quilômetros 
ostenta um paralelismo similar, embora a enorme distância do oceano. 

Neste caso, não obstante necessitarmos ainda, para o conhecimento estra
tigráfico desta bacia, de pesquisas por se fazerem durante longos anos, parece
nos, entretanto, evidente, não podermos encaixá-la, como a daquele rio, na calha 
de um sinclinal completada por modelagem tectônica. 

A geologia do vale do rio Doce é por demais complexa pela interpenetração 
de rochas proterozóicas com as primitivas. Da conhecida movimentação das 
primeiras, com a sua estratigrafia muitas vêzes grandemente perturbada, pode
se mesmo a priori deduzir um prováve~ amarrotamento das segundas, envolvidas 
que serão ambas conjuntamente em quaisquer diastrofismos. 

16 MoralS, Clcero: Serra doa Aimorés ou Morro dos Aimorés? Vitória, 194.0, pp, 18-19. 

• 
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Não queremos com isto negar em muitos pontos da bacia um ajustamento 
dos cursos d'água à simples direção das camadas, sobretudo porque a direção 

·do alto curso concorda com a orientação geral do gnaisse nestà 'faixa conti
nental vizinha ao Atlântico, que é de SW-NE, quando não movimentada por 
intrusões ou causas diastróficas . 

Muito poucas são ainda as medições registradas do mergulho das rochas na 
bacillr do rio Doce, para que possamos delinear uma definitiva síntese da sua 
conformação estratigráfica. De cêrca de uma dúzia de observações de Odorico 
de Albuquerque, já se pode, entretanto, notar a tendência para uma orientação 
norte-sul na zona mais alta da bacia, e nordeste-sudoeste na zona média, onde 
o rio, por 100 quilômetros, tem essa mesma direção, desde a confluência com o 
Piracicaba até Governador Valadares. 

Os mergulhos, todavia, são no primeiro caso geralmente para leste, enquanto 
no. segundo comumente invertem para quadrantes opostos. 

Podemos portanto, senão afirmar, mas pelo menos . prever profundas per
turbações tectônicas aliadas a fenômenos metamórficos decorrentes de intrusões. 
Foi o que nos deu a perceber, neste último caso, o ligeiro esbôço da sua petro
grafia, e o que declara relativamente ao tectonismo o mesmo ilustre professor. 

"Realmente, se bem que tôda a região, por suas rochas, mostre grande anti
guidade, seu modelado não aparenta semelhante fisionomia, pois os seus rios 
geralmente . muito rápidos, encachoeirados, sulcam vales estreitos de talvegues 
rochosos duros; são enfim rios novos; parece pois uma nova tectônica" l8. 

Não obstante verificar o autor no modelado uma "chocante uniformidade", 
atribui êle a ocorrência ao trabalho dos "agentes externos e internos". 

1 Um dos seus mais sólidos argumentos comprovantes "de ser relativamente 
recente a tectônica do rio Doce, ou pelo menos que tenha ela sido rejuvenescida 
em época geológica não muito remota", é o referente à "perturbação que sofre
ram as bacias terciárias, como o Gandarela, onde camadas de linhito se mos
tram ·com inclinação muito grande, para serem atribuídas a movimentos de na
tureza isostática, em fundos vasos compressíveis, sob sobrecargas desiguais". 

Em síntese é êste o seu parecer sôbre a tectônica regional: "A região sofreu, 
pois, movimentos pos-terciários, que devem ter sido muito extensos, para al
cançar as bacias sincrônicas do vale do Paraíba" 16

• 

Sustenta por conseguinte o professor Odorico de Albuquerque a idéia de 
que também os movimentos tectônicos verificados na bacia do rio Doce, são 
contemporâneos e vinculados aos que formaram a bacia do Paraíba, isto é, per
tencem ao sistema de fraturamento do bordo continental que deu origem à 
Mantiqueira. E êsse dinamismo parece ter levado a tão grande distância do 
litoral um jôgo· de blocos semelhante ao da faixa: costeira. 

Como comprovação, ·diz-nos ainda aquêle geólogo, que "além das cunhas e 
dobras na série de Minas no gnaisse, parece também que se encontram áreas 
daquela série em fossos, - graben 17

". 

Apresenta~se-lhe pois a região com "uma topografia atormentadíssima, 
imposta por uma tectônica não menos movimentada". Areas há "como a que 
margeia o Piracicaba abaixo da confluência do Santa Bárbara, destoante das 
demais pelo fato de serem as rochas quase horizontais e muito falhadas, mos
trando-se em extensos paredões os talhados, visíveis principalmente entre Lagoa 
e Antônio Dias" 18

• 

Não fixa o autor a extensão desta área, mas't>ara ela chama a atenção dos 
geólogos, como uma zona de "distensão, ou também, pelo contrário, um maciço 
até onde não chegou ou veio se amortecer o movimento de dobramento ou on
dulação das camadas, sob empuxos tangenciais que parece agirem, provindos 
do sul e de leste principalmente" 1•. 

A primeira hipótese nos parece a exata, visto não haver existido nenhum 
orogenismo em tempos modernos neste bordo continental, de maneira que os 
seus efeitos repercutissem na morfologia atual com formação de tão notáveis 
paredões. 

ia Rodrigues de Albuquerque, Odorico: "Rela.tório sôbre a. ba.cta do rio Doce", Bol. n .0 19 
do Serviço Geológico e Minera.lógico do Brasil, Rio, 1926, p. 19. 

16 Idem. 
11 Idem, p. 20. 
18 Idem, p. 21. 
u Idem. 
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Além disso, a distensão regional concorda com o mecanismo da epeirogênese, 
que tende a provocá-la. O afundamento para o sul dos blocos que deram origem 
à serra do Mar e para nordeste dos da Mantiqueira, ·deve necessàriamente ter 
causado uma distensão em todo êste compartimento da crosta, e já aludimos 
a ela na formação de leques de serras no norte do Estado do Rio e no Espí
rito Santo. • Poderemos igualmente, e dentro da mesma lógica, atribuir ao mesmo fe-
nômeno o desvio das linhas mestras do relêvo na alta bacia do Muriaé e nas 
dos afluentes do rio Doce no alto curso . 

Nesta última zona há mesmo indícios de ter-se ali movimentado um bloco 
semelhante ao de-Petrópolis, com basculagem para o norte, e com fraturas de 
sul a norte determinando o curso de todos aquêles afluentes. :l!::ste bloco parece 
haver-se rompido em ângulo de falhas ao longo do curso do alto rio Doce, cujos 
afluentes da margem esquerda são muito pequenos, como se dissecassem um 
correr de escarpas de falpas . 

1 Esta crista retoma a direção geral das linhas estruturais do sistema, de 
sudoeste a nordeste, e determina. o curso do Piracicaba, em cuja margem es
querda destacou O,Porico de Albuquerque os grandes paredões falhados . Neste 
divisor entre o Piracicaba e o rio do Tanque, também orientado de sudoeste 
a nordeste, temos pois os últimos vestígios prováveis do tectonlsmo do sistema 
da Mantiqueira na bacia do alto rio Doce, devendo daí para o norte predominar 
as resultantes orográficas do sistema da serra do Espinhaço . 

Uma análise morfológica do sistema da Mantiqueira através de Minas 
Gerais, leva-nos portanto a estendê-lo pela bacia do alto rio Doce, até o vale 
do Piracicaba, onde o ilustre professor da Escola de Minas de Ouro Prêto viu 
as escarpas verticais dos grandes paredões como "planos de falhas que sepa
ram grabens de horst" 00

• 

Por conseqüente, o mesmo jôgo de blocos da faixa litorânea, reproduzido 
no interior pela distensão das rochas sob a atuação do epeirogenismo~ 

Quanto ao médio' curso do rio Doce entre a confluência com o Piracicaba 
e Governador Valadares, nada poderemos por enquanto adiantar com referência 
aos afluentes da margem esquerda, que descem verticalmente ao rio, como o 
Santo Antônio, o Corrente, o Suaçui Pequeno e o Suaçuí Grande, a não ser que 
o paralelismo dêstes rios tenha sido originado por um bloco basculado para 
suleste, -com fraturas na mesma direção, o que fica a depender de outros es
tudos, em vista dessa anomalia na orientação, na qual poderá intervir o sistema 
do Espinhaço . 

Em relação a êsses afluentes, o que poderemos no momento aventar, é a 
hipótese de ser o Sliaçuí Grande orientado por uma fratura que, de Governador 
Valadares para jusante, houvesse dirigido o curS'o do rio Doce, no grande coto
vêlo em ângulo reto à direção de todo seu curso até aquela cidade . 

Tal suposição decorre de um atento exame do relêvo das bacias dos afluentes 
da margem direita até os limites do Espírito Santo, e concorda ao mesmo tempo 
com a formação e a estrutura do fôsso que vimos, no baixo curso, repentina
mente interromper os cordões serranos capixabas, tectónicamente de sul a norte. 

Buscando as cabeceiras mais distantes daqueles afluentes, alinhadas num 
divisor do Caparaó para oeste, nelas notamos, em relação às linhas estruturais 
da parte meridional do sistema, o indissimulável prosseguimento destas para o 
norte pela continuidade dos novos cordões orográficos, direção essa por sua vez 
imposta pela abertura do leque de serras na retarguarda da cadeia frontal. 

Uma adaptação a fraturas paralelas entre si parece-nos evidente no alto 
curso dos rios Caratinga, Prêto, Manhuaçu, João Pedro, e nos ribeirões ao sul de 
Lajinha e em tôrno de Mutum, já próximos aos limites dei Espírito Santo. Concor
dam aliás êstes alinhamentos com os da zona central dêste Estado ao norte do 
ltapemirim, onde se verificam apenas irregularidades secundárias em tôrno do 
Capara.ó, devidas aos poderosos esforços tectônicos que fizeram ressaltar êste 
maciço. 

Esta direção estrutural de sul a norte só vem a sofrer um desvio para nor
deste a partir do paralelo de Caratinga, onde claramente vemos a influência 

"' Idem, p . 21. 
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do curso do rio Doce ter uma incontestável predominância no relêvo. Esta nova 
direção, aliás paralela à cadeia frontal, é a que vimos ser a do gnaisse desta 
zo~a, segundo as anotações do professor Odorico de Albuquerque. 

Parece-nos portanto bem manifesta, ali, uma adaptação apalachiana do rio 
• • Doce à direção das camadas, tendo esta mesma orientação, como no vale do 

Paraiba, provàvelmente determinado as linhas de rupturas da crosta, segundo 
os planos de menor resistência. O rio Doce, dêste modo, parece igualmente correr 
ao longo de uma fratura em concordância com a direção das camadas, sendo 
possível que esta fratura, relacionada com os longos afluentes transversais à 
sua margem esquerda, e com.. os insignificantes pequenos ribeirões da direita, 
entre a confluência do Piracicaba e Governador Valadares, sugira a referida 
hipótese de um bloco basculado para suleste. Sóbre a superfície dêsse bloco 
circulariam -os grandes afluentes da margem esquerda, enquanto os da direita 
dissecam paralelamente ao rio uma estreita faixa de rudes encostas determi
nadas por um ângulo de falha. 

A direção desta ruptura no leito do rio Doce é a mesma dos alinhamentos 
orográficos que lhe ficam a suleste, até o divisor entre o Caratinga e o Manhuaçu, 
indicando um conjunto estrutural de fraturas orientadas e que se acomodam 
tectónicamente ao sistema da Mantiqueira, numa zona de concordância das ca
madas com os grandes planos de falhamento do orogenismo que fendeu o bordo 
continental. 

A mencionada hipótese de uma longa fratura determinando o curso do rio 
Doce, a jusante de Governador Valadares, fortifica-:se com o que iremos agora 
ver na margem esquerda, nesse trecho . 

· O fósso do baixo rio e que interrompe nessa margem o sistema no Espírito 
Santo, onde vimos. dai para o norte grandes fraturas transversais cortarem pro
fundamente o bordo continental com modificação completa do traçado oro
gráfico, poderá ter tido uma grande influência no cotovêlo de Governador Va
ladares e no curso dai até Aimorés. Nada se opõe a que levantemos a hipótese 
de haverem os bordos meridionais daquele fôsso se prolongado numa longa fra
tura para o interior, transversalmente à direção geral das camadas, indo mesmo 
atingir o curso do Suaçuí Grande. A súbita deflexão do rio Doce e o seu longo 
percurso normal àquela direção só poderiam mesmo ser logicamente explicados 
por tal fratura, cujo prosseguimento para a hinterlândia nada tem de extraor
dinário, se considerarmos uma extensão proporcional de fraturas idênticas logo 
a seguir, para o norte, nos vales do São José e São Mateus, e provàvelmente, 
em continuidade, nos de rios baianos sendo bem notável a retilínea orientação 
do Mucurí . 

Em aditamento e como refórço da nossa hipótese, vemos na margem di
reita do rio Doce, no trecho mineiro em questão, processar-se embora com me
nos evidência, um desaparecimento semelhante dos longos cordões serranos que 
se dirigem de sudoeste para esta margem. Na esquerda temos apenas curtas 
serras, que se vão entroncar na do Sousa, - ou dos Aimorés -, que ali tem, 
como já expusemos, uma direção de noroeste a suleste, e já tectónicamente 
resultante do grande sistema de fraturas transversais à linha de costa, que lhe 
deram essa deflexão inesperada,. 

Esta grande serra, tão focalizada no momento pela questão de limites entre 
o Espírito Santo e Minas Gerais, revela-se pois com a sua recente e. inédita intro
dução na cartografia, como de importância fundamental na orografia brasi
leira. É ela que talha subitamente o sistema da Mantiqueira e o faz desaparecer, 
limitando-o na sua extremidade setentrional ao vale do rio Doce. Não é impos
sível que um dos seus galhos ainda escape em direção ao norte, no divisor entre 
as bacias dos fossos atlânticos e a do Itambacurí, indo às proximidades de Teó
filo Otóni, sendo esta consideração entretanto hipotética. 

A geomorfologia do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia não acusa mais 
indícios do tectonismo que deu origem ao sistema, a não ser possivelmente um 
arquipélago de penedos escarpados, um tanto semelhantes a.os de Castelo, no 
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sul do Espírito Santo, e que vimos de longe, em viagem de avião para o norte. 
Entre êsses penedos podemos claramente divisar o morro do Buraco, cuja foto
grafia ilustra um dos trabalhos de Horácio Williams 21

, com os seus paredões 
abruptos e com as duas enormes cavidades na lombada. :t!:ste grupo de penedos 
acha-se, porém, numa zona por demais afastada para que possamos empirica
mente relacioná-lo ao tectonismo da Mantiqueira, cujo sistema é pràticamente 
limitado ao norte pelo baixo rio Doce e pela serra do Sousa com o seu prolonga
mento pela serra dos Aimorés . 

Chegamos assim aos seus limites setentrionais. :t!:ste gr.ande conjunto mon.,. 
tanhoso nasce portanto nas vizinhanças da cidade de São Paulo, encadeado ao 
mesmo tectonismo que deu origem à serra do Mar, constrói o vale do Paraíba 
que adiante vai se alargar pelo interior de Minas Gerais, e em contínuo desdo
bramento para o norte, amplia-se até englobar quase todo o vale do rio Doce 
e tôda a zona serrana do sul do Espírito Santo. 

A Mantiqueira não é, pois, uma simples cadeia, conforme a sua represen
tação oficial n0s mapas e a sua definição em compêndios didáticos e em tôda a 
sorte de publicações que a ela se referem, mas um complexo sistema de serras, 
o mais importante do Brasil por seu desdobramento, cuja largura atinge cerca 
de 240 quilômetrQs, da sua cadeia frontal para o interior, e 300 a partir da serra 
do Mar no Estado do Rio de Janeiro, visto nada mais serem tanto esta cadeia 
marítima como o vale do Paraíba, que uma dependência do sistema, contem
porâneamente originados pelo mesmo tectonismo. 

V - IDADE DA MANTIQUEIRA 

Ao iniciarmos o estudo morfológico do sistema, no vale paulista do Paraíba, 
com os pareceres de vários pesquisadores, notamos entre êles pequenas diver
gências quanto ao período em que se deu a modelagem tectônica. 

O tectonismo originador de um sistema serrano nem sempre se processa 
num mesmo período geológico, podendo ocorrer por · vários seguidos e havendo 
mesmo .interrupções de fases de estabilidade. É êste um fenômeno verificado no 
erguimento .orogênico das cordilheiras. . 

A Mantiqueira não foi levantada pelo mesmo processo de esforços tangen
ciais em ação nos fundos · de um geossinclinal. Mas não obstante a sua origem 
epeirogênica, tomando-a um caso singular entre os grandes sistemas de mon
tanhas do globo, o enorme volume da crosta que veio a ser atingido pelo tecto
nismo, pode havê-la movimentado em várias etapas sucessivas. E é isto justa
mente o que nos parece ter ocorrido. 

A própria formação do sistema, como ruptura de um bordo continental, im
plica a precedência de anteriores desabamentos que teriam afundado outras 
faixas dêsse bordo, visto não haver dúvidas entre os geólogos de uma antiga li
gação entre a América do Sul e o continente africano, mesmo sem a necessidade 
de invocar a teoria das translações continentais de Wegener. 

Consecutivos afundamentos epeirogênicos devem ter dêsse modo· precedido 
os que originaram os ásperos contornos paleográficos do litoral, na faixa marí
tima que delimita o sistema. E se não possuímos elementos paleontológicos de
cisivos, que incontestàvelmente precisem a idade do tectonismo, uma compa
ração entre os sedimentos depositados nos fossos do sistema e os das formações 
ao norte dêste, poderá nos levar a conclusões bastante elucidativas sôbre o período 
em que se formou a Mantiqueira. 

Bem conhecidos são os afloramentos de rochas cretácicas no litoral do 
sul da Bahia e . no arquipélago dos Abrolhos. Até hoje não foram êles regis
trados no Espírito Santo, mas a sua cobertura na costa baiana pelos tabuleiros, 

21 Williams, Horace: GeoZogy anã CZimate. Publ. da Companhia de Energia Elétrica 
da Bahia. 

• 
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poderá ocultá-los completamente, neste Estado sob um pacote espêsso de ca
madas cenozóicas. 

:6.: o que nos sugere a continuidade do terraço litorâneo do Estado do Espirito 
Santo para o da Bahia, e seu alastramento para o interior, sôbre os profundos 

, fossos entulhados ao norte do rio Doce. 
Nenhuma lógica se opõe a que rochas cretácicas passam existir sob os tabu

leiros não sómente nesta zona, como também mais para o sul, onde fossos me
nores, mas de estrutura idêntica, parecem igualmente existir ao longo da costa 
até a zona de Campos ... 

Reforça a nossa. argumentação o fato de serem cada vez menos espessos 
os tabuleiros à medida que avançamos para o sul, a partir do Recôncavo baiano, 
e de não haver mais noticia dêles com as mesmas características de um terraço, 
a leste da quina continental de Cabo Frio. 

Temos, é verdade, na Guanabara, depósitos cenozóicos entre os quais o dos 
calcários fossilíferos de Itaborai, aos quais Carlota Joaquina Maury dá uma idade 
miocênica20

, mas formados em uma bacia fechada. E havendo nós aceito a 
mesma idade para os tabuleiros campistas após considerações em tôrno da for
mação deltáica do Paraiba "', somos de parecer que embora fossos mais antigos 
possam existir no litoral, oriundos de afundamentos precedentes, com predomi
nância de rupturas de oeste a leste, as escarpas da serra do Mar no Estado do 
Rio de Janeiro devem ter aquela idade, ou mais precisamente, o fim do Miocênio. 

Isto explicaria a · deposição dos sedimentos cenozóicos do vale do Paraiba no 
Pllocênio, quando os fossos oriundos da movimentação de blocos, que deram 
origem àquela serra, já se achavam terminapos. 

Em síntese, teríamos pois o afundamento preliminar de uma antiga faixa 
litorânea com sedimentação de rochas cretácicas, a partir do ,norte, onde a 
causa determinante foi mais violenta, decrescendo gradativamente para o sul. 
Os testemunhos dêsse tectonismo são os fossos costeiros originados por fra
turas de oeste a leste, sendo de notar que, ainda atualmente, fossos semelhantes 
ocorrem na plataforma continental desde a Cidade do Salvador até a latitude 
do rio Doce, atingindo 3 000 metros de profundidade, como nos revela o exame 
das curvas batimétricas dessa plataforma, que ao largo da costa espiritossantense 
se estende para leste, por mais de 400 quilômetros ... 

Os antigos contornos de uma linha litorânea dilacerada foram posterior
mente retificados por uma grande fratura de norte a sul, a partir de Salvador 
e indo ao norte do Espírito Santo, o que explica a existência atual, nesta zona, 
de uma costa de ruptura, onde os tabuleiros foram cortados. Esta fratura, pela 
sua orientação e idade pode pois representar um empuxo final do tectonismo 
do sistema da Mantiqueira, numa derradeira manifestação dinâmica. 

Após o primeiro desabamento ocorreu, assim, um estágio de equilibrio de 
transiçãô, antes que novos esforços tectônicos prosseguissem no fraturamento 
de uma· nova faixa do bordo continental. E assim vemos o alargamento do 
Atlântico efetuar-se à custa do litoral brasileiro, que recua para oeste, pelo rom
pimento de sucessivos e alongados compartimentos da crosta, que se afundam. 

Por um tal processo dinâmico, o tectonismo que originôu o sistema da Man
tiqueira já encontraria .uma série de fossos ao norte do rio Doce, o que esclarece 
o desaparecimento súbito dos cordões serranos que vêm do sul, ao chegarem a 
esta zona , Com os fossos preexistentes os seus efeitos tectônicos não são visí
veis, por afetarem um bloco da crosta anteriormente submerso e provàvelmente 
estabilizado. 

... 
.. Lamego, Alberto Ribeiro: "A Bacia de Campos na Geologia Litorânea do Petróleo". 

Bol. n. 0 113, da Divisão de Geologia e Mlneralogla, Rio, 1944. 
• Maury, Carlota Joaquina: Americcm Museum Novttates. Publ. by the American Museum 

of Natural History, Jan. 1935. 
" Lamego, Alberto Ribeiro: obr. clt pp. 25-29, 
"' Idem, p . 30 . . Vide mapa anexo. • 
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Eis porque, igualmente a serra dos Aimorés, na mesma zpna mais para oeste, 
não prossegue para nordeste além das cabeceiras do rio Pancas, não havendo 
vestigios residuais de ter ela existido outrora nessa direção . É que também ela 
atinge no interior sucessivo$ fossos que teria de atravessar, cujos bordos, pro
vàvelmente em pilares, já aparecem com os divisores de oeste a leste do alto 
curso daquele rio e do São José. 

Ao norte da serra do Pegabém, de orientação idêntica e que se enraiza no 
possante cordão da serra do Sousa, · estende-se uma aplainada e vasta depressão 
tectônica, de provável idade cretácica, mas sôbre a qual apenas aflora a mais 
recente cobertura dos tabuleiros, e que mesmo embora possa ter· sido cortada 
pelo sistema de fraturas da Mantiqueira, por motivos idênticos não apresenta 
testemunhos morfológicos da continuação da serra dos. Aimorés, atravessando 
a bacia do São Mateus. 

VI - CONCLUSÕES 

Da presente exposição, relacionando a morfologia regional ao dominio dos 
fenômenos tectônicos em uma vasta faixa do bordo continental atlântico, cre
mos poder agora deduzir as seguintes conclusões, basilares tanto para o ensino 
da geografia como para os nossos conhecimentos geológicos: 

a) A Mantiqueira não é uma .simples capeia divisora de águas, conforme 
é representada nos mapas oficiais, definida ein compêndios didáticos e focali
zada em pesquisas e publicações de técnicos . 

b) A Mantiqueira é um vasto sistema tectônico de serras, que resultaram 
do rompimento de uma larga faixa do bordo continental por deslocamentos 
epeirogênicos, intensamente fraturando mesmo um compartimento da crosta de 
centenares de quilômetros de largura, a partir do litoral . 

e) O fenômeno mais conspicuo, revelado no sistema pela análise morfo
lógica, é a descoberta de uma Cadeia Frontal, nitido alinhamento de escarpas 
de face para suleste, com 750 quilômetros de extensão entre o norte da cidade 
d~ São ;Paulo e a de Vitória. Ao designar-se a Mantiqueira como simples cadeia, 
seria esta a indicada e não o tortuoso divisor mineiro que se vê nos mapas. 

d) A Mantiqueira não inflete, pois, como uma crista serrana para o interior · 
de Minas Gerais, a leste do Itatiaia, mas por esta Cadeia Frontal, ali continuada 
pela serra da Pedra Selada, prossegue com o mesmo alinhamento que tem no 
vale paulista do Paraíba, indo atravessar o norte do Estado do Rio de Janeiro 
e formar as serra,s marítimas do Estado do Espírito Santo. 

e) Estas serras não podem, como as definem e as representam em mapas 
os geógrafos, continuar a ser consideradas como o prosseguimento da serra do 
Mar no Espírito Santo, onde estruturalmente ela não mais existe. 

f) A serra do Mar, como continuo paredão de escarpas, acaba, em sua 
parte setentrional, na margem direita do Paraiba, em Campos. Na outra mar
gem, a sua passagem é apenas indicada por serrotes isolados, no mesmo alinha
mento, dos quais o último é o pequeno maciço da Pedra Lisa, cujas camadas 
verticais e com direção oeste-leste revelam uma deflexão para o Atlântico, onde 
mergulha a sua extremidade . Os seus últimos testemunhos de gnaisse desapa
recem sob os tabuleiros cenozóicos, próximo a Barra do Itabapoana. 

Uma tendência para aquela deflexão já pode aliás ser notada na Baixada 
Fluminense, pelo esgalhamento de linhas de serras para o mar, possivelmente 
expondo reminiscências de antigos fossos de um tectonismo anterior. 

g) O tectonismo que deu origem ao sistema da Mantiqueira é contempo
râneo da formação da serra do Mar e da bacia do Paraíba . 

Caracteriza-se êste rio singular por uma adaptação apalachiana da sua rêde 
a todo um complexo de fraturas, resultantes da movimentação de blocos da 
crosta partida, intimamente articulada à direção do gnaisse, dobrado em sin-
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clinal exclusivo dêste vale, que individualiza e orienta por centenares de qui
lômetros do médio curso. 

O Paraiba atual provém da junção de três bacias outrora independentes, e 
reunidas pela evolução tectônica e erosiva do seu vale. 

h) O próprio epeirogenismo que deu origem ao sistema da Mantiqueira 
provocou, pela descida dos blocos para o fôsso atlântico, uma distensão da 
crosta na parte setentrional do bordo que rompeu do continente, determinando 
a formação de leques de serras, acentuados pela resistência ao fraturamento de 
massas batolíticas, como no caso do maciço do Forno Grande, no sul do Espi
rito Santo. 

i) Com a abertura dêsses leques de serras, penetrou profundamente o sis
tema da Mantiqueira pelo interior de Minas Gerais, estendendo-se pelo vale 
do rio Doce, no qual, como na bacia do Paraíba, notáveis adaptações apalachiana.s 
da rêde hidrográfica às estruturas estratigráfica e tectônica podem ser regis
tradas, bem coino a presença de blocos igualmente basculados. 

1> O sistema da Mantiqueira é repentinamente interrompido em sua extre
midade setentrional por fossos transversais de um tectonismo anterior, quando 
antecedentemente foi destacada outra faixa . do bordo continental, processo êste 
que vem alargando o Atlântico à custa do litoral brasileiro, que recua com êstes 
sucessivos afundamentos de talhadas da sua crosta . 

k> A denominação de sistema orográftco aplicada ao sistema · da Manti
queira é geologicamente incorreto, ao confrotá-lo com os outros grandes siste
mas do relêvo terrestre, essencialmente originados de revoluções orogênicas, 
por esforços horizontais a elevarem fundos de geossinclinais. Propomos pois ·a 
designação de sistema epeirográfico para êste caso singular, expressão concisa 
e que define o seu conjunto estrutural, devido exclusivamente a esforços ver
ticais ou epetrogênicos. 

Somente com a distinção de cordilheira epetrográfica, poderá m.ais ampla
mente ainda ser classificado o rebôrdo atlântico do Brasil meridional, de ele
vadas escarpas de mesma origem, e imprecisamente denominada "Cordilheira 
Marítima". 

Com esta classificação teremos ademais uma exata expressão terminológica 
para definir outros conjuntos montanhosos de estruturas similares, .que possam 
existir em regiões outras da terra, servindo-lhes de padrão o brasileiro, com os 
seus milhares de quilômetros de extensão Utorânea, e o seu desdobramento super
ficial em imensa escala pelo interior, com o sistema da Mantiqueira. 
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Os .Pequenos Cursos, de Agua 

Estudo das nascentes fluviais e outros pequenos elementos hidrográficos, 
sua utilização e relações com o solo · 

Publicac4o TC-279 - Repartição de Lln
guas Estrangeiras da Secretaria de .Esta
do dos Estados Unidos. - Comitê Inter
departamental de Cóoperação Cientifica e 
cultural - Washington, D.e. 

II 

CAPÍTULO m 

O HOMEM ASSOCIADO A NATUREZA 

A BASE FíSICA DE UM PAÍS 

H. s . ºPEARsON • 

Bastante grave é o prejuízo já causado aos interêsses humanos pelo uso 
de métodos que perturbam as relações naturais entre a terra e as águas. Tais 
métodos devem ser corrigidos imediatamente. Além disso, devem reparar-se os 
danos o mais breve po!sível. Isto quer dizer que o homem precisa de trabalhar 
em harmonia com as fôrças da natureza, devendo restabelecer os equllibrios 
fundamentais que de&pertaram sua atenção. . 

Claro está que é impossível, de maneira geral, restaurar nos Estados Unidos 
as condições que existiam no tempo em que Colombo descobriu a América. Te
mos uma população de 125 milhões de habitantes para alimentar e vestir, po
pulação essa que deverá aumentar de 15 a 17 milhões dentro de um quarto de 
século . 1 Para fazer isso, toma-se preciso cultivar uma área vasta e escolher 
as terras com muito critério. A cultura intensiva de áreas cuidadosamente es
colhidas deverá produzir as roupas e alimentos necessários; outras áreas po
derão então. ser vantajosamente reservadas para restauração das condições de 
estabilização e conservação naturais, e secundàriamente, ser utilizadas na pro
dução de outros artigos essenciais ao confôrto humano. Quer isso dizer que o 
homem e a natureza devem ajudar-se mutuamente. 

Já disse um cientista - e quando êle fala da terra refere-se a todos os ele
mentos da natureza: 

Uma relação harmônica com a terra é mais complicada e de mais impor
tância para a civilização do que o reconhecem os historiadores. A civilização 
não é, como êles muitas vêzes supõem, a escravização de uma terra firme e 

' 

Nota - Traduzido e publicado pela Repartição de Llnguas Estrangeiras da Secretaria de 
Estado dos Estados Unidos como parte do programa do Comitê Interdepartamental de Coope-
ração Clentif1ca e Cultural. · 

• Com a colaboração de E. Johnston Coll e Robert T. Beall. 
1 :ltstes algarismos eram exatos em 1935, quando êste estudo foi publicado pela primeira 

vez . Mas em 1946, a população dos Estados Unidos atingiu a cifra de 141229000 habitantes, se
gundo os cálculos da Divisão do Censo, e, até 1970, espera-se um novo aumento de 18 600 000 
aproximadamente. 

. ' 
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constante. É um estado de cooperação mútua e interdependente entre homens, 
animais, plantas e solos, estado êsse que pode desorganizar-se em qualquer mo
mento, quando quer que algum dêles falhe. O esgotamento da terra tem cau
sado a imigração de povos inteiros, um fenômeno que poderá repetir-se. En
quanto seis continentes virgens estavam à espera do arrado, isso não era, talvez,. 
uma coisa trágica, pois a perda de um trecho de terra poderia ser compensada 
pela conquista de um outro trecho. Mas ~om as guerras atuais e os receios de 
outras, prevê-se a iminente saturação dos melhores solos e climas da terra. 

· Por conseguinte, torna-se assunto de suma importância, pelo menos na parte 
que nos toca, fazer com que o nosso domínio, uma vez conquistado, se perpetue 
em vez de aniquilar-se.• 

A expressão "cooperação mútua e interdependente" indica a chave para a 
solução dos problemas relativos à terra e às águas. A natureza presta grande 
serviço ao Homem pondo enormes fôrças à sua disposição; mas êle deve observar 
certas condições fundamentais já estabelecidas, e prestar a sua cooperação. 

Essas condições giram em tôrno da circulação natural das águas e das suas 
relações com os solos, as florestas e outras formas de vegetação de cobertura. 

Se a tendência desfavorável que temos destacado nesta discussão: 
Resultasse de fôrças naturais agindo de forma desconhecida, nada mais 

restaria fazer senão abandonar-nos ao seu destino e deixar as futuras gerações 
entregues à sua inevitável ruína. Felizmente, porém, tal não é o caso. 

É possível impedir essa ameaçadora calamidade, ou adiá-la por um 
tempo incalculável, por meio de um esfôrço inteligente e de uma resistência 
unânime e incessante, praticados em escala adequada.ª 

A técnica da conservação da água· consiste no conhecimento das limitações 
do regime pluvial e da maneira como se comportam as águas de escorrimento 
sob várias condições de clima, de cobertura vegetativa e de topografia; e na 
aplicação inteligente dêsses conhecimentos ao serviço das nossas necessidades 
presentes e futuras, de modo que dominemos essas águas, e não sejamos domi
nados por elas.• 

Um critério ideal e adequado de conservação, por exemplo, deve confor
mar-se com as leis da natureza, segundo as quais todos os fatôres se tornam 
ajustados de tal maneira que as funções básicas do solo, da água e da atmosfera 
não podem ficar prejudicadas. • 

Q que é preciso fazer para restaurar essas relações harmônicas com a na
tureza não pode ser o resultado de atos indiferentes ou fortuitos. Deve haver 
uma norma de ação e planos, assim como uma boa compreensão dos mesmos. 
Muitas coisas terão que ser feitas por indivíduos, outras por organizações pri
vadas, enquanto outras só podem ser realizadas eficazmente pelos governos. 
O interêsse próprio, que motiva a ação individual, deve ser fortalecido pelo in
terêsse público nacional, e ·um tal empreendimento deveria ser amplamente 
organizado, com todos os recursos da ·ciência e da educação. 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

Seja o que fôr que se tente fazer nos Estados Unidos, para corrigir os erros 
do passado, por meio de regulamentações e contrôles racionais das pequenas 
fontes fluviais, cumpre reconhecer a existência de um conjunto de leis e con
dições físicas, dentro do qual essa obra deve ser levada a cabo. As providências 
para a circulação natural das águas, devem servir de base de referência para 
a regulamentação e contrôle dêsses cursos de água. É preciso determinar as 
condições que devem ser rigorosamente observadas, e as que podem ser mo
dificadas e até que ponto. É conveniente também determinar as medidas que 
o Homem pode tomar em localidades especiais, no sentido de modificar as con
dições vigentes, medidas essas que sejam consentâneas com as leis naturais. 

• Aldo Leopold, "The Conservation Ethlc," Journal o/ Forestry, vol. XXXI, n. 0 6, outubro 
de 1933, p. 635. . 

• Revisão da tradução de G. Weltzel, 1881, pp. 5 e 6 do First Treatíse on the Decrease o/ 
Water in Springs; Creeks and Bivers por Gustav Wex, 1873. 

• Outiine of Proposed. Water Conservation and Utfüaation Plan, do Departamento de Con-
servação do Estado de Minnesota. Outubro de 1932, p. 9. • 

• GeorgQ Wllton Fleld, "Blology as the Panacea for Some Natlonal Problema," TransactioM 
o/ the American Fisheries Society, voi. 62, (1932), p. 370. 
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• • Pode ser desejável, por exemplo, esgotar um pântano que esteja cobrindo terras 
férteis, sendo ao mesmo tempo conveniente e viável compensar a natureza com 
a construção de um lago ou novo pântano, permanente ou temporário, em t~rras 
pobres na vizinhança do pântano esgotado. 

O objetivo dominante da regulamentação e do contrôle, para a geral reabi
litação da cultura rural, deveria ser a conservação e o útil aproveitamento má
ximo dos solos e das ·águas, e a revisão, quando necessária para êsse fim, da 
ocupação e do uso de terras . :S:sse objetivo seria completado por outros, tais 
como: abandono · das terras pobres e de insignificante valor produtivo ao cres
cimento de plantas de cobertura, · e à formação de lagoas, açudes e pântanos; 
ocupação e cultivo mais intenso das terras de superior qualidade; e adoção de 
práticas agrícolas aperfeiçoadas para eliminar a erosão e facilitar a infiltração 
das águas , 

Um dos meios para se conseguir o objetivo principal da reabilitação rural 
consiste no contrôle e no uso dos pequenos cursos de água. Sem dúvida, surgem 
conflitos que precisam ser resolvidos . As medida de saúde e de higiene, podem, 
em alguns casos; estar em conflito com as medidas para facmtar â absorção 
e a infiltração . Um açude, apesar dos benefícios que pode oferecer. provàvel
mente não poderia fornecer água potável a não ser depois de ter sido tratada 

. e purificada. Onde quer que hàja tais conflitos, a saúde e a higiene silo sempre 
os fatôres dominantes a considerar em primeiro lugar. Devem realizar-se obras, 
quando possível, para o aproveitamento de águas vivas, e não de águas mortas. 
E com respeito a águas mortas, cumpre ter em conta que, de acôrdo com a bio
logia e a química modernas, o chhrco ou pântano, focos de impaludismo no 
tempo dos pioneiros, não devem constituir problemas insolúveis. O pântano de 
outrora, com sua acumulação de fôlhas em decomposição,• era uma coisa dife
rente . Nos modernos açudes ou reservatórios de água, em que abundam peixes 
e aves aquáticas, realizam-se processos biológicos antagônicos às 'moléstias trans
mitidas por mosquitos, especialmente a malária e a febre amarela. Mais adiante 
indicaremos a maneira racional como os agricultores franceses tratam êste 
assunto. 

Para se tomar qualquer DJ.edlda, é preciso ter ein mente que os fatôres fi
slcos nada têm que ver com as linhas ·divisórias ·ent re propriedades agrícolàs, 
ou com as fronteiras políticas. As águas da chuva que caem em uma herdade 
podem correr para a herdade vizinha e causar a erosão das suas terras; até os 
pequenos cursos fluviais geralmente atravessam várias pequenas cidades e dis
tritos de cidade; e as águas freáticas podem estender-se por uma área subter
rânea bastante grande. Por conseguinte, embora os trabalhos minuciosos caibam 
aos fazendeiros. individualmente ou a grupos de uma pequena coletividade, tais 
trabalhos devem enquadrar-se em planos e programas que correspondam, em 
amplitude, à área definível de um problema especial. 

A área. do problema de regulamentação das pequenas fontes fluviais e do. 
seu uso coincide com a área dos Estados Unidos, mas qualquer programa na
cional deve consistir ~m programl!-s coordenados para a drenagem de pequenas 
áreas especiais; Podemos calcular proveitosamente as áreas de drenagem, to
mando como base as pequenas cabece~ras d'água. Embora os objetivos princi
pais sejam os mesmos para tõdas as áreas dessa natureza, cada uma delas 
constitui um problema à parte, por causa da exclushia combinação de seus fa
tôres. Pode organizar-se uma lista pormenorizada de coisas a fazer, comuns a 
tôdas as pequenas áreas de drenagem - e uma lista dessa natureza é apresenta
da nesta secção - mas só depois do devido estudo de uma determinada área, é 
que se pode saber· a combinação especial de medidas a serem tomadas nessa área. 

o programa de ·esgotamento de qualquer área deve -ser completo tomando 
em consideração tôda a região e incluindo tudo o que há a fazer, cada coisa 
em sua relação própria com as demais, de acôrdo com as exigênclas do pro~ 
blema da região. Os planos de natureza individual devem, quando possiveI. 
fazer parte dêsse prógra'ma mais amplo: Há dois motivos para isso, Os conhe
cimento dos técnicos especialistas em agrologia e hidrologia podem ·ser ut111-
zados por uma pessoa que tenha um plano individual, caso êste faça parte do 
programa geral, pois os conhecimentos especializados produzem resultados mul
to mais eficazes e econômicos do que quaisquer esforços do amador mais inte-. 
Ugente, e o plano de um individuo ou ·de um grupo poderá ser reunido aos ou..-

B.G. -3 
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tros de locais vizinhos, com maior proveito não s(> para o projeto total como 
para o plano individual. Depois que os especialistas competentes decidiram 
qual é o objetivo principal em uma região, e quais os meios e métodos para al
cançá-lo, cada pessoa ou cada coletividade poderá então pôr mãos à obra, com 
melhor conhecimento. 

Mesmo para a drenagem de uma pequena área, um plano completo encerra 
vários fatôres com os quais estão familiarizados os agrólogos e outros profis
siona1s. Entre êsses fatôres podem citar-se: a quantidade e distribuição da pre
cipitação na zona; .o- volume de águas que correm em seus rios; a espessura 
do lençol de água; a topografia; as variedades de solos e a que culturas cada 
um dêles se adapta melhor; a área dos solos cultivados e as proporções dos 
mesmos utilizadas nas várias safras; a distribuição de florestas, pastagens e 
outra vegetação; o grau e a natureza do pasto pelos animais; os métodos de 
cultivo; e o grau de erosão e suas causas. Tendo por base informações com
pletas desta natureza, pode organizar-se um plano sôbre o uso da terra e mé
todos agrícolas a usar na mesma, para se restaurar o equllibrio natural entre 
os fatôres 'físicos, e impedir a perda da água e dos solos. Mais adiante se des
creverá um dos projetos notáveis de tôda a região dum pequeno vale e suas 
vertentes: o projeto de Coon Creek, "uma experiência cooperativa em conser
vação''. na zona centro-ocidental de Wisconsin, levada a cabo sob os auspícios . 
do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos. 

Por muito conveniente que seja a preparação de um programa para cada 
área a drenar, para servir de guia em planos particulares e de pequenas cole
tividades dentro da mesma região, a responsabilidade individual não sofre di
minuição. A responsabilidade individual está sempre presente, sob quaisquer 
circunstâncias. Se houver um programa regional, o individuo deve pôr em exe
cução a parte do programa que afeta a sua propriedade, e dar um exemplo de 
cooperação. Se não houver um programa regional, o individuo continuará ainda 
a ter a responsabilidade de regularizar as condições da sua propriedade em seu 
próprio benefício, dando, ao mesmo tempo, ação progressiva aos seus vizinhos. 
As medidas coletivas em tôda uma pequena área de drenagem são inspiradas 
mais freqüentemente pela ação de indivíduos de vistas largas do que pela in
fluência de panfletos de infor~ção e exortação. 

Há uma razão técnica pela qual o individuo pode e deve tomar a iniciativa. 
Os fatôres físicos são tais que, teàricamente, a regulamentação e o contrôle da 
água e do solo devem co:trulçar na .. fase em que as águas "Cla chuva apenas for
mam córregos e não quando essas águas corr~m. formando já rio de grande vo
lume. Na prática, porém, ambas estas medidas devem ser tomadas simultânea
mente, porque, onde há uma série de influências relacionadas, a regulamentação 
deve começar no princípio da série. Sempre que os agricultores tomem medidas 
de contrôle da erosão individualmente, toma-se mais fácil a construção de la
goas e reservatórios nas nerdades; se houver contrôle da erosão das lagoas e dos 
reservatórios em herdades individuais, torna-se mais viável a regularização de 
ribeiros e de áreas inteiras de cabeceiras de rios por grupos agricolas; fazen
do-se tal re~ularização de tôda uma área de cabeceiras, mais fácil e econômico 
se toma o contrôle, mais adiante, de maiores cursos de água. Dessa maneira, 
realiza-se lJm benefício total maior por cada unidade de custo. 

Há uma razão ética - uma questão de patriotismo - pela qual o proprie
tário de terra deve tomar a iniciativa individualmente. Para se preservar a pro
priedade particular, sob o regime democrático, o proprietário deverá aceitar 
as suas responsabilidades da mesma forma que desfruta as suas regalias. A · 
posse de propriedades privadas, disseminadas pelo pais, é acompanhada da res
ponsabilldade individual do proprietário no sentido de ajustar a sua proprie
dade às necessidades sociais. A erosão e a perda do solo não são apenas um 
problema individual, mas um problema social criado pE!la conduta de cada 
proprietário. 

Na falta de. um plano e de um programa regional de drenagem, os agricul
tores, individualmente, ou as pequenas coletividades, não terão de prosseguir 
a sua obra completamente privados do auxilio técnico especializado. O govêrno 
estadual e o govêmo federal têm repartições que lhes poderão dar conselhos 
e amcilios técnicos. A maioria · dos estados tem repartições encarregadas dos 
assuntos de agricultura, engenharia, conservação, planificação e outros ramos 
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técnicos. o agente distrítal é, talvez, a primeira pessoa que poderá ser imedia
tamente consultada. O govêmo federal tem muitos organismos destinados a 
prestar êsse gênero de auxilio, podendo obter-se informação e conselho das 
seguintes dependências: Serviço de Pesquisas Geológicas (GeoZogical Surve11>, 
o Serviço de Aproveitamento do Solo (Bureau of Beclamatton) e o Serviço de 
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Parques Nacionais (National Park ·Service) , subordinados à Secretaria do In
terior; a Administração dos Postos Experimentais .(Office of Experíment Sta-

. tions) (e o pôsto . experimental mais próximo), a Div-lsão de Economia Agrícola 
<Bureau of Agricultural Economics) , a Divisão de Agronomia (Bureau of Agri
cultural Engineertng), o Serviço de Pesquisas Biológicas (Bureau of Btological 
Survey), o Serviço de Química e Agrologia (Bureau of Chemistry and Soils) , 
o Serviço Florestal (Forest Service), a Divisão de Produção Végetal (Bureau of 
Plant Industry), o Serviço de Vias Públicas (Bureau of Public Roads), e o Ser
viço de Conservação po Solo (Soil Conservation Service), subordinados à Secre
taria da Agricultura; o Serviço de Pesca (Bureau of Fisheries) da Secretaria 
do Comércio; o Serviço de Saúde Pública (Bureau of Public Health) da Dire
toria Federal de Previdência e a Comissão Federal de Energia Hidro-Elétrica 
(Federal Power Commission). Apesar de estarem localizadas em Washington, 
muitas dessas dependências do govêrno federal têm representantes regionais 
ou estaduais, aos quais podem ser dirigidas consultas pelo correio. 

De tôdas as repartições acima indicadas, a mais importante,· sob o ponto 
de vista do problema da erosão, é o Serviço de Conservação do Solo. O aspecto 
de maior alcance - e o que se pode tomar como ponto de partida - é a orien
tação a dar-se aos aguaceiros e aos lençóis de água que correm para as lagoas 
e para os riachos. A função do serviço de Conservação do Solo é estudar o pro
blema da erosão, tanto numa granja como numa E!xtensa área, determinar as 
suas causas, indicar as medidas corretivas adeqµadas às circunstâncias, e di
rigir, aconselhar e ajudar tecnicamente à medida que os planos são executados. 

Os conselhos dados pelo Serviço de Conservação do Solo são convenientes 
pelo fato de que cada herdade constitui um problema por si mesmo. Em geral, 
duas herdades vizinhas são diferentes no que respeita à cobertura vegetativa, 
ao caráter dos solos, à natureza e grau -da erosão, e à combinação das medidas 
corretivas que se devem tomar para a solução dos seus respectivos problemas . 
Embora um agricultor ·possa executar com segurança certas medidas, como a 
lavoura em.curvas de nível ou a plantação em faixas, que o senso comum acon
selh~ como essenciais a quase tôdas as circunstâncias, é muito melhor, entre
tanto, que êle disponha de um. diagrama indicando os lugares da sua proprie
dade onde a aplicação de medidas especiais seja de maior vantagem. O S~r
viço de Conservação do Solo prepara êsses mapas para tôdas as herdades situa
das nas regiões em que tem projetos de demonstração e proporciona conselhos 
técnicos a todos os consultantes. 

Um importante aspecto da regularização dos pequenos cursos õe água, é 
a necessi!fade de que tais medidas sejam perfeitamente seguras, do _ponto de 
vista ~conômico; que sejam justificadas pelos benefícios imediatos e ulteriores, 
os quais, por sua vez, justificarão o custo imediato e ulterior dos trabalhos. Fa
lando de maneira geral, as despesas com êsses trabalhos consistem no custo da 
mão de obra e dos materiais para conservação, e no valor da renda perdida das 
terras ocupadas pelas obras de regularização. 

Convém notar, no que concerne ao programa de uma fazenda de proprie
dade individual, que uma considerável parte do custo das obras não precisa 
consistir em gastos em dinheiro . Os agrônomos vêm dizendo desde há anos aos 
agricultores que para deter a erosão superficial-o que se tem a fazer bàsicamente 
é modificar os méto<'k>s de cultura. O próprio agricultor pode constrwr peque
nas reprêsas para controlar a erosão produzida pelo enxurro, com materiais que 
estejam ao seu alcance. 'O levantamento de uma reprêsa assemelha-se muito à 
construção de uma cêrca. Contudo o desembôlsó de dinheiro é um caso a: eonsi
derar quando o agriqultor procura construir um açude para seu uso individual, 
ou quando um grupo\ empreende a eonstrução de um açude, reservatório ou ou
tras obras semelhantes para uso dh coletividade. 

Dessas providências redundam, num sentido geral e segundo as circunstân
cias de cada cáso, vários benefícios como por exemplo: a eliminação ou redução 
de importantes pez:das da camada fértil do solo, o que é realmente um bene
fício extraordinário; o aumento da produtividade dos solos protegidos pela cul
tura; o aumento geral, tii.mbém, do rendimento das safras devido ao abasteci
mento mai.s constante da água no subsolo e na superfície da terra, e por efeito 
de métodos incidentes à conservação do solo e dá. água; açudes para uso pri
vativo da fazenda, para a lrrigação supleJllentar de hnportantes culturas; au-
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mento dos peixes, da fauna silvestre e outros beneficios no campo biológico; 
maior quantidade disponivel de água potável para uso das cidades, aldeias e 
coletividades agricolas; água para fins recreativos; para o fornecimento de 
fôrça hidráulica; prevenção das inundações; e uma base mais substancial para 
se lidar com o problema da contaminação das águas pelos dejectos das cidades 
e os resíduos de fábricas. ......_ 

O maior benefício é _talvez, o intángivel benefício coletivo; a restaúração 
da produtividade e da cUitura de 'O.ma grande e importante parte da população 
dos Estados Unidos. 

2. MJ!:TODOS DE AÇAO 

Deve repetir-se, e dada a importância do assunto nunca é demasiado re
petir, que os métodos de fi.Ção empregados, tanto pelo agricultor particular como 
pela coletividade ou por uma. inteira região de drenagem, devem ter por alvo 
certos objetivos fundamentais que se resumem no esfôrço de restabelecer, tanto 
quanto possível, as disposições tomadas pela própria natureza para a circulação 
normal das águas. Tais objetivos fundamentais são: 

Primeiro, facilitar a absorção e infiltração das águas nas suas fases iniciais 
de acumulação, isto é, de chuvas, de pequenos veios e de córregos, protegendo-se 
o solo, com uma proporção razoável de vegele.ção de cobertura; a.plicar, de ma
neira sensata, a rotação de safras e de métodos apropriados de arroteamento, 
de cultivo e outras forma! de preparação das terras ordinàriamente lavradas e 
usadas como pasto; e fazer com que as águas reguladas por meio de barragens 
de contrôle e métodos análogos enquanto ainda são riachos e pequenos cursos 
de água, deslizem lentamente, em vez de correrem precipitosamente. 

t!Jsses ~sforços, para facilitar a infiltração, coRstituem a base de tôda ·ação 
construtiva, porque, em primeiro lugar, as medidas empregadas para tal fim 
concorrem ao mesmo tempo para impedir a. erosão, e, em segundo lugar, as re
servas de águas freáticas são a mais importante fonte de abastecimento de água. 

Pelo menos quanto à produtividade da terra, a fase vital na circulação na
tural das águas é aquela ,em que elas se acumulam temporàriamente no solo, no 
subsolo e em rochas adjácentes, porque é durante esta fase que é possível dis
por-se das águas para as necessidades da vida vegetal e ·animal.• 

Segundo, para aproveitar as águas que agora se desperdiçam em grande 
volume, deve fazer-se com que as mesmas se acumulem em lagoas e prêsas nas 
herdades individuais, ao passo que as coletividades, por sua vez, devem cons
truir lagos e barragens maiores e, às vêzes, até mesmo restaurar pântanos e 
terrenos alagados, mediante a construção de açudes e, em alguns casos, de pe
quenas reprêsa.s de pedra e cal. Assim, êsse retardamento do fluxo das águas 
para os grandes rios terá efeitos benéficos acumulando em alguns casos; águas 
subterrâneas que aumentam o abastecimento dos poços; e, em o\Itros casos, pro
porcionando à herdade individyal e à coletividade mais uma fonte de água para 
irrigação suplementar, para a criação de peixes, de aves aquáticas e para fins 
recreativos. A jusante dos afluentes maiores pode-se reduzir a altura das ca
beças das enchentes e manter as águas em corrente mais uniforme durante os 
meses de chuvas moderadas ou sem chuvas. 

[a] A FAZENDA PARTICULAR. 

As águas, na$ fazendas particulares, provêm principalmente da chuva e da 
neve, e se escoam para o mar na forma de ribeiros, arroios, córregos e rios. A 
não ser a parte que se infiltrou no solo, várias quantidades de água são retidas, 
pelo menos temporàriamente, em pântanos, atoleiros, lagoas, lagos e depressões 
do terreno antes ocupadas por lagoas e nas baixadas naturais. Uma utilização 
criteriosa das águas e da terra em relação às águas, no que se refere às formas 
primárias pelas quais a água se apresenta na terra, poderá resolver a maior 
parte dos problemas de_ erosão e contribuir muito para o aproveitamento das 
águas que agora escorrem com rapidez e inutilmente para os mares. Como 
George W. Field expressou bem, "a exploração agrícola terá de ser coordenada 

• W. J. McGee, "Wells and Subsoll Water," Bul!-etin 11.• 92, Bureau of SollB, U.B. Depart
ment of Agrlculture, p. 8. 
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com a hidrologia a fim de se obter uma· produção' alimentar equilibrada para 
uma nação bem contrabalançada. • O equillbrio do orçamento biológico ajuda 
a equilibrar o orçamento .financeiro. 

C1 J A escolha das terras e seu uso. 

Neste assunto, o primeiro passo consiste em determinar a utilização das 
diferentes partes da fazenda, segundo sua topografia, a natureza. das terras e, 
até certo ponto, as condições e facilidades do mercado. Só as terras mais férteis 
e planas é que devem ser usadas para o cultivo de safras que requerem a lavoura 
do terreno. Em geral, se o clima e os solos o permitem, as terr11-s de ladeiras de
masiadamente inclinadas são destinadas para florestas e pastagens perma
nentes, aplicando-se o mesmo critério em relação às terras pobres; e, nos casos 
em que tais fatôres estejam combinados, o plantio de árvores é certamente o 
que mais se recomenda. Em muitas regiões agrícolas dos Estados Unidos restam 
muitos terrenos cobertos de bosques que devem ser conservados como terras de 
potencial produção permanente - que na verdade o são - se devidamente tra
tadas e defendidas, de modo que nelas se não apascente gado, se vigiem os 
riscos de incêndios e se evitem prejuízos como o causado pelo fossar dos porcos. 
Se não forem perturbados, êstes terrenos cobrir-se-ão de rebentos que se de
senvolverão. 1!:stes renovas e outrolà que poderão obter-se nos viveiros estaduais, 
uma das finalidades dos quais é fornecer mudas de árvores a baixo custo, po
derão ser plantados em zonas montanhosas e pobre.9'. Em outros terrenos que 
ofereçam boas condições afora os terrenos naturalmente arborizados, poderão 
ser plantadas árvores tais como nogueiras, alfarrobeiras, nespereiras, roseiras 
bravas e árvores futíferas. Ter-se-á que esperar pacientemente até que essas 
culturas possam produzir uma renda. constante; entretanto se estará formando 
um elemento de riqueza. 

Na maioria. das zonas onde não crescem árvores silvestres, as ervas medram 
bem. Nessas regiões, especialmente, e em outras onde as árvores podem desen
volver-se bem, devem destinar-se algumas terras ao crescimento de uma cober
tura de relva permanente, enquanto em outras essa vegetação deve ter um lugar 
definido na rotação das culturas. Algumas das relvas de cobertura do solo po
dem ser destinadas a pasto e outras, como a alfafa, podem ser cultivadas inten
samente, como rações de alto valor proteinico. Finalmente, alguns dos perfis 
do solo podem ser mudados dêsse modo pela vegetação, tanto na camada super
ficial como nas do subsolo, aumentando-se materialmente a capacidade de infil
tração da terra . 

Pelo uso criterioso da terra o homem presta à natureza um dos serviços 
mais eficazes, restituindo-lhe a capacidade inata de diminuir o escoamento e 
de facilitar a infiltração das águas. isto é, restabelecendo os agentes mecânicos 
retardadores, como sejam a formação do humo e a criação de uma zona na 
qual as raízes ajudem a infiltração. .,. 

Dentro de breve prazo . algumas vêzes e, de uma forma geral, com o decorrer 
do tempo, os benefícios substituirão os prejuíros daqueles que tiverem adotado 
medidas nas quais se considere que as culturas devem adaptar-se às caracterís
ticas do solo. O inverso disso sucederá aos que tentarem modificar a terra com 
o fim de adaptá-la a uma cultura determinada. 

[21 Rotação de culturas . 

As terras especialmente destinadas para cultivo (e, em qualquer grau que 
êste se pratique é sempre uma violação de primitivas disposições da natureza, 
necessária para a manutenção de um nível de vida mais elevado), não deviam 
ser utilizadas exclusivamente na produção. Tal principio está sendo agora de
monstrado na prática da exploração agricola. A cultura incessante causa a ero
são e a perda da camada do humo superficial da terra, destruindo as fontes de 
riqueza do agricultor. Como já foi minuciosamente explicado, as terras utili
zadas para monocultura continua, especialmente de sementeiras que requerem 

• Audiência perante o Comité de Agricultura, Câmara dos Deputados, 71. • Congresso, 3.• 
se88ão, em 6 e 13 .de fevereiro d.e 1931, para a conservação do sedimento das cheias. Estudo da 
conservação da fauna, p. M. 
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Fig. 2 - A lavragem em curvll8 de niveZ e o método de terraços conservam o •oZo e a 4gua. 

uma aradura bem cuidada, como as do milho, do algodão e do tabaco, consomem 
muito mais camada superficial e umidade do que as terras entregues à rotação 
de culturas. Por conseguinte, para a conservação do solo e da sua umidade, e 
para a renovação da reserva de humo e maior fertilidade do terreno, mediante 
o cultivo de legumes, a administração de cada fazenda deve ser plahejada de 
tal maneira que permita a rotação de culturas na maior extensão possivel da 
área destinada ao cultivo. Por meio da rotação de culturas, ter-se-á dado mais 
um passo para o ajustamento às exigências básicas na natureza. 

As fôrças engendradas pela Grande Guerra parece que alteraram as con
dições econômicas de tal forma que se torna preciso estabelecer uma .nova eco
nomia agricola nos Estados Unidos. Nesse particular serão precisos um acertado 
critério e uma hábil administração dos fatôres agricolas: tanto conservação 

· como exploração; conservação das reservas de águas e das reservas de solos . 
Quaisquer que sejam as bases de cálculo, já passou a época em que podia 

dar bom resultado a administração sem critério e sem perícia de uma fazenda. 
O excessivo desenvolvimento da monocultura, firmado nas condições de uma 
volumosa exportação sem probabilidades de ser recuperada em vários anos, au
mentou de tal modo a produção em relação à procura que, possivelmente, im
pedirá que voltem a níveis lucrativos os preços de alguns dos mais importantes 
produtos cultivados por aquêle método. Em referência ao projeto do Serviço de 
Conservação do Solo, de combate à erosão do solo em Big Creek, na região cen
tral do norte do Estado de Mlssouri, onde a redm~ão da área de cultura do milho 
atinge 37 por cento no periodo de 5 anos, alguém disse que "Esta ( a redução 
da área de monocultura), envolve uma longa série de reajustamentos econô
micos não só em cada fazenda como também nas suas relações com o mundo 
exterior.• Essas condições, assim modificadas, querem dizer que o agricultor de-

• R. Schickele, J. P. Hirnrnel, e R. M. Hurd, "Econornic Phases ot Eroslon Oontrol ln 
Southern Iowa and Northern Missourl," Iowa AqriculturaZ Ea:perlment Station BulZetin n. • 333, 
junho de 1935, p. 194. • 
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Plg. 3 - O terraço retém as 4quas, para que elae se tn/Utrem no solo depota da chuva. 

verá parcelar seus recursos fundiários entre outr9s gêneros de produção, em 
combinações que variem de acôrdo com as condiçoes do clima e do solo, bem 
como com a situação da oferta e da procura nos mercados agrícolas. 

. . . . 
[3] 1 Cultivo nas terras lavradas. 

Conservar as· reservas de água e preven1r a erosão é um problema que será 
resolvido mediante a designação racional de terras para florestas e para o cres
cimento de vegetaçio de cobertura . Contudo, a parte mais dificil do problema 
continua a ser o tratamento adequado das regiões cultivadas. A floresta, a ' 
vegetação de cobertura e a conservação das águas são formas de tratamento 
inteiramente de acôrdo com os processos naturais. O cultivo da terra é con
trário a êsses processos. Mas a civilização éstá fundada na produção, pelo cul
tivo, de safras alimenticias. O problema resume-se em obter os benefícios da 
cultura pela forma que menos se afaste da ordem natural. Há vários métodos 
que, combinados, concorrerão muito para atender a essas condições. 

Primeiro, há . o cultivo pràpriamente dito . O cultivo freqüente, porém não 
demasiadamente repetido, de plantas cuja natureza o permitam, é um método 
sumamente eficaz de conservar a umidade do solo, destruindo-se a vegetação 
rasteira e, conseqüentemente, reduzindo-se a transpiração ao minimo. Quando 
se possam exterminar eficazmente as ervas daninhas sem excessiva pulverização 
da terra, ter-se-á como resultado uma maior absorção das águas pluvjais. Quer 
isto dizer que o solo de partículas granulares ou finamente fragmentado, favo
rece mais a absorção da água na maioria das zonas temperadas, em compa
ração com a terra em condição de poeira fina, pois a superfície mais grosseira 
do solo oferecerá uma resistência um tanto maior ao escoamento da água e, 
da mesma forma, à erosão. A lavragem profunda preparatória .....:... revolvendo o 
subsolo, favorece especialmente o aumento de abso.rção e retenção das águas 
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Fig. 4 - O cultivo em faixa aumenta. a. esta.bilida.d.e d.a. terra. lavra.d.a. em curvas d.e nível . 

• pluviais e da neve derretida, em terrenos de subsolo duro (mas não em subsolos ). 
de argila pegajosa, cujas partículas se aderem formando novamente camadas 
impermeáveis quando os saturam os primeiros aguaceiros). 

· Segundo, a lavr~gem em curvas de nível, em sentido transversal ao do de
clive, também é parte importante dos melhores métodos agrícolas. Devido ao 
uso comum, especialmente nos estados do centro dos Estados Unidos; de se fa
zer em! linhas retangulares o traçado de distritos, comarcas, estradas,. secções 
e subsecções, estabeleceu-se o costume de cercar os campos de forma idêntica 
e de lavrar as terras paralelamente com as cêrcas. (lt interessante notar que 
na Europa, em geral, as linhas demarcadoras das propriedades e dos campos 
seguem as curvas de nível) . Por causa disso, muitos regos se estendem ladeira 
abaixo, transformando-se em escoadouros que apressam a ação das enxurradas. 
A prática acertada é a de arar a terra em linhas paralelas às curvas de nível, 
de maneira que os sulcos fiquem, em ·quaisquer pontos, em ângulo reto com a 
direção do escoamento das águas superficiais, servindo, assim, de obstáculo à 
enxurrada. :S:sse método retarda a infiltração das águas e faz com que elas depo
sitem a terra que vão arrastando ao chocarem com os montículos formados pelas 
bordas dos sulcos . 

Terceiro, onde a lavoura é feita em terra de declivé moderado, o sistema de 
terraços é de bons resultados; não temos em mente óS terraços laboriosos do 
tipo emparedado cjmo se encóntram em países em que as terras férteis são 
escassas e nos quais é necessário cultivar cada palmo do terreno, como acon
tece nas terras de vinhedos ao longo do Reno; o que temos ei:n mente são ter
raços mais simples e, não obstante, muito úteis. Há vários tipos de terraços 
(Mangum, o preferido atualmente, Nicho!, Duley e Onley) . Não é de utilidade 
·prática, neste trabalho, distinguir entre êles, mas a sua caracteristica comum 
é a construção, por nivelamento, de faixas aproximadamente paralelas de lei
rões, geralmente variáveis mas de nível consideràvelmente menor que o do de
clive através do qual os terraços são construidos. A mais acentuada diferença 
de nivel é encontrada no ponto das lombadas. que podem ser plantadas em 
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faixas. O rêgo de · escoamento das águas acima da lombada do terraço não 
deve ser tão incUnado que . as águas arrastem. · exeesstvó terreno : Nas regiões 
úmidas o declive usualmente não deveria exceder de meto por cento ou 50 centí
metros, numa distância linear de 30 metros. A principal função dêsses terraços 
em desnível através da encosta é a de deter a vazão das águas que correm la
deira abaixo e desviá-Ias para os lados dos campos, onde deslizem lentamente 
a uma velocidade que não cause erosão . Nas regiões de baixo regime pluvial 
eis terraços em nível são freqüentemente úteis em recolher uma grande porção 
das chuvas e embebê-las no solo. Coadjuvados pela aradura em cul'Vas de nivel 
e pelo cultivo em faixa (de que nos ocupamos abaixo), os terraços são ainda 
mais eficazes em retardar o enxurro e favorecer a infiltraçã.o . 

Quarto, a plantação em faixa, ordinàriamente chamada cultura em faixa, 
deveria ser praticada de maneira ma.is geral. Atravessando QS declives, à ma
neira de terraços, devem ser plantadas linhas mais ou menos paralelas, de lar
guras variadas, de culturas densas, conservadoras da água e retentaras da terra, 
acompanhando a curva de nível. Entremeando essas linhas, devem haver fai
xas de culturas que não favorecem a infiltração nem retardam a vazão das 
águas. No caso das faixas de curvas de nivel, quando são permanentes, devem 
plantar-se-lhes árvores de fruto e matas de bagas; e quando se segue o método 
de culturas, devem plantar-se-lhes capins, sorgo, ou outra vegetação densa. 
A cultura em faixas adapta-se especialmente a regiões em que o .feno é de fácil 
venda no mercado ou onde há grande criação de gado. A cultura em faixa é 
geralmente praticada sob a forma d·e um sistema de rotação de culturas, visto 
as faixas paralelas serem ordinàriamente dispostas de maneira que se alternam 
na seguinte ordem: uma faixa de vegetação densa, para proteção do solo, e a 
faixa seguinte de um produto cultivado ou erodente. 

A lavragem em curvas de nível, o cultivo eficaz durante a época do cresci
mento e o uso de terraços e faixas para as sementeiras, sempre que isso seja 
possível concorrem aprectàvelmente para compensar a natureza por se haver 
tratado 'o solo por uma forma para a qual nunca fôra destinado - compensação 
pela extirpação da camada vegetativa e pela ruptura da solidez normal do solo 
por meio de instrumentos agrícolas. Se tais métodos fôssem generalizados, não 
haveria grandes receios de erosão nos lugares em que não se usam declives 
muito erosivos para plantas cultivadas. ~ses métodos a par das influências 
produzidas pelas florestas e camada vegetativa restauradas, deveriam afastar, 
de maneira geral, o receio de que se esgotem perigosamente as reservas de água 
do subsolo e se sequem os córregos, os pequenos rios e os lagos. 

O leitor sentir-se-á inclinado a pensar que esta é uma forma demasiado 
onerosa de agricultura. Do ponto de vista de uma época em que havia abun
dância de terras férteis, gratuitas ou a preço módico, quando o dono de uma 
propriedade podia explorá-la e · passar-se depois para outra . terra nova e fértil 
ainda virgem - processo a que os europeus há multo denominavam "agricultura 
de rapina" - olhada sob êsse aspecto poderá geralmente ser considerada uma 
forma de agricultura mais dist>endiosa para o individuo, mas não para a socie
dade. Essa época de exploração, porém, já passou . Hoje, o latifundiário que 
deseja deixar para seus filhos uma propriedade agrícola mais produtiva, que 
valha mais em vez de valer multn menos, ou uma nação que deseja ser autár
quica na alimentação, vestuário e moradia dos seus cidadãos, deve observar 
êsses métodos tendentes à conservação do solo· e às reservas de água. Já não 
é mais possível abandonar terras "despojadas" e apropriar-se de terras férteis 
e virgens, bastando para isso uma breve excursão de carro de um local para 
outro. A verdade é que multas propriedades agricolas podem ser exploradas de 
forma muito mal!; lucrativa pelo uso criterioso das terras, a exemplo do sistema 
exposto acima, que requer a conservação do solo e das r19er'vas de água, em 
vez de explorá-las sem dlgpensar atenção aos principias de '1daptabilifü~.de e de 
conservação do solo. . 

A conservação da água e do solo em multas propriedades agrícolas é uma 
questão relatlvàmente simples, e compreende principalmente a lavragem em 
curvas de nível, rotação de culturas e talvez o emprêgo, em dose moderada, do 
cultivo em•faixa. Tão premente é ·o problema, que disse há alguns anos McGee 
que devia caber individualmente ao dono de uma propriedade a responsabilidade, 
tanto para. o bem ·público .como para seu próprio bem,- 'de cuidar de tôda a 
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precipitação pluvial caida na sua propriedade durante o ano inteiro; a água 
que não fôsse necessária para a rega .de plantações em via de crescimento, 
para alimentação de cisternas ou outro abastecimento, devia ser retida e absor
vida por detritos vegetais .ou pelos terrenos bem lavrados, pelos sulcos de aradura 
e pelos diques. de terra, de forma a penetrar no solo e ficar ali depositada para 
abastecer continuamente os. rios por meio de absorção, restaurando gradual
mente os reservatórios de águas freáticas.• 

É claro que esta recomendação contém indicações inexeqüíveis, mas é aqui 
citada para mostrar como é grave, na opinião de um dos primeiros investigadores 
desta matéria, o problema da conservação da água. 

[ 4]. Prêsas de ·estabilização nos barrancos. 

· Os adiantados métodos agrícolas acima mencionados referem-se especial
mente à erosão de superfície e de pequenos ribeiros, que é a fase inicial; mas em 
muitas propriedades dos Estados Unidos a erosão atingiu a fase muito mais 
grave da formação de barrancos grandes e pequenos. É muito o que o ·proprie
tário pode fazer para prevenir e moderar a formação de barrancos, e, em re
giões O{lde as condições são favoráveis para isso, restaurar para o cultivo os 
campos~fetados pela erosão. Em certos casos é possível restaurar ao seu an
tigo estado, por meio de terraços, as terras cujo número de barrancos fôr mo
derado; mas, geralmente, é necessário construir na cabeceira e ao longo do 
barranco a curtos intervalos, prêSas de estabilização, formadas por uma linha 
de estacas ·reforçadas com troncos, folhagem, pedras e palha, rêde metálica, 
arame velho e outros materiais. Nos lugares em que a erosão esteja em estado 
muito adiantado talvez haja necessidade de levantar barragens de pedra. Apesar 
disso, e por contraste, uma das obras mais recentes e notáveis do Serviço de 
Conservação do Solo foi a introdução, especialmente na região de Piedmont, 
nos Estados Unidos, de . um método especial de combater a formação de l:>ar
rancos a um custo mínimo, que só requer mão-de-obra e materiais de origem 
vegetal: troncos, sebes e palha. O seu efeito é reduzir a velocidade do escorri
mento das águas, e, finalménte, a sua ação erosiva de arraste e de perfuração. 
Em muitos casos, o enxurro, perdendo velocidade, foi depositando as partículas 
de solo em suspensão, em tal quantidade, que' essas, dentro de pouco tempo, 
enchiam barrancos de. tamanho considerável, nivelando-os com os terrenos vi
zinhos, ficando assim a terra restaurada para o cultivo. Em outros casos, espe
cialmente em terras de muito declive, as barragens estabilizam a situação até 
que cresçam as vegetações e as árvores plantadas se possam firmar no solo, de 
modo que, com o tempo, se crie uma carµada vegetativa permànente ou se forme 
um novo bosque produtivo. 1 

[5] Barragens em cursos de água. 

Em muitas propriedades agrícolas há regatos cujas águas, em outros tem
pos, corriam durante o ano inteiro e que hoje só servem de canais para ace
lerar o escorrimento das águas para os lagos e para os rios na estação invernosa, 
mas que secam no verão. Na estação de chuvas intensas e na época do degêlo, 
êsses e outros regatos de corrente natural intermitente, são agentes de erosão 
que aos poucos vão corroendo as suas terras marginais até desmoroná-Ias, redu
zindo, destarte, a área de terra cultivável. Se nesses regatos forem construidas 
barragens, diques de derivação e anteparos defletores a pequenas distâncias, 
obstruções como as árvores derrubadas pelas ventanias, as construções dos cas
tores, ou toros de madeira, graveto e palha arrumados de encontro a uma cêrca 
de arame através do regato, as águas serão retardadas e se infiltrarão. Em al
guns casos se formarão igapós de águas represadas e lagoas que durarão por 
muito tempo e constituirão um atrativo para as aves silvestres e domésticas. 
Essa.,,edida, naturalmente; não se aplica a cursos caudalosos de água corrente, . 
os qUais requerem obras de •. barragem mais robustas, de pedra ou cimento. 

• 'W. J. M:cGee, "Wells and Subsoll Water." u. S. Department of Agrlculture, Bureau of 
Solla, Bulletin n.• 92; 26 de março de 1913, p. 184. 
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Se êsses trabalhos de represamento fizerem parte de um plano geral de 
novos métodos de exploração agrícola, inclusive a restauração de florestas e das 
camadas de vegetação natural, lavragem em curvas de nfvel, construção de ter
raços e cultivo em faixas; e, especialmente, se essas práticas se generalizarem 
em tôda a coletividade agrária, ter-se-á dado inicio à restauração de alguns 
dêsses cursos de água, restituindo-lhes, de certa forma, a contlnuidade de cor
rente que existia antes de haver o homem perturbado o equilibrio estabelecido 
pela natureza. A continuidade da corrente de água dêsses pequenos rios toma 
possível a manutenção das águas represadàs e das lagoas, águas que poderão 
ser utmzadas como indicaremos mais adiante. Posta nestas condições a cir
culação das águas, ter-se-á acrescentado, graças aos esforços do homem, uma 
série de usos proveitosos para as águas superficiais que presentemente estão 
sendo desperdiçadas. 

Fig. 5 - Série de pequenas prés1111 de contrôle em' um canal raso. 

[6] Lagoas e açudes 

' 
Devem construir-se açudes sempre que o permitirem as circunstâncias, e 

em algumas zonas do país, estas são favoráveis em um grande número de pro
priedades agrícolas. Em alguns casos, isso talvez requeira o parecer .e os planos 
elaborados por engenheiros para construção de sangradouros e outros disposi
tivos para impedii: que as reprêsas, na época da afluência das águas, sejam 
arrastadas por estas, embora os ·nossos antepassados, homens hábeis mas sem 
conhecimentos profissionais, tivessem construído vários açudes de grande ~idez. 
Não há motivo algum por que a engenharia não possa prestar o seu concurso 
à construção dessas pequenas obras ou para que o seu interêsse quase exclusivo 
por obras de vulto se não amplie até ~branger o.bras. menores, por diminutas que 
sejam, desde que produzam benefícios individuais ou socià.is. 
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Flg. 6 - Aa présas de contrôle ret~m a água para infiltraç4o e absorç4o e protegem o solo. 

Fig. 7 - Um canal profundo requer uma présa resistente de forte conatruç4o. 
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Os açudes são de várias espécies . Não se pode esperar de alguns dêles, talvez 
da sua maioria, que armazenem água durante o ano inteiro; mas servem prin
cipalmente para promover a infiltração e aumentar a reserva de água do sub
solo. Outros, porém, ao mesmo tempo que armazenam água, permitem alguma 
infiltração desta, pois, embora uma reprêsa seja construida para reter a .água, 
é inevitável que ela escape um pouco pela infiltração. O Sr. F. H. Olmstead, 
distinto engenheiro neste ramo de atividades, quando certa vez prestava infor
mações sôbre o assunto declarou ter observado, no curso de seus trabalhos de 
construção de obras para retardamento das águas nas montanhas, que a zona de 
umidade influenciada por essas pequenas cabeceiras tinha sido admiràvelmente 
ampliada em relação às suas condições primitivas 10

• 

Mas' êsses açudes são, principalmente, fontes de fornecimento de água 
para importantes usos na propriedade agrícola, máxime nas épocas de sêca. 
Fornecem áglia para os animais domésticos, servem de viveiros de peixes para 
alimento; são ainda de vantagem para as aves silvestres que preterem os sitias 
onde há água. Pela ação de gravidade ou por meio de bombas, onde houver 

F1g. B - As repréaaa de contrõie 110 lado daa eatrlldaa ajudam " ~onae"'4r e control4r " 4171"1. 

energia elétrica a preço módico, obter-se-á um abundante abastecimento de 
água para usos domésticos. Dessa forma haverá bastante água corrente na co
zinha, nos banheiros, nos estábulos, e água para combater incêndios. Nos casos 
das culturas <iue dão preços mais elevados, como as de pomares, de batatais e 
outras que poderiam suportar o custo adicional, haveria água para irrigação 
suplementar. Em geral, essa água não se presta para beber. 

Embora o . têrmo açude dê a idéia de obra comum de engenharia, não se 
deve concluir daí que em todos os casos seja assim . O represamento de águas 
pode resultar, como na índia, da obstrução do curso de um rio ou do fecha
mento da saída de uma depressão natural onde se acumulam as águas pluviais; 
em certos lugares pode ter a forma de uma cavidade que recebe as águas de 

• *'· Veja-se o Doe. do Senado n .. •. 436, llS. 0 . Congr., 3.•. 8ea11., p •.. 29. 
' . ' 
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um canal, aberto em um rio próximo. As vêzes são construidas barragens atra
vés de um vale, de maneira a formar-se uma série de reservatórios cujas águas 
transbordantes vão alimentar o reservatório imediato que lhe fica em plano 
inferior 11

• 

E, naturalmente, pode conseguir-se água para irrigação suplementar tirando-a 
do subsolo à bomba, principalmente onde a energia elétrica seja barata. · 

Onde houver energia elétrica a preço módico, com que se possa extrair água 
à bomba, assunto de que nos ocuparemos depois mais minuciosamente ter-se-á 
oportunidade, sob condições apropriadas, de usar a mesma água várias vêzes, 
antes que escorra para os rios. Essa água tirada do subsolo, .e que é parte da 
água que não se evaporou ou ressudou, empregada na irrigação suplementar, 
infiltrar-se-á mais uma vez na terra, entrando para o reservatório subterrâneo, 
donde poderá ser novamente usada. Extraindo-se à bomba quantidades con
sideráveis de água subterrânea em· vastas zonas, até mesmo alguma da que ·se 
evapora e transuda poderá voltar à terra sob a forma de chuva . 

·Ainda não se deu o devido aprêço à irrigação suplementar, especialmente 
ao uso da água nos periodos críticos da época de crescimento das plantas, mes
mo nos climas em que a pluviostd·ade média anual é adequada. A fase de ensaio 
já passou, e o que vamos referir já ficou suficientemente demonstrado. A quan
tidade anual de chuva pode ser apropriada mas pode não ser dlstrlbuida com 
regularidade de ano a ano ou durante um ano qualquer. A água dlsponivel per
mite a regularidade calculada de seu uso. Cada cultura também tem seu periodo 
critico de crescimento, durante o qual a produção é multo maior se houver água, 
do que seria em caso contrário, conquanto houvesse uma quantidade de _água 
equivalente antes ou depois do crescimento. Multas vêzes as chuvas fornecem 
a quantidade de água suficiente durante .o 'periodo critico; mas, freqüentemente 
não sucede assim; e muitas vêzes, caso a quantidade seja bastante nó período 
critico do crescimento de uma plantação, pode não se dar o mesmo no caso de 
uma outra cultura. Mas se um agricult.or tiver um pequeno reservatório, reprêsa 
ou poços de água em sua granja, e dispuser de fôrça elétrica barata para tirar 
água à bomba, pode ter mais certeza de que cada lavoura receberá a quanti
dade . de água apropriada durante o período crítico de seu crescimento, e em 
outras ocasiões, caso falhe a ação da natureza. Além disso, dentro de certos li
mites, 'cada irrigação aumentará a safra, variando a porcentagem e o limite 
do aumento de acôrdo com as diversas plantações. A irrigação suplementar é 
uma forma de seguro das colheitas. 

Estamos habituados a pensar em irrigaQão somente no tocante às regiões 
áridas do oeste, visto ser ali absolutamente necessária. Mas a irrigação, para 
suprir chuvas geralmente adequadas, está-se desenvolvendo na região úmida 
de leste do pais . Os beneficies dela advindos no cultivo de verduras e legumes, 
mesmo nos lugares onde a quantidade anual de chuvas é ampla, podem ser 
resumidos da seguinte forma: 

a) Para vencer as dificuldades dos periodos de sêca que, doutra forma, po
deriam reduzir ou aniqüilar a produção. 

b) Para tomar possivel uma produção maior pelo contrôle das condições 
de umidade durante tôda a época de crescimento. 

e) Para obter uma cultura de melhor qualidade, possibilitando um cresci-
mento mais continuo que é essencial à mesma. · 

d) Para tornar possivel o emprêgo da água nos periodos do crescimentf?. 
e) Para obter um· bom desenvolvimento inicial das plantas transplantadas 

para um terreno · sêco . 
f) Para obter a pronta germinação .de sementes na · época de_ semeadura, 

o qu~ é especialmente importante no caso de uma sucessão de culturas. 

,, 11 A. V, Willlaltlllon, "Indlgenous Ii'rlgatlon Works ln Peninsular Indla," GeograpMc Be-
vtew, vol. XXI. n.• "· outubro de 1931, · p. 61". 

\ 
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:Ji'1g. 9 - Pequeno reservatório em uma gtanfa ão Mi$souri, com açude de terra. 

g) Para possibilitar a preparação do solo que, sem irriga5ão, seria dema
siado sêco para lavragem ou pulverização. 

h) Para proteger das ~ea<;las ·ligeiras as culturas especialmente vulneráveis 
e eoonômicamente valiosas, por meio de aspersão. · 

[7] Ptintanos, atoleiros e terras encharcadas. 

Embora a reabilitação planejada e sistemática das diferentes classes de 
terras encharcadas caiba·, inquestiónàvelmente, como um beneficio social às au
toridades dos centros populosos organizados, especialmente aos estados e ao go
vêmo federal, devido à enorme escala em q~e êsse serviço tem de ser feito, os 
donos de um grande número de , propriedades poderiam, com muita vantagem, 
iniciar essa reabilitação. Há, em muitas propriedades agrícolas, grandes áreas 
que tinham sido antes pantanosas ou encharcadas e depois secaram por efeito 
da drenagem. Se bem que, em um grande número de casos terras férteis e ará
veis tenham permanecido denudadas, em alguns outros casos o solo mostrou-se 
inadaptável à cultura de forragens preteridas e de capins, e o estado de secura 
da terra -tomou-a inadequada para nela crescer novamente o feno primitivo 
dos pântanos, as bagas de mirto e a vegetação natural de cobertura. A obstru
ção dos regos. de drenagem dêsses tratos de terra tem por efeito restaurar a 
sua umidade natural e estimular a reprodução . espontânea dos capins e de outra 
vegetação variada par~ os quais, então, estarão adaptados.u Os fenos do p§.n
tano têm um certo valo.r para pastagem e como forragem; as amoras silvestres, 
os arandos e outros arbustos que produzam frutos comestiveis, podem ser re
plantados e tomar-se uma ·cultura lucrativa, nos lugares · em que as condições 

" Para as consideraç6es sôbre a pre·ponderante importAncia das razõê11 .. de higiene, veja-se 
a p. 66. 

I 
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·climáticas do solo são tais que constituem o habitat dessas plantas. Essa co
.bertura vegetativa tem a vantagem de atrair pássaros, coelhos e outros animais 
silvestres, que talvez venham a ser uma fonte de rendimento. Ademau, faci
lita-se nessas áreas a infiltração e a conservação da reserva de águas freáticas 
e êsses tratos de terra estariam prontos para ser incorporados em um plano 
de delimitação de zonas organizado pela coletividade de proprietários, e para 
.a restauração dos grandes brejos, charcos e terras úmidas, assunto de que trata
remo~ mais adiante nesta exposição. 

Não é de supor que cada proprietário faça tôdas as coisas aqui recomen
. dadas, visto que as condições variam . Mas cada um, de certo~ poderá formular 
planos de longo alcance, que abranjam a conservação, tanto quanto possível, 
dos seus principais elementos de riqueza: a terra e a água. Cada um pode cul
tivar as suas terras de lavoura - e deveria fazê-lo - para conservar êsses bens, 
empregando a rotação de culturas, a lavragem em curvas de nivel, o cultivo efi
.ciente e a proporção conveniente de terraços e de cultivo em faixa . E em adita
mento a essas medidas, pode também estabilizar os barrancos que se tenham 
formado, construindo tapagens e outros meios semelhantes de retardamento, 

· pois essas escavações representam uma forma de prejuizo do principal recurso 
de sua propriedade. Além dessas medidas de contrôle, cada proprietário deveria 
estudar seriamente até que ponto poderá barrar a corrente de riachos e de ou
tros pequenus cursos de água e criar reprêsas que tragam à sua propriedade os 
inúmeros benefícios já mencionados. Cada propriedade rural é um problema, 
e as medidas para a conservação e utilização do solo e da água, devem ser to
madas na conformidade do conjunto de condições que nela existia. 

·Cbl A PEQUENA COLETIVIDADE. 

. Na conformidade do principio de que, de maneira geral, a solução dum 
problema deve ser feita partindo as correções dos pontos de origem mais re
motos, as questões relativas à conservação da água e ao contrôle da erosão devem 
ser resolvidas, em primeiro lugar, nas terras de cada proprietário individual, 
como ficou explicado acima . A primeira medida lógica a tomar é a supressão 
de condições desfavoráveis ou a criação de condições mais propícias na coleti
vidade . A ação coletiva pode, por um lado, realizar certas coisas que não podem 
ser empreendidas por um proprietário, individualmente. Algumas dessas coisas 
são feitas de melhor forma e mais econômicamente pela cooperação que, por 
outro lado, estimula, anima e avigora os empreendimentos individuais. :msse é 
'o caso, princ.ipalmente, dos lugares em que uma comunidade agrícola se acha 
·situada em um núcleo rural . 

Muito poderia ser feito em uma comunidade rural de características pro
gressistas, ou eni uma comunidade entre cujos membros há duas ou três pessoas 
com manifestas qualidades para dirigir, especialmente nos casos em que a di
reção precisa ter vistas largas, boa compreensão e .energia para aliciar o pronto 

1$erviço dos funcionários locais em favor da comunidade, e, por intermédio dêles, 
obter os serviços dos especialistas das estações experimentais, das escolas agri-
· colas e das várias dependências do govêrno. 

A atuação da comunidade organizada exerce, por · um lado, uma pressão 
amistosa sôbre cada um dos proprietários de granjas, para que façam tudo quan
to lhes seja possível nas suas propriedades; e, por outro lado, a comunidade 
também pode tomar medidas cuja execução está multo além da capacidade de 
;Cada proprietário. Para as pequenas coletividades, essas medidas consistem, 
principalmente, em regular a atuação dos riachos maiores e dos pequenos rios 
·que possam servir de linha divisória de diferentes propriedades, ou que, se afe
tarem uma só propriedade, sejam de- uso potencial para o beneficio de uma 
comunidade e requeiram novos usos de terras e de obras, como, por exemplo, 
para um açude, cujo empreendimento está muito além da capacidade e in
terêsse individuais de um proprietário. 
· No que concerne a ribeiros. maiores e pequenos rios, a primeira cotp que 
a comunidade tem a considerar é a construção de vários obstáculos para retar
dar a corrente das águas, represá-las e, de maneira geral, causar a infiltração 
.das mesmas. Essas barragens podem ser da mesma natureza e do mesmo tama
.nho que as dos ribeiros menores em certas propriedades, mas algumas delas 

B .G. -4 
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podem. ser maiores. As barragens podem ser construidas derrubando-se árvores 
entrelaçadas; entulhando.:.se o riacho de grandes pedras e fincando-se üma fi
leira de estacas de lado a lado de seu leito; ou tapando-se as sangras com feno, 
hastes sêcas de milho, palha e outros materiais. l!:sses obstácúlos devidamente 
espaçados quebram a fôrça da corrente na época de enchentes, e duram por 
muito tempo. Obstáculos tão simples como êsses, e de igual duração, obra das 
ventanias e dos castores, eram comuns na era em que chegaram os primeiros 
colonos. Em alguns casos, são mais convenientes os anteparos defletores e di
ques de derivação de maior solidez, construidos de secções de rêde de arame 
irregularmente dispostas, reforçadas com pedras, toros de madeira, aduelas de 
barril, arame, feno, palha, que deixam intersticios para passar a água, ao mesmo 
tempo que detêm a corrente e mantêm a água represada. Nos lugares em que 
o terreno é mais acidentado e a corrente mais impetuosa, é necessário construir 
reprêsas resistentes, de pedra e cimento. Os especialistas da estação experi
mental vizinha poderão decidir quais os meios apropriados para retardar a 
corrente de algum curso de água determinado. , 

Em alguns locais, devido à configuração do terreno e à natureza dos cursos 
de água, a comunidade pode empreender coletivamente a construção de uma 
reprêsa de pedra e cal, e formar um reservatório relativamente permanente, 
cujas águas se possam utilizar para diversos usos. Tais reprêsas só devem ser 
construidas de acôrdo com planos e fiscalizadas por um engenheiro competente. 

As vantagens dêsses reservatórios podem ser de natureza diversa, variando 
segundo os locais. Em todos os casos, devem fornecer abundante quantidade 
de peixe, desd'e que as águas estejam limpas por efeito das medidas de con
trôle dos mananciais donde provêm, nas diversas granjas individuais. Devem 
também proporcionar facilidades de recreio para a população. Um sitio natural 
para piquenique onde haja água, constitui uma excelente vantagem para a 
comunidade. Numerosas famiUas percorrerão grandes distâncias para encon
trar um local assim. As águas dêsses reservatórios atraem as aves silvestres e 
animais de caça, e servem também para proteger mais as povoações contra os 
incêndios. Mais intimamente relacionadas com as atividades produtivas da co
munidade, as águas dêsses açudes podem, sob condições topográficas favorá
veis, ser usadas para a irrigação suplementar dos campos _ cultivados. 

A extensão de linhas de energia elétrica barata até as comunidade rurais, 
fornece meios para a fácil utllização de bombas, e a necessidade da irrigação 
criaria um mercado para ela. As águas represadas, em certos casos, podem tor
nar-se uma fonte de produção de energia elétrica em pequena escala, para o 
acionamento das bombas e para as pequenas indústrias da comunidade, in
dústrias naturais baseadas no emprêgo das materias primas locais, como as 
de moagem de cereais, carpintaria, tecelagem e fabricação de conservas ali
menticias. Naturalmente, as pequenas instalações de fôrça hidráulica, de que 
estamos tratando não merecem fé quanto à constância do volume de suas águas, 
das nascentes que as fornecem, e da energia gerada por elás; além disso, o pre~ 
do quilowatt, nas presentes condições, talvez seja demasiado elevado. Tôdas 
essas coisas têm que ser levadas em conta, na formulação de um plano qualquer. 
Mas, aparentemente, não tardará muito que tôdas as fontes de energia elétrica 
em uma área sejam ligadas por linhas transmissoras de alta tensão a grandes 
circuitos ou estações distritais de fôrça; também chamadas rêdes pelos técni
cos; e, quando isso acontecer, até as fontes de fôrça, pequenas e irregulares, 
serão ligadas a um sistema em uma base de concessões variáveis e· com novas 
condições de custo, o que será de vantagem tanto para o sistema como para 
cada centro consumidor. Contudo; o que mais importa para o desenvolvimento 
rural não. é a energia que as pequenas centrais hidroelétricas possam contribuir 
para o sistema integrado, mas sim o preço módico da energia que o dito sistema 
possa oferecer às comunidades rurais. 

Em alguns casos, também, a comunidade pode procurar levar a efeito, coo
perativamente, um programa de melhoramentos por melo da seleção do ·solo, 
no se~tido de restaurar pântanos, atoleiro.s e outras terras · pobres naturalmente 
encharcadas; reflorestar . os terrenos elevados e estabelecer pastagens nos ter
renos inclinados interttiediários, empreendimentos êsses que visam principal
mente favorecer a infiltração, criar reservas de águas freáticas e aumentar a 
ressumação da água para os pequenos rios,' agora regulados, e eliminar a erosão. 
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Mas, em geral, os projetos de seleção de terras e sua designação para uso em 
larga escala, constituem a responsabilidade das autoridades nas regiões de 
maior extensão, mediante autorização legal, medida muito acertada, pois êsses 
projetos comunais devem ~star na conformidade dos projetos das áreas maiores. 

A êsse respeito, como exemplo tanto da gerência individual de uma fazenda 
como de cooperação da comunidade, talvez seja de interêsse citar certos mé
todos europeus. · Como ilustração, citamos o Vale do Alto Reno, na França. :u 
O seu aspecto topográfico, nos pontos mais importantes, se assemelha ao do 
Vale do Alto Mississlppl - terreno montanhoso, com trechos de terras modera
damente íngremes; solos férteis, de cascalho, areia, seixos, terra sôlta e barro; 
e cursos de água serpeando entre as serras e através de terras suavemente 
inclinadas . 

A agricultura na França é famosa pela sua eficiência. Baseia-se no prin
cipio de que se deve agir em harmonia. com a natureza, adaptando as lavouras 
à terra e não procurando adaptar esta às culturas, e utilizar todos os fatôres 
fisicos, químicos e biológicos do solo e da água. No que respeita alguns dêsses 
fatôres, como o emprêgo da água, por exemplo, os agricultores vizinhos coo
peram uns com os outros. O Vale do Alto Reno é semeado de la.goas na maior 
parte artificiais. Cada ano essas lagoas são estabelecidas em locais diferentes, 
segundo a rotação de lavoura de cada _agricultor para utilizar partes de sua 
terra umas vêzes para o cultivo e outras para formação de reservatórios e ba
seada nos acordos sôbre o uso cooperativo das águas. 

A área dessas lagoas temporárias varJa de alguns hectares a centenas de 
hectares. Os locais mais apropriados são as baixadas, caracteristicamente 
adaptadas à cultura de cereais. Essas terras poderão ser circundadas, segundo 
as circunstâncias, de um dique de terra, com o fim de se assegurarem ~ di
mensões e a profundidade requeridas para receber as águas e reter o seu escoa
mento usual. Essa profundidade, que é de 1,22 m deve ser calculada de acôrdo 
com o perigo da formação de gêlo, com o grau de evaporação local e com a 
quantidade da água de chuva ou de rio capaz de substituir a água evaporada. 

A rotação do uso dêsses terrenos, variável segundo as condições do mercado 
e outros fatôres, é geralmente a seguinte: de um a dois anos de uso para es
tancar a água e criar peixes e aves silvestres, e um ano de cultura de cereais 
(trigo ou cevada), alternadamente. Cada rotação de cultura prepara e melhora 
o solo para a cultura seguinte. l!:sse tratamento poderá ser completado em 
certos lugares e ocasiões pela adição de pequenas quantidades de cal e potassa 
(cinzas vegetais) ou fosfato (de pedra ou ácido), e nitratos (detritos proteinlcos 
de restos de cozinha oú varreduras de estábulos) , para corrigir quaisquer de-
ficiências acidentais. ' 

O preceito biológico dêsse tratamento é que o restôlho dos cereais, a celu
lose da matéria, as fôlhas sêcas e os ramos de árvores imersos na água são ata
cados e corroidos pelos fungos, especialmente pelas bactérias. Flutuando no ar 
e repousando no solo e em outros lugares, ha partículas sêcas de plantas mis
turadas com outras partículas que são formas de vida animal - os infusórios. 
l!:stes organismos e outros semelhantes são ativados pela água, se a houver em 
quantidade e da qualidade adequadas. Disso resulta uma vegetação aquática 
que serve de alimento aos peixes e· às aves, os quais são para os agricultores a 
"colheita" que êstes obtêm das lagoas. Esgotadas estas, conforme o plano de 
rotação, as plantas aquáticas são àvidamente procuradas pelos animais da. fa
zenda, enquanto o material proteinico que fica no local da lagoa, inclusive os 
peixes mortos e outros animais aquáticos, se transforma em adubo para a plan
tação seguinte de algum cereal. Devido à ação biológica regulada pelo sistema 
de rotação, essas lagoas.-são geralmente isentas de impaludismo. 

Sob condições naturais mais favoráveis, em geral, as áreas iguais dão lu
cros comparáveis, tanto na cultura do solo como na. exploração das lagoas, redu
zindo-se, destarte, os riscos naturais na prática agricola. 

:u Extraido de notas inéditas do consultor biologiata Dr. George W. Field. 
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Fig. 10 -l... .Reservatório em uma prapriedade em Nebraska, abastecendo água para o gado e para 
rlgo da horta. 

[e] PEQUENAS AREAS DE DRENAGEM: 

Como exemplo do que se pode fazer para combater a erosão e conservar 
as águas em todo o território de uma pequena bacia, a "experiência cooperativa 
de conservação" do vale do Coon Creek na parte central do oeste do Estado de 
Wisconsin, cêrca de La Crosse, é revelador. O projeto de Coon Creek foi uma 
das primeiras zqnas de demonstração do Serviço de Conservação do Solo dos 
Estados Unidos ." 

O vale do Coon é uma das inúmeras nascentes do grupo que forma o grande 
sistema hidrográfico do rio Mississippi, região de belo panorama de montanhas, 
de terras excelentes e viçosos prados nos espaços livres. Desde o princípio, o 
trigo tem sido a sua maior contribuição agrícola à renda nacional; mas, nos 
últimos tempos, a manteiga e o tabaco têm sido a sua principal produção. 

Quando se iniciou o povoamento do vale e a sua agricultura começou a 
desenvolver-se, em 1850, tudq estava bem, pois havia ma1s serras incultas; mais 
florestas e prados do que granjas e animais de criação . As terras eram cobertas 
de rico tapête vegetativo formado no curso de séculos; os rios, de leitos estreito~ 
de águas claras e profundas, corriam caudalosos e abundavam em truta; rara
mente transbordavam (a primeira.. enchente de que há notícia ocorreu em 1873), 
e os primeiros colonos muitas vêzes empilhavam o feno à beira dos riachos. As 
grossas crostas de marga dos campos com maior declive absorviam a chuva de 
qualquer natureza e se transformavam em lavouras à flor da terra, e em fontes · 
perenes no subsolo. Não havia voçorocas. 

" Esta secção constitui uma adaptação do trabalho de Aldo Leopold, com o titulo "Coon 
Valley" e publicado em Amerlcan Forests de maio de 1935 . . 

. \ 
' 
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Mais tarde a colonização aumentou; vieram agricultores noruegueses, gente 
econômica e empreendedora; e com o acréscimo de animais de .. criação havia 

• necessidade de mais silos a fim de guardar a forragem para alimento' dêsses 
animais e de máquinas para a ordenha das vacas. Essa nova situação exigia 
extensas pastagens para o gado, e, por isso, foram derrubadas florestas para 
desnudar terras no alto das encostas mais íngremes, e desbravadas novas áreas 
de cultura do mllho para· ensilagem (e eventualmente, também, para a cultura 
do tabaco) nas terras baixas, cuja capa de verdura foi revolvida para êsse fim. 
Em conseqüência de tudo isso, a superfície fértil da terra ficou exposta às águas 
da chuva que se despenhavam dos cerros como de um telhado, passavam pelos 
barrancos das encostas como através de .valas, e se iam espraiar pelos terrenos 
baixos cultivados. A terra não podia resistir à impetuosidade das águas de en
xurrada, carregadas de aluvião, e com o tempo se abriram grandes sulcos nas 
encostas dos morros, e, em muitos lugares, o humo da terra foi arrastado para 
os rios. 

Para combater êsses efeitos desastrosos da ação do tempo, logo no período 
inicial, e para restaurar tanto quanto possível as condições primitivas, organi
zou-se o Combate à Erosão de Coon Creek. Cêrca de 315 lavradores, represen
tando aproximadamente. metade dos que mourejavam nessa bacia hidrográfica, 
cooperaram nesse programa de reabllitação. O Serviço de Conservação do Solo 
firmou contrato com os lavradores que, coletivamente, tomavam parte no plano 
relativo ao uso das terras, plantações, e métodos e práticas agrícolas empre
gados nas mesmas . O referido ServiÇo organizou um sistema de tapagens nos 
barrancos para retenção das águas, e procedeu à plaitação de lavouras ao longo 
dos cursos de água; forneceu gratuitamente mão-de-obra, arame, sementes, cal 
e mudas para plantio; estabeleceu um viveiro de plantas e construiu um de
pósito para guardar sementes; abriu uma pedreira de cal e forneceu outros 
elementos para facilitação dos trabalhos; estabeleceu um Campo do Corpo Civil 
de Conservação, para o trabalho necessário, e forneceu uma turma especial de 
hábeis peritos incumbidos de estudar o problema geral e o de cada granja, em 
particular, formular planos, preparar desenhos e fiscalizar a execução dos ser
viços. Por sua 111i.rte, os agricultores cooperaI"am com as autoridades, não só 
adotando as recomendações para o desenvolvimento de suas terras como tam
bém colaborando na sua execução. 

O projeto está sendo essencialmente levado a efeito da maneira seguinte: 
as terras de íngremes encostas reservam-se para bosques donde extrair ma
deiras e para refúgio de animais silvestres, deixando de apascentar nelas ou 
fazer . culturas . A exclusão dessas terras será compensada pelo cultivo mais in
tenso das baixadas. ·Nas terras de declive moderado constroem-se terraços ou 
faixas de cultivo. Essas mudanças, além da lavoura em curvas de nível, a ro-

. tação de cultura, e o consêrto dos sulcos causados pela erosão e dos bancos de 
areia nos rios, constituem os pontos essenciais do movimento de restauração. 
J!: interessante notar que nesse plano está incluída a plantação em pontos inde
terminados, de sorgo, alpista, girassol, etc., para alimento dos animais silvestres. 
(Fig. 32) . ' • 

O Vale de Coon, em Wisconsin, é um exemplo de como tôda uma pequena 
área de drenagem pode, sob a direção e fiscalização de um departamento do 
govêrno federal, planejar e levar a efeito a reabilitação de terras impreviden
temente exploradas, conseguindo restaurar o patrimônio natural de cada indi
víduo e da coletividade, que estava sendo lentamente dissipado . Presentemente; 
o Serviço de Conservação do Solo acha-se empenhado na realização de 130 de
monstrações de conservação do solo semelhantes a essa, em várias regiões dos 
Estados Unidos afetadas pefa erosão. Além dêsses trabalhos o Corpo Civil de 
Conservação também está realizando outras demonstrações em menor escala. 
Para a preparação dos planos, para a organização e a execução eficiente de . 
tais serviços, é necessário que os mesmos sejam dirigidos pela repartição com
petente do govêrno federal; mas entre os proprietários de terras em cada loca
lidade, devem haver alguns líderes que possam compreender os problemas e 
atrair para êles a pronta assistência das repartições federais, devendo os ditos 
proprietários apoiar os promotores de obras construtivas e cooperar com a re
partição federal que estiver auxillando o empreendimento. 
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[d] ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS. 

o presente estudo refere-se a cabeceiras de rios e a outros pequenos cursos 
de água, e não a importantes afluentes, a grandes rios ou a volumosos cursos 
de água. Os serviços de navegação, de prevenção das inundações, de grandes 
reprêsas para a produção de energia hidroelétrica, de irrigação regional e de 
melhoramento de terras, já. se acham sob os c.uidados da administração federal 
e dos estados que. cooperam com a mesma. As autoridades federais e bem assim 
as dos estados e dos municípios, devem também reconhecer sua responsabilidade 
nos problemas que os pequenos cursos de água apresentam, e verificar a opor
tunidade para a sua solução. Muitos dos problemas que se manifestam nos rios 
caudaloSÕs - tais como os das enchentes ou das baixas extremas, ou do assorea
mento dos reservatórios pelas areias de aluvião - são complicados e aumentados 
pela falta de regulamentação e de contrôle das águas de cabeceiras e das águas 
de enxurradas, que atravessam terras cultivadas e terras de pastagem. E, para 
os governos, a responsabilidade pelo bem público geral é muito mais importante 
do que a influência dos pequenos cursos de água sôbre os grandes rios, por
quanto os governos podem fazer coisas que as pessoas, individualmente, e as 
pequenas coletividades não podem fazer, para a eliminação da erosão e melhor 
utilização das águas que agora estão sendo desperdiçadas . 

As administrações têm uma iniludivel responsabilidade pela conservação e 
pelo uso judicioso de todos os recursos naturais, especialmente o solo e a água. 
Os proprietários de terrenos interessam-se pelas suas propriedades apenas en
quanto dura a sua posse; mas o interêsse das comunidades, dos distritos, dos es
tados e do govêmo federal~ na conservação dêsse indispensável patrimônio, dura 
indefinidamente . • 

Embora existam, incontestàvelmente, alguns empreendimentos relativos a 
cabeceiras de rios, pequenos rios e lagos em que os governos deviam estar direta
mente empenhados, as principais oportunidades que se oferecem a um estado 
neste particular são: primeiro, o trabalho educativo por meio de escolas de 
agricultura e de outras escolas técnicas, na maioria em cooperação com o go
vêmo federal; segundo, a elaboração dos planos para uso seletivo das terras 
na criação de zonas inteiras de vertentes interestaduais; terc~ro, contribuições 
monetárias. que tenham por condição a padronização dos melhores métodos e 
a coordenação dos esforços das comunidades e das autoridades independentes; 
e quarto - assunto êsse da maior importância - a legislação que autorize e 
faculte a criação de um meio àmbiente favorável à constituição e funciona
mento de associações voluntárias e sociedades anônimas compostas de cidadãos 
de zonas menores , As leis que regem a organização de distritos de drenagem 
são um exemplo típico de legislação dessa natureza, embora não abranjam a 
matéria por completo; contudo, têm influido para acelerar medidas tendentes 
à vazão das águas excessivamente caudalosas para os grandes rios. · 

São necessárias leis que autorizem e regulem a criação de distritos de con
servação e estabeleçam esferas de autoridade muito mais simples e de menor 
extensão que as contempladas em atos legislativos recentemente passados em 
alguns estados. determinando a criação de tais distritos de conservação. :tsses 
atos legislativos têm tido por finalidade principalmente o contrôle das inun
dações e outros empreendimentos em larga escala; de natureza semelhante 
são as leis que se referem a distritos e organismos para evitar a poluição das 
águas. Além dessa legislação, há necessidade especial de leis que autorizem a 
criação de pequenos distritos, sejam fte que forma e tamanho forem, e dêem 
poderes para a regulamentação e o contrôle dos pequenos cursos de água e uti
lização de terrenos, de modo que qualquer zona progressista possa criar uma 
entidade para a execução de algum programa, quer independentemente ou em 
cooperação com os governos federal ou do estado. Deveria haver uma autori
zação para · delegar poderes a autoridades locais para fim determinado ou para 
fins gerais, dentro em uma área de dimensão comparável a uma pequena ci
dade ou município mas de configuração irregular e afetando secções contíguas 
de diversas jurisdições politicas. Em certos casos, a zona politica existente pode 
tomar-se o distrito ou sede da autoridade para a regulanientação do uso das 
águas e da terra, como acontece em muitos casos de construção e administração 
de rodovias e rêdes de esgotos; contudo deve reconhecer-se que raramente as. 
jurisdições politicas coincidem com as zonas de .drenagem, pequenas ou grandes. 
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Cc:>mo exemplo de legislação flexível e orientadora., ·podem · citar-se as leis 
decretadas por vários estados, especialmente os estados de Wisconsin e Minne
sota, pelas quais se autoriza a divisão de zonas rurais por municípios. Essas leis 
têm objetivos limitados, mas consagram o princípio da legislação flexível que 
tem por objetivo a conservação das riquezas naturais em regiões relativamente 
pequenas. Essa legislação talvez tenha sido motivada principalmente pelo pro
blema do financiamento dos serviços de instrução, ·de estradas e outros serviços 
sociais nessas secções de terras pobres e pouco produtivas de um município, in
capazes de manterem tais serviços com seus próprios recursos; mas oferece tam
bém um ensejo para demonstrar um plano mais racional sôbre d uso da terra. 
Dentro de certas condições, um município pode dividir a sua área em zonas e 
restringir o uso das terras em algumas regiões dotadas de determinadas caracte
rísticas. Tal divisão, permissível por lei, combinada com modificações no . sis
tema tributário, com o objetivo de influenciar a ação individual no sentido dese
jado, · tende a causar uma redistribuição das terras de qualidade inferior para a 
cultura, relegando-as ao plantio de árvores para extração de madeira e ao 
crescimento de erva. para. pasto. Isso redundaria na concentração da população 
em zonas mais produtivas da comarca. Tanto do ponto de vista social como do 
ponto de vista dos individuas que se extenuam na luta pela vida explorando 
terras áridas ou afetadas pela. erosão, é uma questão da máxima importância 
seguir um programa de seleção de solos e de emprêgo dos melhores métodos 
de cultivo. :isse programa, que ~ompreende a transferência dos habitantes para 
outros locais, é uma condição fundamental na obra de reabilitação rural, es
sencial aos programas mais específicos de melhoramento, como sejam o for
necimento de meios de instrução adequados, de boas estradas e de energia elé-
trica., a todos os distritos rurais. · 

Outro exemplo muito acertado e especialmente em harmonia com êste es
tudo, é a lei de 1935, do estado de Wisconsin, "relativa ao alivio das condições 
que ocasionam o baixo nível das águas em rios navegáveis e em lagos"."' Essa. 
lei permite, sob a autoridade da Comissão de Serviço Público, que as águas exce
dentes sejam desviadas e acumuladas para uso e em beneficio do público. In
dependente desta legislação - durante o ano passado, sob os auspicias da Ad
ministração de Soccorros de Urgência, do estado de Wisconsin, foram construídas 
muitas reprêsas, principalmente nos ·distritos de drenagem das regiões centrais 
do norte do referido estado, a. fim de se restabelecer o nível de águas freáticas 
nesses distritos. Em algumas localidades o restabelecimento dêsse nivel teve 
por fim principal restaurar, para berieticio da . agricultura, a acumulação de 
águas freáticas subterrâneas que haviam sido consideràvelmente reduzidas pelas 
valas de esgotamento e pelos períodos de sêca. Em outras localidades, as reprê
sas• toram construídas com o fim de re-lnundar os terrenos alagadiços nos quais 
se verificou que a drenagem tõra improficua. Ao todo toram construidas várias 
centenas de reprêsas estando muitas delas ainda em projeto 10

• 

Em outros estados, continua a ganhar terreno o movimento favorável à 
conservação da. água. O estado de Dakota do Norte, por exemplo, tem um vasto 
pro~ama de conservação da água, e neste sentido está construindo reprêsas 
não só nos chamados "rios Secos", que não são mais do que valas por 011de só 
passa água durante a estação chuvosa ou de degêlo da neve, mas também nos 
chamados "rios semi-secos", isto é, os rios pelos quais não corre água durante 
a estação calrnosa mas nos quais existe água acumulada em poças, em alguns 
pontos dos mesmos. · 

Muitos dêsses ·reservatórios de água artificiais são de bastante extensão e 
profundidade para servirem de viveiros de peixes, estabelecendo-se, dessa for
ma, um centro de recreio. Mas não é êsse o único fim para o qual êles são 
criados. O nosso programa compreende a . construção de uma série de reprêsas 
em todos os rios e cursos de água do estado, com o fim de conservar as águas 
de enxurro que de outra forma seriam arrastadas para o Gôlfo do México. 1• 

A medida tomada pelo estado de Dakota· do Sul tem como resultado a adoção 
de um progra~a de numerosas pequenas obras. No estado de Oregon os cas-

"' Capitulo 287, Leis de- 1935. . 
"" Carta de William M. Dlnneen, eecretArio da Comissão de Serviço Pdbllco, de 11 de ou-

tubro de 1935. · · 
17 Carta de A. J .. Peterson, diretor · <le Caça e Pesca, de 23 de oútubro de 1935. 

' 
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tores. que vivem nas cabeceiras dos pequenos rios onde causam prejuizos, estão 
sendo transferidos para novos locais onde as tapagens construid~s por êsses 
roedores auxiliarão o programa de conservação. Iowa está construindo alguns 
lagos artificiais para recreio; e, desde 1933, o estado de Nova Jersey construiu 

·umas 1200 reprêsas e·entraves ou escolhos em rios abertos, de que resultou ser 
duplicada a capacidade produtiva de peixe nos rios em que foram aplicadas 
tais medidas. 

Já foi anteriormente exposto o papel desempenhado pelo govêmo federal 
em relação ao problema de contrôle das cabeceiras dos pequenos rios e de ou
tros pequenos cursos de água. Até agora a principal responsabilidade do re
ferido govêrno tem-se concentrado nos problemas dos grandes cursos de água, 
tais como, regulamentação da navegação, prevenção das inundações, irrigação, 
beneficiamento de terras, reservas florestais. parques nacionais, etc., problemas 
nos quais o govêrno tem tomado parte direta, freqüentemente em cooperação 
com os estados. Aparentemente, torna-se agora necessário que o govêrno fe
deral dispense não menor atenção aos problemas que apresentam os pequenos 
cursos de água. Há três formas principais pelas quais o govêrno pode e deve 

l"1g. 11 - Peq=no reservatóNo na zona aum parque em Dakota ao Norte. 

fazer valer a sua influência no sentido de estimular a conservação das águas de 
:pequenos mananciais até agora desperdiçadas, e de combater a erosão: (a) pela 
continuação e extensão de suas pesquisas e trabalhos educativos levados a cabo · 
pelo Serviço de Conservação do Solo, pela Divisão de Agronomia, pelo Serviço 
F1orestal, Serviço de Pesquisas Geológicas, Serviço de Pesquisas Biológicas, pelas 
.estações experimentais, agentes agrícolas distritais, etc., coordenando os servi
ços dêsses vários organismos em um grupo mais eficiente, o qual procedesse à 
elaboração e à direção de programas locais definidos; (b) pelo estabelecimento 
de um sistema permanente de auxilio a projetos locais, em cooperação com os 
estados, contribuindo com fundos, com orientação cientifica, técnica e de super
visão, e com grupos de trabalhadores do tipo do Corpo de Conservação Civil; e 
(c) por meio de uma legil!lação flexivel e reguladora, que permita e facilite 

J 
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a organização de pequenos distritos coletivos ou comissão administrativa em lo
calidades cujas caracteristicas fisicas indiquem a necessidade de estabelecer uma 
área interestadual de conservação. · 

Os fatôres físicos, como ficou exposto no capitulo relativo · aos principios 
básicos, nada têm a ver com as fronteiras pollticas. As áreas onde há problemas 
pendentes de solução não coincidem com as áreas políticas. Os problemas dessas 
áreas devem ser resolvidos em conjunto ; Podem ser tomadas medidas individuais 
em uxpa certa região; mas para qfe .sejam eco_nômicas e eficazes, devem estar 
de acordo com o programa geral de toda a regiao. Portanto, os vários ramos do 
govêrno devem interessar-se pelo que diz respe~to, pràticamente, a todos êstes 
problemas . Se desejamos conservar e usar criteriosamente os nossos recursos, 
cada departamento da administração deverá estar pronto a cooperar, desem-
penhando a parte que lhe cabe. · 

O HOMEM E A TERRA 
1 

·PERsncnvA DE UK VALE DO FuTuao .. 
Ao entrar-se no Vale, num agradável dia de verão, nota-se logo o seu as

pecto risonho, que parece querer revelar-nos uma história. Felizmente, o qua
dro em volta dêle e por tôda a extensão do caminho é tão tranqüilo que o visi
tante retarda os passos para melhor se deleitar com o espetáculo, pois, os que 
assim fazem, poderão ler parte da história do Vale nos seus morros e bosques, 
em seus regatos e lagoas e nas extensas !eiras cultivadas. 

O Vale não tem aspecto pitoresco-selvagem nem moRtanhoso; é um Vale· 
de baixas colinas ondulantes, algumas de declive muito forte e com bastantes 
terras quase planas. Não se vêem nêle linhas de morros mais elevados, de modo 
que o forasteiro pode acompanhar com a vista a vertente do Vale . No entanto, 
temos aqui uma área definida de drenagem, de uns 32 quilômetros de compri
mento, e de largura que varia de 3 a 16 quilômetros. atravessada por muitos ri-

',"'·.~r 

Fig. 12 - Comodtaaãe e satisfaç4o s4o o pr~mio ãe trabalh.ar ãe acõrão com a natureu. 
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beiros de águas claras e pequenas correntes que serpeam através do Vale e vão 
formar um curso de água maior, classificado ·nestas paragens· como rio, embora 
sem suficiente importância para figurar em qualquer mapa geral . E um dos 
menores cursoi; de água duma série que contribui para formar um grande rio. 

Antes da chegada dos primeiros colonos, êste Vale estava quase completa
mente coberto de árvores. Situado próximo à linha divisória das zonas onde 
crescem as árvores coníferas e as de madeiras de lei, o Vale tinha uma vegetação 
variada, como: alguns pinheiros e abetos, rrAs principalmente carvalhos e áce
res, à mistura com olmeiros, nogueiras, bétulãs e nogueiras americanas, e alguns 
pinheiros dos pântanos, que crescem em terras baixas e úmidas. Aqui e acolá 
havia trechos em que as árvores eram esparsas, embora o solo fôsse fértil, e 
aos quais os prim,eiros colonizadores chamavam "clareiras". Em geral, o sub
solo, composto de argila glacial, cascalho e areia, era coberto de uma camada 
fértil de humo, formada de fôlhas, árvores caidas e ramos, que, decompostos 
pela podridão, se acumularam durante séculos. Nas clareiras e entre as terras 
baixas havia áreas cobertas de erva natural. . Havia, então, caça abundante -
veados, rapôsas, lebres e alguns ursos, ratos almiscarados e castores. Os ribeiros 
corriam cheios de águas claras, e nas muitas lagunas formadas pelas águas re
tidas, abundava o peixe. Quando os agrimensores do govêrno vieram demarcar 
e dividir a região, constataram o que havia sido dito anteriormente por explo
radores e colonos, isto é, que o Vale era uma região ubérrima, noticia que não 
tardou muito a espalhar-se no Leste dos Estados Unidos. Foi então que come
çaram a chegar colonos permanentes para desbravar a terra e ali estabelecer 
moradia . . 

Os colonos, que logo ocuparam tpda a região do Vale, adotaram uma forma 
natural de vida seguftdo os preceitos de sua geração, como era inevitável. Tanto 
o velho como o novo mundo precisavam de alimentos e· de matérias primas que, 
naturalmente, eram produtos da lavoura, com os quais os agricultores podiam 
fàcllmente obter dinheiro para aquisição de ferramentas e de outros artigos ne
cessários, bem como para contratar os trabalhadores e pagar os impostos. A 
procura de cereais, de carnes, de lã, de ovos, de manteiga e de queijo, criou 
um incentivo para desbravar as terras tão depressa quanto passivei; e a pro
cura de madeiras para construção das casas nos aldeamentos e para fabricar 
petrechos agrícolas, carros e carroções, criou outro estimulo ainda mais direto. 
No extremo do Vale - porque nessa época não .existia ainda uma colônia no 
centro - um grande número de agricultores, em concorrência. uns · com os ou
tros, disputava a venda de todos êsses produtos agricolas. Muitos lavra.dores 
eram donos de barracões e agentes-representantes de fábricas de ferra.mentas, 
e, dessa forma, estavam prontos a permutá-los com os outros agricultores por 
tôda sorte de produtos pagando a contado quaisquer saldos de suas transações. 
O Vale tornou-se uma coletividade agricola. muito próspera do Oeste-Central, 
graças à agricultura mista que, até meio século ou um quarto de século atrás, 
tinha sido a riqueza principal do pais. Em face da enorme abundância de re
cursos que os rodeava, êsses colonos jamais suspeitaram que as condições do pais, 
algum dia, viriam a ser diferentes das que então existiam. 

Como o tempo, entretanto, á situação mudou; os trabalhos de amanho da 
terra, como meio de ganhar a vida, diminuíram .de intensidade, o mesmo acon
tecendo com as atividades rurala, sobrevindo, gradualmente, um periodo de cres
cente desassossêgo, mais tarde acelerado pela primeira Guerra Mundial, que, 
estimulando novamente as· atividades da região, apressou a sua ruina. 

A alta dos preços, causada pela guerra, incitou os agricultores do Vale a 
forçarem a terra a uma produção extremamente intensa, pois foram induzidos, 
durante aquêle período, a acreditar que se assim não fizessem, cometeriam um 
ato de falta de patriotismo. Todo pedaç0 de terra desbravado foi arroteado 
para cultivo. A lavragem da terra estendeu-se às partes mais elevadas das ser
ras; as clareiras e os trechos do solo cobertos de vegetação natural foram apro
veitados para pastagens. Muitos lavradores ainda Jovens compraram, a altos 
preç0s, terras dos agricultores já t'etirados da atividade, ao passo que outros 
especulavam, comprando e vendendo terrenos. Quase tôda a gente contraiu pe
sadas dividas, pois o dinheiro era abundante e o crédito fácil, uma vez que mui
tos dos banqueiros do pais supunham que êsses altos preços continuariam 
indefinidamente. 
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Fig. 13 - A erva, ao mesmo tempo que conserva o solo e a 4gua, produa: rendimento em dínhetro. 

Fig. 14 - llm plano de rotaç~ de culturas, conserva o solo · e a umtdade, varta os lucros e 
diminuí os ricos. 
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Essa falsa suposição culminou em desastre. Ainda hoje se não compreende 
bem tudo o que sucedeu. Certos fatôres nacionais, agindo fora do Vale, e dÇ>s 
quais seus habitantes não podiam ser culpados, combinados com outros fatôres 
dentro do Vale, atribuíveis aos que nêle viviam, deram lugar a um extraordinário 
decréscimo nas rendas dos agricultores, causando grandes perturbações a 
todos êles . 

Os habitantes do Vale não tardaram em compreender os fatôres destrutivos 
ali existentes e que lhes eram atribuíveis. Tiveram que reconhecer, entre outras 
coisas, que se estavam roubando a si mesmos, a seus filhos e a seus netos, com 
os seus métodos de exploração agrícola. 

Chegaram à conclusão de que um dos motivos pelos quais não estavam ob
tendo o resultado habitual de seus trabalhos, era porque a produção por hectare 
est~va diminuindo, devido, como pensaram, à menor fertilidade do solo resul
tante da absorção pelas colheitas dos elementos nutritivos do terreno. Verifi
caram então não lhes ser possível tomar qualquer medida, a não ser o emprêgo 
de mais adubos, o que lhes acarretava despesas. E isso não era tudo; havia 
coisa pior. Éles estavam despojando a terra da sua crosta fértil expondo-a a 
ser arrastada pela chuva, pela neve e pelo vento. Haviam derrubado florestas 
impiedosamente e, em alguns casos, queimado as árvores para mais fàcilmente 
ter acesso ao solo. Lançaram à pastagem tão grande. número de animais que 
até as ·raízes das ervas foram por êles devoradas. impedindo-as, destarte,. de 
crescer novamente. As águas de enxurro lavaram o solo de tal maneira que o 
deixaram sulcado, tornando impossível a lavragem da terra. As fontes e os 
riachos estavam secando a tal ponto que, em algumas estações, em certas gran
jas, não havia água suficiente para o gado, em conseqüência do que muitas das 
granjas estavam sendo abandonadas. 

Finalmente, os agricultores do Vale se reuniram para iniciar uma "Cam
panha de Salvação". É interessante notar como essas campanhas se iniciam, 
havendo sempre uma ou duas pessoas de vistas largas e de energia que dispen
sam alta consideração à coletividade de que fazem parte. 

F'tg , 15 - Boaquea, lagoas e um banho freaco num día de calor. 
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O dono de um barracão, aconselhado pelo agente distrital, leu alguns li
vros sôbre conservação do solo e observou o que se po<!eria fazer para salvar 
e melhorar o Vale. Durante algum tempo não se falou de outra coisa senão de 
erosão e águas freáticas, lavoura em curvas de nível e cobertura vegetativa, 
açudes e irrigação suplementar, eletricidade, água tmcanada e banheiro nas fa
zendas. Os agricultores conversaram com o agente distrital e, na sua companhia, 
foram à Escola de Agricultura onde assistiram a conferências, e, ao voltar, trou
xeram boletins sôbre o combate da erosão, agrimensura e outros assuntos seme-
1hantes. Mesmo antes de compreenderem que isto era alguma coisa mais do 
que uma fantasia passageira, êles despertaram o interêsse de todos os habi
tantes locais, no sentido de se organizarem para combater a erosão e para cuidar 
da conservação da água e do solo. Os especialistas da estação experimental vi
zinha e do govêrno prestaram seu concurso na elaboração de um ·programa 
para êsse fim. 

Agora, ao visitar-se o· Vale, deve ir-se devagar e tomar nota de tudo. Ao 
chegar a uma certa altura, convém parar e descer do automóvel, olhar em tôrno 
.e contemplar a prosperidade que se patenteia de todos os lados. Ver-se-ão flo
restas, algumas ainda na primeira fase de crescimento,..e muitas lagoas; aqui e 
ali, trechos de terra cobertos de ricas pastagens: e exc!lente gado pastando; e, 
de todos os lados, magníficas terras de cultura, ostentando viçosas lavouras e 
pomares com árvores carregadas de frutos. Só são cultivadas as terras férteis, 
de ladeiras suaves; as outras terras, da qualidade imediata, -são utilizadas para 
pastagem; e a maior parte das terras restantes são aproveitadas no plantio de 
árvores e de várias espécies de arbustos frutiferos. Muitas fontes naturais rea
pareceram, e, nos regatos, corre agora água mais abundante durante os meses 
de verão. 

Visite-se uma das fazendas, percorrendo-a lentamente. Nenhum de ·seus 
donos oporá dificuldade; pelo contrário, sentir-se-á orgulhoso de que a visitem. 
Ver-se-á aqui e ali, lavragem· em curvas de nível, terraços e plantação em faixa, 
forma pela qual são agora plantados arbustos que produzem frutas e b;.gas, 
alguns para os pássaros e outros para consumo. Além disso, também ha po-

Fig. 16 - P4ntanos, terras encharcadas constituem a atraçaÓ das aves Bilvestre11. 
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mares. As prêsas de eotab1llzação das águas estão concorrendo para que se ni
velem ràpldamente velhos barrancos, podendo notar-se por vêzes, existirem hoje 
terras lavradas e plantadas onde antes havia um barranco. Noutros lugares 
plantaram-se árvores. Os agricultores, cujas terras foram destinadas à reflo
restação, mudaram-se' para melhores terras no fundo do Vale, e estão nova
mente prosperando. 

Em outras fazendas, localizadàs em pontos favoráveis, há pequenos açudes 
que, na maioria, não são permanentes, e apenas represam as águas até que 
estas se infiltrem bem no solo; muitos dêsses reservatórios, entretanto, são de 
caráter permanente, e servem para fornecer água para regar hortaliças e plan
tações de alto valor econômico durante a estação sêca, ou quando não chove 
na época apropriada, e também para fornecer água para os anima.is de criação, 
para os estábulos e para uso doméstico. Agua para beber é geralmente tirada 
do subsolo por meio de bomba. Algumas das fazendas vizinhas, ou abaixo do 
centro do Vale, que, por não estarem em local favorável ·não têm reservatório 
próprio, estão ligadas ao reservatório do centro . :msse reservatório, naturalmente, 
não parece tão grande, comparado com as grandes reprêsas para energia elétrica 
que há a jusante do ri1; mas é o maior reservatório do Vale e é mesmo cha
mado "a reprêsa gran<ftl" . :msse reservatório tem uma pequena central hi-

. dro-elétrica . 
Como é natural, em fins de verão. depois de ter sido tirada grande quanti

dade de água para irrigação, ·êsses reservatórios permanentes têm um nivel de 
água muito mais baixo do que depois das chuvas da primavera . Contudo, nunca 
chegam ao ponto de secar. As terras cobertas de matas e de pastagem parecem 
alimentá-los durante todo o verão, pois há nelas tantas fontes como havia antes 
da colonização do Vale, e os poços conservam-se cheios. 

Mas tudo isso não é obra só das florestas e dos campos. Por exemplo, pode 
notar-se que as estradas são bem niveladas e drenadas; mas também que, em 
alguns lugares, as águas da chuva do dia anterior; ainda se acham retidas nos ... 
valados. Um sistema de anteparos de uns 38 ou 45 centimetros de altura, ou 
valetas de admissão para as sarjetas; retardam o escoamento de parte das 
águas, evitando que escorram inteiramente para o rio e sigam na corrente. 
:msse sistema de anteparos permite que a água retida se infiltre. Os técnicos 
expllcaram aos agricultores que não deviam deixar tôda a água correr direta
mente para o rio, mas que represassem ·a maior quantidade que pudessem, a 
fim de deixá-la penetrar no solo. Diz-se que os habitantes da povoação, situada 
no ponto de confluência do pequeno com o grande rio, notam ali uma diferença 
na corrente: as enchentes da primavera não atingem tão graride altura, e 
no verão as águas não baixam muito e são claras . Segundo se diz, os habitantes 
também podem agora pescar novamente e deleitar-se com passeios de barco; 
e, quanto à pesca, não há dúvida de que o povo do Vale está obtendo bons 
resultados. 

Depois de ter-se dado um passeio pelos campos devem visitar-se os edi
fícios e a leitaria da fazenda. Há grande abundância de água fresca corrente 
e as casas estão providas de água corrente para uso na cozinha e de um ba
nheiro completamente instalado. E quando se pára nas casas ao longo da es
trada, que recebem turistas, ver-se-á uma coisa fora do comum - banheiros 
com chuveiro. · 

Desde que foi instalado o serviço de energia elétrica a vida no Vale é como 
a vida que se goza na cidade. Os habitantes tiveram que esperar muito tempo 
por êsse melhoramento, mas afinal, conseguiram-no , Ao avançar-..se pela es
trada, podem ver-se linhas de distribuição de corrente. ·Além de confortàvel
mente iluminadas à noite, as casas possuem geladeiras, máquinas de lavar 
roupa, . máquinas de engomar e outros petrechos para .uso tloméstico, e tôdas 
elas têm um rádio. Alguns agricultores possuem fogões elétricos; porém, mais 
para o. sul, é muito maior o número de casas que os têm. Para os homens que 
trabalham no campo, há luz elétrica nos estábulos, e êstes, juntamente com a 
leitaria e o bebedouro dos animais, recebem água do reservatório ou do riacho, 
fornecida por bomba movida a eletricidade . As fazendas, em sua maioria; pos
suem máquinas elétricas portáteis para vários mtsteres, tais ctlmo serrar ma
deira, cortar palha para armazenar ou moer grãos para ração do gadô. 

A energia elétrica consegue-se de duas fomas : durante grande parte do 
ano, obtém-se de ·uma Pequena central do reservatório do Vale; mas no verão, 
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Fig. 17 - Bápi4os ribeiros, remcin8o8 umbroso8 e o convtte de frre8'8tf11et8 truta8. 

quando a água é de muito maior valor para irrigação, os fios condutores são 
ligados à estação hidro-elétrica da companhia, instalada mais abaixo na mar
gem do rio. A principio a companhia não quis aceitar êsse método; mas depois, 
como nessa região do pais tôdas as linhas estavam ligadas à sua· estação e como 
os habitantes do Vale estavam no firme desejo de ter eletricidade, achou que 
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era bom negócio. A coisa mais importante, naturalmente, era a redução de t?-
rlfas, mais evidéntemente, cada redução feita nos preços, foi' de vantagem para 
tõdas as partes interessadas - os consumidores, a companhia e os negociantes 
de material elétrico. · . 

Ao chegar à povoação, encontra-se uma comunidade interessante e fora do 
comum. É pequena, e ainda não foi elevada à categoria de vila. Consiste em 
meia dúzia de pequenas fábricas, duas ou três casas comerciais retalhistas· e 
de umas 25 a 30 casas de moradia. Os visitantes, na maioria, ficam surpreen
didos ao encontrar uma povoação tão pequena com tantas fábricas; mas o esta
belecimento destas, ao que parece, foi o corolário natural da abundância de 
energia elétrica barata e de que os agricultores locais estavam cuitivando uma 
maior variedade de produtQ§ agrícolas. Em grande parte, deve-se a existência 
dessas fábricas aos agricultores porque, na execução de seu programa de me
lhoramentos dos processos agrícolas, descobriram quanto poderiam realizar . tra .. 
balharido unidos. As pequenas fábricas agora dão saída a alguns dos producos 
agrícolas; dão emprêgo regular a muita gente e trabalho parcial a um maior 
número de operários. Certas emprêsas como a pequena serraria, a fábrica de 
manteiga e a serralharia, que já é uma oficina importante, são emprêsas q~ 
haviam desaparecido e voltaram agora à atividade. O novo moinho de trigo 
que só fabricava o tipo comum de farinha branca, está agora fabricando um 
tipa de farinha de trigo integral, e não compete com os grandes moinhos das 
cidades; tem a sua própria marca de farinha e mercado onde ~olocar tôda a 
sua produção. O mesmo se poderá dizer da fábrica de conservas de frutas. 
Uma inspeção dessa fábrica convencerá o visitante de que as geléias e conser:. 
vas de frutas e de legumes e a conserva de puré de maçã, são o que há de mais 
parecido ~om produtos dessa espécie fabricados em casa. Por sua vez, também, 
a fábrica de salsichas e de carnes prensadas tem suas próprias marcas regis
tadas, e além de vender os seus produtos nas cidades vizinhas, também satisfaz 
pedidos pelo correio. O mercado aceita prontamente tôda a produção dessas fá
bricas, devido aos altos padrões de quali"dade mantidos pelos operários que fa• 
bricam os produtos, cuja matéria prima, da melhor qualidade, provêm inteira.: 
mente do Vale. · 

O visitante deve passar uma noite na Hospedaria do Vale. Embora esta nãó 
seja de vistoso aspecto, é, todavia, atraente e asseada, e a comida que ali servem 
é algo que o hóspede veriflcará por si mesmo. Merece a pena deter-se, pois en.:. 
contt'ará boa pescaria; e, antes de partir, faça êle uma visita à piscina onde a 
criançada anda nadando, e ao local destinado aos piqueniques. onde, provàvel
mente, verá várias familias merendando ao ar livre. Depois de um sono repa
rador, o v!sitante ficará com desejos de voltar um dia a visitar o Vale. 

Não é possível narrar tudo quanto haveria ainda a dizer; mas o que ficou 
dito dará uma indicação dos motivos por que o Vale vive próspero e feliz, e 
como o esfôrço coletivo para êsse fim obteve a sua recompensa. . 

. ' 

--

t:Bie "Boletim", a "Bevi11ta Bra1llelra de Geosnfia" e a• obras da "Blblioteea Qeocrãflea 
Brasileira" eneontram-se à venda nas prlnelpala. livrarias do pais e na Seeretarla Geral : 

do Conselho Nacional de Geocratia - Avenida Beira-Mar, <l36 - Edltlclo Ipai;u - Blo de 
~anelro, D .F. · · · · · · 



Resenha. e Opiniões 

Importância econômica da oceanorra
fia física e da geologia submarina "' 

A oceanografia é o estudo dos ocea. 
nos, constituindo uma ciência muito 
vasta que faz apêlo a um grande núme
ro de conhecimentos variados. Dividi
mos freqüentemente em aois ramos dis
tintos: oceanografia física e oceano
grafia biológica. A primeira estuda a 
fisica e a quimica da água do mar, os 
fenômenos das marés, e regime das cor
rentes, os efeitos do mar sôbre os lito
rais, enfim a constituição dos fundos 
oceânicos. A segunda consagra-se ao 
estudo dos sêres vivos que têm a água 
do mar como habitat. Por conseguinte 
a oceanografia física estuda o meio a 
oceanografia biológica estuda os sêres· 
que aí vivem. 

A primeira vlsta, a oceanografia 
física, parece uma ciência ingrata, não 
se vendo imediatamente sua utilidade 
prática., porém, suas aplicações são múl
tiplas, e está contribuindo no presente 
ao desenvolvimento de vários setores 
econômicos e técnicos. 

I - Os produtos extraídos da água 
do mar. · · 

A água do mar contém em média., 
35 gramas de sais dissolvidos em um 
quilograma de água. li: o cloreto de só
dio que predomina, porém, a água do 
mar contém mais de quarenta elemen
tos, entre os quais alguns muito raros, 
como o radium e o ouro. Lamentàvel
mente o fraco teor dêsses dois corpos, 
não permite atualmente sua extração. 
O sal marinho (cloreto de sódio), o de 
magnésio, o bromo e a potassa estão 
sendo explorados industrialmente em 
vários paises . 

A indústria da extração do sal ma
rinho da água do mar já era conhecida 
na antiguidade, sendo o primeiro pro
duto que o homem aprendeu a retirar 
dos oceanos. Com o decorrer do tempo, 
os processos de extração foram varian
do um pouco em seus princípios. 

• Artigo publlcado, ortglnàrlamente, ln 
" Rapport d'actlvlté duentre de Recherches et 
d 'Etudes Oceanographlques, traduzido para o 
português pelo Prof. Antônio Teixeira Guerra; 
da Divisão de Geogra!la. 

B .G . -5 

A indústria -do magnésio se desen
volveu no decurso da última guerra, 
quando os anglo-saxões verificaram que 
os principais jazigos estavam nas mãos 
dos alemães, ou de seus aliados. O 
principio da extração do magnésio da 
água do mar é multo simples: alcali
za-se a água e· o hidrato de magnésio 
se precipita. Utiliza-se geralmente a 
cal como álcali, pois ela é pouco custo
sa e pode ser fabricada a partir dos cal
cários, nos locais mesmo de extração. 

A primeira., tentativa para extrair 
o magnésio da água. do mar, foi feita 
em 1927, em São Francisco. Em 1940, 
seis usinas foram instaladas no litoral 
dos Estados Unidos, produzindo quase 
300 000 toneladas de magnésio por ano. 
Na Inglaterra funcionam quatro usinas 
qu.e produzem anualmente 120 000 to-· 
nela.das de magnésio. 

Na França uma usina modêlo (pro.. 
cesoo Seailler e Legendre) foi instala
da. em Sête e uma outra, muito impor
tante, está prevista no gôlfo de Foz . 
Esta última deverá produzir anualmente 
40 000 toneladas de magnésio, o que 
permitirá libertar a França dessa im
portação. 

No decorrer da primeira guerra 
mundial · foram efetuados os primeiros 
ensaios para a extração do bromo da 
água do mar. No inicio da guerra os 
aliados não recebiam mais bromo, das 
minas de Stassfurt, e tinham necessi
dade urgente para a fabricação de ga
ses de combate. Após a guerra, esta ne
cessidade desaparecera, sendo abando
nadas as instalações industriais . Porém, 
antes da última guerra, a descoberta 
das gasolinas antidetonantes, emprega
das na aviação, forneceram ao bromo 
uma renovação na atualidade, devido 
ao fato dêle entrar na fabricação dos 
produtos que permitem elevar o índice 
de octana das gasolinas ordinárias. 

Uma primeira. usina foi instalada 
em 1916, em Zarzir, no sul tunisiano. 
Ela funcionou durante dois anos e pro
ziu 1 000 toneladas de bromo. Os in
glêses extraem atualmente bromo das 
águas do mar Morto. 

A extração da potassa da água do 
mar é uma indústria muito recente. , 
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A última guerra privou os aliados das 
potassas de Stassfurt, além do mais 
o perigo da falta de alimentos pelas 
dlficuldades da existência dêsse adubo, 
levou a outras pesquisas nos sais de 
potássio. 

1: nas águas do mar Morto que os 
inglêses procuram a potassa, enquanto 
os noruegueses estão procurando um 
processo que lhes permita utilizar as 
águas oçeânicas do seu litorál. 

A França propôs a construção de 
uma importante usina em Zarzir que 
permite extrair anualmente 20 a 25 000 
toneladas de sais de potássio e podendo 
fornecer simultâneamente 500 a 700 to
neladas de bromo e 450 000 toneladas 
de cloreto de sódio em diversos estados 
de pureza. 

Não há nenhuma dúvida que, das 
novas técnicas que possam vir a ser 
melhor fixadas, novos produtos pode
rão ser extraídos do mar. 

II - O mar fonte de energta. 

O mar é uma grande fonte de pro
dutos úteis, e também uma fonte de 
energia. 

. Quem não se recorda das espetacu
lares tentativas realizadas antes da 
guerra para utilizar as diferenças de 
temperatura entre a superfície e o fun
do dos mares, e criar assim centrais 
térmicas de grande potência, capaz de 
enviar corrente elétrica a milhares de 
qullômetros? 

Desde o fim da guerra que os tra
balhos foram retomados neste domí
nio e dentro em breve unia usina mo
dêlo vai ser instalada em Abidjan, no 
litoral da costa do Marfim, pois nesta 
região, existe próximo da costa, uma 
importante fossa submarina que permi
te chegar ràpidamente a grandes pro
fundidades, sendo assim fácU puxar a 
água fria que deve constituir a fonte 
fria do motor térmico, enquanto a fon
te quente será constituída pelas águas 
-superficiais onde a temperatura é 
muito elevada por causa da .latitude. O 
grave problema a ser resolv.ido consiste 
na reallzação prática de um tubo que 
deve ir apanhar a água fria em profun
didade. :tl:ste tubo é submetido aos efei
tos das correntes, das marés e sobretu
do das vagas. :tl:le deve ser ao mesmo 
tempo flexível e rígido, e não deve se 
arrastar sôbre as asperezas da margem 
ou do fundo submarino. Deve ainda po
der resistir às mais· fortes tempestades. 

Muitas dessas dificuldades já fo
ram resolvidas, sendo provável que a 

instalação poderá funcionar com êxito 
desde que seja posta em execução. Dis
pomos aí de uma fonte de energia con
siderável, e a 'hulha azul será capaz 
de rivalizar um dia com a hulha branca. 

Nas regiões onde as amplitudes das 
marés são consideráveis, é possível 
pensar na utilização dessas diferenças 
de nível assim criados pela água, re
tendo as que entram num estuário por 
uma barragem apropriada. 

Existe na França, um projeto gran
dioso que consiste em barrar a embo
cadura do Rance. Neste trecho do li
toral francês, as amplitudes da maré 
vão além de 13 metros. :tl:ste projeto 
está ainda no estado preliminar de pes
quisas. Pensou-se em construir uma 
barragem que seria fechada nas marés 
baixas. Aí temos também uma fonte 
de energia considerável, porém os tra
balhos estão menos avançados que no 
domínio da energia térmica das marés. 

III - Proteção do litoral. Constru
ção dos portos. Construção de canats. 

Ao longo do litoral, observa-se uma 
luta perpétua entre as terras e o mar. 
E é por isto que assistimos e1osão num 
trecho da costa e sedimentação no ou
tro. Esta partida ou chegada de sedi
mentos pode representar para o homem 
e suas instalações inconvenientes gra
ves, e causar algumas vêzes catástrofes. 

As costas rochosas estão em geral 
ao abrigo da erosão, mas as costas bai
xas, e principalmente as praias, estão 
em perpétua evolução. 

O mar, pelo jôgo das vagas obliqu~s. 
ou algumas vêzes pelas correntes cos
teiras, transporta as areias, e êste des
locamento se manifesta por uma erosão 
em um ponto determinado, compensa
do por uma sedimentação em outro 
ponto da costa, geralmente pouco dis
tante do primeiro. Se o homem tiver 
estabelecido instalações industriais ou 
habitações sôbre tal costa, estará arris
cado a ficar distante do mar, ou então, 
o caso oposto, pode ser registrado isto 
é, das construções serem destruídas pe
las águas . Seria fácil multiplicar os 
diversos exemplos da ação marinha 
ocasionando milhões de desgastes. 

Os problemas a serem resolvidos no 
caso da construção ou do aumento de 
um pôrto são similares. Torna-se ne
cessário impedir a penetração das va
gas nas bacias, e evitar as invasões de 
de areia e vasa. O primeiro item é re
lativamente fácil de ser resolvido atual
mente, pois a técnica das experiências 
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hidráulicas em modelos reduzidos per
mitiu fixar com precis.ão a forma e 
as dimensões que serão 'dadas às obras 
para preservar o interior do pôrto, da 
penetração da vaga. Porém, antes das 
experiências. em modelos reduzidos de
ve-se pedir ao oceanógrafo que determi
ne a .direção e a amplitude da vaga, 
a topografia do fundo submarino a na
tureza das correntes litorâneas e as ca-
racterísticas das marés. · 

Quando tentamos a resolução dos 
problemas de aluvlonamento ou enva
samento encontramos dificuldades con
sideràveis, e as experiências em modelos 
reduzidos não são suficientes, pois se 
há slmllltude dinâmica sendo fácil o 
estudo das vagas, tem-se muito mais 
dificuldade quando se necessita fazer 
intervir em sedimentos cujas dimen
sões são impossíveis de serem reduzidas. 
A função do oceanógrafo toma-se mui
to importante, precisando efetuar na 
região onde deverá ser construido o 
pôrto, pesquisas bem fundamentadas 
sôbre a origem, a natureza e as dimen
sões dos sedimentos, sua propagação e 
sua descarga no periodo de calma ou 
de tempestade. Seria fácil multiplicar 
os exemplos onde estas pesquisas foram 
negligenciadas e as instalações portuá
rias ficaram ràpidamente inutilizadas 
pelo aluvionamento ou pelo envasamen
to. Toma-se suficiente assinalar o caso 
do Port-Jerôme, no estuário do Sena, 
que em 10 anos, se transformou numa 
montanha de vasa (lôdo ou lama) sô
bre a qual a vegetação se instalou. 

VI - A pesca 

Os problemas concernentes à pesca 
são do dominio da oceanografia bioló
gica, mas o estudo do meio onde .vive o 
peixe, compete à oceanografia tisica. 

Cada espécie de peixe procura água 
que tenha uma temperatura e uma sa
linidade bem determinada. Cabe ao fi
slco fornecer ao biologista os dados sõ
bre as características da água do mar 
em tôdas· as épocas do ano, e em tôdas 
as regiões onde se pratica a pesca. 

Para a pesca com a rêde, o ocea
nógrafo deve fornecer aos pescadores, 
a topografia exata do fundo submarino, 
com a posição dos acidentes, tais como: 
rochedos, picos ou recifes aos quais as 
rêdes podem ficar agarradas e portan
to perdidas. A natureza do fundo sub
marino deve ser conhecida com exati
dão 'e é ai que intervêm o geólogo e o 
petrógrafo. 

A impo:r;tância do planalto conti
nental não escapou aos p.mericanos do 

norte que o anexaram, ganhando pa-· 
cificainente um território submarino de 
superfície quase quatro vêzes superior à 
da França, ou seja quase 2 000 000 de 
quilômetros quadrados, cujas prospec
ções estão sendo feitas sistemàticamen
te. Esta zona oceanográfica clàsslca
men te conhecida como o trecho que vai 
do nível do mar até as profundidades 
de 200 metros, e sobretudo a faixa de 
movimentação dos submarinos mas 
também das pescas marítimas. 

A exploração slstemãtléa do planal
to continental deve ser conduzida se
gundo diferentes pontos de vista: 

- Topografia, natureza do fund<>; 
- Repartição dos sedimentos e suas 

espessuras; 
- Riqueza dos elementos nutriti

vos; origem dêsses elementos. 
- Cartografia do planalto conti

nental segundo diferentes pontos de 
vista. 

V - Transformação dos sedimen
tos martnhos em tf!rras de cultura. 

Algumas zonas litorâneas são ca
racterizadas pelos sedimentos mari
nhos recentemente exondados ou por 
depósitos inter-continentais suscepti
veis de· serem exondados pela execução 
de trabalhos apropriados. ~ simples re
corclar as realizações holandesas, neste 
domínio," para se ficar convencido da 
grande importância econômica, na es
cala de grandeza nacional, e do estudo 
das condições de sedimentação em tais 
zonas litorâneas. Problemas análogos 
são encontrados nas regiões tropicais 
e subtropicais (costa das Guianas, costa 
da Guiné, por exemplo onde a formação 
de polders de antigas vasas marinhas 
ou flúvio-marinho pode dar excelentes 
terras para o arroz) •. 

VI - Sedimentos marinhos org(J.
nicos e as rochas ~'matrizes" d·o petró
leo. 

A matéria orgânica que compõe a 
massa planctônica não é completamente 
oxidada na água do mar; ela se acu-. 
mula nos sedimentos, onde constitui 
uma das fases componentes. No melo 
dêsses sedimentos intervêm bactérias 
numerosas, aeróbias e anaeróbias, com 

• N. T. Problema grave a ser soluclona
·do na bacia amazônica é o da agricultura. 
Uma das soluções apontadas pelo Prof. P. 
Oourou é o do cultivo das áreas de várzea l 
semelhança do que se faz em outr!lll partes 
do múndo como na Indochina Francesa, na 
Holanda e nas Guianas. 
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metabolismos complexos, que tendem 
finalmente a transformar tôda a ma
téria orgânica inicial em um produto 
próximo dos hidrocarbonetos. $:ste te- . 
ma de pesquisas, cuja importância eco
nômica não nos escapa e que faz par
te do domínio da pesquisa pura, rece
beu uma atenção especial por parte 
do Instituto Americano de Petróleo, que 
fêz um parágrafo de seu Plano Geral 
de Pesquisas (projeto 43A). Trabalhan
do neste campo o bacteriologista ame
ricano Zobell deu à indústria america
na um processo bacteriológico que per
mite libertar hidrocarbonetos de cer
tas rochas, que se impregam, cuja ex
plotação é muito difícil no estado di
fuso. 

As pesquisas de "geomicrobiologia 
marinha", também chamada de "fisio
logia dos sedimentos marinhos" inte
ressam diretamente ao Instituto Fran
cês do Petróleo, e devem ser portanto 
integrados no plano mais geral do es
tudo do meio marinho. 

VII - Fenômeno de corrosão no 
contacto dos sedimentos marinhos. 

A corrosão da água do mar foi ob
jeto de grandes pesquisas na França 
e no estrangeiro, para chegar-se à rea
lização das pinturas anti foultng, deve 
ser continuada pelo estudo dos fenô
menos de corrosão no contacto dos 
sedimentos marinhos, onde as condições 
físico-químicas e a "população micro
biológica" são ainda mais complexas 
que na água do mar. Todo progresso 
no estudo dos fenômenos de corrosão 
deve interessar aquêles que são chama
dos a colocar, no solo submarino, cabos, 

'canos ou outros instrumentos. 

VIII - Sedimentos marinhos e te-
rapêuticas. · 

As vasas marinhas, ricas em maté
ria orgânica e elementos radioativos 
são utilizadas racionalmente ou instin
tivamente em alguns países (U.R.S.S., 
Alemanha, etc.) como agentes terapêu
ticos. Será necessário precisar o valor 
·terapêutico e determinar a prescrição. 

O papel do oceanógrafo-físico, to
mado no sentido mais amplo do têrmo, 
é de se ocupar dos aspectos físicos, 
químicos e geológicos, que dizem res-
peito ao mar. · · 

Numerosos países compreenderartl 
esta importância e fundaram vários inS
titutos, tais como nos Estados Unidos, 
·Inglaterra, Pàíses Escandinavos, etc. 

Oceanógrafos e geólogos especlall-

zados nas ciências do mar, trabalhan
do em equipe, não sómente trarão 
grande contribuição à ciência, mas re
solverão todos os dias, os problemas 
práticos que lhe serão apresentados a 
solucionar. Parece algumas vêzes que 
tais pesquisas têm apenas interê8se 
científico, porém com a última guerra 
vimos suas aplicações imediatas. Quem 
poderia pensar que o conhecimento 
da velocidade da propagação do som 
nas águas do mar e as variações de 
temperatura com a profundidade, fôs
sem dados indispensáveis para preci
sar o funcionamento de um dispositivo, 
para a localização de submarinos ini
migos por intermédio do "Asdic"? Po
deríamos citar muitos outros exemplos 
semelhantes a êste. Tôdas as pesquisas 
oceanográficas devem ser seguidas e 
encorajadas, pois, o mar constitui uma 
inesgotável fonte de riquezas e energia. 

A França, está no presente, em si
tuação difícil com a falta de laborató
rios, de prédios, de material e de pessoal 
experiente para a oceanografia física 
é geológica. Os créditos ou subvenções 
que poderiam ser atribuídas às pesqui
sas da oceanografia física e .geológica, 
a formação de técnicos e pesquisadores, 
seriam justificadas ràpidamente pelos 
resultados práticos que se obteriam nos 
diversos domínios da vida. econômica 
do país. 

C. Francis-Boeuf e V. Roman<>Osky. 
-+c 

O Rio Grande do Norte na Cartografia 
do século XVI • 

Os historiadores quase não aludem 
às terras dêsse pedaço do Brasil no de
correr do século, a não ser para se re
ferirem à concessão de uma capitania 
a João de Barros e Aires da Cunha, em 
1934, que, partiria do limite seten
trional da de Pêro Lopes de Sousa, 
na baia da Traição e correria cem lé
guas pela costa afora, extensã,o esta que 
teria fim já no litoral atualmente cea
rense, cobrindo tôda a área correspon:.. 
dente à futura capitania e distrito do 
"Rio Grande", mais tarde província e 
estado do Rio Grande do Norte, não só 
na orla marítima, como para o interior, 
uma vez que neste sentido poderia ir 
até topar a "Linha de Tordesillas", se 

• Conferência proferida na se881!.o do Ins
tituto Histórico e Geográfico do R. G. do 
Norte, dia 22 de outubro de 1949, pelo sócio 
correspondente José :Moreira Brandl!.o Castelo 
Branco, publicada na Revista daquela 1n11tltu1-
.ção. Vol. XLV-::P.VII de 1948 a 1950, de onde 
a extra!mos para. transcrição nesse mensário. 

, 



• 

• 

RESENHA E OPINIÕES 957 

pelo caminho não se chocasse com al
gum organismo político, como aconte
ceu no século seguinte, ao ver-Se en
volvido pelas capitanias do Ceará e Pa
raíba, que a restringiram, estâ na sua 
natural expansão para o oeste, e aque
la dilatando-se ao sul. 

Terras da antiga Potiguarânia jã 
eram percebidas em 1499, segundo al
guns escritores, por Afonso de Hojeda, 
o qual teria estado em frente ao delta 
do Açu, porém, Manuel Ferreira No
bre (1877) e a Câmara municipal do 
Apodi (1881) informavam que Hojeda 
e seus companheiros Américo Vespúcio 
e João de La Cosa chegaram à foz do 
rio Apodi a 24 de Junho de 1499, fun
dando os primeiros estabelecimentos de 
uma povoação, que tomou o nome de 
"MissãO de S. João Batista do Apodi", 
conforme Ferreira Nobre, e de uma "al
deia de- indios Paiacus", da qual se ori
ginou a vila de Apodl, de acõrdo com 
os informes da entidade municipal alu
dida. 

No entanto, Hojeda, nessa via
gem, segundo estudos mais apura.dos 
da matéria, quedou-se pelos mares se
tentrionais, não se aproximando sequer 
do delta amazônico, de sorte que, de 
forma alguma, poderia ter avista.do o 
litoral riograndense e multo menos de
sembarcado e fundado povoações. 

Derruídas, destarte, tais lendas, de
vemos admitir como verossímil a explo
ração da nossa costa, ao noroeste do 
cabo de S. Roque, no último ano do 
século XV, por outros navegadores da 
mesma origem: Vicente Pinzon e Dio
go Lepe. 

:!!: certo que historiadores lusitanos 
da envergadura de Jaime Cortesão, Ga
go Coutinho e Duarte Leite recusam a 
êsses nautas castelhanos o titulo de pre
decessores qe Cabral, mas, têm sido re
batidos com bons argumentos por es
critores nacionais, como Marcondes de 
Sousa e Pompeu Sobrinho, para falar 
sômente nos · mais recentes. 

Há grande controvérsia sõbre o 
ponto a que corresponde o cabo de 
Santa Marta de la Consolacton, a que 
chegou Pinzon. Querem uns que seja 
o cabo de Santo Agostinho, ou a ponta 
de Calcanhar, ao passo que outros indi
cam como provaveis as pontas de Mu
curipe, Grossa ou da Jabarana, no 
ceará. 

O barão do Rio Branco a identifi
ca com a ponta do Calcanhar e Orville 
Derby apenas adianta que "seria algum 
promontório ao oeste do cabo de São 
Roque". 

Qualquer das hipóteses não exclui 
o litoral riograndense das vistas do ex
plorador castelhano. Rio Branco fixa 
num ponto conhecido da nossa costa e 
Derby não a recusa, uma vez que o pon
tal por êle indicado fica a oeste do de 
São Roque. 

O historiador cearense T. Pompeu 
Sobrinho, entretanto, contesta o as
sêrto do barão, alegando: 1.0) que a 
ponta do Calcanhar "já está situada 
um pouco dentro do canal de São Ro
que, no qual a navegação é muito peri
gosa para os pilotos que dêle não têm 
suficiente experiência; 2º) - "não te
ria sido possível à frota de Pinzón avis
tar a ponta do Calcanhar, baixa e pou
co perceptível, ante11 de tê-lo feito a 
outros pontos da costa muito mais evi
dentes, por perto dos quais teria que 
passar para ali chegar". 

Não se afiguram procedentes as 
razões aponta.das, porque não havia ne
cessidade de penetrar no canal aludido 
para se avistar a ponta. Quem viaja. 
por fora do mesmo divisa grande parte 
da costa, principalmente as saliências 
da terra, e, se por acaso quisesse de
mandá-la, fácil seria, uma vez que, jus
tamente, em frente a Calcanhar, o es
parracho, que vem desde o cabo de São 
Roque, desaparece deixando uma en
trada de doze milhas de largo, com vin
te e dois a vinte e seis metros de fundo, 
sem embaraço algum à navegação. 

Além disso, a ponta do Calcanhar { . 
não é tão baixa. O prático Filipe Pe
reira indicando um roteiro de Natal a 
Fortaleza, por fora do canal de São 
Roque, fala no rumo que se deve to-
mar até avistar a ponta aludida e o 
nosso coestaduano, o comandante João 
Sabino da Silva, velho lôbo do mar, 
respondendo a um questionário que lhe 
fiz sôbre êsse litoral, afirmou ser a 
mesma "visível de uma distância apro
ximada de 15 milhas de qualquer posi-
ção, inclusive do lado externo dos par
rachos". 

Quem conhece o areal desprotegido 
eficientemente contra a ação dos ven
tos S E ~ E S E reinantes na região, 
cuja intensidade é superior à dos es
tados vizinhos, chegando a ~ua veloci
dade, em Natal, a mais do duplo do 
que a observada na Paraíba e Olinda e 
presumindo-se que outrora esta veloci
dade houvesse sido .bem maior, origi
nando dunas e morros como os de Gua
rapes, a 16 quilômetros da costa, subin
do até 110 metros de altura, conforme 
observa o "capitão M. Morais, no seu 
"Características do relêvo nordestino" 
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(Bol. Geogr., 27, 1945), e a grande alte
ração havida entre a praia de Areia
-Preta e a margem austral do Potenji, 
em menos de meio século, não poderá 
negar que o cimo arenoso do. promon
tório apelidado "Calcanhar" era, ou não 
mais altaneiro, no fim daquele século, 
há 450 anos? 

E tanto é admissivel esta possiblll
dade a de haver sido, diversa a topo
grafia e fisionomia locais que o prá
tico Pereira, §;penas, alude ser a ponta 
"de areia · coberta de arbustos e relva", 
ao passo que João Sabino, setenta anos 
depois, já anota haver bastantes árvo
res do lado do norte e ser escalvada na 
banda do sul. 

Convém, aqui, frisar a atraÇão que 
havia, no tempo da navegação de vela, 
por essa região, devido às correntes ma
ritimas e ventos. 

Já Vasco da Gama recomendava a 
Cabral que evitasse a navegação a E 
das ilhas de Cabo-Verde, afim de não 
ser arrastado pela corrente da Guiné 
e cair na zona das calmarias, conselho 
êste que o Almirantado Britânico e o 
Departamento Hidrográfioo dos Estados 
Unidos também dão aos navios que par
tem nos meses de abril e maio, da Eu
ropa Setentrional, para. além do cabo 
da Boa-Esperança. (J. O. Marcondes 
de Sousa - O Descobrimento do Brasil 
1946, pp. 190-1). 

Por outro lado, o navio não deve 
ser . dirigido muito para o sul, se não 
deseja que os alísios de SE o apanhem 
num ponto onde, tendo a. corrente 
equatorial pelo lado de proa, que dá 
para o vento, seja arrastado a sotaven
to do cabo de São Roque e obrigado a 
velejar para trás em tôrno dêsse for
midável obstáculo, para que não se de
bata semanas a fio na corrente equato
rial, ou tenha que voltar para o norte 
afim de novamente começar a dobrá-lo. 
(autor clt.) . 

Citam-se inúmeros, casos de embar
cações que partiam da Norte-América 
e da Europa em direção ao cabo da 
Boa-Esperança e foram arrastadas pe
lo movimento das águas ·e dos ventos 
de E para. O, indo chocar-se 1J.OS par
rachos da nossa costa, principalmente 
nos do canal de São Roque. • 

AlgWls, após debaterem-se inutil
mente por dias sem poder dobrar o ca-

• O Jornal do Comércio (Rio de Janeiro) 
no periodo de 1862 a 1870, regista doze nau
frágios nesses parrachos e pedras mais ao sul, 
sendo tOdas ali ~barcaQ6es oriundas da Eu· 
ropa e da América do Norte e destlnada11 a 
portos estranhos ao Braall. 

bo de São Roque voltavam ao hemts
fério N ., e só aÍCançando outra lon
gitude mais a E, conseguiam vencê
lo. Outros iam de encontro aos parra
chos dar vizinhança naufragando e 
despedaçando-se. · 

E se Rio Branco não fô&se feliz na 
sua identificação, não poderiamos re
correr a uma das outras pontas exis
tentes nessa região como lembra. Der
by: Santa Cruz, em cujo cimo há duas 
grandes ga.meleiras; Mata Caboclo, alta, 
coberta de mato escuro onde se desta
cam algumas árvores frondosas; Ga
meleira, visível a 16 milhasj Areias
Gordas avistável a 18 milhas; Três. Ir
mãos, formando 3 saliências com cabe
ças de pedra; Tubàrão, com certa ele
vação; d'o Mel, mui alta, com barreiras 
vermelhas e Redonda, sem ser preciso 
penetrar no Ceará, como faz o aludido 
historiador? 

Acrescenta Pompeu Sobrinho que, 
tratando-se de uma pequena ponta pou
co saliente, só notável porque assinala 
o ponto de inflexão do litoral, jamais 
seria incluída pelos nautas antigos na 
categoria de cabo, esquecendo que na 
"capitulação de 1501", em que se faz 
Pinzón capitão e governador das terras 
que descobriu, lê-se: "desde la dicha 
punta de Santa Maria de la Consola
cion". . . o que demonstra que os espa
nhóis chamavam indistintamente -
cabo ou ponta. 

Destarte, não nos parece incabível 
a hipótese de haver Pinzón descoberto 
terras do Rio Grande do Norte. 

Quando a Diogo Lepe, é bem ace1-
tável a sua estada pelas nossas costas, 
tanto que o planisfério de La Cosa, de 
outubro de 1500, já registrava o seu con- · 
tôrno e com tal esmero que o erudito 
Pompeu Sobrinho ao referir-se ao tre
cho riograndense diz: "é impressiona
doramente fiel" (Proto-Hist6rta Cea
rense, 1946, p. 95) . 

Nesse traçado, o cartógrafo deu 
apelidos a cinco acidentes topográficos 
considerados riograndenses, do ociden
te para o oriente: 1) "montes areno
sos" - correspondentes ao morro do 
Tibau e outros a oeste; 2) "r" de ba
ziabariles" - à foz do Açu; 3) "plaia 
de arena" - à ponta do Tubarão; 4) 
"p. termosa" - à ponta de Três Ir
mãos 5) "r" S - (não se podendo ler 
o resto do nome por haver aí um rombo 
no mapa). Talvez seja o "rio S. Julian" 
a que se referem os tripulantes da expe
dição no processo chamado Probanzas. 

O historiador cearense situa ainda 
em certas acidências sem denominação 
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a foz do rio Apodl, a ponta do Mel ou 
Redonda, a barra do Aguamaré e a 
ponta do Calcanhar, somando assim 
nove saliências ou reentrâncias da 
nossa costa. · 

O suposto rio S. Julian, situado en
tre "Calcanhar" e Três Irmãos, como 
o fêz Pompeu, -não passaria de algum 
riacho inslgnlflcante, mas se o trasla
dássemos para o sul de "Calcanhar" 
corresponderia ao rio de Touros, ou ao 
Punaú. 

Gaspar de Lemos, ao voltar a Por
tugal em 1500, afim de anunciar a des
coberta da ilha d,e Vera Cruz foi avis
tando terras multas vêzes "até o cabo 
de São Roque'', seguindo-se várias ex
plorações, umas oficiais, outras parti
culares, ao pais recém descoberto. 

João da Nova, que deve ter tocado 
no continente em abril de 1501, na sua 
viagem à tndia, para fazer aguada, pro
vàvelmente avistou terras entre os ca
bos de Santo Agostinho e de São Roque. 

André Gonçalves e Gonçalo Coelho 
cruzaram com a armada de Cabral de 
volta da índia, cêrca do Cabo-Verde, 
atingindo a nossa costa a 17 (ie agôsto 
de 1501, na Angra de São Roqúe, aonde 
demorou a esquadra uns oito dias. 

Por isso, êste dia chegou a ser de-: 
clarado feriado estadual, por decreto, 
de 27 de agôsto de 1890, por ser consa
grado à comemoração da descoberta. 
marítima do Rio Grande do Norte, ex
primindo a primeira comunicação com 
a terra pela civilização ocidental, atrl
buida. pelo citado decreto a. Américo 
Vespúclo, na esquadra de que fazia par
te. O decreto se acha assinado pelo go
vernador Joaquim Xavier da Silveira. 
Júnior. (Decretos do Govérno do Ena
do do Rto Grande do Norte, 1.ª parte 
- "Tlp. da Empr. Gráfica Renaud e 
e.a, 1896 pp. 72 a 74) . 

O escíltor contemporâneo A. Gal
vão regista ter essa expedição avistado 
terra na latitude de 5º austrais e cus
teou até 32° de latitude sul (C. Malhei
ros Dias e outros - História da Coloni
zação Portuguêsa do Brasil Pôrto, 
MCMXXI, vol. 1. p·. CXXII), como se 
vê nas proximidades do cabo .de São 
Roque, situado verdadeiramente a 50 
29'15' (Mouchez e Vital de Oliveira) . 

O historiador Pompeu Sobrinho 
procura demonstrar que es8a "Angra de 
São Roque" ficava situada "bem ao nor
te do cabo que depois recebeu esta de
nominação", amparando-se no "Esme
raldo de Situ Orbi", que o fixa a 3º 30, 
de latitude sul, na costa cearense, mas, 
fala também que Vespúcio dava para 

• 

a . latitude em que chegara. 5.º, e que 
"A opinião mais geral, que é também a 
mais simplista, leva ao cabo de São 
Roque". · 

Não seria absurdo que São Roque, 
angra ou cabo, sempre estivesse na cos
ta norte-riograndense. Não se podem 
levar muito a rigor é, por vêzes, nem, 
aproximadamente, as localizações fei
tas pelos cartógrafos daquelas eras. 
Agiam quase sempre por informações, 
sem ligarem grande atenção aos seus 
mapas, tanto que se notam em todos 
êles e mesmo nos dos séculos seguintes, 
grandes defeitos não só no tocante ao 
oontôrno da costa, como na fixação das 
coordena.das geográficas e situação dos 
topônimos, repetindo alguns autores os 
nomes dêstes, depois de intercalar pa
lavras que deviam estar noutros lugares. 

Na Angra de Todos os Santos, ha 
um êrro na latitude que excede de 2° 
40' a da entrada da verdadeira bala, 
na carta do aludido "Esmeralda" pon
do~a a 15°40' (Duarte Leite, in Htstória 
clt. vol. II, p. 422), quando deveria ser 
nas cercanias de 13º austrais; não sen
do seguro identificar qualquer ponto 
pela latitude que, em geral, carece de 
correção, neste e noutros · mapas da 
época. 

O êrro quanto a São Roque seria 
de uns 2 graus, menos, portanto, do 
q\le o da baia de Todos os Santos. 

Em Kunstmann III, as latitudes es.. 
tão tôdas erradas, sendo em Pôrto Se
guro e Monte Pascoal, o desvio de cêr
ca de 4 graus e maior ainda em Angra 
dos Reis, Ilha da Ascensão, subindo em 
Cabo Frio a perto de sete graus. (His
tória e vol. cits. p. 437) achando-se 
as latitudes dos lugares brasileiros nos 
mapas de Waldsemüller e Ruych mais 
exageradas do que as de Canério (p. 
438) . Esclarece o comandante Eugênio 
de Castro - "As representações car
tográficas antigas apoiadas em valores 
variáveis do grau: 14 ~. 15, 16 •1., 
17 Y2 e até mesmo de 21 léguas, iam 
encurtando portanto ou alongando a. 
representação gráfica dêsse setor da 
costa" (DiáriO de Navegação de Pêro 
Lopes de Sousa", v. II, 2.ª ed. p. 57). 

O almirante Roussin procedendo ao 
levantamento da costa brasileira, de 
Santa Catarina ao Amazonas, no prin• 
cipio do século XIX, mostra êsses erros 
e aduz que as informações concernentes 
a êsse litoral, referentes ao século do 
seu descobrimento, eram vagas e in
seguras, só começando a merecer algu
ma exatidão no decorrer da centúria se
guinte; limitando-se os primeiros ex-
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ploradores à descrição de suas con
quistas, cingidos como estavam ao uso 
de instrumentos de navegação imperfei
tos e a métodos insuficientes, pelo que 
só podiam organizar cartas defeituo
sas. E adianta que as observações as
tronômicas ainda no fim do· século 
XVIII, eram imprecisas, apesar do pro
gresso introduzido na hidrografia pelos 
portuguêses e outros navegantes, conti
nuando os mapas das nossas cartas 
inçados de coordenadas astronômicas 
inexatas. (Le Pilote du Bréstl, 1817, 
p. 32). . 

Quanto à "angra'', informa o práti
co Filipe Pereira haver, a cêrca de uma 
milha ao norte do cabo, "a enseaõa 
com um ancoradouro, a qual denomina
se do Cabo, ou Cajueiro, e vai até o mor
ro de Anéis Grandes (Vital de Olivei
ra), carta da costa do Brasil (1857-9, 
2.ª fôlha); começando a NE do mesmo, 
na distância de 6 milhas, os recifes, co
nhecidos pelo nome de "Esparrachos", 
formando o famoso canal de São Ro
que. Eis aí a "angra" falada e ainda de 
certo modo protegida pelo quebramar 
formado pelos parcéis, a nordeste, com 
uma entrada franca de 6 milhas de lar
go e o fundo apropriado a navios de 
maior calado do que os daquela época, 
onde a expedição poderia, melhor do 
que em outra qualquer enseada dessa 
costa, ter permanecido os oito dias, de 
que fala a história. 

· O mapa de Canério, que é de 1505, 
regista "Sam Rocho'', perto de 5º e o 
"Cabo de Sta. Croxe", que o ilustre es
critor cearense diz ser a ponta do "Cal
canhar" a cêrca de 8º de latitude sul. 
Já o de Cantino, de 1502, coloca "São 
Roque" nas proximidades de 2º e o 
"Cabo de San Jorge'', que deve corres
ponder ao de S. Roque, a uns 70 da U
nha equinocial. E assim poderíamos 
citar outros exemplos para demonstrar 
o risco de nos basearmos, sem outros 
fundamentos, nessas coordenadas seis
centistas. 

Depois de La Cosa, segue-se o mapa 
de Cantino que escreve abaixo do equa
dor apenas "São Roque" "S. Maria da 
Gracia", "Mte S. Vicente", "S. Maria 
da Rabida" e "Cabo San Jorge", afora 
uma porção de angras e pontas sem de
nominações. 
· Canério registra os mesmos no
mes escritos à moda italiana: "São Ro
cho" "Santa Maria de Gracia", "Monte 
de San Vicente", "Sta. Maria de Rabi
da" e "Cabo Sta. Croxe", achando 
Pompeu Sobrinho que sõmente os três 
últimos devem corresponder aos nomes 

de Tibau ou Serra Dantas, foz do Apodi 
e ponta do Calcanhar, respectivamente. 

No entanto, êle mesmo frisa que, 
nessas duas cartas, a linha equatorial 
emigra para o sul, deixando ao norte 
dela terras que realmente estão :vários 
graus ao sul (Obra clt . p. 105) e Or
ville Derby acha provável que a "San
ta Maria da Gracia" de Canérlo, abai
xo de São Roque, fôsse a barra do Rio 
Grande do Norte. 

Colocando Cantidlo, Canério e os 
dois Kunstmann o "Mte. de S. Vicen
te" ou "San Vicenzo" e "suincenso" a 
oeste de "Sta. Maria de Rabida" e sendo 
êste lugar contíguo à ponta do Calca
nhar, pensa o erudito Duarte Leite que 
pode ser "qualquer dos morros pouco 
elevados que correm desta ponta no es
paço dumas 50 milhas" (História cit. 
vol. II, p; 431) correspondente a algum 
morro entre Macau e Ponta do Calca
nhar (p. 439). 

Na verdade, nessa região Sá. morros 
litorâneos como o das "Areias Gordas" 
ou "Cajueiro" visível a 18 milhas, po
rém achamos mais provável que se trate 
da "Serra Verde", a qual se destaca 
desde "Ilha de Cima" até a enseada de 
Aguamaré, salientando-se na altura de 
Caiçara os elmos ponteagudos do Ca
bújis, avistáveis a 17 milhas e, entre a 
ponta do Tubarão e Macau, a serra do 
Mangue-Sêco visível a 21 milhas. Qual
quer, principalmente. a. primeira, por 
ficar mais próxima à de Calcanhar, po
derá ser identificada como sendo o 
monte de São Vicente. 

Nos chamados mapas de Kunst
mànn II e III (1502 e 1505) constam: 
"San Rocho" e "San Roq", "Santa Ma
ria de Agoadia" e Stam. datalaya", 
"monte de Suincenso" e "môte de Sabi
cerite", "S. Maria de rapida" e Stam.ª 
da . Rabeda", "capo de Sancta t" e 
"Cabo de Santo Agustinho''j respecti
vamente. 

o aludido Pompeu Sobrinho diz, re
ferindo-se aos três últimos nomes: "Tu
do isto ao que parece, na atual costa 
do Rio Grande do Norte". Se o cabo 
de "Sancta t" de Kunstmann II corres
ponder ao "San Jorge" de Cantino e 
do "Sta . Croxe" de Canério, situados 
na inflexão continental, pertence à 
costa rlograndense, mas se êle indica 
o "Santo Agustinho" de Kunstmann ID, 
como querem alguns historiadores, 
atendendo-se à sua latitude de 8º aus
trais, já fica em Pernambuco, e "Sta. 
Maria de Rabida" e "monte S. Vicente" 
poderiam demorar no litoral paraibano, 
passando "Sta. Maria de Agoadia" e 
"San Rocho" a serem identificados, res-
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pectivamente, como sendo a barra do 
Potenj i e o verdadeiro cabo de S. Ro
que, conforme aponta o douto Orvllle 
Derby. · 

Duarte Leite, referindo-se à carta 
de Kunstmann m, localiza Santa Ma
ria da Arrábida na ponta do Calcan~ar 
(Ob. cit. 437). 

Waldssmüller (1507) descreve a 
costa nordestina mais ou menos como 
Cantino e Canério; Ruysch 0508) pou
co adianta; Eggerton (1509 ou 10) re
gista o "R. Vazabariles" "r. de Luz", 
"montena verde" e os recifes de São 
Roque por meio de cruzes, parecendo 
que os nomes, a E do "vazabarlles", são 
referentes a locais riograndenses, por 
ser tido êste como tal. "Montena verde" 
lembra o monte de São Vicente dos por
tulanos Cantino, Canério e Kunstmann. 
Pela côr verde do monte, como lhe ape
lida Eggerton, deve ser a atual Serra 
Verde, visível do mar e que, talvez haja 
tido sem os pósteres saberem, êsse ex
pressivo qualificativo de "montena ver
de", demonstrativo do seu revestimen
to vegetal . 

O "r" de Luz deve ser o Aguamaré, 
ao sul do "vazabarlles" (Piranhas) in
dicando o nome o reflexo e intensidade 
da luz solar, quase equatorial, nas suas 
águas ou areias marginais. 

Freducci (1514 ou 15) desenha tôda 
a costa do Rio Grande do Norte sem 
nomes, escrevendo mais para oeste -
"Custa de s . Rocco". 

De 1505 a 1515, deve ter havido vá
rias explorações portuguêsas no nordes
te brasileiro, para que se possa explicar 
as novas denominações introduzidas 
nas cartas geográficas de Reinei, pai e 
filho, cêrca de 1516, os quais trabalha
vam juntos em Lisboa até 1519. 

No tocante ao Rio Grande do Norte, 
registraram, "as serras" ou "as serras 
sam miguel", "R. de Sam Myguel"; 
"baia das tarrugas", ou "baia das tarta
rugas", a "ponta p'rma" ou "ponta pri
meira"; "Sam Roque"; "C. do pracer"; 
"Oratapipy" ou "Ora tapia'', "ora pi
nhon", e "baia de piticiacua ou de 
treycam" ou "baia de treiçam", corres
pondendo, respectivamente aos topôni"". 
mos atuais: serra do Apodi, cuja extre
midade leste fica a umas seis léguas 
do mar e chamava-se no século xvm 
de serra "das Antas", passando a "Dan
tas" com o correr do tempo e chegando 
à costa por meio de lombadões e con
trafortes, o seu último cabeço sob o ape
lido de Tibau, bem visível do alto mar; 
rio Apodi, barra do Açu, ponto do Tu
barão, ou de Três Irmãos, ponta do 

Calcanhar, cabo de São Roque,· pontas 
da Pipa e de Bacopari e baia da Trai
ção . 

Como se vê, há denominações não 
registradas pelos portulanos anteriores: 

Os "mõtes arenosas" do planisfé
rio de La Cosa são denominados sim
plesmente "as .serras" ou "as serras sam 
miguel'', que podem ser identificados 
como sendo os morros de Tibau e vizi
nhos ou a extremidade leste da serra 
do Apodi, a foz do rio Apodi, que · ali 
e'Stava apenas delineada, já recebe o 
nome de "R de Sam myguell" a "deno- · 
minação "r" de "baziabariles" desapa
rece surgindo na chanfradura corres
pondente "baía das tarrugas" e "baia 
das Tartarugas", a "praia de arena", 
correspondente à ponta do Tubarão, 
passou a "ponta primeira~·, ao passo 
que a "p fermosa" que devia ser a de 
Três Irmãos no mapa lacoseano foi ol
vidada nos reineleanos, a não ser que 
a "ponta primeira" a substitua, como 
alvitra alternadamente Pompeu Sobri
nho. 

"Sam Roque", que nos mapas ante
riores, ora com o título de "angra", ora 
simplesmente "São Roque", apesar de 
escrito de modos diversos, conforme a 
língua do informante ou .grafante, foi 
melhor situado pelos Reine!, embora 
identificando mais acertadamente a 
ponta do Calcanhar, devendo corres
ponder ao famoso cabo, a que Reinel 
pai chamava de "C. do pracer" co-· 
locado ao sul do que intitula "Sam 
Roque". No entanto, a alcunha de 
"parcel" seria mais acertad& para o 
Calcanhar, por que já fica dentro do 
chamado canal de São Roque, ao 
passo que o verdadeiro cabo dêste 
nome ainda está em frente ao ocea
no, iniciando-se êsses parrachos al
gumas milhas a NE do mesmo. Tal
vez tenha havido ligeiro engano, ape
sar de .outros cartógrafos posteriormen
te incidirem no mesmo êrro. 

Oratapipy e Ora tapia surgem pela 
primeira vez, sendo tidas como a atual 
ponta d!!. Pipa, vindo em seguida Ora 
ptn"-om ~6nsiderada a expressão como 
designativo da ponta de Bacopari. 

Muito difícil é assegurar essa iden
tificação, mas pela posição das mesmas, 
logo ao norte da baia da Traição, é 
aceitável a hipótese. 

Maiollo (1519) só registra em nossa 
costa a "C. da Spisell" que, pela colo
cação num ponto em que a costa muda 
de direção, parece mais ser o Calcanhar 
do que o São Roque . Há chanfraduras 
ao O. e ao S. do cabo, podendo aquelas 
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serem as barras do Apodl, do Açu e do 
Aguamaré, respectivamente, e a austral 
a do PotenJL Na edição de 1529, traz 
"C . s. Rocho". 

O Mapa de Turim (1523) não ofe
rece grande segurança, mas talvez se 
possa aceitar como norte•riograndense 
a "baya formosa", o "Rio S. Augustin", 
a "baya primeira", "terra de pralra", 
"terra de prazel'', "ponta dos baxos", 
que podem ser respectivamente a barra 
do Apodl, o rio Açu, a enseada de Agua
maré, várias praias entre Aguamaré e 

· Caiçara, podendo a "terra de prazer• 
ser a enseada de Caiçara, que é tôda es
parcelada. A "ponta dos baxos" deve 
ser a de Calcanhar já dentro do canal 
formado pelos baixíos de São Roque. 

O cartógrafo português Diogo Ri
beiro organizou em Sevilha um mapa 
em 1529, registando "b. hmosa", que 
como no anterior poderá equivaler à 
embocadura do Apodl; uma barra mais 
ampla ao sul que deverá ser a do Açu, 
seguindo-se duas outras corresponden
tes às do Aguamaré, "tlerra de palro" 
e "playa dei pêêl" ou "del pracel", as 
quais se ajustam a Caiçara e adjacên
cias. Vê-se mais o nome "arboledos" 
numa de suas edições e "arrecifes" nou
tra, antes da inflexão continental indi
cando, talvez, o morro das Areias Gor
das, que é coberto de arvoredo; e a en
seada de Santo Cristo, que é circulada 
de recifes próximos à costa e ficam 
a NO de Calcanhar. 

O "C. de Roq." ou de "S. Roque" 
está mal disposto, pois, estando êle ver
dadelramen te situado ao sul da entrada 
do canal dêste nome, não pode ficar, 
como se vê nessas cartas, no meio da 
base dos parcéis que o formam. Ali po
deria ficar o de Calcanhar que dista 
daquele 25 milhas. . 

De 1529 também é o mapa de Ge
rolano de Verrazzano, que sômente es
creveu "C. Santo Rocco", deixando evi
dente a foz do Açu a O do mesmo. 

Gaspar Viegas, em 1534, já conse
guiu compor uma carta geográfica 
mais correta do que os seus predeces
sores, assinalando na costa riogranden
se: "serras de Smigel" a O. da barra de 
um rio anônimo que deve ser o Apodi, 
correspondendo as serras aos cabeços 
do extremo E da cordilheira apodiense, 
como registaram os dois Reinei, dando 
um dêles a denominação de São Miguel 
às ditas serra.S e o outro ao rio, 18 anos 
antes; "b das tartarugas", já prevista 
em Relnel pai e filho; "pta. pima" a 
"ponta primeira" dos mesmos cartógra
fos; "Grã bala", talvez a enseada de 
Aguamaré ou de Calçara; "p. do per-

cel", que poderá ser a ponta de Três 
Irmãos ou a do Calcanhar; "C. de s. 
Roque", no extremo sul do pontilhado 
indicativo dos arrecifes do mesmo 
nome. 

O de Alonzo Chavez chamado "Pa
drão Real" (1536) consigna: "Terres de 
St. Miguel", "R Grande de Sainct Mi
guel", "Bale de St. Rafael" "Basfonds" 
de 15 a 20 lieus d'etendue", em frente 
ao "Cap. del Placel", "Cap Primeiro", 
"R .· Epitiaca" e "Baia de Stº. Domingo". 
"Terres de St. Miguel" devem ser as 
serras já conhecidas pelo mesmo apeli
do a O. do rio de igual denominação, 
mais ou menos a 4° austrais. O título 
de São Rafael, para a angra que se lhe 
segue, surge pela primeira vez e deve . 
corresponder à do .estuário do Açu, já 
distinguida por bala das Tartarugas 
de.s® Reinei. O cabo "del Placel" a 4° 
30', pela posição astronômica estaria 
cêrca do limite com o Ceará, mas situa
do como foi na "Carte" ao S . dos luga
res discriminados e no comêço do canal 
de São Roque, parece mais com o dêste 
nome do que com o do Calcanhar. O 
cabo "Primero" a 5º30' acha-se no lu
gar do de São Roque, no tocante à real 
coordenada geográfica, porém, pelo con
tômo da costa, poderá ser outro pro
montório ao sul dos baixios, cuja ex
tensão o autor calcula de "15 a 20 lieus". 
O rio "Epltiaca" recorda a ' baía de "pi
tlciacua ou de Treycam" de Reinei, don
de partia o território da capitania de 
João de Barros. 

A baía de São Domingos já demora
va na Paraíba e correspondia ao rio 
dêste nome. 

Outro mapa espanhol de 1542, da 
autoria de Alonso de Santa Cruz, ape
nas insere "C. de S. Roque", "plazel" e 
"C. dei pickel". Como se vê, o cartógra
fo pareee ter-se enganado, fazendo co
mo outros, dando o titulo de "São Ro
que" à ponta do Calcanhar e a "del 
Pickel" ao que deve ser o verdadeiro 
São Roque . O nome de "plazel" deve 
referir-se aos baixios ou recifes dêsse 
apelido. 

Jean Rotz (1542) regista "R. S. Mi
guel", "Q. de S. Roqu.e", onde a costa 
muda de direção, pelo que deve estar 
no lugar do Calcanhar; "Cparcel" no 
local daquele; e "Orataplc", recordando 
a "Oratapipy" de Reinei. 

Nicolas Desliens (1543 ou 4) e Pi
erre Descallers (1550) anotaram "C. S. 
Roch" e "S. Roch" respectivamente; e 
Jacopo Gastald (1554) , "R. S. Micha
elis", "S. Roeus", R. Primer e "C. do 
Brayel". "S. Roeus" está multo deslo
cado, talvez .no lugar da Ponta do Mel, 
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podendo o "R. Primer" ser o Açu ou 
Aguamaré para que o "C. do Brayel" 
seja o de São Roque. 

Descaliers (1550) assinala "Serra de 
S. Michael'', "p. das tartarugas", "p. 
prima", "grande baya'', "Pracel", "Rock', 
"C. du Parcel", "Oracapica", que devem 
corresponder à serra do Apodi, enseada 
do Açu, ponta do Tubarão, enseada de 
Aguamaré, ponta do Calcanhar, costa 
anterior ao cabo de São Roque, êste 
cabo e ponta da Pipa ou de Bacopari, 
respectivamente. · 

Diogo Homem publicou dois mapas, 
um em 1558 e outro em seguida. No 
primeiro traz - "R. de São Domingos, 
achando Pompeu que é o Açu; "R. S. 
Miguel", "R. das Pedras", "Feira de S. 
Roque", "Orapi" e "Oratapica". O rio 
São Miguel que devia ser o Apodi, como 
em cartas anteriores, foi colocado a E. 
do S. Domingos. 

No segundo mapa, a disposição é 
a seguinte: "b·das tartarugas", "P. pri
meira", "b aparcelada'', ''eira de S. Ro
que", orapi e oratopica numa ponta. 

O primeiro traz a novidade de "R. 
das Pedras", a E. do São Miguel. Se 
êste fôr o Apodl, como acontece nou
tros mapas, o das Pedras deveria ser 
o Açu, mas como êste não tem pedras 
nas suas proximidades, temos que re
correr a um dos pequenos rios que de
sembocam mais ao sul como o de Touros 
e o Punaú, na zona dos parrachos de 
São Roque ou ao Ceará-Mirim, que tem 
a barra entrezada de rochas. 

Quanto ao segundo temos bala 
"aparcelada" que pode ser a enseada de 
Caiçara, a qual é tõda esparcelada,. co
mo já dissemos ao tratar do mapa de 
Turim. 

Gerardus Mercator ou Cremer 
(1569) grava - "r de S. Miguel'', "b 
das tartarugas", "S. Roque", "C-del Pla
cel", "r: primeiro", "Ora" e "r: de S. 
Domingo". O cabo "del placel" acha
se em frente aos parcéis de S. Roque e 
o dêste nome, ao noroeste dos mesmos, 
de sorte que, pela posição deveriam ser 
o primeiro - a ponta de Calcanhar, e 
o segundo um dos promontórios de Tu- · 
barão ou Três Irmãos, mas o que parece 
mais certo, é ter-se enganado o autor, 
trocando os nomes dêsses cabos, bem 
como a sua colocação, uma vez que o 

1· verdadeiro São Roque fica algumas mi.: 
lhas ao sul dos parcéis dêsse nome, e 
não dentro do canal ou além. 

Abraham Ortelz (1570 a 1584) re
gistra "S. R_oque", "Aguada" "Ç. de Pla
cel" "Ora" (numa ponta), e R. de s. 
Domingo". 

O têrmo "Aguada", ao sul de São 
Roque, poderia corresponder ao estuá
rio do Potenji, como.já lembrou O. Der
by, ao falar em N. S. da Gracia e Sta. 
Maria de Agoadia (p. 13 e 15), porém, 
como Ortelz coloca ao sul de ·"Aguada" 
o "C. del Placel" e êste deve ser o de 
São Roque, a "aguada" se bem que em 
local impróprio ficaria entre os dois ca
bos, dentro do canal. 

Fernão Vaz Dourado organizou vá-
. rios mapas, a.&sinalando os de 1571 e 
1580: "as serras", já conhecidas; "S. 
Migell", que deve ser o rio Apodi; "b ou 
baia das tartarugas" onde desemboca 
um rio, certamente o Açu; "gran baia" 
ou "agrão baia", atribuída à de Agua
maré "p. primeira" no de 1571 e ''.baia 
primeira" no de 1580, talvez a ponta 
de Três Irmãos, que demora a E. de 
qualquer dessas reentrâncias, e a bala 
primeira do segundo mapa, poderá ser 
uma das angras da Conceição ou Cai
çara, à direita da de Aguama.ré; "c do 
pracell" equivalendo ao de Calcanhar; 
tendo ao sul a expressão "São Roque", 
na região do canal; "impurma" no· de 
1571, num traçadq de rio como se fôra 
o Potenji e "Impuama", numa ponta 
no de 1580, logo após a região de São 
Roque, parecendo indicar uma das pon
tas de Jenipabu ou Negra, colocando 
ao sul de "Impuama" uma angra e à 
direita desta uma outra, a que denomi
na de "baia Sequa", e o de 1571 aí si-
tua "r cego". r . 

Estas enseadas ao sul do Potenji 
podem ser identificadas como sendo as 
de Piranjl e Formosa, justamente as 
duas mais amplas da zona austral do 
estado, mas, como não deparamos um 
só nome que se pareça com "Sequa" ou 
"Cego", é possível que se relacione com 
a baia da Traição, chamada nos primiti
vos tempos de "piticiacua". Aquêle to
pônimo sequa ajusta-se de certo modo 
à terminação indígena - "ciacua''. 

J!: certo que Alonzo Chavez fala no 
rio "Epitiaca" e o coloca na costa do 
Rio Grande do Norte, 6° e pouco ao S. 
do equador, como se fôsse o Cunhaú, 
porém, a grafia se liga melhor à da 
famosa angra. 

Surge nesse período, o "Mapa do 
Brasil dividido em Capitanias", existen
te na Biblioteca da Ajuda, ao qual o 
professor Jaime Cortesão atribui a data 
de 1574, o qual consigna "C de S. Ro
que", "R. Sua guazine" "p.0 dos fumos", 
"C. corce", R. de S. Miguel'', "p. pri
mera", "B das tartarugas", "tabatinga", 
"R . Camarative", "Itac.oatisara" e "B. 
da treicam". 
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Nesta carta, o cabo de São Roque 
está muito deslocado, como em alguns 
portulanos, e, justamente, como no de 
Esmeraldo a/3º 30'. O rio São Miguel 
acha-se a 4° 30, a ponta Primeira a 4º 
50', a baia das Tartarugas próximo a 
5°, Taba.tinga a 5° 35, Itacoatisara a 
6° e baia da Traição a 6° 20',. situações 
estas não mui longe das verdadeiras. 

· Apenas o "Camarative", que deve ser o 
atual Camaratiba, foi transferido para 
o norte de Itacoatisara que corresponde, 
na disposição de Gabriel Soares, à pon
ta da Pipa, quando deveria ficar-lhe ao 
sul. Tabatinga, correspondente à atual 
praia dêste nome, ao norte da barra do 
Camaropim, na lagoa de Papari, acha
se fora de sua coordenada geográfica. 

Pouco depois em 1582, Joan Marti
nez registava "r a SS. Miguel", "baia 
de tartarug~" "pitaco"; "S rizlupa", 
"puinitingo" e "Guegali". Os dois pri
meiros já são conhecidos . Pitaco deve 
ser o Epitiaca, de Afonso Chavez, po
rém, mui deslocado para o norte. S. 
rizlupa não podemos atinar o que seja. 
Pela posição parece indicar o "r de Luz" 
de Eggerton, o Aguamaré. Puintttngo 
deve corresponder à futura Pititinga, 
não só pelo nome, como por que se en
contra numa grande enseada. Guegalt 
poderia ser o Guaju, após um grande 
intervalo sem nomes e pela situação já 
vizinha da Paraíba. 

. Por êsse tempo aparece o de Le
Festu gravando a "B. de Tartaruga", 
numa pequena angra; "Michael", no lu
gar da Grã baia de outros, talvez cor
respondendo à de Agua.maré ou alguma 
vizinha, e "S. Rock" indicando a zona 
dos parrachos dêsse nome. · 

Antes, porém, em 1574, surge o 
"Mapa Português das Capitanias", atri
buído a Luís Teixeira, o qual situa o "C. 
de S. Roque" a O. do rio "Suaguarine" 
(Jaguaribe) e a E. dêste o "R. de S. 
Mig.uel" atualmente Apodi; a "P Pri
meira.", sem dúvida identificando a do 
Calcanhar, por se achar na inflexão 
continental; e a "B das Tartarugas". 

Como se vê, há grande confusão, 
colocando São . Roque muito longe do 
local em que devia estar, recordando 
a angra do planisfério de Esmeraldo e 
a baia das Tartarugas, tida como sendo 
o estuário do Açu, ao sul da ponta de 
Calcanhar, numa distância de umas 80 
milhas. São Roque então nem se fala. 
Ficou a quase duzentas milhas a O. 
do verdadeiro cabo. 

Jan van Doet (1585) regista: "Si
erras de S. Michael", "B das Tartaru
gas", "Ponta Primeira", "Grão Baja", 

"P. do Pracel", "c. S. Roque", "Ora 
Pinham", "B. del Reicam". Apesar do 
nome do autor ser flamengo, encon
tram-se topônimos escritos em caste
lhano. Conserva o cartógrafo a ordem 
dos acidentes geográficos de O. para 
E . e do N. para o S. de outros mapó
grafos, colocando a "P. do Pracel" no 
local próprio, hoje Calcanhar e o cabo 
de São Roque na sua real posição. Ora 
Pinham lembra "Ora pinhom" de Rei
ne!, tida como sendo a ponta de Baco
pari, ponta esta que os autores acham 
corresponder' também à que apelidaram 
de Oracapica <Descaliers) , Oratapica 
(D. Homem) Oratapic (J. Rotz) ou 
simplesmente Ora (G. Mercator, A. Or
telz) . 

· Theodore de Bry (1592) traz "C. 
Negro", "Ora" em frente a "Y de Fer
nando de Loronno" e "Baia fermoso". 
Não atinamos com o "C. Negro". Pode
ria ser a Ponta Negra atual, mas, fi
cando ao norte da ilha Fernando de 
Noronha é düícil de classificar. O to
pônimo Ora que se segue, já registado 
por vários cartógrafos, deveria ser a 
ponta da Pipa, mas, ficando em frente 
à referida ilhá, está mui deslocado. 
"Baia fermoso'', que surge pela primeira 
vez, acha-se ao sul de "Ora" e bem si
tuada. 

Levino Hulsium, já em 1599, para 
findar o século, grafa, apenas, "B Pra
celata" e "Ora Pinham''. Aquell\ que 
Pompeu Sobrinho diz poder ser uma 
das enseadas do Pecém, de Mucuripe 
ou de Igua.pe, também não seria fora 
dE: propósito enquadrá-la como sendo 
na costa do Rio Grande do Norte, con
forme se verifica com denominações 
semelhantes em outros cartógrafos. 

Há, porém, um mapa de Jacques 
de Vaudeclaye, feito em Dieppe, em 
1579 em maior escala do que os prece
dentes, se bem que, com pouca nomen
clatura litorânea, mas, traçando melhor 
a nossa costa, descrevendo as tabas do 
gentío amigo dos franceses e mesmo de 
outros que pairavam pelo interior da 
região norte-riograndense . 

Interessantíssima é esta carta por 
ter sido organizada por um francês, jus
tamente pertencente à nação estran
geira, que explorava êsse trecho do 
nosso pais, há muitas décadas, conse
guindo sobrepujar os demais concor
rentes europeus, intrometendo-se nas 
tabas dos selvagens, convivendo e tra
ficando com êles, durante mais de meio 
século, sem fundarem, contudo, núcle
os de população independentes das que 
encontraram, contentando-se com a es
peculação dos produtos naturais e o do-
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mínio de alguns portos para a sua mer
cância. 

Fixa Vaudeclaye de O. para E. -
'mont de Sainct michel" e "r St. michel" 
tendo em frente "les basses sainct Luc 
qui sont fort dangereuse ~t nya queune 
brasse et brasse et demie deau· dessus". 

O monte de "St. michel" está dese
nhado à margem esquerda do rio do 
mesmo nome, topônimos êstes que são 
tidos sem discrepância como se referin
do ao rio Apodi ou Moçoró e ao morro 
ou serras que lhe ficam a O, podendo 
ser o do Tibau, e as pontas da serra do 
Apodi, como regista o cartógrafo, ali
nhando vários montes na dita região. 
Quanto· aos baixos de "Sainct Luc" não 
podem ser senão os de João da Cunha, 
os quais são fronteiros à barra do Apo
di, começando mais a leste, e têm os 
característicos apontados pelo autor, 
no tocan~e á agua que os encobre. 

Seguem-se ao rio uma pequena sa
liência que pode ser a ponta Redonda 
e uma outra maior equivalente, sem dú
vida, à do Mel, justamente a mais no
tável da zona, não só pela altura como 
pela situação, formando a extremidade 
oeste de uma ampla enseada, em cujo 
seio deságua o "-,: premier", que deverá 
ser o atual Piranhas, não pela coorde
nada geográfica, perto de 4° 10, da linha 
equinocial, mas na conformidade do se
guimento que vimos adotando, a partir 
do rio São Miguel, o qual no referido 
mapa ·também está cêrca de um grau 
fora da sua real posição. 

Sucedem-se o· pontal E. da aludida 
angra, outra saliência, uma pequena 
reentrância, parecendo o desaguadouro 
de corrente fluvial, uma enseada de ta
manho reduzido mais adiante e uma 
angra bem e:ittensa, a que o cartógrafo 
chama - la grand bee du pracel". Esta 
baia tem os seus extremos entre 4° 20' 
e 4º 40' aproximadamente. Pelas obser
vações mais recentes estaria fora do li
mite oeste do nosso estado, mas pela 
disposição do mapa em estudo deve ser 
identificada como sendo a enseada de 
Caiçara a qual é cheia de parcéis e a 
que Diogo Homem apelidou de "b apar
celada" e Levino Hulsium "B. Pracela
ta", o primeiro, 20 anos antes e o se
gundo, 20 anos depois de Vaudeclaye. 

O "r premier" encontra simile nos 
mapas de Jacopo Gastald (1554), que 
escreveu "R: primer"; de Mercator 
(1569), grafando "R: primero", embora 
muito deslocado para o sul, sendo em 
vários mapas encontrado o título de 
primeira aplicado a pontas e baias des
sa região, quase sempre a E. da das 

Tartarugas, identificada como sendo a 
de Macau ou Açu. O rio que desemboca 
entre as grandes enseadas pode ser o 
Aguamaré, devendo a língua de terra 
anterior ser a ponta de Tubarão . 

A leste da "grande bee", acham-se 
à beira-mar dois montes, mais ou menos 
a 50 de lat. sul. Na região, os morros 
que aparecem anexos são os "Três Ir
mãos", aliás em número de três na con
formidade do seu titulo, mas sem gran
de altura para merecerem destaque, e 
os cômoros chamados "do Maxixe", 
pouco antes do pontal de Caiçara . 

Entre êsses morros ficam o de 
Santo Alberto, visível a cêrca de quin
ze milhas. Talvez o cartógrafo quisesse 
referir-se à serra Verde ou aos cabeços 
dos Cabujis perceptíveis do alto mar, na 
zona em estudo e tanto é aceitavel es
ta dedução que Aires de Cazal, na sua 
Corografia Brasflica, descrevendo o rio 
Aguamaré, diz ser "o lugar de sua embo
cadura assinalado com dois montes de 
desigual altura, ambos com forma de 
pão de açúcar e obra de duas léguas 
do mar. "Cambujys he o nome .que o 
designa" (Tomo II, 190) . 

O nosso secular geógrafo errou 
quanto à distância que os separa da 
costa . Quer a serra Verde, quer o pico 
do Cabujl e um outro menor conheci
do por Cabuj izinho ficam bem afasta
dos da orla marítima, sendo divisados 
a 17 milhas da costa, distância em que 
os cerros praianos são invisíveis. 

Depois dêsses montes anônimos, vê
se o "R de ouytacas". Pela posição geo
gráfica cêrca de 5º 10', devia ser o rio 
Touros, mas, como êste rio fica à 
direita da ponta de Calcanhar e esta, 
por se encontrar na inflexão da costa, 
mostra-se no mapa ainda muito ao sul 
do dito rio, é provável que o "ouytacas" 
seja um outro curso d'água. 

Segue-se uma aldeia indígena de
nominada de "Soua Soutin", já nacos
ta oeste de "Sainct roe", aproximada
mente a 5° 30'. 

Logo adiante emerge a ponta, onde 
se dá o desvio do continente de O. para 
os . e se nota a inscrição "Sainct roe". 
Pela configuração topográfica, deve ser 
o cabo Calcanhar, ficando o de São Ro
que mais ao sul noutra saliência, porém, -
a latitude que lhe dá o cosmógrafo anda 
por volta de 5° 40', mais aproximada 
da do promontório de São Roque, aliás 
ainda com um excesso de uns dez mi
nutos. 

Poder-se-ia levar Calcanhar para 
uma outra ponta mais a oeste, por ser 
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mais conforme a sua latitude e inter
por-se entre as duas pontas, no mapa, 
uma vasta enseada que se ajusta per
feitamente à de Petitlnga. 

Além disso, o espaço que restaria 
do cabo de São Roque, se o transpor
tássemos para o sul do desvio da costa, 
até o rio que se vê à direita, o qual bem 
corresponde ao atual Potenji, é dema
siado reduzido e não comportaria os 
vários acidentes geográficos existentes 
nesse trecho, como as enseadas de Je
nipapu, Muriú, Pôrto Mirim e Maxa.ran
guape, morros de Prataji e Pitangui, 
pontas de Jenlpabu e Jacumã. 

O rio que se segue e dissemos ajus
tar-se perfeitamente ao Potenji, mostra 
um estuário bem espaçoso; extenso de 
muitas milhas, com duas ilhas e vá
rios montes do lado direito, com o no
me - pottiou - ao fundo e tabas 
1ndigenas em ambas as margens. 

Os morros de Petrópolis, Pinto, Mo
chila, Estrondo ou Branco e os de Gua
rapes ainda atestam a identidade do 
rio. 

A sua largura e o comprimento de 
algumas léguas navegáveis são por de
mais conhecidas. As ilhas, a que tam
bém se refere Gabriel Soares, podiam 
ser formadas por gamboas como as Ma
nimbu e Jaguaribe. 

Potiiou não está longe dos Potiii, 
Potigy, Puttigt, Pottegie, Potuxy de vá
rios outros autores. Ademais, a latitu
de dada por Vaudeclaye, cêrca de 5º 
50' para a barra do rio, pouco difere 
da encontrada mais tar~e: 5° 45'5' 
(F. Pereira, Roteiro cit.), ou 5047• 
(Boletim Geográfico, IV, 139). 

Ao sul dos morros da margem di
reita do rio, encontra-se a palavra 
huap, com a explicação: "huap est 
une grosse montagne de sablons blanc 
et ya bonne rade". Como se vê, refe'; 
re-se aos montes realmente de areia 
branca, que nessa região alcançam 128 
metros de altura, sobrepujando os de
mais da costa norte-riograndense, só 
encontrando rivais mais à direita, ao 
sul de Piranjl, com 125 metros, e de Ta
batinga, com 130 (6° 4) E. Mouchez 
(Atlas) . • A legenda não esqueceu o bom 
ancoradouro que oferece o Potenji. 

Mais ao sul, destaca-se um rio que 
deve ser o Piranji, desde que, apesar 

• O major J. Melo Morais; estudando re
centemente o litoral nordestino, afirma que 
os morros entre a foz· do Camoroplm e a barra 
do Piranjl, não alcançam a altitude de cem 
metros, dando 98 metros para o mais alto. 
(Aspect08 da .Regi4o Litor4nea do Nordeate, 
Rio, 1948). 

de certa largura, encontra-se uma ins
crição que diz: "lei a bone rade et une 
petite riviére deau doulce". Realmen
te há por ali uma boa agra e fontes 
nativas de água doce, como encontra
ra o cartógrafo, tendo havido no pôr
to dos Búzios forte comércio de pau
brasil no tempo do franceses. 

Depois vem "Tabatu" sem dúvida 
correspondendo ao local hoje conheci
do por Tabatinga. Vaudeclaye anota 
ao lado: "ce petit filete semble dunne 
ba.rque a la voyale" . 

João Teixeira risca o rio Tabatin
ga no interior da barra e rio Toratvo, 
ao sul do pôrto dos Búzios e rio Ptranji, 
(Atlas junto ao Livro que dá a Rezão do 
Estado do Brasil) . E. Mouchez coloca 
Tabatinga entre os altos montes, de que 
falamos acima, de 125 e 130 metros de 
altitude, justamente como se vê na car
ta que estamos comentando, ao norte 
da barra do Camoropim, desaguadouro 
da lagoa de Papar!. A latitude, que lhe 
dá Mouchez, de cêrca de 6º 4' não está 
longe da calculada pelo seu antecessor. 
Vital de Oliveira e outros confirmam 
a· colocação. 

Segue-se uma chanfradura, onde 
desemboca um rio, em cuja margem 
austral se lê pernamboube, sendo o rio 
continuado por um camli;i.ho condu
cente a uma aldeia lndianá. 

O têrmo pernamboube fàcilmente 
transformou-se em Pernambuco, no
me que não é alheio à nossa geografia. 

João Teixeira (1612) regista "Rio 
Paranapuc" ligando a lagoa "Guraira" 
ao mar (Atlas cit.); K. de Resenlaer 
(1628) fala em "Pernambuco" entre 
Guirayr.e e "Tageryrich" (An. da Bibli. 
Nac. 29, 172); Rodolfo Baro (1647) es
creve "Paranambuio, e Guarayre, donde 
se vai à ribeira de "Tageryrlch" (Re
marques do Sr. Mortsot sur la voyage 
de Rouloux Baro, au pays des Taputes). 

O coronel Artchofski, na sua via
gem ao sul da capitania, em direção 
ao Cunhaú, em 1634, deparou, na tarde 
do terceiro dia, um povoadozinho per
to de um lago com algumas léguas de 
extensão alcunhado Pernambuco, onde 
havia muito gado, bem como na mata 
adjacente distante da barra do Cunhaú 
três léguas (J. de Laet, An. da Bibl. 
Nac. 41, 42, 39) . 

Os cartógrafos flamengos Marcgraf 
e Vingboons confirmam a existência do 
têrmo, o primeiro escrevendo "Pta de 
"Paranambuca" fronteira à lagoa de 
"Guararalra" e entre a ponta de "Pipa" 
e "CUruruguaçu", e o segundo assina-
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lando Pta. de Phernamboq" e simples
mente "Phernambocq", êste na barra 
ponteada da "Alagoa Geroyra" e aque
la ao norte da "Pta da Pipa". 

Destarte, apesar do cartógrafo die
pense não riscar a lagoa e apenas tra
çar um rio com uma angra bem larga 
na sua foz, parece que êle quis assipa
lar o acidente geográfico, dando apenas 
o nome de sua comunicação com o 
oceano. 

Antes de chegar a 7° de latitude 
S, deparam-se dois promontórios, tal:.. 
vez, as atuais saliências da Pipa e de 
Bacopari, que formam a baia Formo
sa, desaguando no seu seio um rio, em 
cuja riba direita · se lê - "Arapita" e 
na esquerda "Asasuteue". O primeiro 
lembra o antigo topônimo "Orapipy" 
"Oratapia", "Oratapic", "Oratapica", 

' que Gabriel Soares escreveu "Aratipi
caba", ao sul de "Goaramatai" (Curi
mataú). Como fica logo ao sul da la
goa de Guaraira., pode ser admitido co
mo equivalente ao Curimataú, mesmo 
porque no seu fundo há uma taba in
dígena e a palavra . Kamaciot ou Ra
maciot mui parecida com a de Grama
ctó, aldeia posteriormente encontrada 
na região e denominação também de 
um rio que deságua no atual Catu, al
cançando o Atlântico na barra do Si
baúma. Asasuteue não posso atinar o 
que seja. · 

Segue-se "la bee Sainct domin
gue", cujas extremas estão entre 6º58' 
e 7º10' de Lat. S, a cêrca de meio grau 
distante da posição real do rio Guaju. 
tsse nome é tido como sendo o do atual 
Paraiba, cuja foz, segundo Mouchez, 
se acha a 6 57'. D. Homem, G. Merca
tor, A. Ortelz e J. Martinez, colocam
no ao sul da baia da Traição ou pró
ximo do rio ou baia de Pernambuco e 
de Itamaracá, sendo que Theodore de 
Bry, regista "R. e "Baia de S. Domin
go", ao norte do "C. de Augustino" . 

Antes dêsses, uma vez que Diogo 
Homem é o mais antigo e data de 1558, 
Alonso Chavez, em 1536, já consignava 
a "Baia de S. Dotningo" a 7° de lati
tude sul, como o fêz Vaudeclaye, mais 
de quatro decênios depois. 

Vaudeclaye só chama de "rivleri 
grande" um rio que fica a 2º ao sul do 
equador e distante do delta amazonen
se uns três graus, ou cêrca de 330 qui
lômetros da vasta chanfradura, pare
cendo ser o Mearim ou o Itapicuru, ser
vindo o nome de "grande'', provàvel
mente, mais para designar o gôlfo em 
que deságuam do que propriamente os 
rios, uma vez que a E. despeja no mar, 

o Parnaiba, muito mais longo, mas cuja 
embocadura não oferece ao observador 
a amplidão da baia de São Marcos ou 
de São José, e muito menos das duas 
reunidas. 

Foi o primeiro cartógrafo que men
cionou aldeias indígenas, largando a 
orla marítima, tendo estado no {.lais 
principalmente no rincão norte-rio
grandense, cujo interior descreve mais 
circunstanciadamente do que os com
preendidos no seu mapa, desde a Ama
zônia até a Bahia. 

Vemos, além dos topônimos referi
dos, legendas explicativas de certos aci
dentes geográficos da costa ou próxi
mos à mesma, tabas do gentio que ha
bitava o litoral e mesmo já na região 
serrana, a dezenas de léguas do Atlân
tico, bem como referência às suas ar
mas, número de guerreiros, denodo, 
amizade, adornos, portos, serras e pro
dutos do pais. 

Não registra povoações que por ven
tura fundassem e tão sõmente tabas 
de selvagens, como sejam Soua Soutin, 
a oeste da "Sainct roe" e "Ourapari" 
à direita de "Potiiou", Sarara Ouasau · 
e Randon, formando uma segunda li
nha afastada da costa, antes das ser
ranias e, na retaguarda, já na região 
dos montes e serras, a denominada 
Ouaratiaume. Mais para o interior, tal
vez a umas cem léguas da foz do Po
tenj 1, a SO, uma nação selvagem tão 
numerosa que, só em guerreiros, pode
r~a fornecer dez mil. 

É certo que os portuguêses e fran
ceses procuraram, desde o comêço do 
século, conhecer a terra e nela estabe
lecer-se, mas, um pertubava o outro, de 
modo que os segundo se limitaram a 
entender-se com os nativos procuran
do sua amizade, misturando-se com 
êles, -afim de proteger o tráfico de mer
cadorias e evitar o avanço dos portu
guêses, que vinham de Pernambuco, 
Itamaracá e Paraiba para o norte, tan
to que os primeiros donatários da capt:.. 
tania, apesar de despenderem grande 
soma em duas tentativas, em 1535 e 
1555, não puderam manter-se em terra, 
sendo repelidos pelos Petiguares aliados 
aos franceses . 

Não há dúvida que os portuguêses 
conheciam algo de nossas costas, mas 
mui pouco. De comêço, só alguns no
mes. isto mesmo de São Roque para o 
ocidente e em lingua de origem euro
péia. Alguns topônimos indígenas sur
gem nos mapas de Reinei, no sul da co
lônia, relembrado um dêles por Jean 
Rotz e Descaliers, cinco e sete lustros 
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mais tarde. Estava-se no meado da cen
túria e o contacto com o gentio pouco 
transparecia. nessas publicações. Para 
o norte do Potenji, o vocabulário man
tinha-se europeu e ao sul apenas duas 
palavras tupis surgiam esporàdicamen
te, desde Reinel: Oratapipy ou Ora-ta
pta, Oratapic, Aracapica e Ora pinhom, 
correspondendo às atuais pontas da 
Pipa e Bacopari, segundo a interpre
tação de alguns estudiosos e a posição 
dessas línguas de terra. 

Depois disso, surge Diogo Homem 
transtornando a ordem estabelecida 
pelos anteriores e grafa do N. para o 
S. - Ora pi e Oratapica. :t!:ste nome que 
identificava a ponta da Pipa passa para 
o sul daquela e Orapi, que mais se adap
tava ao de Ora pinhom ficava ao nor
te do que deveria ser. Mais de um de
cênio após, Mercator e Ortelz reduzem 
o topônimo a Ora e como se acha desa
companhado do outro, não se sabe a 
qual dêles deverá ser aplicado. 

Em 1561, por um alvará do rei de 
Portugal, se fica sabendo do apelido tu
pi do pôrto dos Búzios - Pyramgypepe, 
depois Pyramgype, hoje Piranji e, tal
vez, em 1535 ou 1555, o do rio Ceará
Mlrim, alcunhado pelos Potiguares de 
Baquipe . . 

Fernão Vaz Dourado surge, em 
15'71, com impurma, ao lado de um rio 
e, em 1580, com Impuama numa ponta, 
repetindo esta palavra um pouco ao 
norte, logo após o têrmo baía, tudo ao 
sul de São Roque, como se fôra na re
gião do Potenji, e Luís Teixeira, em 
15'74, regista tabatinga, Camarattve e 1-
tacoatisara, êste segundo Gabriel Soa
res, correspondendo à ponta da Pipa e 
os demais a acidentes conhecidos e sõ
mente, em 1579, êste vocabulário au
menta com a carta de Vaudeclaye com 
os têrmos Ouytacas e Soua-Souttn, ao 
NO de S. Roque: Potiiou, no Potenji; 
Tabatu, Pernamboube, Arapita, Asasu
teue e Kamaciot, ao sul do Potenjl, 
além de alguns apelidos de tabas indí
genas pelo interior da capitania; e em 
1582, a carta geográfica de Martinez 
nos apresenta - puinitingo e guegali, 
que poderiam ser identificados como 
sendo a angra de Petitinga e o rio Gua
ju, respectivamente. 

J . M . B. Castelo Branco 

ic 

Minérios do Brasil 

Longe de ser um pêso morto, o 
Nordeste já é um dos trechos mais pro
dutivos do Brasil e tem grandes possi

,,. 

bilidades escreve, em recente artigd', 
o Sr. Pimentel Gomes. Acresee que o 
Nordeste, ao co~trário do que se pen
sava até há pouco tempo, é . uma das 
regiões mais mineralizadas do Pais. 
Embora a exploração mais ou menos 
sistemática tenha começado há muito 
pouco tempo e a exploração apenas se 
inicie, o conhecimento e a experiência 
que se tem bastam para mostrar a gran
deza de suas possibilidades nesse setor. 
Embora as minas se esgotem, principal
mente de mineração tem vivido a Bo
lívia desde o recuado período colonial. 
Antigamente, a prata contribuía com 
o grosso das exportações. Agora, o pri
meiro lugar cabe ao estanho, que para 
elas concorre com 70% do total. Expor
ta ainda prata, cobre, ouro, antimônio, 
zinco, ~umbo, manganês, tungstênio 
e mercúrio . A Bolivia continua viven
do, portanto, da exportação de minérios. 
O Chile, embora seja, econômica.mente, 
muito mais evoluído, ainda vive princi
palmente da exportação dos minérios 
. do deserto de Ata.cama.. O cobre e o 
salitre fornecem-lhe a. maior parte, a 
quase totalidade das cambiais. Em fa
ce do que ocorre em países vizinhos e 
da riqueza nordestina em minérios, pa
rece-me não ser otimismo exagerado 
acreditar que êles, num futuro próxi
mo, se tornem fator ponderável do 
progresso da região . Geralmente, quan
do se estudam as possibilidades nordes
tinas, tais fatos são inteiramente es-
quecidos. · 

Mas os minérios não são · apenas 
uma grande riqueza nordestina. Encon
tradiços na maior parte do Brasil, em 
proporções vultosas, estão merecendo 
um cuidado bem maior do que o que 
lhe dispensam atualmente, para que 
mais depressa contribuam para a pros
peridade do nosso pais. Procurarei re
sumir o que atualmente se conhece 
sôbre o assunto, baseado nos dados ofi
ciais e oficiosos mais recentes . 

A conjuntura em 1929 

Em 1929, o Dr . Eusébio de Oliveira, 
técnico dos mais distintos, assim resu
mia o que se sabia sôbre as minas bra-
sileiras: . 

Ouro - Minas de Morro Velho e 
Passagem, em Minas Gerais; lavras de 
pouca signlficação em outros estados. 

Prata - Obtinha-se alguma no re
fino do ouro; galenas argentíferas. 

Platina - Ocorrências em Minas 
Gerais. 

• 
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' Cobre - Jazidas e ocorrências não 
estudadas no Maranhão, Ceará, Paraíba, 
Bahia, Santa Catarina. e Rio Grande 
do Sul. 

· Chumbo - Jazidas e ocorrências 
não estudadas no Pa.rá, Bahia., São 
Pa.ulo, Paraná, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Goiás. . 

Zinco - Blenda. do Morro do Bule 
(Ouro Prêto); outras ocorrências sem 
significação. · 

Estanho - Cassiterita em Plcui 
(Paraíba) e Encruzilhada (Rio Gran
de do Sul). 

Alumínio - Bauxita em Ouro Prê
to e Mutuca (Minas Gera.is) ; noticia 
de bauxita na fronteira cóm a Guiana 
Inglêsa. 

Ferro - Jazidas em Minas Gerais 
e Urucum <Mato Grosso). 

Manganês - Jazidas de Morro da 
Mina e Burnier (Minas Gerais) e Uru
cum (Mato Grosso); ocorrências em 
outros esta.dos. 

Níquel - Jazidas não estudadas" 
em Livramento e Jacui (Minas Gerais) 
e Niquelândia (Goiás). . 

Cromo - Jazidas de Campo For
moso e Santa Luzia (Bahia) . 

M olibdênio - Ocorrências sem va
lor econômico em Blumenau (Santa 
Catarina) e noutros pontos. 

Tungstênio - Volframita de En
cruzilhada (Rio Grande do Sul) e de 
Mariana (Minas Gerais). 

Cobalto - Ocorrências sem signlti
cação econômica. 

Antimônio - Em Morro do Bule 
(Ouro Prêto) . 

Arsênico - Subproduto das minas 
de ouro de Morro Velho e Passagem. 

Berílio - Ocorrências em Minas 
Gerais. 

Bismuto - Bismutita de São José 
do Brejaúva (Minas Gerais) . 

Mercúrio - Ocorrências em Tripuí 
(Minas Gerais) . 

Tântalo e Colúmbia - Referências 
a amostras da Paraíba, Bahia e Minas 
Gerais. 

Tittinio - Rutilo e ilmenita na Ba
hia, Minas Gerais, Goiás e Espírito 
Santo. 

Zircônio - Em Poços de Caldas 
(Minas Gerais) e nas costas da Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Carvão - Jazidas no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo. 

B.G. -6 

Gds - Ocorrências com algum va
lor econômico no Pará, Pernambuco e 
São Paulo. 

Chistos betuminosos - Depósitos 
permianos em São Paulo e estados do 
Sul (chisto de Ira.ti); depósitos terciá
rios na bacia do Paraíba, em Taubaté 
(São Paulo); outros depósitos em di
versos estados sem maior expressão 
econômica. Turfas e sapropelltos: ma
rauíto da Bahia, turfas do litoral flu-
minense . · 

Monazita - Litorais do EspirltO 
Santo, Bahia e Rio de Janeiro; ocorrên
cias em Minas Gerais. 

Materiais certimicos - Abundantes. 
Gipsita - Comêço de explotação 

em Moçoró (Rio Grande do Norte); 
ocorrências em vários pontos. 

Calcário - Em Perus (São Paulo), 
Itapemirim (Espirita Santo) e alguns 
pontos de Minas Gerais. 

Pigmentos - Muitas jazidas e ocor
rências. 

Grafita - Minas de São Fidélis 
(Rio de Janeiro) . 

. Amianto - Explotação em Caeté 
(Minas Gerais) ; ocorrências em Minas 
Gerais e Bahia; informações vagas de 
ocorrências em Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. 

Mica - Jazidas e ocorrências em 
Rio Grande· do Norte, Paraíba, Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás. 

Talco - Jazidas e ocorrências em 
vários estados. 

Baritina - Ocorrências em Maria
na, Ara.xá e Antônio Pereira (Minas 
Gera.is). 

Cristais para ótica e~. - Vagas 
referências. 

Enxôfre - Várias referências sôbre 
enxôfre nativo e pirita. 

Fertilizantes Conhecl.nientos 
muito incompletos da apatita de Ipa
nema (São Paulo) e da fosforita de 
Fernando de Noronha. 

Abrasivos - Diamantes industriais; 
granadas; referências sôbre coridons. 

Gemas - Diamantes e outras ge
mas no Amazonas, Maranhão, Bahia, 
Paraná, Minas Gerais e Goiás. 

"O exame dos conhecimentos de 
1929 - escreve o engenheiro Mário 
Pinto, diretor do Departamento Nacio
nal de Produção Mineral - indicaria, 
pois, para o Brasil daquela época, como 
de importância essencial, as jazidas de 
ferro e manganês de Minas Gerais e 
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Mato Grosso; o ouro de Morro Velho 
e Passagem; o carvão de Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul; os calcários; 
os chistos betuminosos; diamantes, pe
dras coradas, monazita e pouco mais. 
Além disso, poucos números sôbre as 
reservas e teores, sendo raras as avalia
ções precisas e os estudos de prospecção. 
Por essa enumeração, vê-se que havia 
pouca razão para untá ufania do nosso 
reino mineral e que êsse sentimento, 
largamente espalhado, não era senão 
uma atitude de idealismo patriótico, 
infelizmente sem base nos fatos." 

A conjuntura em 1942 

Entre 1929 e 1942, embora tenhamos 
um número relativamente ínfimo de 
geólogos e engenheiros de minas, fize
ram-se muitas descobertas que contri
buíram para melhorar extraordinària
mente a conjuntura mineral brasileira. 
Vejamos um resumo do que consegui
mos, de acôrdo com o engenheiro Má
rio Pinto. 

Ouro - Jazidas de Paraíba e Per
nambuco; minas do Paraná; estudos 
das areias auríferas do rio das Velhas, 
em Minas Gerais. 

Chumbo - Mina em Brejaúva, Pa
raná, cuja explotação se inicia. 

Cobre - Estudaram-se as jazidas 
conhecidas. 

Zinco - Mina de minério zinco
argentífero em Januária, Minas Gerais. 

Estanho - Descoberta de cassiteri
ta em São João del Rei, Minas Gerais. 

Alumínio - Jazidas de bauxita em 
Poços de Caldas e Espírito Santo; bau
xita fosfor<11a na ilha de Trauíra, Ma
ranhão. 

Manganês - Descoberta das minas 
de Saúde, Minas Gerais. , 

Níquel - Descoberta da mina de 
Ipanema, Minas Gerais. 

Cromo - Descoberta de mina em 
Piui, Minas Gerais, e Pouso Alto, Goiás. 

Tungstênio - Minas de cheelita no 
Nordeste e volfram1ta em São Paulo. 

Vanádio - Mina 'em Januária, Mi
nas Gerais. 

Cobalto - Mina em Niquelândia, 
Goiás. 

Berilo - Minas berilo-tantaliferas 
no Nordeste. 

Magnésto - Enormes jazidas em 
José de Alencar, Ceará (500 milhões de 
toneladas) e serra das :S:guas, Bahia 
(500 milhões de toneladas) . 

M ercúrto - Em D. Bosco, Minas 
Gerais. 

Urilnto - Em Minas Gerais e Nor
deste. 

Tilntalo e columbtta - No · Nor
deste. 

Titilnio - Rutilo do Ceará. 
Carvão - Antracito em Rio Fresco, 

Mato Grosso e Pará. Carvão em São 
Paulo e Paraná. Grandes possibllidadaes 
no Maranhão e Piauí. 

Petróleo - Descoberto na Bahia. 
Gás natural - Na Bahia, já em ex

plotação. 
Turfas - Distrito Federal, estado 

do Rio, Paraíba e outros estados nor
destinos. 

Gipsita - No Maranhão, Ceará e 
Rio Grande do Norte. 

Isolantes - Enormes jazidas de 
diatomitas no Ceará, Pernambuco etc. 

Fluorita - Minas em Santa Luzia, 
Paraíba; Januária, Minas; e Bocaiúva, 
Paraná. 

Grafita -.. Jazidas em Nova Ruças, 
Ceará; Piedade e Pindamonhangaba, 
São Paulo; Itapecerica, Minas, e novas 
ocorrências na Bahia e estado do Rio. 

Amianto - Em Poções, Bahia; e 
Pontalina, Goiás. 

Talco - Jazidas em Ouro Prêto, 
Mariana, Santa Bárbara e São João del 
Rei, Minas Gerais; serra das Éguas, 
Bahia; e Resende, estado do Rio. 

Baritina - Jazidas de Araxá, Mi
nas; Santa Luzia, Paraíba; ocorrências 
na: Bahia. 

Terra de Fullér - Em Cabo Branco, 
Paraíba. 

Cristais....:.... Jazidas em Goiás, Bahia 
e Minas Gerais. 

Sal-gema - Grandes jazidas em 
Alagoas e Sergipe. 

Lítio - Minas do Nordeste e em 
São Paulo. 

Pirita - Jazidas em Ouro Prêto 
e Rio Claro, Minas Gerais. 

8nxôfre - Enxôfre livre em Cur
rais Novos, Rio Grande do Norte. 

Fosfatos - Apatita em Araxá, Mi-
nas Gerais. , 

A conjuntura em 1949 

Como se viu, abriram-se novos e 
muito mais amplos horizontes à mine
ração brasileira entre 1930 e 1942. "É 
quase um país inteiramente novo sob 
o ponto de vista mineiro!" - exclama 

• 
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entusiasmado o engenheiro Mário Pin
to. Mas não ficamos ai. Entre 1942 e 
1949, sob o ponto de vista inineiro, me
lhoramos extraordinàriamente. Veja
mos algo a respeito, isto é, as jazidas 
descobertas: 

Ouro - Em Saúde, Bahia e éstado 
de São Paulo. 

Cobre - Mina e lavra de Itapeva, 
São Paulo. 

Chumbo - Novas ocorrências. 
Estanho - Jazidas do Amapá, pa\"

cialmente em explotação, e São João 
del Rei. 

Ferro - Jazidas no Amapá. 
Manganês - Jazidas no Amapá, 

com 20 milhões de toneladas. Jazidas 
no Espirlto Santo, ao lado, ao que. pa
rece, de estanho e ferro. 
· Níquel - Jazidas de Jacupiranga, 

São Paulo. 
Petróleo - Talvez ém Marajó, li

toral de Sergipe e Alagoas, Máranhão, 
Goiás e Acre. 

Urtinío - Novas ocorrências no 
Nordeste, Espírito Santo e Minas Ge
rais. 

Monazita - Ocorrências em Bar
reiras, Bahia; e São João del Rei, Mi
nas Gerais. 

Gipsíta - Depósito de Paulistana, 
Piauí; e Araripina, Pêrnambuco. 

Calcários - Verificou-se que é pos
sível aproveitar o cálcario dos imensos 
arrecifes nordestinos. 

Enxôfre - Estudos para a extra
ção do enxôfre e pirita partindo da 
pirita do carvão. Os estudos foram co
roados de êxito, de modo qul! vamos 
ter muito enxôfre. 

Potássio - Encontraram-se ocor
rências de · cloreto de potássio no sal
gema de Sergipe; jazidas potássicas em 
Poços de Caldas. 

Fosfatos - Jazidas de Araxá, Mi
nas Gerais; Jacupiranga e Serrote, São 
Paulo; Monteiro, Paraíba; Araplraca, 
Alagoas; Ipirá, Bahia. Fosforita em 
Fernando de Noronha. 

Coridon - No Ceará. 
Diamantes - Em ~lbués, Pia ui. 

A conjuntura atual 

O engenheiro Mário Pinto assim re
sume os atuais conhecimentos de mi
nérios brasileiros: "Algum ouro; alguns 
metais não ferrosos; quantidades gigan
tescas de ferro; algum manganês, ní
quel, cromo, vanádio e cobalto; muito 
tungstênio; bastante berllo, tântalo, ti
tàJ;lio, zircônio; muito magnésio; pouco 
carvão; muito chisto betuminoso; pos
sibilidades de petróleo e de minerais 
para fissão nuclear; muito material ce
râmico e de construçã.o; alguns mate
riais metalúrgicos e refratários; alguns 
materiais para indústria e manufatura; 
bastante calcário, embora não muito 
bem distribuído; muito quartzo e mica 
para eletricidade e telecomunicações; 
deficiência de materiais para indústria 
química, exceção do sal-gema; alguns 
fertilizantes e abrasivos; muitas gemas 
e condições favoráveis para a água sub- . 
terrânea em certas frações do terri
tório". 

Não encerremos estas considerações 
sem dizer que, segundo o engenheiro 
Silvio Fróis Abreu, mais de dois terços 

· do território nacional ainda são, quan
to a minério, pràticamente desconhe
cidos. Há possibilidade e indícios de 
carvão, ferro, petróleo, 01fro, manganês, 
diamantes etc. Nossas reservas conhe
cidas de manganês devem ultrapassar 
os 70 milhões de toneladas, colocando
nos, nesse setor, em terceiro lugar, logo 
após a União Soviética e a índia. Quan
to a ferro, temos 15 bilhões de tonela
das nas proximidades de Belo Horizon
te, 5 bilhões nos arredores de Corumbá 
e muitas outras jazidas em vários pon
tos do Brasil. O nosso minério, em re
gra, é excelente, o melhor que se co
nhece. Melhor se avalia a magnitude 
de nossas possibilidades ao saber-se que 
os Estados Unidos não devem ter mais 
de um bilhão, e com teor'm.uito inferior 
ao do nosso; que a Suécia, pais expor
tador de minério de ferro, disPõe de 
2 200 milhões de toneladas de minério 
mais pobre que o nosso; que a Espanha, 
outro pais exportador, tem 1100 milhões 
e Portugal 50 milhões. 

O conhecimento sistemático do 
nosso país está demonstrando que êle 
é bem mais rico do que se pensava. 

Pimentel Gomes 

~ A fotografia é um excelente documento geogrAfico, desde que se saiba exatamente o local 
....,. fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia sa fotografias panor&mlca• que 
poHul:r, devidamente legendadas. 



Contribuição a.o ensino 

Pequeno Glossário Geológico e Geomorfológico 
ANTÔNIO. TEIXEIRA GUERRA 

Prof. da F. Fluminense de ·Filosofia, 
e Geógrafo da Divisão de Geografia 

do C.N.G. 

ALUVIÃO - detritos carregados pelos rios. :t!:sse material é arrancado das· mar
gens, sendo carregado em suspensão pelas águas dos rios que o acumulam 
em bancos, constituindo os depósitos aluvionares. :6:sses depósitos suspensos 
na vertente de um vale constituem uma prova morfológica do afundamento 
do talvegue. Os antigos perfis do rio podem ser estabelecidos, porém a altitu
de exata dos velhos talvegues não pôde ainda ser determinada com exatidão. 

ARGILA - silicatos hidratados de alumina de colorações variadas em função dos 
óxidos . Para o pedólogo a palavra argila não designa uma unidade química 
e sim uma unidade de tamanho coloidal cujos diâmetros são inferiores 
a 0,002 mms. Os silicatos sem impurezas (óxidos) têm a coloração clara (cau
lins) . Os feldspatos das rochas eruptivas e metamórficas ao serem hidratados 
dão .as argilas. A espessura das camadas argilosas sôbre as rochas é grande 
nas regiões de clima tropical úmldo e menos espêssa nos climas temperados. 
Quando a argila possui grande teor em ferro toma a coloração vermelha 
viva, sendo chamada de argila laterítica. Algumas vêzes encontramos a for
mação de pequenos núcleos ferruginosos na massa argilosa - argilas mosquea
das da série Barreiras. A argila quando contém um pouco de água torna-se 
impermeável. Algumas vêzes a água é em excesso fazendo com que ela se 
escoe como correntes de lama . O lençol de escoamento superficial tem 
feito um forte desgaste nos morros cariocas, carregando essas argilas para 
as partes baixas da cidade. O modelado resultante das águas do lençol de 
escoamento difuso sôbre o relêvo é a formação de bad-lands ou o que de
nominamos de voçorocas. A rêde hidrográfica é muito ravinada por causa 
da impermeabilidade da argila . 

ARGILAS REFRATARIAS - são as que não manifestam fusão quando sujeitas 
a temperaturas elevadas, sendo empregadas na fabricação de tijolos para 
revestimento de fornos e em objetos de cerâmica. 

CAMADAS - {Vide: depósito ' estratificado) . 
CAULINIZAÇAO DOS FELDSPATOS - decomposição dos feldspatos (silicatos 

aluminosos) das rochas em argila. 
CIMENTAÇÃO - os grãos de areia soltos ou fragmentos de rochas desagrega

das que se forem aglomerando podem torna-se coerentes pela cimentação 
O cimento pode ser de natureza silicosa, argilosa, calcária ou ferruginosa. 
Neste último tipo encontramos os "alios" que aparecem na base das dunas 
e na região das landes francesas. O processo de cimentação não é continuo, 
varia com as condições climáticas e geográficas. 
A cimentação das partículas sôltas é um processo que se desenvolve durante 
e após a formação do depósito, em virtude das substâncias trazidas em so
lução, em suspensão ou formadas no próprio local. Os processos de cimen
tação são muito variados, algumas vêzes se estendem a J;ôda a espessura das 
camadas, outras vêzes, ficam restritos, à parte superficial. 
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A natureza do cimento é multo importante para explicar a resistência das 
neo-rochas à erosão diferencial. Uma rocha de cimento calcário resistirá 
menos à ação do lençol de escoamento superficial difuso que a de cimento 
silicoso ou ferruginoso. 

CLIVAGEM - consiste no fato de alguns minerais se partirem mais fàcilmente 
ao longo de certos planos. Isto mostra que a fôrça de coesão é menor nas 
direções perpendiculares a êsses planos. As micas, por exemplo, são fàcll
mente destacadas em palhêtas. Os planos de clivagem são paralelos. Num 
corpo amorfo a coesãd é. a mesma em tôdas as direções e portanto não 
existe plano de clivagem. ' · 

COLUNA OEOLôGICA OU GEOGRAMA - Constitui a reunião de todos os terre
nos superpostos normalmente dos mais antigos para os mais recentes .. 
Pode ser dividida segundo o critério cronológico ou o estratigráfico: 

Divisão cronológica 

Eras 

Divisão estratigráfica. 

Grupos 
Periodos Sistemas 
ltpocas Séries 
Idades Andares 
Hêmeras Horizontes 

As "correlações de cama~s" são feitas em relação à "coluna paradigma" 
geralmente, a européia ou a americana do norte, onde foram melhor estu- · 
dadas as diferentes camadas que compõem a coluna geológica. Cada pais 
possui sua coluna regional, baseada nos dados da coluna paradigma cuja 
ampulheta é a identificação de fósseis. 

Eras Períodos 

t Ó • { Holoceno An ropoz ica ou Quaternaria Pleistoceno 

Cenozóica ou Terc!árla I Plioceno 
Mioceno 
Ollgoceno 
Eoceno 

{ 
Cretáceo 

Mesozóica ou Secundária Jurássico 
Triássico 

Paleozóica ou Pr!m~{ 
Permiano 
Carbonifero 
Devoniano 
Siluriano 
Ordoviciano 
Cambriano 

Azóica ou Primitiva { Algonquiano 
Arqueano 

CONCREÇõES ~ nódulos que se formam graças a ·uma precipitação que se pro
cessa em torno de núcleos, os quais aparecem nos depósitos sedimentares, 
assim: baritina nas areias, piritas nas argilas, calcários nos mármores, sílex 
nas margas, ou mesmo as concreções silicosas de origem pedológicas. ~stes 
núcleos podem ser: um mineral, um vegetal unicelular ou mesmo um f~ssil. 
Nos calcários há freqüentemente a formação de "bonecas de calcários". 
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COMPLEXO CRISTALINO - constituido pelas rochas mais antigas que apare
cem rta superfície do globo terrestre - era arqueana. O "complexo funda
mental" é também denominado de "substratum fundamental" ou ainda de 
"sistema brasileiro" (A. d'Orbigny) . Geralmente os estudos do complexo 
brasileiro são feitos juntamente com as rochas do algonquiano. As rochas 
do periodo arqueano são para alguns apenas cristalinas e metamórficas. 
Outros incluem também a existência de rochas sedimentares como: calcários 
e grafitos, além das já citadas - granitos, gnaisses, etc. 

CRISTALOGRAFIA - ciência que estuda os sistemas de cristalização. Os mi
nerais se cristalizam nos seguintes tipos: 1 - sistema cúbico ou isométrico 
ex: sal gema ou halita NaCl; 2 - sistema tetragonal, ex: zircônio ZrSiO'; 
3 - sistema hexagonal, ex: quartzo Si02, berilo; 4 - sistema ortorrômbico, 
ex: topázio Al'(FeOH) 'SiO', baritina; 5 ~ sistema monoclinico, ex: ortósio 
Kalsi•o•, gêsso; 6 - sistema triclínico, ex: albita NaA1Si"08, axtinita, etc. 

DEPOSITOS ESTRATIFICADOS - são constituídos por camadas ou estratos de
positados a princípio horizontalmente e que posteriormente podem apare
cer dobrados, inclinados ou mesmo falhados, por causa da ação de fôrças 
endógenas (Vide: depósitos sedimentares) . 

DEPôSITOS SEDIM]i:NTARES - são resultantes do acúmulo de materiais desa
gregados das diferentes rochas que aparecem no globo terrestre. De acôrdo 
com a origem podem ser: 1 - depósito aluvial - sedimentos transportados 
pelos rios, 2 - depósito marinho - transportados pelo mar, 3 - depósito 
eólio - transportados pelos ventos,. 4 - depósito glacial - transportados 
pelas geleiras, 5 - depósito coluvial - transportados pelo efeito da gravi
dade, 6 - depósitos químicos - transportados em solução, resultando uma 
precipitação. · · 

DESAGREGAÇÃO MECANICA - descascamento ou quebramento principalmente 
Q.a. rochas maciças produzido pel,as variações das amplitudes diurnas da tem
peratura que age sôbre as mesmas. &ste tipo de erosão elementar ocasiona nas 
regiões tropicais, grandes descascamentos como verificamos nos granitos e 
.gna!Sses do Rio de Janeiro, dando o aparecimento de "pães de açúcar", bolas 
ou boulders. Esta esfoliação nos blocos é também chamada 1de descascamento 
em forma de cascas de cebola ou "desagregação cortical". A desagregação 
mecânica ao se processar num rocha é logo acompanhada de hidratação, 
ou seja, fenômenos de ordem quimica. Nos climas áridos e semi-áridos veri
ficamos melhor o aparecimento de rochas onde o efeito térmico se faz sen
tir com maior facilidade . 

DIACLASES - fraturas, juntas ou fendas - são aberturas miscroscópicas ou 
macroscópicas que aparecem no corpo de uma rocha, principalmente por 
causa de .esforços tectônicos, tendo direções variadas. As diáclases são de 
grande importância no modelado do relêvo terrestre. Constituem pontos 
fracos de ataque por parte da erosão (Vide: Erosão) . Entre as principais 
teorias que explica~ a origem das juntas ou diáclases temos: 1 - Teoria 
da torção - cujas experiências foram feitas por Daubré, em lâminas de vi
dro submetidas a torções, verificando-se o apareciment9 súbito de fra
turas que se cortavam em ângulo reto; 2 - Teoria dos terremotos ou cho. · 
ques produzidos pelas ondas ao se propagarem pelas rochas da crosta, 3 -
Teoria da contração segundo a qual as fendas são produzidas pela perda 
da água ocasionando uma diminuição de volume e uma conseqüente con
tração à semelhança do que observamos nas argilas; 4 - Teoria da pressão 
e da cristalização - a pressão por si só é capaz de produzir duas séries de 
fraturas - empuxo lateral e carga de camadas sobjacentes. A cristalização 
ou melhor o resfriamento de certas lavas básicas-basaltos se realiza algu
mas vêzes em forma de prismas hexagonais. As diáclases podem ser verti
cais, horizontais ou inclinadas. Nas paisagens muito movimentadas pelo 
tectonismo, como nas pontas do litoral de Laguna (Sta. Catarina) observa
mos que o fenômeno de esfoliação pode ser confundido erradamente com 
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diáclase. Também não se deve confundir falhas com fraturas ou diáclases. 
As fraturas aparecem com mais freqüência nas rochas igneas e metamór
ficas. Nas sedimentares compactas também aparecem como no calcário, 
por exemplo. • · 

DIAG:S:NEl!!!E - conjunto de fenômenos que começam a agir modificando os se
dimentos desde o inicio de seu depósito. :S:ste fenômeno no comêço é unica
mente periférico, porém com o decorrer do tempo passa a ser mais pro
fundo. Em tôdas estas transformações observa-se a eliminação gradual de 
qualquer traço de vida, e a substituição da cal pela silica. 
Os processos diagenéticos agindo sôbre um depósito sedimentar dão o apa
recimento a uma rocha sedimentar coerente. :S:stes processos devem ser dis
tinguidos da lapidificação que inclui as transformações sofridas peJos de
pósitos que haviam sido tornados coerentes pela diagênese. Também não 
se deve confundir a diagênese com a meteorização. Consideramos no pri
meiro caso a transformação de sedimentos homogêneos ou heterogêneos 
em rochas . .E no segundo - meteorização - o trabalho dos diferentes agen
tes exógenos que tornam as rochas "sãs" em rochas alteradas ou decom
postas, e está ligado a certos aspectos do metassomatismo. 
Os depósitos recentes de origem marinha, fluvial ou eólla, são constituídos 
de minerais e fragmentos isolados de rochas que sob a ação contínua dos 
agentes geológicos diagenéticos podem vir a sofrer uma consolidação. As 
rochas sedimentares consolidadas foram sem dúvida, em outros períodos 
geológicos, constituídas de partículas móveis (exceto as de origem química) . 
O endurecimento e aglutinação dêsses minerais e fragmentos podem ter 
sido devidos a uma cimentação, a um dessecamento, à pressão exercida 
pelo acúmulo .Progressivo de sedimentos ou à existência de concreções. 

DIAG:S:NESE DO SOLO - transformação por que passa um solo após a· sua for
mação . Esta evolução é local e posterior à gênese do solo. 

DISSOLUÇAO - o carbonato de cálcio em contacto com a água carregada de 
co. (ácido carbônico) se dissolve, em bicarbonato de cálcio: o sal gema por 

· exemplo em contacto com a água também se dissolve . Mesmo certas rochas 
eruptivas são dissolvidas em virtude da ação das águas pluviais atuando sô
bre os silicatos (feldspatos) . Nas regiões inter-tropicais úmidas observa-se 
que as rochas ígneas da categoria dos granitos po'<iem ser dissolvidas intei
ramente deixando o resíduo que é a "arena" ou "saibro". Nos arenitos com 
cimento calcário ou argiloso são freqüentes os fenômenos de dissolução. 

DOLOMITIZAÇAO - transformação sofrida pelo calcário em dolomita, por efei
to da circulação de águas carregadas de sais magnesianos, ou mesmo da 
água do mar. 

ESFOLIAÇ~O TltRMICA - desagregação ou desintegração das roct.ils produ
zida pela variação diária da temperatura até que haja uma fadiga do ma-

J teria! . Não se deve confundir as fendas produzidas pela desagregação de 
origem térmica com as diáclases. Estas últimas são geralmente verticais, 
inclinadas ou mesmo deitadas, e nunca circulares como as lascas esfolia
das das vertentes. 

FORMAÇÕES SEDIMENTARES OU TERRENOS SEDIMENTARES - são os de
pósitos provindos da destruição de outras rochas de formações eruptivas, 
metamórficas ou mesmo sedimentares. 

FOSSEIS - são restos ou vestigios de sêres orgânicos (vegetais ou animais) 
que deixaram suas pegadas na crosta terrestre . Constituem a ampulheta 
geológica. A idade das camadas não é uma idade absoluta em anos o que 
seria impossível mas uma idade relativa, ou seja o lugar ocupado pela ca
mada em relação às outras. 

GEOLOGIA - é a ciência· que estuda a estrutura da croSta tel'J'estre, seu mo
delado externo e as diferentes fases da história física da Terra. A Geologia 
é uma ciência de campo muito vasto necessitando de sólidos conhecimentos 
de Química, Física e Botânica. Os diversos ramos em que podemos dividir 
a geologia são: I - Geologia Física : A - Geologia Estrutural - estudos 
dos depósitos e das diferentes camadas. B - Geologia Dinâmica (Geodina
mica) estuda as diversas transfqrmações por que passa a superfície da crosta 
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terrestre devido ao trabalho realizado pelos fatôres exógenos; II - Geo
logia Históri~a - estuda as diferentes eras geológicas. Pode-se ainda defi
ni-la como a "história física da Terra". Ela se preocupa com o estudo do 
desenvorvimento da vida na superficie do globo. Diversas classificações po- · 
dem ser adotadas . A título de exemplo daremos mais uma: 

Geologia 

JGeral 

laistórica 

{
Geogenia 
Fisiografia 
Litologia Petrografia 

Petrologia 

{ 
Geodinâmica {Externa 
Tectônica Interna 

Um quadro muito elucidativo para se compreender a posição da Geologia e 
suas relações com as ciênc,tas geológicas e demais ciências foi realizado por 
Field (Fig. 1) • 

MINERALOGIA 

~ 
~ 

"-~ ~ 
GEOLOGIA 1'~ 

"' ,, 
GEOHISTÓRIA 

RIQUEZAS 

METÁLICAS E 

NÃO METÁLICAS 

GEO-ECONOMICA 

HISTORIA- ECONOMIA- BIOLOdilA 

SISMOLOGIA 

Fig. 1 - Diagrama das relaç6es da Geologia com as demafa ci<!nclas aftns. 

GEOMORFOLOGIA - ciência geográfica que estuda . as formas de relêvo, tendo 
em vista a origem, estrutura, natureza das rochas, o clima da região e as 
diferentes fôrças endógenas e exógenas que de modo geral entram como 
fatôres construtores e destruidores do relêvo terrestre·. Estuda o relêvo atual, 
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enquanto a Paleogeografia. é a ciência que se encarrega de reconstituir as 
formas dos litorais -no decorrer da história da ·Terra. O campo de estudo 
da Paleogeografia (ramo da Geologia Histórica) é algumas vêzes inteira· 
mente hipotético, ex: paleogeografia do arqueano. Tôda hipótese de tra. 
ba.lho mesmo as mais exageradas não podem ser rejeitadas por causa do 
campo hipotético de pesquisa. A Geomorfologia não deve ser considerada 
como uma divisão da Geologia Cgeodil\âmica) pois tem seus métodos pró· 
prios: - o qualitativo de Davis, Penck e outros; e o quantitativo (fisi· 
co-quimico). 

ffiDRATAÇAO - penetração da água nas rochas facilitada pela permeabili· 
da.de ou pelas fissuras-diáclases. Tôdas as rochas que afloram na super· 
tície do globo são mais ou menos permeáveis à água. A hidratação ocasiona 
nas rochas um aumento de volume. As águas que circulam no interior das 
rochas podem ser consideradas como os responsáveis mais importantes da 
decomposição química. Assistimos por . exemplo, ao sulfato de cálcio trans
formar-se em gêsso, SO,Ca + 2 OH.= SO,Ca. 20H. (gêsso), a hematita hidra
tando-se passa a limonita 2 FE.O •. 3H.O, isto é, óxido de ferro hidratado. 
A limonita é um material que se formou devido à hidratação de uma subs
tância ferrosa; em razão da sua formação ela não pode apresentar grande 
homogeneidade de composição. Nos granitos a desagregação é duas vêzes 
mais lenta, no entanto, os fenômenos de hidratação asseguram a produção 
de elementos cada vez mais finos, sendo o trabalho da água feito em vir
tude dos descascamentos superficiais, da clivagem e das espécies minerais 
mais ou menos alteradas . A hidratação ocasiona nos granitos e gnaisses a 
transformação ·dos feldspatos em argilas - sillbatos a.luminosos hidratados. 
Nas regiões tropicais a hidratação se faz em maior profundidade por causa 
do auxilio da temperatura mais elevada. 

LITOLOGIA - estudo cientifico da origem das rochas e suas transformações. 
Esta parte da Geologia é também denominada de Petrografia. É uma im
portante ciência auxiliar da geomorfologia no estudo das formas do relêvo 
terrestre . 

MAGMA - material igneo que se encontra no interior da crosta terrestre e que 
deu origem às rochas eruptivas e matamórficas que se encontram no globo 
terrestre. As lavas expelidas pelos vulcões são magmas não solidificados. 
A composição quimica. do magma é um campo vasto para discussões. Al
gumas vêzes êsse magma pode a.travessar rochas sedimentares ou mesmo 
eruptivas constituindo um dique, um filão camada, um lacolito, um bato
lito, dependendo da forma que tomar após a solidificação. 

MET ASSOMOSE - prócesso dia.genético que acarreta modificações quimicas 
dos minerais e sêres orgânicos. O meltassomatismo nada mais é que as trans
formações de ordem química sofridas pelas rochas, podendo ser devidas a: 
hidratação, oxida.cão, redução, dissolução, decomposição, dolomitização, slll
cificação dos calcários, etc. 
Verifica-se uma mudança de substância, nestes processos, sendo alguns mi
nerais das rocha.a substitui dos por outros. Os fenômenos metassomáticos 
podem se restringir exclusivamente à parte superficial ou então penetrar 
profundamente, graças à existência de fendas ou diáclases. As rochas cris
talinas e maciças são mais difíceis de serem atacadas em profundidade, po
rém, a circulação da água ao longo das diáclases vai ocasionar hidratação 
que pode chegar a vários metros. 

MINERAL - massa inorgânica natural, inerte, de composição química defi
nida, de propriedades físicas determinadas e com um ou vários tipos de cris
talização definida. 

MINERALOGIA - ciência que estuda a natureza e a formação dos minerais. 
PALEONTOLOGIA - ·ciência que estuda os sêres vivos que existiram nos dife

rentes períodos· da história física da Terra. Pode-se dividi-la da seguinte 
maneira: Paleozoologia ....:... estuda os sêres animais fósseis. 2 - PaleobottJ.
nica ou Paleofttologia - estuda os sêres vegetais fósseis que apareceram na 
superfície do globo. Esta Ciência é uma auxiliar muito importante da Geo
-História. Graças a ela é que podemos datar com segurança a idade das dife
rentes camadas da crosta terrestre; as mais antigas se encontram normal
mente sob as mais recentes. 
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ROCHAS CRISTALINAS - são as que aparecem na natqreza, constituídas de ele
mentos cristalizados . Quando a rocha é inteiramen• formada de elementos 
cristalizados diz-se que sua estrutura é holocristalina, no caso inverso, isto 
é, se seus componentes são amorfos chama-se de holoiallna ou vitrea. 

ROCllAfi DECOMPOSTAS - os elementos primitivos foram alterados por pro
- cessos químicos. As alterações de rochas são realizadas mais fàcilmente nos 

· climas quentes e úmidos onde a hidratação é maior. O trabalho de decom
posição química embora seja teoricamente separado da desagregação mecâ
nica, na natureza os dois se realizam simultâneamente dando como resul
tado final a rocha alterada ou decomposta. A zona de alteração é geral
mente observada na superfície exterior pelo fato da mesma estar em de
pendência direta das ações dos agentes de erosão (exógenos). 

SERPENTINA - silicatos hidr~tados de magnésio e ferro. A serpentinização se 
verifiéa também em certos minerais, sem alumina como os piroxênios, an
fibólios e peridotos. O nome serpentina vem das malhas, ou da aparência 
do colorido da rocha com algumas serpentes. 

SILICIFICAÇAO DOS CALCARIOS - substituição parcial do carbonato de cál
cio pela silica sob a forma de quartzo, opala ou calcedônia, nas rochas cal
cárias, como acontece com a meuliere da bacia de Paris, que é extrema- · 
mente cavernosa e constitui a pedra de construção por excelência da re
gião parisiense . 

TUFOS VULCANICOS - são rochas vulcânicas resultantes da consolidação de 
materiais detríticos como: lapili, bombas, cinzas e lavas, expelidas pelos 
vulcões. A decomposiçd dessa :rocha dá uma argila de côr vermelha 
muito viva. 

(continua) 

-- Se lhe lntere&1a adquirir as publlcaçõea do Conselho Naclonid de Geor;rafta, eacreva à 
sua Secretaria <Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Ipaçu - Rio de Janeiro) que lhe 

atenderi. pronta e aatlsfatõrlamente. 
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Capi)al Federal 

PBESIDt:NCIA DA BEPCBLICA 

INCORPORAÇÃO DA PLATAFORMA SUB-
/ MARINA AO DOMfNIO DA UNIÃO - Recen

temente assinou o presidente da Repdbllca um 
decreto no qual se declara expresl!&Dlente reco
nhecido que a plataforma submarina, na pa.r
te correspondente ao território nacional, con
tinental e Insular, do Brasil, constitui parte 
integrante do mesmo território, sob a jurlsdl
cão e domlnio exclusivos da ·União Federal. 
Regula êste ato que o aproveitamento de pro
dutos e riquezas naturais .. que se encontram 
nas partes acima especificadas do território 
nacional, dependem, em todos os casos, de 
autorizacão, ou ·concessão· federal. De acôrdo 
ainda com o que dispõe o decreto presidencial, 
permanecem em pleno vigor as normas sôbre 
navegacão nas águas sobrepostas às referidas 
plataformas submarinas, sem preju!zo das que 
venham a ser estabelecidas, especialmente sô
bre pesca. 

Na justificação que apresentou sôbre o de
creto em aprêço, considerou o chefe do · exe
cutivo o seguinte : a) que a plataforma sub
marina, que borda os continentes e Ilhal! e se 
prolonga sob o alto mar, é um verdadeiro . 
território submerso e con.stitul , com as terras 
a que é adjacente, uma só unidade geográfica; 
b) .que o interêsse da declaração da sobera
nia, -ou do domlnlo e jurisdição dos Estados, 
sôbre a parte assim acrescida ao território 
nacional, tem avultado em conseqüência da 
possibilidade, cada vez maior, da exploracão, 
ou aproveitamento, das riquezas naturais ai 
encontradas, que, em conseqü6ncia, vários Es
tados da América, mediante declaracões, ou 
decretos, de seus presidentes, têm afirmado 
os direitos, que lhes cabem, de domlnio e ju
rlsdicão, ou de soberania, sôbre a parte da 
plataforma submarina, contigua e correspon
dente ao território nacional; c) que em tais 
condições, cabe ao gov6rno brasileiro, para 
salvaguarda dos direitos do Brasil sôbre a 
plataforma submarina na parte correspondente 
ao seu território continental e às suas Ilhas, 
formular Idênticas declara!;ões dos direitos; 
d) que a declaracão dos direitos do Brasil se 
torna urgente e inadiável; e) que a pesca, 
nas águas territoriais e em alto mar, tem 
sido objeto de leis nacionais e de convênios 
Internacionais, e pode convir aos lnterêsses do 
Brasil participar de novas' convenções ou pro
mulgar novas leis sôbre a matéria; f) que, 
nos têrmos da Constituicão Federal, compete 
ao presidente da Repdbllca zelar, de pronto, 
pela integridade nacional e pela eeguranca In
terna do pais - sem prejulzo, aliãs da com
petência do Poder Legislativo em matérla 
desta natureza. ' 

ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

NOMEADO PARA A FUNÇÃO DE ASSES
SOR TaCNICO D11lSTE õRGÃO SUPERIOR 
DAS CORPORACOES ARM ... DAS O DIRETOR 
DA DIVISÃO DE CARTOGRAFIA DO C .N.G. 
- Por decreto · recen.temente assinado pelo 
presidente da Repil.bllca, foi nomeado para a 
funcllo de assessor té!Jnlco do Estado . Maior 
das Fôrcas Armadas o professor Allrlo H. 
de Matos. diretor da Divisão de Cartografia 
dó Conselho Nacional de Geografia. Por Idên
tico ato do chefe do govêrno foi Igualmente 
designado para a mesma funcão o Sr. Domin
gos Fernandes Costa, chefe da Divisão de Ser
vicos Equatoriais e Correlatos do Observató
rio Nacional. 

INSTITUTO BBASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATfSTICA 

Conselho Nacional de Estatística 

ELEIÇÃO DO DR. RAFAEL XAVIER PA
RA MEMBRO TITULAR DO INSTITUTO IN
TERNACIONAL DE ESTATfSTICA - Maia 
um técnico brasileiro acaba de ser admitido 
no Instituto · Internacional de Estatlstica, na 
categoria de membro titular . Trata-se do 
Dr. Rafael Xavier, secretário-geral do Conse
lho Nacional de Estatlstica e figura altamente 
conceituada nos meios estatlstlcos do pais e 
do estrangeiro. A escolha dêste alto dirigente. 
do I. B . G. E. para fazer parte daquela Impor~ 
tante . Instituição cientifica Internacional, re-. 
flete o crescente prestigio do nosso pais, e. 
particularmente, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstica, nas esferas cientificas 
mundiais. 

Com a eleição do Dr. Rafael Xavier, está, 
aumentado para cinco o nttmero de membros 
titulares brasileiros do Instituto Internacional 

· de Estatlstica, pois que antes jã para ali ha
viam entrado os senhores embaixador Jttllo 
Aukusto Barbosa Carneiro, professor J , B. 
Fontenelle, Dr. M. A. Teixeira de Freitas, 
antigo secretário-geral do I .B .G .E. e profes
sor Glorglo Mortara, assessor técnico do 
C.N.E . . 

Con&elho Nacional de Geog-rafla 

COMUNICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
DO MINISTl!:RIO DA VIAÇÃO A PROPóSITO 
DA INAUGURAÇÃO DE NOVOS TRECHOS 
FERROVIARIOS - Em reunião do Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia, 

..... 
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levada a efeit-0 na segunda quinzena do cor
rente mês, o engenh~iro Flávio Vieira, repre
sentante do Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, deu conhecimento da inauguração, dos 
seguintes novos trechos ferroviários construi
dos pelo Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro: 1) Itapipoca-Sobral, com a exten
são de 96 qullômetros, ligando as antigas es
tradas de ferro Baturité a Sobral (na Rêde 
de Viação Cearense); 2) Juàzeiro do Norte
-Barbalho, com a extensão de 15 quilômetros, 
e que é um prolongamento da Rêde de Via· 
cão Cearense para uma zona de grande im
portância agricola, no estado do Ceará; 3) Al
buquerque Né-Afogados da Ingázeira, com a. 
extensão de 53 quilômetros (prolongamento da. 
Estrada de Ferro Central de Pernambuco); 
4) Malhadas de Pedras-Monte Azul, com a ex
tensão de 211 quilômetros e que constitui parte 
integrante da articulação Contendas-Brumado
-Monte Azul, que estabelecerá ligação da Es· 
trada de Ferro Central do Brasil com a Via• 
cão Férrea Federal Leste Brasileiro. 

Na sua comuntcação, fêz o representante 
do Ministério da Viação e Obras Públicas de
morada exposição acêrca de cada um dos no
vos trechos inaugurados, os quais trazendo so
lução para um dos mais sérios e Importantes 
problemas brasileiros, representam empreendi
mentos de grande vulto levados a efeito na 
gestão do atual govêrno. 

MINISTl:RIO DAS RELAÇOES EXTERIORES 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
e. Cultura 

ESTUDOS SOBRE RELAÇõES DE RAÇA 
E ACULTURAÇÃO DOS GRUPOS IMIGRA
TôRIOS - A RECOMENDAÇÃO DA UNESCO 
E A CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL - Em uma 
reunião de peritos em assuntos de aculturação, 
realizada em julho do corrente ano na capital 
da. França, por Iniciativa da UNESCO, ficou 
deliberado que seriam levados a efeito em de
terminados paises estudos sôbre relações de ra
ça. e de cultura de grupos imigratórios idéia. 
que, aliás, já havia sido esboçada no programa. 
de atividades da UNESCO, planejado pelo ci
entista braslleiro professor Artur Ramos, quan
do diretor do Departamento de Ciência.a Sociais 
daquele organismo. Entre os paises escolhidos 
para. campo dêsses estudos figura o Brasil, 
dado o lnterêsse que oferece como nação re
ceptora de Imigrantes. Tendo em vista ao que 
ficou resolvido na reunião de cientistas em 
Paris, e em satisfação ao que lhe solicitou 
a UNESCO, no sentido da realização de estu
dos referentes ao nosso pais, acaba o Insti
tuto Brasileiro de Educação, Ciência e Cul
tura de convidar especialistas brasileiros para 
se encarregarem de estudos sôbre aculturação 
de grupos a.lien1genas aqui estabelecidos. Um 
dêstes especialistas distinguidos com o con
vite do I.B.E.C.C., foi o sociólogo Manuel 
Diegues Júnior, chefe do Serviço de Biblioteca 
e de Intercâmbio do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e assistente da Pontl
f1cia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
o qual se vem dedicando a êste gênero de es
tudos, tendo mesmo elaborado recentemente, 
para ser apresentado no Colloquium Interna
cional de Estudos Luso-Brasileiros que se reali
zou em Washington, um trabalho sôbre rela
ções de raça e cultura no Brasil. Já nas aulas 
que deu o ano pas1t1ado no Curso Técnico de 
Imigração e Colonização do DASP, tratou o 
Sr. Dlegues Júnior dêste assunto, dando aten-

ção para os processos aculturatlvos dos gru
pos imlgran tistas em l'.Í6SBO pais. 

O Dr. Diegues Júnior tomará como objeto 
de estudo o grupo alienigeno Italiano no Brasil. 
Igualmente convidado para colaborar nesta Ini
ciativa recomendada pela UNESCO, procederá 
a Idênticos estudos com relação aos alemães 
em nosso pais o cientista Emlllo wmems, pro
fessor da Universidade de São Paulo e conhe
cido especialista em matéria de antropologia 
social. O professor EmUio Willems, encontra-se 
atualmente em Nashvllle, Tennessee, orientan
do um curso no Instituto de Estudos Brasi
leiros da. Universidade de Vanderbllt. 

CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL AO INSTI
TUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E 
HISTORIA - O presidente da República san
cionou, a 10 do corrente, o decreto do Con
gresso Nacional que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir, pelo Ministério das Relações 
Exteriores, crédito especial destinado ao pa
gamento da contribuição do Brasil ao Insti
tuto Pan-Americano de Ge-Ogra!ia e mstória., 
no exerc1clo de 1949. 

MINISTl:RIO DA VIAÇAO 

Departamento Nacional de Estradas de Ferro 

LIGAÇAO FERROVIARIA MONTE AZUL· 
-CONTENDAS - Com a presença do titular 
da Vlacão, general João Valdetaro ~e Amorim 
Melo, inaugurou-se solenemente a 15 do cor
rente a ligação ferroviária Monte Azul-Conten
das, em Minas Gerais, construida pelo Depar
tamento Nacional de Estradas de Ferro, a qual 
compreende uma extensão de 211 quilômetros. 

Essa ligação é o complemento do trecho 
Montes Claros-Monte Azul construido pela Es
trada de Ferro Central do Brasil, e também 
Inaugurada na gestão do atual govêrno, com 
o que ficou definitivamente estabelecida a li
gação da Central do Brasil com a Viação Fér
rea. Federal Leste Brasileiro, completando des
sa forma um sistema de 449 quilômetros de 
caminho ferroviário. 

Além da. referida ligação, inaugurou-se 
também, na mesma data, o trecho rodoviário 
entre Teófilo Otôni e Feira de Santana que 
estabelece ligação entre o Rio de Janeiro e 
o esta.do da Bahia.. A ligação rodoviária Téo
tllo Otõnl-Feira de Santana, tem cêrca de 1 700 
quilômetros de extensão e vem permitir defi
nitiva articulação das rêdes rodoviárias do Sul 
com as do Norte do pais. 

Foram Igualmente inauguradas, no dia 15, 
as seguintes obras a cargo do Ministério da 
Viação e Obras Públicas: I - Obras ferroviá
rias: a) Itaplpoca-Sobral, com a extensão 
de 96 quilômetros, na Rêde de Viação Cea
rense, estabelecendo ligação entre as estradas 
de ferro de Baturlté e. Sobral; b) Juàzelro do 
Norte-Barba.lho, com a extensão de ló qullô

. metros, na Rêde de Viação Cearense, e que ser
virá uma zona agr1cola de grande importância, 
no estado do Ceará; e) Albuquerque Né-Afoga
dos da Ingàzeira com a. extensão de 53 qu1lô· 
metros, como parte integrante do prolonga
mento da Estrada. de Ferro Central de Pernam
buco. II - Obras rodoviárias: construção de 
um trecho com cêrca de 150 quilômetros de 
extensão da estrada Uruaçu-Tocantins, da liga
ção rodo-nuvial, entre Anápolls, em Goiás e 
Belém, no Pará. 
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Instituições Particulares .. 
INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO 

BRASILEIRO 

COMEMORAÇõES DO 112.º ANIVERSA
RIO DE SUA FUNDAÇÃO - A exemplo do 
que vem sucedendo todos os anos, o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro levou a efei
to a 21 de outubro último a sessão magna co
memorativa do seu aniversário de fundação. A 
solenidade que se realizou no salão nobre da 
Instituição, foi, como de costume, presidida 

•pelo embaixador .José Carlos de Macedo Soa· 
res, presidente perpétuo, e contou com a pre
eença de grande número de . sócios e figuras 
de destaque nos meios oficiais, culturais e so
ciais da capital da República . Inlcladol!I os 
trabalhos leu o engenheiro Vlrglllo Corrêa FI· 
lho, primeiro secretário, as efemérides do ba
rão do Rio Branco e o relatório das atlvldadel!I 
do Instituto no ano social que se encerrava. 
Após Isso, deu o primeiro secretário conheci· 
mento do expediente, do qual constaram lnd
meros telegramas de congratulações pelo trans· 
curso da efeméride e de agradecimentos a con
vites feitos para a solenidade, destacando-se 
dentre êstes a mensagem do general Eurico 
Gaspar Dutra, presidente da República, que 
formulando os seus agradecimentos apresenta 
desculpas por não ter podido comparecer . 

.Justificando a ausência do orador oficial, 
ministro Pedro Calmon, que se encontrava nos 
Estados Unidos, chefiando a delegação do Bra
sil no Colloqulm Internacional de Estudos Lu
so-Brasileiros, pro.cedeu o engenheiro Vlrglllo 
Corrêa Fiiho à leitura do discurso de elogio 
aos sócios falecidos, escrito por aquêle. Dessa 
forma foram então feitos os necrológtos das 
eegulntea personalidades pertencentes ao qua
dro social do Instituto, desaparecidos a partir 

de novembro de 1949: professor Rodolfo Gar
da, falecido nesta capital a 13 de novembro 
de 1949; professor Estêvão de Mendonça, fa
lecido em Culabá a 2 de dezembro de 1949; 
Dr. Manuel Tavares Cavalcante, falecido no 
Rio de .Janeiro a 1 de abril de 1950; professor 
Buenaventura Cavigl!a Hijo, correspondente 
no Uruguai, falecido em Montevldéu a 12 de 
maio de 1950. 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTóRIA 
MILITAR DO BRASIL 

BL!lIÇAO DO GEóGRAFO E EISTORIA· 
DOR CARLOS MIGUEZ GARRIDO - Em sua 
última sessão ordinária do mês de outubro o 
Instituto de Geografia e História Militar do 
Brasil elegeu para a categoria de membro efe
tivo ao historiador e geógrafo capitão-tenente 
da Armada Carlos Mlguez Garrido, que assim 
passarã a ocupar ali a cadeira n. o 50, patroci
nada pelo almirante Tõrres Alvim, que teve 
como fundador o almirante Henrique Bolteux, 
e da qual foi último detentor o almirante Anl· 
bal Gama, recentemente falecido. 

O novo membro efetivo do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil, desem
penha atualmente atividades no Serviço de Do
cumentação da Marinha, sendo grande a sua 
fôlha de serviços prestados, notadamente no se· 
tor do ensino, à corporação a que pertence. 
Entre os t!tulos de que é portador o capitão
-tenente Carlos Garrido, contam-se os de mem· 
bro do Instituto Brasileiro de Oceanografia e 
dos Institutos Históricos e Geográficos de Ala· 
goas e Sergipe, sendo que do primeiro é sócio 
benemérito. 

-te 

Certames 
VIII CONGRESSO NACIONAL DE ESTRADAS 

DE RODAGEM 

SUA PRóXIMA REALIZAÇÃO NESTA 
CAPITAL - Promovido pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, em colabo· 
ração com o Automóvel Clube do Brasil, As
sociação Rodoviária do Brasil e Tourlng Club 
do Brasil, será levado a efeito em janeiro pró
ximo, nesta Capital, o VIU Congresso Naclo· 
nal de Estradas 41e Rodagem, cujos prepara· 
tlvos estão sendo ativados pela respectiva Co· 
missão Organizadora. 

O Congresso que estará em funcionamento 
no per!odo compreendido entre 5 e 21 do refe
rido mês de janeiro, tratará da polltica, ad- . 
ministracão e legislação rodoviária; uso e ex
ploração das rodovias; execução dos planos ro
doviários; ensino da técnica rodoviária; educa
ção e publicidade rodoviárias. Além dêstes as
suntos constantes do temário, discutirá o cer
tame trabalhos apresentados como teses, Indi
cações, comunicações ou memórias, pelos con
gressistas . Recomenda a Comissão Organiza
dora que façam os autores acompanhar as suas 
contribuições de um resumo e os remeta em 
tempo, a fim de serem os mesmos Impressos 
para dlstribulcão antecipada aos membros do 
Congresso. 

Sem fugir ao que está' expresso no temário, 
o Congresso estudarl os mais ·modernos ·mé
todos para melhoramento dos traçado·s rodo
viãrios nacionais e dos levantamentos aerofo
togramétrlcos, bem como as normas para pro
jetos rodoviários, o critério para a escolha de 

materiais e, ainda, no terreno da geotécnlca, 
questões relacionadas com o estudo dos solos, 
subsolo, e estabilidade do "corpo estratal". A 
par dêstes assuntos fará vistas também sõbre 
os problemas relativos ao trânsito e sua segu
ranca, proteção ao pedestre e ao automobilista, 
considerando Igualmente questões relativas à 
estética das construcões rodoviárias, métodos 
de arborização, embelezamento e preservação 
das paisagens nas estradas. 

Como parte do pl:"ograma de atividades do 
Congresso, será inaugurada a 6 de janeiro a 
Rodovia Presidente Dutra, e no dia 13 a I Ex
posição Rodoviária do Brasil, Instalada nas 
proximidades do Aeroporto Santos Dumont. 

Serão membros oficiais· do VIII Congresso 
Nacional de Estradas de Rodagem os repre
sentantes dos Ministérios e Estados Maiores 
das Fôrças Armadas, do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do Conselho Fe· 
deral de Engenharia e Arquitetura, do Conse
lho Nacional de Economia. do Conselho Nacio
nal do Petróleo, do Conselho Nacional de Trân· 
sito e de várias organizações e entidades técni
cas e cientificas do pais, convidados a se fa
zerem representar . 

iC 
SEMINA.BIO INTERNACIONAL SOBRE 

ENSINO DE GEOGRAFIA 

ESCLARECIMENTOS DO PROF. HIL
GARD O'REILLY STERNBERG SOBRE AS 
QUESTõES QUE CONSTITUIRAM OBJETO 
DE ESTUDO NAQUELE IMPORTANTE CER· 
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TAME REALIZADO NO CA?\fADÃ - Convo
cado pela UNESCO, realizou-se recentemente 
em Saint Anne de Bellevue, próximo de Mont
real, no Canadá, uma reunião de técnicos, es• 
tudlosos e professôres de geografia de vários 
pa1ses, destinada a discussão e exame de as
suntos relacionados com, o ensino da Geografia. 

Tendo participado, como membro da de
legai:ão brasileira dos trabalhos do certame, 
ao regressar , ao Brasil o geógrafo Hilgard 
O'Rellly Sternberg, professor da Universidade 
do Brasil e membro da Comissão Cultural do 
Conselho Nacional de Geografia, prestou os se
guintes esclarecimentos acêrca do seminário 
e das questões ali levada8 para estudo: 

Os seminários anteriores e o de 1950 - Em 
1947, o primeiro seminário da UNESCO abriu 
caminho ás cogltações agora feitas, attnnan
do a necessidade de uma reorganização da edu
cação e Indicando os principais tópicos a se
rem Investigados. O de 1948, logo em seguida, 
foi em Podêbrady, na Tchecoslováquia. Aos 
que lá se reuniram f~I confiada a tarefa de 
examinar os fundamentos psicológicos para o 
desenvolvimento na criança de sentimentos de 
uma cidadania mundial, enquanto em Ashrldge 
na Inglaterra, um grupo de educadores estu
dava a formação profissional, social e moral 
do professor. 

Com o semlnárlo de Montreal, a UNESCO 
inaugura o que se poderia denominar o "ciclo 
das disciplinas". Desde já se preparam bases 
para um seminário que em 1951 deverá ser con
sagrado ao papel da história na cruzada pela 
compreensão Internacional e que se há de lou
var nos resultados colhidos aqui. E em 1951, 
terão Inicio os trabalhos preparatórios para a 
realização em 1952 de um seminário sôbre o 
ensino das l!nguas vivas. 

Espirito geográfico - A Geografia trata 
essencialmente da localização, da descrição, ·!la 
explicação e da correlação das paisagens geo
gráficas, Isto é, de· áreas Individualizadas por. 
um dado complexo de fatos f!slcos e culturais. 

· O ensino da Geografia df;lve ensejar ao educan
do a aquisição de um certo número de fatos e, 
o que é mais Importante, um conjunto de téc
nicas, um modo de pensar, ou o que costuma
mos chamar o "esp!rito geográfico". 1!:stes dois 
objetivos da Geografia não devem ser muda
dos ao colocar-se a ciência geográfica a ser
viço da compreensão Internacional. A Geogra
fia por si só, sobretudo o modo geográfico de 
pensar - que o geógrafo adquire através de 
seu esfôrço constante por correlacionar o am
biente tisico e as atividades do Homem -
contribui para colocar o cidadão num estado 
de egpfrlto favorável ao exame compreensivo 
e tolerante dos problemas de outros povos. 
Não se deve "pregar" a· compreensão Inter
nacional, mas o professor de Geografia deve 
l~clu!-la entre os mais Importantes objetivos 
de sua disciplina. 

O preparo do professor - Se desejamos 
que a Geografia, além de dados o "esplrlto 
geográfico" acima referido, contribua ainda, 

Unidades 
MINAS GERAIS 

Diretório Regional de' Geografia 

POSSE DO NOVO PRESIDENTE - INFOR
ME SOBRE OS TRABALHOS DA ASSEMBL:l!:IA 
GERAL DO C.N.G. - A CARTA GEOGRA-

em comum com as outras dtscipllnas do curso 
secundário, para os objetivos gerais da educa
çll.o, que -alguém já de!lnlu como o "crescimen
to espiritual na direção da perfeição Intelectu
al e moral", êstes objetivos forçosamente hão 
de ser refletidos no preparo profissional ®que
les que se deslncumbem_-çtessa t,arefa. O futuro 
professor secundário de deografla deve, em pri
meiro lugar, possuir um preparo sólldo e, tan
to quanto possivel, completo em sua esp-eclall
dade: a expressão "geografia escolar" em opo
sição à "geogra!la dos geógrafos" é~partlcular
mente• infeliz. As lacunas do atual cürriculo do 
curso para a formação -de professõres de'Geo
grafla da Faculdade de Filosofia Já vêm sendo 
apontadas há vários anos. E' lmprescln·dfvel 
que, além das cadeiras existentes, os estu
dantes de Geografia possam ter acesso a ou~ 
tros cursos, corno, por exemplo, Geografia 
Regional do Mundo, Geografia Econômica · e 
Geografia Pol!tlca. Mas, corno disse, o pro-

, fessor de Geografia também tem de participar 
da tarefa educacional da escola. Deve apresen
tar madureza de esp!rlto: deve conhecer a 

_ fundo a Geografia, mas não deve Ignorar os 
outros setores do conhecimento humano. Deve 
possuir uma personalidade compreensiva e to
lerante - deve, em suma, possuir um back" 
ground cultural, filosófico, sólido. Isto traz 
à baila o problema de saber se os professõres 
secundários de Geografia devem se especial!~ 
zar alimente nesta disciplina ou se seus estu" 
dos geográficos em n!vel universitário devem 
ser obrlgatl>rlamente jungldos a um grupo de 
cadeiras de oútra dlisclpllna, como a História; 
por exemplo. Foi pensamento dominante 110 
seminário que um amplo fundamento fllosó: 
fico, hurnan!stlco, combinado com a especlaU
zação apenas em Geografia seria o Ideal.' · 

ConsBr11a9tlo do solo - Considerando que 
o esgotamento acelerado dos recursos natural'S 
é uma ameaça latente para a paz, apresentéi 
várias mQÇões relativas p.o estudo da conserva
ção- do solo na escola, à preparação dos pro
fessôres neste sentido e à publicação de lite
ratura adequada. Estas propostas foram apro
vadas e serão lnclu!das no relatório final do 
seminário. 

Um mestre brasUeiro - A direção geral 
do seminário foi confiada ao Prof. Carlos Del
gado de Carvalho, :tsse convite representa .. o 
reconhecimento no plano Internacional, do pal 
pel de pioneiro que teve na divulgação, entre 
nós, da Geografia Moderná, êsse professor da 
Faculdade Nacional de Filosofia. O ambiente 
de cordialidade que foi, sem dllvlda, urna das 
caracterfstlcas mais notáveis da reunião,' re~ 
imitou, em grande parte dos esfori:os, dlrel 
melhor, da maneira de ser, de meu eminenté 
mestre, colega e amigo. Seria suspeito se e> 
afirmasse por minha conta. Digo-o, entretanto, 
por espelhar a opinião unlnlme de quantos 
- delegados, observadores e funcionários -'
fizeram viver num recanto pitoresco do Ca
nadá urna miniatura daquele mundo de paz 
e compreensão que todos nós de11ejamos. · · 

Federadas 
FICA DO ESTADO - A 15 de outubro dltlmo, 
realizou o Diretório Regional de Geografia 
do estado de Minas Ger..is mais uma de suas 
sessões ordinárias. A primeira parte dessa 
reunião foi destinada à solenidade de posse 
do novo presidente daquele órgão regional 
do C.N .G .• professor S!lvlo .Barbosa, que tam-

'. 

•• 
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bém é titular da Secretaria de Viação em Mi
nas Gerais. Apresentando o novo presidente 
falou Inicialmente o Dr. Valdemar Lobato, se
cretário do Diretório e diretor, em exercleio, 
do Departamento Geográfico do Estado, que em 
seguida passou a palavra ao engenlleiro Bene
dito Quintlno dos Santos a fim de que êste 
saudasse o professor Sflvio Barbosa . Com a 
palavra, produziu o engenheiro Ben!ldlto Quln
tlno dos Santos demorado dlscur'So no qual 
enalteceu as qualidades do . atual secretário 
de Viação de Minas, declarando a certa altura 
ver com otimismo o Inicio da sua gestão à 
frente da presidência do D.R.G. . No seu dis
curso fêz ainda o engenheiro Qulntlno dos 
Santos considerações sôbre as atividades g~
gráflcas em Minas Gerais, salientando as rea
llzações devidas ao Departamento Geográfico 
com o qual se articula, através- daquele Dire
tório, o conselho Nacional de Geografia. 

Em seguida falou o professor Sllvlo Bar
bosa, que agradeceu as palavras ditas a seu 
respeito pelos oradores precedentes, assegu
rando que tudo faria para manter o Diretório 
Regional de Geografia de Minas Gerais na po
sição de prestigio a que foi elevado graças aos 
relevantes eervlc;os que vem prestando ao es
tado e ao pais. 

Passando à ordem do dlá, o Dr. Valdemar 
Lobato retomou a palavra para apresentar o 
seu relatório sõbre os trabalhos da X sessão 
ordinária da Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de Geografia, realizada em setembro 
do corrente ano na capital da Repllbllca, e da 
qual participou como representante do estado 
de Minas Gerais. Finda a exposição, propôs o 
engenheiro Benedito Qulntlno dos Santos um 
voto de aplausos ao secretário do Diretório, 
pelo exemplar desempenho que deu à repre
sentação do estado na Assembléia cujos tra
balhos acabava de relatar, o que foi plena
mente aprovado . 

Entre os assuntos que a seguir passaram 
a ser conslderados pelos membros do Diretório, 
figurou o que diz respeito à nova carta geo
gráfica de Minas Gerais. Tratando do assunto, 
a Dr. Jos/J de Oliveira Duarte, levantou o pro
blema da aquisição de fotografias aéreas, que 
foi viva e demoradamente discutido, decidindo 
o Diretório pela conveniência de contratar, 
com companhias Idôneas, mediante concorrên
cia pllbllca, serviços de vôo11 para levantamen
to aerofogramétr!co Indispensável à construção 
da carta que· será feita na escala de 1:100 000. 

• Ao manifestar-se sôbre a questão debatida, o 
Dr. José de Oliveira Duarte, fêz ·referências à 

colaboração dada pelo Departamento Geográ
fico ao Conselho Nacional de Geografia, ressal
tando que isso proporcionou vantagens à se
gurança dos trabalhos cartográficos no estado 
de Minas Gerais. 

ic 
PARA. 

Coml111lo Paraense de Folclore 

SUA RECENTE INSTALAÇÃO EM BEL:tM: 
CON1"ER:8:NCIA DO SR. RENATO ALMEIDA 

SOBRE OS ESTUDOS FOLCLôRICOS NO PAtS 
- Instalou-se a 25 de outubro llltlmo, em Be
lém, a Comil!Bão Paraense de Folclore. A sole
nidade para êase fim promovida foi levada 
a efeito na sede do Instituto de Antropologia 
do Pará, preaenclando-a o secretário-geral da 
ComlMão Nacional de Folclore, Sr. Renato Al
meida, que então ali se encontrava, em missão 
do Conselho de FIBCalização das Bxpedlções 
Artlsticas e Cientificas no Bruil. 

Neasa ocasião foi o secretário-geral do 
O.N.P . alvo de expressiva homenagem, tendo 
feito · uso da palavra, dirigindo-lhe saudação, 
o diretor do Museu Goeldl, professor Inocên
cio Machado Coelho . Bm têrmo11 altamente elo
giosos referiu-se êste às Iniciativas e à atua
ção do Sr. Renato Almeida no campo dos es
tudos folclóricos . Em resposta, falou o home
nageado, que após agradecer o que disse o 
orador da sua pessoa, e declarar-se satisfeito 
por ver Instalar-se mais uma Comissão esta
dual de folclore, deteve-se a historiar o · de
senvolvimento dos estudos folclóricos no Bra
sil. Por fim anunciou o Sr. Renato Almeida 
a realização em agôsto de 1951, na capital do 
pais, do Congresso Brasileiro de Folclore, para 
o qual .encareceu a participação do Pará. 

A Comlllllão .de Folclore que acaba de ser 
Instalada no Pará tem a seguinte constituição: 
secretário-geral, professor Coutinho de Olivei
ra; membros: Srs. Nunes Pereira, Inocêncio 
Machado Coelho, Frederico Barata, Francisco 
Paula Mendes. Bruno de Meneses, Arnaldo Bor
dalo da Silva, Bollvar Bordalo da Silva. Cam
pos Ribeiro, Luls Gomes, Santana Marques, 
George Colman, Raimundo Moura, EW'lco Fer
nandes, Ernesto Cruz, Augusto Moura Filho, 
Levl Holl de Moura. , 

Na mesma sessão de Instalação, a Comis
são discutiu e assentou um plano de trabalho 
no qual dá atenção multo especial à pesquisa 
de campo e à l!&lvaguarda dos festejos po
pulares. 

Municípios 

SERRINHA (Bahia) 

TRANSFER'tNCIA DO NOME DA VILA DÉ 
LAMARAO PARA VILA ENGENHEIRO FREI
TAS - A Câmara dos Vereadores de Serrinha, 
no estado da Bahia, acaba de aprovar, por 
unanimidade, um projeto de lei transferindo 
o nome da Vila de Lamarão, naquele munlcl
plo, para Vila Engenheiro Lauro Freitas. A 
Iniciativa do projeto partiu do vereador José 
Carneiro Filho, e sua aprovação significa a me
lhor homenagem póstuma que poderia o legis
lativa de Serrinha tributar ao saudoso enge-

nhelro baiano, cujo nome está ligado a Impor
tantes empreendimentos que trouxeram bene
ficio para a localldade. Ao engenheiro Lauro 
Freitas deve o, munlclplo de Serrinha a cons
trução de uma estação ferroviária, qu.atro açu
des e a instalação de luz elétrica . 

Em vista da aprovação do projeto em aprê
ço, a presidência da Câmara e o chefe do exe
cutivo de Serrinha, se dirigiram ao diretor da 
"Leste" solicitando providências no sentido de 
ser substltulda pelo nome de Engenheiro Lau
ro Freitas, a denominação da estação férrea 
de Lamarão. 
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Exterior 
QUEBEC (Canadá) 

DESCOBERTA DE UMA CRATERA DE 3 600 
METROS DE DIAMETRO CAUSADA POR UM 
METEORO QUE TERIA SIDO O MAIS CALI
BROSO ATm AGORA CAtDO NO MUNDO -
INFORM.AÇOES DO PROFESSOR BEN MEEN 
SOBRE O PENOMENO - Revelado por uma 
fotografia aérea, acaba de ser descoberta nu
ma região desabitada do norte da penlnsula 
de Quebec, no Canadá, enorme cratera, aber
ta, segundo supõem cientistas canadenses, pe
lo maior meteoro de que se tem noticia haja 
caldo no mundo. A cratera está localizada na 
planlcle do rio Kokaoca, entre as bacias do 
Ungava e Hudson. Apresenta um ·diAmetro 
de 3 600 metros, pelo que se pode concluir ser 
o meteoro que a escavou mais de duas vêzes 
mais callbroso do que o que provocou o fe
nômeno da cratera de El Dlablo, nas pro:ldml
dades de Windsor, no Arizona, tido até então 
como o de maior potencialidade despreendldo. 

A fim de observar O· fenômeno a Universi
dade de Toronto patrocinou uma expedição ao 
local, a qual se fêz sob a direção do profes
sor Ben Meen, diretor do Museu Real de Geo
logia e Mineralogia de Ontário. Informando 
sObre o tenOmeno, observou êste cientista que, 
para deslocar cêrca de dez milhões de tone-

ladas de granito da tace da terra, deveria o 
meteoro caldo na penlnsula de Quebec pesar 
pelo menos um milhão de toneladas, e dando 
uma ldéla do seu crau de potencialidade, ex
plicou que êle poderia varrer qualquer cida
de e:ldstente hoje .no continente. Se um me
teoro comparável a êate tivesse caldo sObre 
Nova Iorque, esmagaria a ilha de Manhattan e 
destruiria tOda a vida num ralo de 160 quilô
metros, adiantou o cientista. Revelou ainda· 
o professor Meen que a tundra, de base gra
nltica, na região onde caiu o meteoro, caracte
rla-se por faixas concêntricas causadas pelo 
projétil, esclarecendo que a lne:ldstêncla de ln
dlclos de ferro meteórico, dentro e tora da 
cratera, leva à conclusão de que o projétil 
abriu caminho direto para a pr0tundldade da 
terra. Segundo o professor Meen, a muralha 
que envolve a cratera mede cerca de 189 me
tros de altura, contendo-se nela um lago de 3,2 
quilômetros de dlAmetro, o qual, mesmo no ve
rão, permanece coberto de espêssa camada de 
gêlo. 

A cratera da penfnsula de Quebec rece
beu o nome de Chubb, em homenagem ao mi
neiro faiscador l"red Ohubb, que to! o primei
ro a chamar a atenção do Muaeu para a t9to
gratia, que revelou o tenOmeno, por êle mes
mo feita. 

.-::- Anualmente o Conaelho Nacional de Geografia realiza um concurso de monocrafta• de 

...., aapectoa geogrâflcoa municipais, com dlreHo a prêmto1. Concorra com H 1en1 e•tndH 
geográficos, seus levantamentos, sua docnmentai;io. . 

• 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios dos Representantes Estaduais, 
apresentados na X Sessão Ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. ,. 
BAHIA-

Pelo engenheiro Lauro Sampaio, secretll.
rlo do Diretório Regional de Geografia no es
tado da Bahia, foi apresentado, na X seasAo 
ordinária da Assembléia Geral do conselho 
Nacional de Geografia, realizada em setembro 
do corrente ano, nesta capital, o seguinte re
latório das atividades geográflca.s levadas a 
efelto naquela unidade federada no pe:lodo 
compreendido entre julho de 1949 e junho de 
1950: . 

Pequena atividade tiveram os trabalhos do 
Diretório Regional durante o ano, em virtude 
de ter sido, principalmente, desviada a aten
ção do pessoal do Departamento de Geografia, 
Engenharia Rural e Açudagem para serviços 
diversos, afetos ao mesmo Departamento, para 
os quais houve lnterêsse Imediato do govêrno 
do estado. 

A constituição do Diretório não sofreu mo
dificação, apesar de ser esta necessária, em 
face do novo Regulamento Geral do Conselho 
Nacional de Geografia. 

Foi adiada, conseqüentemente, a modifica
ção dos elementos constituintes do Diretório, 
em cumprimento ao novo Regulamento . 

Sessões rea!iil:adas - Multo reduzido foi 
o número de sessões realizadas, tornando~11e 
mesmo lmpoeslveis as reuniões meneais, como 
determina o Regulamento, em virtude de de
slnterêsse geral. 

As reuniões realizadas contaram com a 
comparência, sempre solicita, do assistente 
técnico do C. N. G. , Eng. 0 Oscar Carrascosa, 
funcionando como secretária das mesmas, D. 
Durvllla da Silva. Guimarães, sempre dedicada 
às atividades do Piretórlo. 

Foi realizada ainda uma. sessão de parceria 
com a Junta Regional de Estatlstlca, por oca
sião da. passagem do anlversll.rio do I.B.G.E. 

Foi aprovada uma '6nica resolução, enca
minhando o relatório do a.no anterior ao 
C .N .G . . • 

Exped\ente - .l!:ste foi relativamente redu
zido, consignando-se o movimento seguinte, du
rante o ano: 

Oflclos recebidos 42 
Telegramas r ecebitlos 28 
Offclos expedidos 12 
Telegramas expedidos 15 
Circulares expedidas 1 

Diretórios Municipa'8 Necessitam êstes 
de completa reorganização, estando pràtlca
mente extintos, em virtude do deslnterêsse das 
Prefeituras pelos assuntos que dizem respeito 
à geografia regional. · 

B .G.-7 

Nenhuma atuação, pois, i>oderlam ter os 
mesmos, nas condições em que se encontram. 

AssembuHa Geral do C.N.G • ....:... Conforme 
fõra resolvido pela resolução n. 0 218, da reu
nião anterior da 'Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de . Geografia, reuniram-se na Cidade 
do Salvador as Assembléias Gerais do I.B.G.B., 
em comemoração à ·passagem do 4. 0 centenll.rlo 
d,a fundação da cidade . , 

A homenagem assim prestada pelo I.!l .G .B., 
à Bahia, fazendo realizar aqui, apesar dos tro
peços de ordem administrativa, suas sesl!6e11, 
entre os dias 1.0 e 10 de julho, velo mais abrl
lha.ntà.r as festividades centenárias, que se de
senrolaram ~m todo o a.no. . 

Aqui tivemos, como representantes das vá
rias unidades da federação e dos órgãos cen
trais dos Conselhos, figuras de relevância nos 
meios cientlflcos da capital da República e 
dos estados, além dos dirigentes das alas geo-
gráfica e estatfstlca do I.B .G.E. · 

Lamentamos, no entanto, a ausência, em
bora justificada do embaixador Macedo Soa
res, presidente dêsse sodallclo . 

O Diretório Regional, com a Junta Regio
nal de Estatletlca, concorreram no que lhes 
foi possivel, para que fôsse organizado um 
programa de festividades condigno, além de 
providenciarem Instalações para as reuniões. 
Neste particular foram auxlllados pelo Institu
to Geográfico e Histórico da Bahia e Facul
dade de Direito, que gentilmente puseram à 
nossa disposição suas sedes, nas quais se rea
lizaram as reuniões dos Conselhos Nacionais 
de Geografia e de Estatlstlca, respectivamente. 

É a· segunda vez que o I .B.G.E. se reú
ne fora da capital, homenageando unidades 
da federação. . 

Foi representante do estado e do Diretó
rio Regional na Assembléia Geral do C.N.G. 
o secretário dêste e diretor do Departamento 
de Geografia . 

1. ° Congresso de H i stória da Bahia - A 
.êste certame, o primeiro de aspecto cultural 
das comemorações centenár ias da Cidade •o 
Salvador, fêz-se o Conselho Nacional de Geo
grafia representar por uma Comissão, tendo 
como chefe o Ilustre engenheiro Virglllo Cor
rêa Filho e sub-chefe o engenheiro Lauro Sam
paio e ainda como representantes os demata 
membros do Diretório Regional da Bahia. 

O congresso, que teve uma brilhante atua
ção, realizou suas sessões no· mês de março. 

Cuf'BO de férias - Para êste. curso, pa,trq
clnado pelo C.N.G., pôde êste Diretório obter 
uma bõlsa de estudos P.l\ra o l>i;ofessor , Mil-
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ton Santos, catedrático de Geografia do Brasil 
no Ginásio Municipal de Dhéus. 

Serviçoa em cooperaçtlo com o C.N.G. -
Como nos anos anteriores concorreu o estado 
com a quantia de Crt 150 000,00 para os tra
balhos de levantamentos territoriais, em coo
peração, estando à frente do serviço o enge
nheiro civil Gilvandro Slmu Pereira, há bas
tante tempo põsto à disposição do C.N .G. In
felizmente não nos foi posslvel concorrer tam
bém com pessoal técnico, dada a dificuldade 
na obtenção do mesmo. 

Os serviços efetuados desenvolveram-se na 
região de Influência dos serviços da cachoeira 
de Paulo Afonso e em &Tande zona do nordeste 
do estado e do vizinho estado de Sergipe. 

Além do auxlllo financeiro, o estadô, por 
Intermédio do Departamento de Geografia, En
genharia Rural e Açudagem, ainda forneceu 
passagens e transportes ·em dlverSIU! emprê
sas para o serviço em aprêço. 

A publicação da carta do estado, na esca
la de 1:1 000 000, está sendo efetuada pelo Con
selho Nacional de Geografia e contratada pela 
Secretaria de Educação e Sa11de do estado. 

1 Beuni4o Pan-Amertcana de Conaulta aõ
bre Geogra/fa - Para esta importante reunião, 
que ocorreu, em agõato, na cidade do Rio 
·de Janeiro, o estado, a convite do c.N.G., 
designou seu representante o engenheiro ci
vil Valdemiro Montenegro de Oliveira, que 
deu cabal desempenho à Incumbência. 

Não foi posslvel a comparência de um dos 
membros do Diretório Regional ou técnico do 
Departamento de Geografia, como seria de de
sejar, dada a Impossibilidade do afastamento 
naquela oportunidade. 

I 

O Diretório Regional teve conhecimento 
poeteriormente das realizações da Reunião 
Pan-Amerlcana sObre Geografia e dos magnl
ficos resultados do encontro de geógrafos 
ilustres de tOda a América, na nossa metrópole. 

Public(J()ões receb,daa - :tste Diretório 
confessa-ae agradecido às entidades que tive
ram a gentileza de lhe.!! oferecer publicações 
dlverSIU!, como maps's, boletins, anuários, pu
blicações sObre estatlstlca e outros, cumprin
do-lhe salientar principalmente, o auxUio que 
asslm lhe prestaram &11 aegutntes entidades: 

Coneelho Nacional de Geografia 
Conselho Nacional de Estatistlca 
Diretório Regional de São Paulo 

" " do Estado do Rio de Ja-
neiro . 

Inspetoria de El!tatlstlca Municipal - Bahia 
Departamento El!tadual de El!tatfstlca -

Bahia. 

Conclua4o - Ao terminar êste relato, êste 
Diretório lamenta não lhe ter sido posslvel 
apresentar uma lista tarta de realizações, co
mo seria seu desejo, em prol da Geografia, ape
sar de seu propósito em trabalhar para êsse 
de.Hderatum. Faltam-lhe meios para realiza
ções de maior vulto, como convém ao programa 
do Conselho Nacional de Geografia, que ano 
a ano vem ampliando a sua obra Ingente de 
fazer o Braell mais conhecido sob seus aspectos 
naturais e cientlficos, contando para isso com 
uma direção esclarecida e uma turma de téc
nicos dedicados. 

Salvador, fevereiro de 1950. - Lauro Sam
pafo, Secretário, 

• 

-..- &ste "Boletim", a "Bevista Brasileira de Geografia" e as obrai da ''Biblioteca Geocriflca 
Brasileira" encontram-se · à venda nH principal• livrarias do pais e na Secretaria Geral 

do Conselho Naelonal de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edlflclo Jpacu - Blo de 
Janeiro, D.F. / 



Biblio·graiia 

Registos e 
comentá.rios bibliográficos 

Livros e Periódicos 
DONALD PIERSON - o Estudo de 

Cruz das Almas. ln "Sociologia", 
vol. XII, n.0 1 - Março, 1950. 

Encontra-se no prelo, desde junho 
de 1949, em vias de próxima publicação 
pela Smithsonian Institution, uma mo-

. nografia intitulada Cruz das Almas: 
A Brasilian Village. Em futuros núme
ros de Sociologia, bem como alhures, 
espero apresentar, vertida para o por
tuguês, ao menos uma parte dessa pes
quisa. · 

Trata-se de um estudo que faz par
te do programa de pesquisas no qual 
colaboram· o Instituto de Antropologia 
Social da Smithsonian Institution e a 
Escola de Sociologia e Politica de São 
Paulo. O principal objetivo dêste pro
grama .é o treinamento de jovens pes
quisadores nas técnicas e métodos das 
ciências sociais, parcialmente em au
las e mais especialmente em "trabalhos 
de campo'', enquanto se realizam pes
quisas referentes a sociedades e cultu
ras brasileiras . 

Torna-se cada vez mais conhecido, 
no estrangeiro, o fato de que o Brasil, 
tanto em área como em população, 
constitui cêrca de metade do continente 
sul-americano; e que na linguagem as
sim como em vários outros elementos 
culturais e em certas circunstâncias de 
sua formação, social, êste vasto pais di
fere do resto da América Latina. Cresce 
cada dia entre os scholars e pesquisa
dores, o interêsse pelo Brasil como lo
cal de pesquisas sôbre a natureza e a 
atuação dos processos sociais e os pa
drões de cultura e de associação que 
nêle se desenvolveram. 

A despeito tio desenvolvimento da 
indústria ter-se tornado patente nos 
últimos anos; sobretudo na região São 

Paulo-Rio de Janeiro, o Brasil é ainda 
um pais predominantemente agrícolà.. 
E' portanto especialmente significati
va ·s~ nopulação rural. 

O estudo em aprêço procurou re
velar a vida do povo duma zona rural, 
entre as colinas; não µmito distante da 
cidade de São Paulo. Ainda que rela
tivamente isolados, os habitantes·parti
cipam daquilo que pode ser chamado 
de "cultura nacional"; isto é, com re
ferência à linguagem e outros elementos 
culturais básicos, êles não constituem 
um povo à parte. De fato, o seu modo 
de vida é consideràvelmente represen
tativo de todo o Brasil rural, com ex
clÚsão, é claro, do que pode ser chamado 
de "território indio." 

Existem, naturalmente, no país, di
ferenças regionais significativas. Em 
certas partes do território nacional, tats1 como o Recôncavo baiano, a região coS
teira. de . Pernambuco-Alagoas-Sergipe, 
a parte sul do estado de Minas Gerais, 
área ao redor de Campós e de Niterói, 
no estado. do Rio de Janeiro e ao redor 
de São Luís no estado do Maranhão, 
parte do sistema cultural associativo, é· 
de origem africana; enquanto, em 
outras áreas, tais como o cenlfo e o 
norte de Goiás e a maior parte do es
tado de Mato Grosso, uma parte maior 
da população e cultura é de origem in
dígena. Em algumas áreas do sul do 
Brasil, especialmente no vale do rio Ita
jaí em Santa Catarina, e no vale do 
rio Jacuí no Rio Grande do Sul, salien
ta-se a contribuição européia de outra 
origem que não a portuguêsa; e em 
áreas como o vale do Ribeira e a zona 
da Alta Sorocabana no estado de São 
Paulo é considerável a contribuição ja
ponêsa. Outras siginificativas diferen
ças são também encontradas em regi-
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ões onde as circunstâncias geográficas 
variam patentemente, tais como as do 
semi-árido Nordeste; a região úmida e 
de densa mata do Amazonas e seus tri
butários; as áreas de pastagens dos es
tados centrais, sulinos e ocidentais; e, 
finalmente a parte costeira onde a pes
ca é importante meio de subsistência. 
Em outras partes do estado de São 
Paulo a agricultura é mais desenvolvid,a. 
do que na comunidade estudada e de 
caráter um pouco diverso. No entanto, 
grande parte do que foi registado na 
monografia em aprêço, com referência 
à sociedade e cultura do local, é pro
vàvelmente ·característico das popula
ções rurais de todo o Brasil, com exce
ção das regiões ainda habitadas quase 
exclusiva ou inteiramente por tribos 
indígenas. 

Com o auxílio de um aluno post
graduado, Carlos Borges Teixeira, reali
zou-se na última parte de ~6 e 
no primeiro mês de 1947, um survey 
da parte suleste do estado de São Paulo 
e áreas adjacentes dos estados de Mi
nas Gerais e Rio de Janeiro. Foram 
visitadas pequenas povoações, vari,ando 
entre vilas costeiras como Icapara e 
Pecinguaba no estado de São Paulo 
até cidades de montanha como Ca
manducaia e Paraisópolls em Minas 
Gerais. Foram incluidas ainda, nes
te survey, por exemplo, X1ririca, Igua
pe,. Miracatu, Ilha Bela e São Se
bastião, do litoral paulista; Parati e 
Mangaratiba, do litoral fluminense; Ba
nanal, Campos Novos de Cunha e São 
Luis do Paraltinga, da "zona da serra" 
do estado de São Paulo; Santa Isabel, 
Igaratá, Embu, Piedade, São Miguel Ar
canjo, Itapetininga e Araçariguama, 
em outras partes do sudeste do mesmo 
estado; bem ·como aproximadamente 
trinta outras vilas e cidades dessas mes
mas áreas. Para cada uma foi obtida 
informacão preliminar com referência 
à. sua origem e desenvolvimento e sua 
atual tbase ecológica, sociedade e cul
tura. 1 

'.a:sse ·survey indicou que mesmo nas 
áreas mais isoladas, e a despeito duma 
herança biológica na qual o indígena 
teve parte considerável, o processo de 
~·europeização'~ já há tempos estava 
multo adiantado; isto é, que a cultura 
européia, na sua maior parte de origem 
portuguêsa, e modlficada naturalmente ' 
pela interação sofrida pelos seus por-

1 Ver, por exemplo, ''.BurveSf de Ioapara,. 
J)Or Donald Pier11on e Carlos Bor1res Teixeira, 
Boofol-Ogla, vol. IX, n. • l, pp . 8-21 ; "Bunieii de 
Pecffiguaba, Rewta do Muaeu. PauHata, nova 
série, vol. I, pp. 173-180. 

tadores, durante um periodo conside
rável de tempo, sob as condições de 
noVb habitat, tomou quase que comple
tamente o lugar da cultura dos habi
tantes 'indígenas. Não somente foram 
poucas as técnicas originais, de origem 
não-européia, a sobreviverem, mas o 
mesmo sucedeu aos elementos mais 
tenazes, tais como "crenças de folk" e 
as práticas a elas associadas . Mesmo 
nos aspectos menos óbyios da cultura 
- atitudes, sentimentos e pontos de 
vista - só revelados ao estranho depois 
de intima convivência, poucos foram 
os vestígios de origem indígena encon
trados. 

. A base dêsse survey, foi escolhida 
a vila de Cruz das Almas, como a po

. voação que parecia, no planalto, me-
lhor combinar as circunstâncias 1) de 
uma história comparativamente longa, 
sem interrupções exteriores significa
tivas, 2) grau considerável de ascen
dência indigena na população e 3) au
sência de atividade industrial na área 
imediata, para que se descobrissem os 
padrões culturais da região, anteriores 
às recentes mudanças sociais devidas 
ao impacto de uma ordem industrial 
provinda da cidade de São Paulo. Tinha 
ela, além disso, a vantagem prática de 
ser relativamente accessivel aos que iam 
desta cidade, de modo que alunos meus 
da Escola de Sociologia e Politica, que 
não pudessem afastar-se da capital por 
longos periodos de tempo, poderiam to
mar parte na pesquisa planejada. 

De acôrdo com esta decisão, alu
gou-se na vila uma casa e Carlos Bor
ges Teixeira lá passou a residir em fe
vereiro de 1947, continuando até agôsto 
de 1948. Captou, durante êsse tempo, 
a confiança e respeito dos habi!antes 
locais, vindo logo a participar intima
mente de sua sociedade e cultura. A 
medida em que êle foi se tornando co
nhecido e aceito na comunidade, outros 
alunos sub e post-graduados visitaram 
a vila, especialmente em fins de semana 
e feriados. Foi assim lançada. uma pro
missora base para o "trabalho de cam
po" sistemático subseqüente. 

Os alunos começaram por fazer um 
diário no .qual sugeri que fôssem ano
tados "todos os fatos observados na co
munidade que lhes parecessem interes
santes ou importantes." Nas ocasiões 
em que o autor não podia estar no local, 
os alunos vinham a São Paulo cada se
mana ou duas, para com êle discutir as 
observações feitas no período prece
dente e organizar a investigação pos
terior. A medida que dêste material 
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descritivo surgia uma visão mais clara 
do valor relativo dos diferentes elemen
tos culturais e associativos, foi sendo 
planejado o trabalho em têrmos de uma 
análise mais sistemática. 

Especialmente nas primeiras fases 
do estudo procurou-se, portanto,. con
servar a investigação mâis empírica 
possível, evitando~se implantar no ob
jeto do estudo em questão, isto é, na 
base e·cológica, sociedade e cultura lo
cais, um sistema preconcebido de cate
gorias descritivas e analíticas, as quais 
não fariam mais que ilustrar idéias que 
já possuíamos de antemão. Isto não 
significa têrmos nós iniciado o trabalho 
sem um "esquema de referências" e hi
póteses, e que nosso interêsse fôsse uni
camente empilhar "fatos" separados e 
não relacionados. Ao contrário, éramos 
de parecer que a organização do ma
terial deveria o quanto possivel emergir 
da realidade ao invés. de ser sôbre ela 
impo&ta, isto principalmente por estar
mos nós trabalhando com um sistema 
cultural e associativo em sua maior par
te desconhecido, pelo menos do autor. 
Em outras palavras, deu-se à vida co
tidiana da comunidade, um lugar proe
minente na sistematização cujo fim era 
tornar os "fatos'' inteligiveis ·e suscetí
veis de serem comunicados. 

Durante os meses de dezembro de 
1947 e janeiro e fevereiro de 1948, o 
autor e sua espôsa, ajudados especial
mente por Carlos Borges Teixeira e Ma
ria Mirtes Brandão Lopes, e também 
por Og Francisco Leme, Cecllia Maria 
Sanioto, e Lisete Toledo Ribeiro, le
varam a efeito entrevistas sistemáticas 
nos sítios da comunidade. Os homens 
do grupo de pesquisadores, habitual
mente não mais que dois de uma vez, 
entrevistavam o sitiante nas roças 
entre · suas plantações; enquanto as 
mulheres, usualmente também não mais 
que duas de uma vez ficavam na casa 
conversando com a espôsa do sitiante 
e suas filhas . Os pesquisadores mas
culinos fizeram uso em suas entrevistas 
- com cuidado e tato, é claro - de um 
formulário (schedule), porque se dese
java obter dados comparativos de ca
ráter estatístico com referência a um 
número considerável de itens de estudo. 
As entrevistas nas casas foram, no en
tantO, efel;_uadas sem formulário, ainda 
que um certo número de perguntas es
pecificas fôsseµi. decididas de antemão 
e memorizadas pelas pesquisadoras . 
Mais tarde, nesse mesmo ano, especial
mente em junho e agôsto, assim como 
em vátios fins de semana e f~riados, 
foram feitas .outras entrevistas siste-

máticas, na vila e nos sitios, porém sem 
o emprêgo de formulário. 

Depois de sua matricula na Escola 
de Sociologia e Política, em março de 
1948, como aluno post-graduado, vindo 
de Recife, Levi Cruz tomou parte ati
va no estudo, passando na vila vários 

· fins de semana, assim como as férias 
de julho e dezembro daquele ano e 
outrossim colaborando efetivamente na 
obtenção e yerificação de dados. 

Talvez b esfôrço despendido para 
verificar o material recolhido tenha si
do igual ao que se despendeu para ob
tê-lo. Os dados conseguidos de um in
formante foram desde o princípio con
feridos com os obtidos de outros. Na 
preparação da monografia que nêles se 
baseou, dispensou-se o maior cuidado 
ao uso de tais expressões como "fre
qüentemente", "algumas vêzes", "a 
maior parte", "muitos", "diversos", e 
"poucos', de maneira a descrever com 
a maior precisão possível o grau de 
variação do universal . Quando, du
rante o preparo da monografia sur
giam dúvidas quanto à precisã,o de 
uma afirmação qualquer, os membros 
da turma de pesquisadores eram con
sultados. Se mesmo assim não se con
seguia esclarecimento, voltava-se ao 
"campo de pesquisa" para a devida 
verificação. Nesta importantíssima ta
refa prestaram relevantes serviços Levi 
Cruz, Maria Mirtes Brandão Lopes, Car
los Borges Teixeira e minha senhora. 

A experiência do preparo da mono
grafia para publicação fortaleceu uma 
convicção de há multo alimentada, 
quanto ao valor, e talvez mesmo abso
luta necessidade, de serem uma ou mais 
das pessoas que empreendam qualquer 
pesquisa, familiares, desde o nascimen
to, com a ~ciedade e cultura a serem 
estudadas. Desta maneira, os signifi
cados sutis de formas culturais que de 
outro modo poderiam passar desperce
bidos a estranhos, e que possivelmente 
são os elementos mais importantes da 
cultura em aprêço, terão maior proba
bilidade de serem descobertos e devida
mente descritos e analisados. Dêste 
ponto de vista, é dos mais felizes o pro
grama do Instituto de Antropologia S0-
cial, pelo fato de que, como já ficou 
visto, facilita a colaboração intima en
tre elementos tanto de uma instituição 
do país como de uma de fora. 

Por esta razão, devem ser acei
tos com cuidado e crítica os trabalhos 
de estudiosos que visitam um povo du
rante um breve períodQ de tempo, fa
lando e enteIJ,dendo mal (se realmente 
falam ou erltendem a lingua dêsse po--

... 
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vo) ou que obtêm a maior parte dos 
seu~ dados por meio de um "intérpre
te" que sabe a língua do pesquisador, 
tendo participado da sua cultura e so
ciedade e que até certo ponto já setor
nou um homem "marginal" •. 

Na cultura estudada é virtualmente 
impossivel obter informantes pagos, c0-
mo aliás fazem certos etnólogos, o que, 
na opinião do autor, é, de qualquer ma
neira, um procediment,o perigoso. Na 
maioria dos casos não há nada que lo
gre convencer um habitante local de 
que êle está intitulado a pagamento por 
ter conversado com o pesquisador. Ofe
recer pagament.o. pode ser considerado 
como insulto ou pelo menos sugerir 
motivos ocultos, os quais devem ser te
midos pela razão de sua obscuridade. 
Mesmo presentes aos informantes de
vem ser dados com tato, para que o re
cebedor não se sinta na obrigação de 
retribuí-los. Uma das técnicas mais efe_ 
tivas que achamos neste caso foi a de 
presentear o informante com fotogra
fias de sua própria pessoa ou de sua 
família ou ainda de algo que êles pos
suíam~ estimavam. Tais fotografias fo
ram aceitas com boa vontade e gratidão, 
a técnica tendo ajudado significativa
mente para criar o devido rapport. 

Na realização desta pesquisa, tor
nei-me profundamente grato aos habi
tantes da vila e dos sitios nas redon
dezas os quais sempre receberam, com 
cortesia e consideração, o aut.or e sua 
espôsa, bem como os outros membros 
da turma de pesquisadores, dando com 
boa vontade e abundância, seu tempo 
e informações. Os habitantes rurais do 
Brasil uma vez ganha sua confiança 
e esclárecidos os motivos das perguntas, 
contam-se entre os mais prontos e co
municativos informantes que já tive o 
privilégio de conhecer. • 

Para proteger o anonimato dos in
formantes, tendo-se especialmente em 
consideração o caráter íntimo de mui- . 
tos dos dados obtidos, seus nomes, bem 
como o da própria vila, na monografia 
baseada no estudo, são fictícios. Eni sua 
maioria, no entanto, os nomes usados 
para indivíduos, bem como o nome com 
que designamos a própria vila, foram 
em uma outra ocasião empregados na 
comunidade. · 

Além das pessoas já mencionadas, 
muitas contribuíram, de uma maneira 
ou de outra, para a realização desta 
pesquisa e para o preparo da monogra
fia nela baseada. Aliás, êste estudo foi, 

• Ver Everett Stonequtst, O Homem Mar
gtnal (tradução portuguêsa, SI.o Paulo, 1948). 

de comêço a fim, um empreendimento 
em comum, no qual muitos colabora
ram. 

A administração da Escola de So
ciologia e Política, e particularmente 
a seu diretor Ciro Berllnck (o qual, com 
interêsse e compreensão, tem sempre 
acompanhado os esfôrços para levar 
avante pesquisas nas ciências sociais) 
assim como também a A. R. Müller e , 
Otávio Eduardo da Costa, sou especial
mente grato pelo apoio e encoraja
mento constantes, neste longo estudo. 

Quanto à escolha do local da pes
quisa fomos auxiliados por um antigo 
alunÓ e atual colega meu, Mário Vág
ner Vieira da Cunha. Recebemos úteis 
sugestões com referência a possíveis fon
tes de informações históricas, quanto à 
área em aprêço, por parte dos estudio
sos Afonso de E. Taunay, Sérgio Buar
que de Holanda e Caio Prado Júnior; 
e fomos auxiliados em obter informa
ções dêsse tipo, pelo padre João Kulay, 
do Arquivo da Cúria .Metropolitana de 
São Paulo Paulino de Almeida, diretor 
da Secção' Histórica do Arquivo Público 
de São ·Paulo e cônego J. de Castro Né
ri. Pela sua assistência na identific_.a
ção da flora e fauna nativas da regiao, 
sou grato a Dom Bento Pickel, do Ser
viço Florestal; bem como a Eduardo 
Navajas, do Instituto Biológico; e Car
los da Cunha Vieira, Messias Carrera, 
Maria Aparecida Vulcano d'Andretta e 
Antônia Amaral Campos, do Departa
mento de Zoologia de São Paulo. Pela 
assistência na obtenção de dados esta
tísticos agradeço a Olavo Batista Filho, 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, Manuel Dutra R. Perdigão 
e Odete Teresinha Wilmers, do extinto, 
Departamento cl,e Estatística, Mário Za
roni da Secretaria da Agriculturii., Ma
nuei'Siqueira, da Secretaria da Fazenda, 
e Antônio Florêncio, da Superintendên
cia do Café, todos de. São Paulo. É cla
ro, no entanto, que unicamente ao au
tor cabe a responsab1lidade de qual
quer incorreção que possa aparecer na 
monografia. 

Maria Mirtes Brandão Lopes dacti
lografou a maior parte das notas de 
campo obtidas pela turma de pesquisa
dores, bem como a redação final do ma
nuscrito. Tant.o ela como Levi Cruz ,le
ram-no todo oferecendo valiosas suges
tões. Aliás, não fôsse pelo fato de êstes 
conscienciosos e constantes colabora
dores pretenderem submeter à Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo, 
como teses para o grau de mestre, as 
quais provàvelmente serão publicadas 
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subseqüentemente, monografias basea
das em nossas notas comuns de "traba
lho de campo,'' poderiam êles bem te
rem figurado como co-autores da mo
nografia. Juarez Rubens Lopes passou 
vários fins de semana na comunidade 
e também auxiliou ·na arrecadação do 
material existente na cidade de São 
Paulo. Fernando Altenfelder Silva e 
Maurício Segall visitaram a comunidade 
e o primeiro, juntamente com Paulo 
Eduardo da Costa, ajudou a coletar in
formações existentes em arquivos pú
blicos da capital paulista. As notas dos 
surveys preliminares acima referidos 
foram dactilografadas por Maria Apa-
recida Cardoso. Aproximadamente um . ~ 
quinto das 137 fotografias apresenta-
das na monografia foram tiradas por 
Harald Schul~ antigo fotógrafo do Ser-
viço de Proteçao aos índios e atualmen-
te na secção de Etnologia do Museu 
Paulista, outro tanto por Levi Cruz, e 
ainda algumas por Carlos Borges Tei
xeira. Os 23 desenhos foram prepara-
dos por Duilio Rizzi e Mário Augusto 
Pinto. Os dois mapas e a "pirâmide de 
população" foram preparados por Do
mingos Juliano, da Divisão de Estatis-
tica e Documentação Social do Depar
tamento Municipal de Cultura, de São 
Paulo. Minha espôsa, Helen Batchelor 
Pierson, foi uma assistente inestimável, 
tanto na pesquisa como na preparação 
do manuscrito. 

A monografia no prelo conta dos 
seguintes itens: 

I. A VILA ( 
II. RAÍZES NO PASSADO 

III. BASE ECOLÔGICA 

Alimentos e hábitos allmen
. tares 

Aguardent.e, tabáco e café 
Habitações, móveis e uten
sílios 
Luz e combustível 
Vestimentas 
·Proteção: a faca de bainha 

e a garrucha 
Apetrechos 
Pesos e medidas 
Divisão do trabalho 
A~ricultura 
Sítios e fazendas 
Plantio, cultivo e colheita 
Hortas e pomare'S 
O mutirão · 
Declínio da agricultura 
Animais domésticos 
Início da criação de gado e 

utillzaçãt> de lacticínios 
Cachorros 
Abelhas 
Construções além da casa 

Processos de 'fabricação 
Trabalhos manuais 
Cestaria 
Fogos de artificio 
Cerâmica 
Ai"apuca 
Fabricação de farinha de 

milho 
Fabricação de açúcar 
Olaria 
Distilação de aguardente 
Fabricação de carvão 
Carpintaria 
Vendas 
Transportes 
Riqueza e propriedade 
Dinheiro, crédito e sálários 

Habitat 
Solo 

IV. SOCIEDADE E CULTURA 

Clima e estações 
Suprimento d'água 

Matas 
Animais silvestres 

População 
Distribuição por sexo, idade 
e raça 

Fertilidade e longevidade 
Mortalidade infantil 
Mobilidade 
Higiene e hábitos corporais 

Técnicas de subsistência 
Atividades extrativas 
Coleta de alimentos 
Caça e pesca 
Frutas silvestres 
Içás 
Exploração das matas 
Preparação para e x p 1 o r a r 
uma ·pedreira 

'· 

Isolamento e contacto 
Caipira versus cidadão 
Grupos de conversa 

Linguagem 
Etiquêta 

o cafezinho 
O fazer compras 

A família 
Relações entre membros da 

família · 
Relações entre os sexos 
Papel e status da mulher 
Mancebia 
"Filhos naturais" 
As solteironas 
As viúvas 

·compadrio 
Ritual, cerimônias e crenças 

Igrejas e capelas 
Santos 
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"Funcionários sagrados" 
O repicar dos sinos 
Mi&'la, reza e novena 
Confissão e comunhão 
Festas religiosas 
As almas e a :santa cruz 
Promessas 
Romarias 
Evangelistas 
Espiritismo . 
Ceticismo 

Comportamento político 
Relações raciais 

Inter.,casamento 
confilto 
Solidariedade 

Status e prestigio 
Liderança 
Contrôle social . 

Humor 
Provérbios, epigra.mas e outros 

ditos comuns 
Mudança social 
Deso~anlzação social 

Glosário 
Pranchas 

Foram ainda recolhidos dados adi
cionais, especialmente com referência 
à relação do indivíduo para com a cul
tura, os quais não podiam ser incluidos 
na monografia citada e pr-0vàvelmente 
serão publicádos mais. tarde. Constam 
dos seguintes itens: 

I. NASCIMENTO 
·A parteira 
Primeiros cuidados com a 

criança 
Dieta de· parto 
Batismo 
E8coiha de nome 
Apelidos 

II . SOCIALIZAÇAO DA CRIANÇA 
Treino informal da criança 
Treino formal da criança 
Disciplina da criança · ' 
Uso do lazer 

Festas seculares · 
·contos 
Anedotas 

Mundo mental: 
Idéias e atitudes com respeito a: 

Fenômenos naturais 
o tempo e as estações · 
Pedras de raio 
Alimentos 
Sêres e fôrças misteriosos 
Preságios e advinhações 
Dias, meses e anos "de sorte" 
e ."de azar" 

Sonhos 

Assombrações 
Doenças e sua cura: 

Amuletos e frases protetoras 
"Tesouras abertas" . 
Benzimento · 
Curandeiro · 
Feitiçaria 
J.14ãos "quentes" e "frias" 

III. O MATRIMONIO 

Puberdade e menstruação 
Namôro e noivado · 
A cerimônia do casamento 
Idade no casamento · 
Dote, enxoval e alianças 
Lua de mel . 
Comportamento sexual 
Doenças venéreas 
Gravidez 
Nascimentos 
Contrôle de nascimentos 

IV; MORTE, E~RRO E LUTO 

L'UNIVERSO - ANO XXX: - N.º 5 -
Settembre-Outubre - 1950, Rivis
ta dell'Instituto Geografico Milita
re-Firenze-Italia. 

o número acima oferece as seguin-
- tes contribuições: . · 

· Amedeo Giannini: "A Rússia Bran
ca na URSS", pp , 621-630. Estudo de 
geografia física, política e antrópica da 
Rússia Branca . Os primeiros estabele
cimentos humanos . História da Rússia 
Branca - Sua atual posição na URSS. 

Fernando Gelich: "Coréia - Esbô-
~ ço geográfico, político e estratégico; as 

operações militart!S; ensinamentos é de
duções", pp .· 631 .. 654 - Focalizando o 
conflito coreano, estuda o autor a re
gião, sua geografia e recursos econô
micos . 

Quirino .-Ma.ffi, Giacln.t<>: Ji'errero, 
Guido Fuselli, Vittorio Mimmi; "No Hi
mal~ia do Punjab", pp. 655-668 - O 
autor, continuando a sél'.ie d.e artigos 
escritos por alguns oficiais italianos pri
sioneiros de guerra na. índia, que tive
ram permissão para visitar uma vasta 
zona do complexo do Himalaia, descre
ve alguns reconhecimentos nos vales de 
Kulu e çio .Parl:>ati, no Vale Malana e 
no Pequeno Tibet . 

Giuseppe Birardi: "Representação 
de Gauss,..Boaga e reticulado quilomé
trico na noca cartografia italiana", pp. 
669-692. Aplicação prática da represen
tação de Gauss-Boaga na. cartografia. 
italiana . 

_Nardo Naldoni: "Breve história da 
Palestina'', pp. 693-704. O. autor exl\_mi-
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na a histórfa. da Palestina até o apare
cimento do hodierno Estado de Israel 
apresentando-lhe a situação geográfica 
e econômica. 

Proto Protti: "Estudos de Climato
logia e Nosografia da Somália Italiana", 
pp. 705-722. Condições climáticas e hi
giênicas da Somália Italiana. Doenças 
tropicais. 

Mario Ghignone: "A gruta dos Stre
ghe", pp. 723-724. 

Giovanni Par lato: "A emigração 
italiana no mundo: história, situação 
presente, previsões futuras, reflexos de 
caráter militar'', pp. 725-744. "O proble
ma da emigração italiana no mundo 
considerado do ponto de vista econômi
co, social e militar. História do fenô
meno e perspectivas futuras". 

Roberto Almagià: "No III centená
rio do nascimento de Vincenzo Coronelli 
cosmógrafo da Serenissima República 
de Veneza", .pp. 745-748. 

Antonio Marussi: "Aplicações da 
gravimetria à geodésia militar'', pp. 
749-750. 

Um escolhido noticiário dos prin
cipais fatos de interêsse geográfico, car
tográfico e político ocorridos em todo 
o mundo, interes9e.nte resenha biblio
gráfica e boletim bibliográfico informa
tivo completam o volume que vem, por 
sua vez, enriquecido de numerosas ilus
trações e mapas. 

A.V.L. 

. RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA -
Annata LVII - Fase. III - Set
tembre 1950. 

o número agora aparecido desta 
publicação científica italiana, órgão 
da Societa di Studi Geografici, de 
Florença, referente ao trimestre julho
setembro de 1950, contém variada ma
téria, da qual destacamos o trabalho 
"Popolamento urbano e popolamento 
rurale in Istria", de Eliseo Bonetti e 
Carlo Schriffrer. 

Trata-se de estudo comparativo de 
marcante interêsse nãe só porque traz 
à baila o exame curioso das relações 
existentes entre o povoamento urbano 
e rural numa região da Itália onde 
esta questão oferece aspectos caracte
risticos como também porque versa pro
blemas que abrangem todos os ramos 
da geografia física e humana. 

Na secção intitulada "Note e Co
municazioni" Roberto Almagià faz um 
exame crítico de dois livros publicados 
em 1949, dos estudiosos argentino e 
brasileiro R. Levillier e T. O. Marcon-

des de Sousa. :l!:ste último desenvolve 
a tese 'de Magnaghi, aceitando a auten
ticidade de apenas duas viagens de VeS
pucci, a de 1499-1500 com Ojeda; e a 
'de 1501-1502 a serviço de Portugal. 

. O volume em aprêço publica, além 
de numerosos artigos .e ,comunicações, 
noticiário sôbre o movimento geográfi
co em todo o mundo, notas e resenhas 
bibliográficas. 

Para orientação do leitor, apresen
tamos a seguir o sumário do presente 
fasciculo: 

Memoril - Eliseo Bonetti e Carlo 
Schriffrer, "Popolamento urbano e po
polamento rurale ln Istria". - Luigi 
Pedreschi, "Contributo alla conoscenza 
delle "corti" della plana di Luca". -
Ermanno Armao, "Le grandi carte geo
grafiche di Vincenzo Coronelli". 

Note e comunicazioni. - Roberto 
Almagià, "Due libri recente su Amerigo 
Vespuccl". - Giuseppe Barbieri, "Una 
raccolta di carte manoscritte della 
Toscana nella Biblioteca Nazionale d1 
Firenze". 

Notiziario. - Storia della Geogra
fia: II centenarlo dl Vincenzo Coro
nelli. - 11 Nuovo Ramusio. - Biogeo
grafia: Una nuova carta della vegéta
zione nell'Albania. - Personalia: Ne
crologi (Isalah Bowman, Walter Fitz
gerald, Edward Lynam, Hugh Robert 
Mill, Maurice Zimmermann) . 

Recensioni. - E. Migliorini, La 
Plana del Sele. - A. G. Segre, I fe
nomeni carslci e la speleologia del La
zio. Association de Géographes Fran
çals, Bibliographie géographique inter
nationale, 1947. - F. Benoit, La Pro
vence et le Comtat Venaissin. - Li
vre jubilaire .offert à Maurice Zimmer
mann. 

Notizie bibliografiche. 
Atti della Societá di Studi Geogra

ficl. 
A.V.L. 

BOLETIM CARIOCA DE GEOGRAFIA 
- Ano III - N.0 1 - Rio de Ja

. neiro. 

O presente volume, órgão da Asso
ciação dos Geógrafos Brasileiros (Sec
ção Regional do Rio de Janeiro) aparece 
agora com nova denominação, apresen
tando estudos de interêsse, conforme se 
verifica no sumário. 

Jorge Chebataroff: "Origem das 
Praias do Uruguai" - Título da comu
nicação feita pelo autor em reunião de 
6 de outubro de 1949. Estuda a influ
ência do Pampeiro e outros ventos na 
margem uruguaia do Prata, assinalan-
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do como fa.to geomorfológico de extra- · 
ordinária importância, a existência ali, 
'de uma imensa franja de areia devida 
à ação constante de um vento e de um 
movimento emrogênico. Lembra desta 
maneira a neéessidade que tem o geo
morfologlsta de na interpretação da 
paisagem, considerar os fatôres climá
ticos ao lado do estudo da estrutura 
geológica. 

Romualdo Ardissone: "Aspectos da. 
Geografia das Cêrcas Argentinas". li: 
um resumo de comunicação pronuncia
da em reunião de 6 de outubro de 1949. 
Através de exemplos sugestivos demons
tra o autor que a geografia das cêrcas 
é uma manifestação poderosa das re
giões geográficas, considerada. em suas 
relações de causa e efeito. 

Pedro Pinchas Geiger: "As Verêdas 
e os Gerais da Região do Rio Prêto na 
Bahia (Estudo de Geografia Humana)" 
- Trabalho a.presentado na V Assem
bléia Geral da Associação dos Geogra
fos Brasileiros realizada em janeiro de 
1950. 

Dora de Amarante Romariz: "A CO
mitiva Goiana e o seu Modo de Vida". 
Apoiando-se em dados fornecidos por 
um peão de..gado, durante uma viagem 
a Goiás em meados de 1947, estuda a 
"coµiitiva" goiana e o modo de vida 
dos seus componentes. 

Na parte "Comentário Bibliográfi
co" Lysia Maria Cavalcanti Bernardes 
faz um estudo crítico da obra "Geogra
phie et Religions", de P. Deffontaines, 
que trata das relações existentes entre 
o religioso e os fatos geográficos. 

:alste número oferece ainda amplo 
noticiári<> da V Assembléia Geral da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
realizada entre 23 a 31 de janeiro de 
1950, na capital mineira. 

Fecha o volume uma bibliografia 
sôbre a Região Norte. 

· A.V.L. 

Boletin de la S<>eiedad Geográfica de 
Lima - Tomo LXVII - 1.0 e 2.0 

Trimestre - Afío, 1950. 

A S<>eiedade Geográfica de Lima 
· instituição cultural que vem, desde 

1888, realizando amplos estudos sôbre a 
geografia nacional, editando publica
ções geográficas, desenvolvendo e es
timulando investigações geográficas no 
território peruano, deu a lume mais um 
número do seu periódico, referente ao 
ano de 1950. 

Reúne o órgão oficial da Sociedade 
.trabalhos geográficos dos pesquisadores 
daquele pais, cumprindo assinalar um 
comentário sôbre a geografia contem
porânea no Peru, no qual é feita uma 
apreciação sôbre a produção bibliográ
fica especializada no período ·de 1939 
a 1949. 

M.B.G. 

BOLETIM DA 'SOCIEDADE BRASILEI
RA DE GEOGRAFIA - Ano I -
N.0 2 - Setembro-Outubro de 1950. 

,Abre o volume o trabalho do Sr. 
J .M.B. Castelo Branco que analisa as 
principais car~teristicas da economia 
acreana e as culturas que predominam 
na região. Atenção especial é dada ao 
problema da exploração da borracha 
que <>eupa quase todo o artigo. 

o presente número insere, a seguir, 
tradução do estudo de André Savorin, 
extraido de La .Révue de Géographie 
Humaine et d'Ethnologie, n.0 4, outubro 
de 1948/49, sôbre a "Geografia da Ener
gia Atômica" de um estudo de geografia 
econômica, referente ao problema do 
petróleo, com ligeiro histórico e consi
derações sôbre prodt!çâo, consumo, re
servas, -exploração e extração do impor
tante produto. 

A parte bibliográfica dêste número r 
contém "Achegas para uma bibliografia 
da mineralogia e geologia econômica 
do Brasil" e alguns registos de opúscu
los e periódicos sôbre assuntos geográ- . 
ficos. 

A.V.L. 

ATIVIDADES CIENTtFICAS EM 1949 
- Museu Nacional - Universidade 
do Brasil. 

Em folheto, impresso sem preten
sões, dá-nos conta o Museu Nacional 
das atividades cientificas de cada um 
dos seus naturalistas no ano de 1949, 
bem assim dos trabalhos globais come
tidos às Divisõe3, relacionando ainda a 
participação daquela intituiçãp nas reu
niões cientificas, levadas a têrmo por 
outros órgãos da administração pú
blica. 

Enfeixando o avulso, é divulgada 
uma relação dos trabalhos publicados 
em 1949 e dos estudos entregues à Rei
toria da Universidade para a devida 
publicação. ' 

M.B.G. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 15 
de dezembro de 1949 

Leis 
Lei n.0 929, de 23 de novembro de 1M9 -

"Faculta ao Instituto Nacional de Cinema 
Educativo prestar serviços remunerados a 
particulares e a entidades de carAt411' pú
blico". 

"Dlãrlo Oficial" de 1-12-949. 

Lei n .• 930, de U de novembro de 1M9 -
"Autoriza doação de Imóvel à Casa do Es
tudante Pobre do Plaul". 

"Dlt\rlo Oficial" de 1-12-949. 

Lei n.• 981, de %5 de novembro de 1949 -
"Fixa a taxa de educacão e saúde e dá 
outras provld&nclas" . 

"Dlá.rlo Oficial" de 1-12-949. 

Lei n.0 932, de 27 de novembro de 1949 
"Cria cargo11 Isolados de provimento efe
tivo no Quadro Permanente do Mlnlst6rlo 
da Guerra". 

"Dlt\rlo Otlclal" de 1-12-949. 

Lei n.0 988, de 27 de novembro de 19'9 -
"Concede pensão especial à vltiva e filhos 
menores de Reinaldo Otávio Alves de Brito, 
falecido em virtude de adi.dente em 
serviço". 

"Dlt\rlo Oficial" de 1-12-949. 

Lei n.0 984, de 28 de novembro de 1M9 
"Autoriza a abertura pelo 'Ministério da 
Educação e Saúde de crédito especial para 
atender às despesas com a participação 
do Brasil ·na 2.a Llnglada". 

"Dlãrlo Oficial" de 1-12.:949, 

Lei n.0 9S5, de 29 de novembro de 1M9 -
"Melhora a Inatividade remunerada doa 
terceiros e 11egundo11 sargentos das Fôrças 
Armadas, com mais de 25 anos de serviço". 

"Diário Oficial" de S-12-949. 

Lei •·º 938, de %9 de novembro ·de 1949 -
"Retifica a lei n.º 537, de U de dezembro 
de 1948". 

"Diário ·Oficial" de 2-12-949 . 

Lei n.0 98'1, de SO de novembro de 1M9 
"Modifica a redação do artigo 85 da lei 
n .0 498, de 28 de novembro de 1948". 

Dlt\rio Oficial" de 6-12-949. 

Lei n.0 938, de 1 de dezembro de 1M9 -
"Dispõe sôbre concessão de vantagen11 a 
coronéis e capitães de mar-e-guerra das 
F.ôrcas Armadas transferidos para a re
serva". 

"Diário O!iclal" de 6-12-949. 

Lei n.0 989, _de 1 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o Poder Executivo a saldar di
vida contralda pela Escola Paulista de Me
dicina de São Paulo". 

Diá.rlo Oficial" de 5-12-949. 

Lei •·º 940, de 1 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para ocorrer às despesas das Comlssõe11 
Incumbidas dos estudos sôbre as necessi
dades e os recursos econômicos do Brasil". 

"Diário Oficial" de 6-12-949. 

Lei n.0 941, de 2 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura pelo Ministério da 
Fazenda de um crédito especial de Cr$ 
2 641 516,00 para pagamento de dividas re
lacionadas". 

"Diário Oficial" de 6-12-949. 

Lei n.0 942, de 2 de de1<embro de 19'9 -
"Autoriza a abertura, pelo Ministério da 
Fazenda, do crédito especial de Cr$ .... 
93 358 964,20 para atender a pagamento de 
divida da extinta Organização Henrique 
Laje". 

"Diário Oficial" de 6-12-949. 

Lei n.0 943, de % de dezembro de 19'8 -
"Inclui, na carreira de Almoxarlfe do 
Quadro Permanente do Ministério da Edu-



BOLETIM GEOGRA·PICO 

cação e Sadde, dois cargos de Almoxarlfe ' 
criados pelo decreto-lei n.o 9 737, de 4 de ' 
setembro de l!H6". 

"Diário Oficial" de 6-12-949 . 

Lei n. • Ni, de '/ de desembro · de llNt -
"Suspende a cobrança de direitos de lm
portacão que Incidem sôbre farelo, farell
nho, trlgullho, areia e alfafa em fardo" . 

"Diário Oficial" de 10-12-949 . 

Lei n.• 958, de '/ de dezembro de 1949 -
"Autoriza o Poder Executivo a abrir pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial 
de CrS 30 000 000,00 para atender às des
pesas com a propaganda do café no ex
terior". 

"Dia\ rio Oficial" de 10-12-949. 

Lei n.0 969, de 8 de dezembro de 1949 -
"Concede .auxilio à Sociedade Brasileira de 

. Neurologia. Psiquiatria e Medicina Legal". 

"Dlãrlo Oficial" de 10-12-949 . 

Lei n.0 960, de 8 de dezembro de 1949 -
"Dispõe sôbre execução dos servlcos de 
aerolevantamento no território nacional". 

"Diário Oficial!' de 15-12-949 . 

Lei n. o 962, de 8 de desembro de lk9 · -
"Autoriza o Tesouro Nacional a . Integrali
zar, em 1950. ações da Companhia Hidro
elétrica do São Francisco". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Lei n . o 963, de 8 de dezembro de 1949 
"Autoriza o Tesouro Nacional a garantir 
empréstimo a ser contratado pela Compa
nhia. Hidroelétrica do São Francisco com 
o · Internatlonal Bank for Reconstructlon 
and Development". 

"Dla\rlo Oficial" de 10-12-949. 

Lei n.• 964, de s· de dezembro de 1949 
"Autoriza a abertura, pelo Mh;1lstérlo da 

' 

Agricultura, do crédito especial de Cr$ 
50 000 000,00, para auxiliar o Instituto do 
Açúcar e do A.lcool". 

"Diário Otlclal" de 13-12-949. 

Lei. n. • 965, de 8 d~ dezembro · de 1949 -
"Autoriza a abertura, pelo Ministério da 
.Justiça e Negócios Interiores, de crédito 
especial para auxilio ao Instituto de Me· 
nores, de Pelotas, no Rio Grande do Sul"; 

"Diário Oficial" de 18-12-949. ,, 
Lei n.0 966, de 9 de dezembro de 1949 

"Reorganiza os cartórios das Auditorias 
Militares e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de lõ-1~-949 . 

Lei n.0 96'/, de 10 de dezembro de 1949 -
"Retifica a lei n.0 188, de 17 de dezembro de 
1947, que concede subvenções a entidades 
asslstenclal!I e culturais no exerclcio de 
1947". 

"Diário Oficial" de 15-12-949. 

Lei n.0 968, de 10 de de1embro de 1949 -
"Estabelece a fue preliminar de concilia
ção ou acôrdo nas causas de desquite lltl· 
gloso oú de alimentos inclusive os provi
sionais, e da\ outras providências". 

"Diário Oficial" de 15-12-949 . 

Lei n. 0 969, de 15 de dezembro de 1949 -
"Dispõe sôbre pagamento de pensão con· 
cedida a Dolores de Sousa Martins Vilares", 

"Diário Oficial"~ 15-12-949. 

Lei n.0 969-A, de 15 de de1embro de 1949 -
"Dispõe sôbre o pessoal da Comissão Mista 
Ferroviária Brasileiro-Boliviana". 

"Diário Oficlal".Ae 20-12-949 . 

Decretos Legislativos 

Decreto n.º 61, de 1949 - "O Tribunal de Con· 
tas registra o têrmo aditivo ao contrato 
celebrado em 17 de fevereiro de 1948, entre 
o Ministério da Agricultura e Fritz Fugi 
para o desempenho dêste no Laboratórla 
de Produção Mineral da função d e t écnico 
especializado em pesquisas mlcroqulmlcas". 

"Diário Oficial" de 5-12-949 . 

Decreto n.o 62, de 1949 - "0 Tribunal de Con· 
tas regista o têrmo, aditivo ao contrato 
celel/rado em 2 de fevereiro de 1948, entre 
o Ministério da Agricultura e Martim D~ 
nlz Carneiro, para o desempenho dêste na 
Divisão de Fomento- da Prodpclo Mineral 
da funcão de engenheiro de minas". 

"Diário Otlclal" de 3-12-949. 
( 

Decreto a.• 63, de 1949 - "O Tribunal de Con
tas regista o têrmo aditivo de ajuste · fir
mado em 26 de julho de 1945. entre a DI· 
retorla de Obras do Ministério da Aero
nãutlca e Luderlco Pimentel & Companhia 

Ltda . para construção no Parque de Aero
náutica de uma oficina de tund.lçlo e gal
vanoplastia". 

"Diário Oficial" de 3-12-949 . 

Decreto n.0 65, de 1949 - "0 Tribunal de Con· 
tas recusa registo ao contrato n. o 2 relativc 
à Instalação de \lma sub-estação de fôrça 
para a Casa da Moeda, celebrado em 30 ,, 
de maio de 1949, entre o Departamento Fe
deral e a Emprêsa Brasileira de Engenha· 
ria, S.A.". 

"'Dla\rlo Oficial" de 9-12-949. 

Decreto n.• 66, de 1949 - "0 Tribunal de Con· 
tas recusa o registo ao contrato ·celebrado 
em 22 de julho de 1948, entre o Parque de 
Aeronáutica de São Paulo e a Construtor.q 
Leio Ribeiro B.A . para a construção de 
uma estacão elevatória de esgôto no mesmo 
Parque". 

"Diário Oficial" de 20-12-949 . 



LEIS E RESOLUÇÕES 997 

Decretos 
Decreto n. • 27 484, de 16 de novembro de 1949 

- "Concede reconhecimento ao curso de 
Ciências Econômicas da Faculdade de Ad· 
ministração e Finanças do Parani" . 

"Diário Oficial" de 9-12-949. 

Decreto n. • 27 4S5, de 16 de novembro de 1949 
- "Concede reconhecimento à Escola Téc
nica I.D.O.P .P. com sede no Distrito 
Federal". 

"Dl(!.rlo Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n. • 27 47S, de 21 de novembro. de 1949 
- "Autoriza a "The S. Paulo Tramway 
Llght and Power Company Ltd." a cons
truir uma linha de transmissão entre a 
usina de tração e a futura subestação de 
Italm, na capital do estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n.0 27 4'14, de 21 de dezembro de 194!.l 
- "Autoriza estrangeiro a adquirir o do
minlo útil do terreno de marinha que men
ciona, situado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 31-12-949, 

Decreto n.0 27 489, de 21 de novembro de 1949 
- "Aprova as alterações Introduzidas n os 
estatutos da Maui ..Companhia de Seguros 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n. o 27 497, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza a Companhia Antártica Pau
lista Indústria Brasileira de Bebidas e 
Conexos, emprêsa de mineração, a lavrar 
areia no munlc!plo de Santo André, estado 
de São Paulo". 

"Diário Oficial ' de 2-12-949. 

Decreto n.o 27 498, de 28 de novembro de 1949 
- "Autoriza a Companhia Minas da Passa
gem a pesquisar minério de ouro e a!lso
elados no munlciplo de Mariana, estado 
de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 2-12-9491 

Decreto n. o 27 499, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Antônio 
Pacifico Homem .Júnior a pesquisar miné
rios de ferro, . manganês e associados no 
munlcipio de Ouro Prêto, estada" de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-12-949. 

Decreto n.0 27 500, de 24 de novembro de l!l49 
- " Autoriza o cidadão ·brasileiro .João La.
marca a pesquisar água mineral no munl
clplo de Leopoldina, estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 2-12-949 . 

Decreto n. o 27 501, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio 

Executivos 
Lefêvre .Júnior a pesquisar areia e conchas 
calei.rias no Distrito Federal". 

" Diário Oficial" de 2-12-949. 

Decreto n.0 27 503, de 24 de novembro de 1949 • 
- "Autoriza o cidadão btasilelro Nélson 
Pereira da Silva a pesquisar calei.rio e as
BOciados no municipio de Pedro Leopoldo, 
estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-12·949, 

Decreto n.0 27 504, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Nelson 
Barbosa Fonseca a pesquisar calcários , e 
associados no munlclplo de Pedro Leopol· 
do, estado de .Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-12-949 . 

Decreto n.• 2'1 505, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Antônio 
Rodrigues da Silva a pesquisar manganês 
no munlctplo de Senhor do Bonfim, estado 
da Bahia". 

"Diário Otlcial" de 2-12-949 . 

Decreto n. 0 27 506, de 24 de novembro de 19'9 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Afrânlo 
Rodrigues Ferreira a pesquisar minério de 
ouro, talco e quartzo no munlclpio de São 
João del Rei, estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-12-949 . 

.. Decreto n .0 27 507, de 24 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Antônio 
Moya a pesquisar caullm e associados no 
mun~clplo de Itapeva, estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 2-12-949. 

Decreto n.0 27 508, de 24 de novembro de 1949 
- ".A.utorlza o cidadão brasileiro Claudlno 
Pires Nóbrega a pesquisar cassiterita e 
associados no munlclplo de Prados, estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Ottclal" de 2-12-949. 
\ 

Decreto n. • 27 509, de 24 de ·novembro de 194t 
- "Autoriza o cidadão brasileiro· .José Car· 
los Pereira a pesquisar mica e associados 
no munlciplo de Coneelheiro Pena, estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-12-949. 

Decreto n.º 27 512, de 28 de novembro de 1949 
- "Reconhece o Instituto de Geografia e 
História do Brasil como órgão consultivo 
especial". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n . o 27 514, de 28 de dezembro de 1949 
- "Concede reconhecimento ao curso de 
jornalismo (Escola Casper Libero), da Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
São ·Paulo, da Pontlficla Universidade de 
São Paulo" . · 

"Úláf'!o Oficial" de 26-12-949. 
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Decreto n.0 27 ISllS, de 28 de novembro de 1M8 
- "Concede reconhecimento aos cursos de 
matemática, tisica' e letras neo-latinas da 
lílaculdade de Filosofia, Ciências e Letru 
do Instituto Mackenzie, de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 3-12-949. 

Decreto n.0 27 IS16, de 28 de novembro de 1949 
- "Aprova alterações Introduzidas nos es
tatutos da Companhia de Seguros POrto
Alegrenl!e". 

"Diário Oficial" de 22-12-949. 

D'4'reto n.0 27 IS17, de 28 de novembro de 1949 
- "Concede à Emprêsa de Navegação So
limões. Comércio e Indústria Ltda. autori
zacão para funcionar como emprêsa de na
vegação de cabota.gein, de acordo com o que 
prescreve o decreto-lei n . o 2 784.~ de 20 de 
novembro de 1940". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n.0 27 518, de 29 de novembro de 1949 
- "Abre ao Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores crédito especial para , 
pagamento de vencimentos aos defensores 
púbUcos da justiça no Distrito Federal, 
relativos aos exerclclos de 1948 e 1949". 

"Diário Oficial" dft 1-12-949. 

Decreto n.0 27 519, de 29 de novembro de 19'9 
- "Abre, pelo Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores, cr6dlto suplementar para 
pagamento de gratlticação". 

"Dlârlo Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n.0 27 520, de 29 de novembro de lMll 
- "Suspende o funcionamento do Pan
Americano Esporte Clube, com sede na Ca
pital Federal". 

"Diârlo Oficial" de 1-12-949. 

beereto n. • 27 521, de 29 de dezembro de 19'9 
- "Abre, pelo· Ministério da Educacão e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 500 000,00 
para atender às despesas com a construcão 
da nova sede da Faculdade de Direito do 
Pará". · 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n.0 27 522, de 29 de novembro de 1949 
- "Abre, pelo Ministério da Educação e 
Saúde, o crédito especial de Cr$ 100 000,00, 
para átender às despesas com as comemo
rações do centenário de Amaro Cavalcantl". 

"Diário Ofl~lal" de 1-12-949. 

Decreto n.• 27 528, de 29 de novembro de 19'9 
- "Abre, pelo Poder .Judiciário, crédttoi 
especial para pagamento de gratificação". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n.0 27 524, de 29 de novembro de 1949 
- "Abre, ao Poder .Judiciário, créditos su
plementares a doacõea que. especifica". 

"Piárlo Oficial" de 1-12-949. 

Decreto 'n.0 25 525, de 29 de novembro de 1949 
- "Abre, ao Poder .Judiciário, 011 créditos 
adicionais que especifica". 

"Diário Oficial" de 1-12·949. 

Decreto a.• 25 526, de 29 de nov~mbro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Antônio 
de Vasconcelos a pesquisar ferro e associa
dos, no municlplo de Brumadlnho, estado de 
Minas Gerais". · 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n.• 27 527, de 29 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Antonio 
Rodrigues Coelho, a pesquisar pedras, mica 
e associados no munlclplo de Santa Maria 
do Suaçui estado de Mlna8 Gerais". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n.0 27 528, de 29 de novembro de 1949 
. - "Autoriza o cidadão brasileiro! Roberto 

Fotln a pesquisar caullm no munlciplo de 
Santana de Parnalba, estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n.0 2·7 529, de 29 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro JOll6 Gre
gório de Andrade a pesquisar quartzo e 
associados no municlpio de Itamarandiba, 
estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n. • 27 580, de 29 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasllelro José Pre· 
derlco ·de Sousa Martins a pesquisar cassl· 
terita, ouro e associados no mun1cfp1o de 
Prados, estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 10-12·949. 

Decreto n. o 27 531, de 29 de novembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão b_raslleiro Universo 
Afonso de SoUM a pesquisar diamantes no 
munlclplo de Frutal, estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n .0 27 õS2, de 29 de novembro de 1949 
- "Autoriza a emprêsa de mlneracão Car
los Kuenerz Mineração Ltda. a pesquisar 
plngulta e associados no mun1clp1o de Tre
mêmbé, estado de São Paulo •. 

"Diário Oficial" de 10-12-949. 

Decreto n. • 27 633, de 29 de novembro de 1949 
- Autoriza a Companhia Técnica de In
dustrlallzacão e Exportação de Minérios do 
Brasil a pesquisar quartzo, pedraa coradas, 
mica e associados no munlclplo de Galiléia, 
estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 10-12-949. , 
Decreto n.º 27 õ31i, de 29 de novembro de 1949 

- "Aprova as especltlcacões e tabelas para 
classlttcação de amêndoas de tucum". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n. • 27 1136, de 29 de novembro de 1949 
- "Declara de utilidade pública para fins 
de desapropriação um terreno situado em 

.Cabedelo, estado da Paralba". 

"Diário Oficial" de 1-12-949. 

Decreto n.o 27 õS8, de SO de dezembro de 1949 
- "Promulga o AcOrdo sObre Transportes 
Aéreos entre os Estados Unidos do Brasil 
e a RepJlbllca Francesa, firmado em Paria, 
a ~ de janeiro de 1947". 

"Diário Oficial" de S0-12-949. 
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Decreto n.0 21 539, de 1 de dezembro de 19'9 
- "Declara de utilidade pdbllca, para deaa
proprlaQão, o Imóvel que menciona, situado 
na Cidade de Salvador, estado da Babla". 

"Diirlo Oficial" de 3-12-949. 

Decreto n.• 27 MO, de S de dé,.embro de llK9 
- "Abre ao M1n18térlo da Pazenda o 
crédito suplementar de Cr$ 122 003 889,40, à 
verba que especifica". 

"D!Arlo Otlclal" de 3-12-949. 

Decreto n. o 27 Ml, de S de de,.embro de 19'8 
- "Aprova o regulamento para execuQão 
do regime de llcenca prévia, de que trata 
a lei n.o 842, de 4 de outubro de 1949". 

"Diário Oficial" de 5-12-949. 

Deereto n.o 2'1 542, de S de dezembro de 19'9 
- "DA nova redaQão ao artigo 88 das Dls
poslcões Preliminares da Tarifa das Al
f&ndegae, de que trata o decreto n. 0 211 474 
de 10 de setembro de 1948". 

"Diário Oficial" de 5-12-949. 

Decreto n.0 2'1 MlS, de 8 de desembro de 1949 
- "Autoriza a Admlnistr&Qão do Pôrto do 
Rio de Janeiro a operar em armazéns ge
rais e aprova o respectivo regulamento In
terno,,. 

"Diário Oficial" de 28-12-949. 

Decreto 11.. • 2'1 M&, de 8 de desembro de lMI 
- "Autoriza a Soclet6 de Sucrertea Bri
slllennes a ampliar a usina de Leopoldina, 
no rnunlclplo de Caplvarl, estado de ~ 
Paulo". 

"D!Arlo Oficial" de 21-12-949. 

Decreto n.0 271155, de 8 de dezembro de lMI 
- "Dispõe sbre a gratlflcaclo de represen
taclo que cabe ao membro brasileiro eleito 
para o Comitê de Direito Internacional das 
Nacões Unidas". 

"Dll.rio Oficial" de 7-12-949. 

Decreto n.• 27 11116, de 7 de dezembro de 1949 
- "Autoriza a Companhia Técnica de In
dustrlaltzacão e Exporte.cão de Minérios do 
Brasil a pesquisar mica, pedras coradas e 
associados no munlclplo de Aracual, estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 12-19-949. 

Decreto n.• 27 1167, de 7 de desembro -de 1949 
"Autoriza o cidadão brasileiro Firmo Mota 
Fagundes a lavrar zlrcônlo e manganês no 
munlclpio de Parreiras, estado de Minas 
Gerais". 

" Dlir!o Ot!clal" de 12-11-949. 

--

AOS EDITORES: t:1te "Boletim" nlo fas publicidade remunerada, entretanto reglatari ou 
comentari aa contrlbulelle1 16bre seosrafla ou de lnteriHe seo&"rifleo que 1eJam envladu 

ao Con1elho Nacional de Geografia, concorrendo 4'He modo para mal1 ampla dlfu1lo da blbllo
&"rafla referente à seosrafla bra1Uelra. 
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r . Integra da legislação de interêsse 
geográfico 

Leis 
Lei n.• 1 2SO, de lS de novembro de 1950 

Autoriza a abertura de crédito eapecial, pelo 
Min'8tério daa Relaçllea I!!:cterforea, para 
pagamento de contributç4o do BraatZ ao 
lnatituto Pan-Americano de Geografia e 
História. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decre

ta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - l!: o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério das Relações Exterio
res, o crédito especial de Cr$ 93 600,00 (noven
ta e três mil e seiscentos cruzeiros), equivalen
te a US $5 000.00 (cinco mil dólares) ao câmbio 
de cri 18,72 (dezoito cruzeiros e setenta e dois 

centavos), por dólar, para atender ao paga
mento da contribuição do Brasil ao Instituto 
Pan-Amerlcano de Geografia e História, no 
exerclo1o de 1949. 

Art. 2.0 - A presente lei entrará em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. s .o - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de .Janeiro, 13 de novembro de 1950; 
129.o da Independência e 62.o da Repllbllca. 

EURICO G. DtrrllA 

Raul Fernaindea 
Guilherme da Bfloveira 

"Diário Oficial" de 16-11-950. 

Decretos 
Decreto n.0 28 840, de 8 de novembro de 1960 

Dec1a.ra integrada ao território nacional a pla
taforma aubmarina, na parte correapon
dente a éate território, e. dd outraa prov1-
cUncfaa. 

O Presidente da Repllbllca: 
Considerando que a plataforma submarina, 

que borda os continentes e Ilhas e se prolonga 
sob o alto mar, é um verdadeiro território 
submerso e constitui, com as terras a que é 
adjacente, uma só unidade geogriflca; 

Considerando que o lnterê88e da declaração 
d11> soberania, ou do domlnlo e jurisdição, dos 
Estados, sôbre a parte assim acrescida ao ter
ritório nacional, tem avultado em conseqüência 
da possibilidade, cada vez maior, da exploração, 
ou do aproveitamento, das riquezas naturais ai 
encontradas; 

Considerando que, em conseqüência, vários 
Estados da América, mediante declarações, ou 
decretos, de seus Presidentes, têm afirmado 
os direitos que lhes cabem, de domlnlo e ju
risdição, ou de soberania, sõbre a parte da pla
taforma submarina, contigua e correspondente 
ao território nacional. (Declarações do Presi
dente dos Estados Unidos da América, de 28 de 
setembro de 1945; do Presidente do México, de 
29 de outubro de 1945 e do Presidente do Chile, 
de 25 de junho de 1947; decretos do Presidente 
da Argentina, de 11 de outubro de 1946, e do 
Peru, de 1. o. de agõsto de 1947) ; 

Considerando que, em tais condições, cabe· 
ao Govêrno brasileiro, para salvaguarda dos 
direitos do Brasil sõbre a plataforma submari
na na parte corre11pondente ao seu ' território 
continental e as suas Ilhas, formular Idêntica 
declaração; · 

Considerando que a declaração dos direitos 
do Brasil se torna urgente e Inadiável; 

Considerando que a pesca, nas águas ter
ritoriais e em alto mar, tem sido objeto de 
lels nacionais e de convenções Internacionais, 
e pode convir aos lntere.iises do Brasil partici
par de novas convenções ou promulgar novas 
leis sõbre a mat4J'1a; 

Considerando que, nos têrmos da Consti
tuição Federal, compete ao Presidente da Repll
bllca zelar, de pronto, pela Integridade nacional 
e pela segurança Interna do pais - sem pre
julzo, aliás, da competência do Poder Legisla
tivo nesta matéria; 

Decreta: 

Art,. 1.o - Fica expressamente reconhecido 
que a plataforma submarina, na parte corres
pondente ao território, continental e Insular, 
do Brasil se acha Integrada neste mesmo terri
tório, sob jurisdição e domínio, exclusivos, da 
União Federal. 

Art. 2.o - O aproveitamento e a exploração 
de produtos ou riquezas naturais, que se en
contram nessa parte do território nacional, de
pendem, em todos os casos, de autorização, ou 
concessão federal. 

Art. 8.o - 'continuam em pleno vigor as 
normas 110br,e a navegação nas águas sobre- . 
postas à plataforma acima referida, sem pre
julzo das que venham a ser estabelecidas, es
pecialmente sõbre a pesca nessa região. 

Art. 4. o - O presente decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.o - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1950; 
129.0 da Independência e 62.0 da República. 

EUlllCO G. DUTRA 

Joaé Francf8co Biaa Fortes 
Bflvio de Noronha 
Canrobert P. da Costa 
Raul Fernandes 
Gui lherme da Silvei ra 
Jo{!.o Valdetaro de Amori m Melo 
A . de Novais Filho 
Pedro Calmon 
Marcial D i aa Pequeno 
Armando Trompowaky 

"Diário Oficial" de 18-11-950. 
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Decreto n. • 28 850, de 10 de novembro de 1950 

Abre, pelo Miniatério da Educaçt!o e Bailde, o 
crédito eapecial de Cr$ 1 050 000,00, para 
atender A deapeaa com aquiaiçdo de objetoa 
MatóricoB e de arte. 

O Presidente da República, usando da auto
rização contida na lei n. o 1158, de 13 de julho 
de 1950, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, 
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral 
de Contabilidade Pública, decreta: 

Artigo llnlco - Fica aberto, pelo Ministério 
da Educação e Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 1 050 000,00 (um milhão e cinqüenta mil 
cruzeiros), para atender à despesa decorrente 
da aquisição da coleção Sérgio Silva, Integrada 
por objetos históricos e de arte, aval!aQ.os em 
Cr$ 700 000,00 (setecentos mil cruzeiros) e da 
aquisição de outros objetos, também históricos 
e de arte, oferecidos ao Museu Imperial de 
Petrópolis, por venda, peloa seus atuais pro
prietários. 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1950; 
129.• da Independência e 62.• da Repllblica. 

EUJUOO G. DUTU 

Pedro OaZmon 
Guilherme da Silveira 

"Diário Oficial" de 11-11-960. 

• 
• 

Decreto n.0 28 879, de 20 de novembro de 1950 

Declara protetoraa, de acôrdo com o artigo ,+.•, 
letraa "a" e "b" do decreto n. • l!3 79$, de 
U de Jtmeiro 'de 19.!4 aa floreataa que ind~ 

O Presidente da Repllbllea, usando dás 
atribuições que lhe con:t!;,re o artigo 87, n .0 1, 
da Constituição Federal, decreta: 

- · Art . l.• - Ficam declaradas protetoras, de 
acôrdo com o artigo 4. •, itens a e b do decreto 
n. • 23 793, de 23 de janeiro de 1934, as florestas 
denominadas Araras, de propriedade do go
vêrno do estado do Rio de' Janeiro, existentes 
numa faixa de terra, de limites já perfeita
mente constltuldos e de área aproximada de 
2-000 hectares, situadas nas nascentes do rio 
Araras, afluente do rio P!abanha, no municiplo 
de Petrópolis do supra mencionado estado. 

· Art. 2.• - ;Revogam-se as disposições em 
cóntrt.rto. 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1960; 129,, da Independência e 62.• da Repllbl!ea. 

Euaroo G. DUTRA 

A. de Novai8 Ftlho 

"D!ll.rio Oficial" de 22-11-950 . 

~ O Servii;o Central de Docum~ntai;io Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
_.... completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrãfico, desti
nando-se êete à guarda de documentos como seJam Inédito• e artigos de Jornal• . Envie ao 
C~nselho qualquer documento que possuir s6bre o território brasileiro . 

B.G. -8 



• 

Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

, 

Conselho N aciona] de Geografia 
Assembléia Geral 

X Sessão Ordinária de 1950 

_ íntegra das Resoluções ns. 291 a 299 

Resolução n.0 291, de 5 de setembro de 1950 

Homenageia a memória de geógrafos brasileiros falecidos no periodo de julho 
de 1949 a agôsto de 1950. 

A Á.llBembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que temos o dever de home
nagear a memória dos que, eII\ vida, prestaram 
serviços à geografia nacional; 

RESOLVE: 

Art. l,9 - A Assembléia Geral rende um 
preito de merecida homenagem às seguintes 
personalidades que, desaparecidas no periodo 
de julho de 1949 a agõsto de · 1950, colaboraram 
em vida para o progresso da geografia nacional 
e ciências afins : 

Prof . .João Vampré, membro do Instituto 
Histórico e Geogrãfico de São Paulo, e conhe
cido especialista em lingüistica e etnologia 
lndlgena, falecido a 17-10-1949; 

Prof. Pedro Celso Uchoa Cavalcanti, sócio 
do Instituto Histórico e Geográfico de Pernam
buco e presidente do IV Congresso Brasileiro 
de Geografia, falecido no Recife a 23-10-949; 

Prof. Artur Ramos, catedrático de Antropo
logia da Universidade do Brasil, E\ consultor 
técnico do C.N .G., e chefe do Departamento 
de Ciências Sociais da UNESCO, falecido em 
Paris, a 30-10-949; 

Prof. Rodolfo Garcia, historiador e biblió
filo, membro do Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro e consultor técnico do C.N.G. 
falecido nesta capital, a 13-11-949; 

Prof. Estêvão de Mendonça, historiador 
matogrossense de nomeada, falecido a 9-12-949; 

Eng.• Francisco Mendes da Rocha, que 
exerceu, entre outras funções de relêvo a de 
diretor da Biblioteca Nacional, diretor geral 
de Estatistica e do Recenseamento de 1900, fa
lecido a 20-12-949; 

Pro!. Wilson Soares, membro da Sociedade 
Brasileira de Geografia e autor de vários tra
balhos de cunho geográfico, tendo-se dedicado 
por llltimo à elaboração de um dicionário geo
gráfico brasileiro, falecido a 10-12-949; 

Dr . .João Bastos, diretor do Departamento 
Estadual de Estatística, no Piauí, e que repre
sentou aquêle estado nas Assembléias Gerais 
do C.N.G., falecido em Teresina, a 23-1-950; 

Deputado Lauro Montenegro, que foi pre
sidente do Diretório Regional de Geografia de 
Pernambuco, Alagoas e Paraíba, falecido nesta 
capital a 22-4-950; 

Eng.• Oscar Carrascosa, assistente técnico 
do C.N.G~, falecido na Cidade do Salvador a 
15-4-950; 
• Prof. Vital Brasil, fundador do Instituto 
Butantã e uma das glórias da moderna medi
cina brasileira, falecido a 7-5-950; 

Almirante Aníbal Gama geógrafo e histo
riador, antigo diretor da Diretoria de Hidro
grafia do ministério da Marinha, autor de inú
meros trabalhos científicos, falecido a 23-3-950; 

Dr. Mário Saraiva, especialista em solos e 
consultor técnico do C.N .G .. falecido a 14-5-950; 

Eng.• .José Pires do Rio, que foi membro 
da Comissão de Obras do Põrto do Rio de 
.Janeiro, ministro da Viação e da Fazenda e 
prefeito de São Paulo, falecido em Nova Delhi, 
a 24-7-950; 

Prof . .João Filipe Pereira, catedrático da 
Escola Nacional de Engenharia ex-ministro 
de Estado, ex-prefeito do Dtstrlto Federal e 
consultor técnico do C.N.G. 

Eng.• Inocêncio Bentes, membro da Comis
são de Obras do Põrto de Belém, eminente 
professor de Geografia, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico do Pará e autor de vá.
rios trabalhos sõbre a região marajoara, fale
cido em Belém. 

Art. 2.0 - As fam111as dos llustres mortos 
e às instituições culturais a que pertenceram. 
será comunicada a presente homenagem em so
lidariedade ao pesar de tão sentidas perdas. 

Rio de .Janeiro, 5 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto . 

• +e 
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Resolução n.0 292, de 5 de setembro de 1950 

Renova o mandato dos consultores técnicos nacionais e preenche vagas existentes. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrlbuicões, e 

Considerando que não há propostas quanto 
à composição do corpo de consultores técnicos 
nacionais para o biênio 1950-51, segundo o 
disposto no Item a do art. 2.0, da resolucão 
n.• 12, de 17 de julho de 1937, da II sessão 
ordinária da Assembléia Geral; 

Considerando que consoante· o disposto no 
art. 5.o da citada resolução, o mandato do 
consultor técnico é r011ovãvel; 
· Considerando que cabe a esta Assembléia 

preencher as vagas existentes no corpo de 
consultores técnicos nacionais; 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Fica renovado o mandato dos 

seguintes consultores técnicos: 
Seccão I - Metodologkt <hogrdftca, Prof. 

Sllvlo Fróls Abreu; 
Seccão JI - Metodologia ão Ensino da Geo-

11rafía, Prof . .João C. Raja Gabaglla; 
Secção IV - Nomenclatura Geogrd.fica, 

Prof. Carlos Domingues; 
Secção V - Dooumentaollo Cartogrdfica, 

Cel • .Jaguarlbe tte Matos; 
Secção VI - Topografia e Topologia, Eng. 

Otávio Cantanhede de Almeida; 
Secção VII - Geod6sia, Comte. Radler de 

Aquino; 
• Secção VIII - Aatrott0mia de Campo, Eng.o 

Sebastião S . da Gama; 
Secção IX - Foitogrametria, Cel. Lannes 

J'osé Bernardo J'dnlor; 
Secção X - Cartografia, Eng.o Alfrio H. 

de Matos; 
Secção XI - Geografia Histórica, Dloclé

clo de Paranhos Antunes; 
Secção XII - Htst6"4 da Geografia, Eng.• 

V!rglllo Corrêa Filho; 
Secção XIII - Geologia, Eng.o Rui M. de 

Lima; 
Secção XIV - Paleogeografia, Eng.o Matias 

G. d• Oliveira Roxo; 
Secção XV - Geomor/ologia, Eng.• Lucia-

no .Jacques de Morais; · 
Secção XVI - Geoffrica, Eng.• Irnack do 

Amaral; 
Secção XVIII - Orografia, Eng.o Glycon 

de Paiva; 
Secção XIX - Potamografia, Eng.o Mau

rfc1o Joppert suva; 
Secção XX - Limnografia, Eng.o Antônio 

J. Alves de Sousa; 

-+e 

Secção XXI - Oceanogra/ia, Alm. Raul 
Tavares; , 

Secção XXII - Climatologia, Eng.• J'. Sam
paio Ferraz; 

Secção XXII! - Fítogeografia, Prof. Fre
derico Hoehne; 

Secção XXIV - Zoogeografia, Dr. Lauro 
Travassos; 

Secção XXV - Geografia Humana, Prof. 
E. Roquete Pinto ; 

Secção XXVI - Etnografia, Gen. Cândido 
M. da S. 'Rondon; · 

Secção XXVID - Geopoitttca, Cel. Leopoldo 
Néri da Fonseca; 

Secção XXIX - Ltmttea, Cel. Ernesto 
Bandeira Coelho; 

Secção xxx - Dtvts4o Terrttonai, comte. 
Thlers Flemlng; 

Secção XXXI - LocaZtdades, Prof Baallio 
de Magalhães; 

Secção XXXII - Povoamento, Dr. José 
Francisco de Oliveira Viana; 

Secção XXXIII - Geografia da Proàuo4o, 
Dr. Artur TOrres Filho; 

Secção XXXIV - Geografia doa Trcmaj>or
tea, Eng.• Moa.cir Fernandes SUva; 

Secção XXXV - Geografia das Comunica
r;õea, Eng. Luls Ribeiro Gonçalves; 

Secção XXXVI - Geografia Regional, Cel. 
.José de Lima Figueiredo; 

Secção XXXVII - Geografia do Litoral, 
Eng.• Evera.rdo Backheuser; 

Secção XXXVIII - Turtamo, Dr. Lourlval 
Fontes; 

Secção XXXIX - Geografia Urbana, Dr. 
Gilberto Freire; 

Secção · XL - Geografia LtngofLtsttca, Prof. 
Pllnlo Airosa. · 

Art. 2. o - São declarados eleitos consulto
res técnicos nacionais, assessôres do Diretório, 
com mandato até 1951, as seguJ.ntes personali
dades: 

Secção III - Bibliografia Geogrdfica: em 
substituição ao Dr. Rodolfo Garcia, o Prof. 
Agnelo Blttencourt; 

Secção XVII - Geografia Peàol6gica e 
Agrológica: em substituição ao Dr. Mário Sa
raiva, o Prof . José Setzer; 

Secção XXVII - Geografia da.a Calamida
des: em substituição ao Eng.o João Filipe Pe
rç_lra, o Prof. Hllgard O'Rellly Sternberg. 

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1950. 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 293, de 6 de setembro de 1950 

Expressa pronunciamento sôbre o VI recenseamento geral da República de 1950. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que o VI recenseamento ge
ral da República, de 1950, constitui o maior 
empreendimento do I.B.G.E., como decisivo 
e valioso subsidio ao exato conhecimento da 
realidade brasileira; 

Considerando a maneira eficaz pela qual 
foram projetados e estão sendo processados os 
serviços de coleta de dados, e a respectiva In
terpretação; 

RESOLVE: 
Art. l.9 - A Assembléia Geral apresenta 

ao presldent" do Instituto calorosas congra-

tulações pelo êxito de seus esforços em prol 
da efetivação do recenseamento geral de 1950, 
na época apropriada,. 

Art. 2.• - A Assembléia Geral formula ao 
Conselho Nacional de Estatlstlca, ao Serviço 
Nacional de Recenseamento, aos seus dirigen
tes e servidores, um voto de vivo aplauso e 
regozijo pelos trabalhos já executados e que 
constituem a segurança. da vitória flna.l do 
magno cometimento. 

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

' 
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Resolução n.0 294, de 6 de setembro de 1950 

Manifesta-se sôbre a sistemática da divisão territorial d'o país e formula apélo. 

4 Àssembléla Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando as vantagens da uniformiza
ção da divisão territorial do pais, resultante 
da continuada aplicação da sistemática lnsti
tulda pelo decreto-lei n.• 311, de 2 de março 
de 1938; 

Considerando a grande significação e con
veniência da observànela constante das normas 
fundamentais de tal sistemática, tendo em vista 
sua completa e definitiva consolidação; 

Considerando que a Invariabilidade qüln
qüenal dos quadros da divisão administrativa 
dos estados e territórios é a pedra angular de 
tôda a sistemática consubstanciada no decreto
lei n.• 311; 

Considerando que tôdas as unidades da 
Federação, através de suas Cartas Constitucio
nais ou leis de organização municipal respec
tivas, consagraram, de modo expressivo, os 
prlnclplos fundamentais do referido diploma 
legal; 

Considerando que, apesar disso, os qua
dros da divisão territorial-admlnlstratlva e 
judiciária dos territórios federais e de alguns 
estados - referentes ao qü1nqüen1o de 1949·53 
- não foram ainda baixados; 

RESOLVE: 
Art. 1.• - A Assembléia Geral do Conse

lho Nacional de Geografia, constltuida de re
presentantes dos governos das unidades politi
ticas da Federação e do govêrno da União vol
ta a proclamar os bons resultados colhidos da 
continuada aplicação da sistemática da divisão 
territorial do pais, estabelecida no decreto-lei 
n.0 311, de 2 de março de.1938, sobretudo quan
to à generalizada fixidez qüinqüenal dos qua
dros da divisão administrativa e judiciária; 

Art. 2.• - A Assembléia Geral formula en
carecido apêlo ao Congresso Nacional e às As
sembléias dos estados que ainda não o fize
ram, no sentido de aprovarem, o mais breve 
posslvel, os projetos de lei constantes de suas 
pautas, que objetivam fixar os quadros da 
divisão administrativa e judiciária dos terri
tórios federais e unidades respectivas, que deve
rão vigorar Inalterados, até ' 31 de dezembro 
de 1953. . 

Art. 3.• - A Presidência do Instituto en
caminhará, da maneira que julgar mal,s ade
quada, as considerações e o apêlo formulado 
nesta resolução aos Poderes Públicos compe
tentes e lhes encarecerá a colaboração decisiva 
para que sejam baixadas as leis pretendidas 
dentro do mals breve prazo e, tanto quanto 
possível, de acôrdo com os padrões fixados. 

Rio de J'anelro, '6 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 295, de 6 de setembro de 1950 

Recomenda aos órgãos regionais a coleta sistemática de documentos . carto
gráficos. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que os mapas executados pekL 
Divisão competente da Secretaria Geral do Con
selho, por sua natureza e escala, ainda resul
tam, em parte, do trabalho prévio de compila
ção cartográfica; • 

Considerando a multiplicidade de órgãos 
federais, estaduàis e municipais que executam 
estudos, levantamentos e reconhecimentos de 
interêsse para a cartografia; 

Considerando a necessidade de tais traba
lhos serem metodicamente dados a conhecer aos 
demais órgãos oficials, nêles, também, interes
sados; 

Considerando, outrossim, a quantidade e o 
valor dos documento11 cartográficos ainda não 
aproveitados, existentes nas bibliotecas e ar
quivos pú)>licos e particulares de todo o pais; 

Considerando que ao Gonselho Nacional de 
Geografia compete a orientação e coordenação 
dos trabalhos relativos à matéria; 

I 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - A Assembléia Geral recomenda 

aos órgãos regionais do Conselho, que se em
penhem na coleta perm~ente e no arquiva
mento sistematizado de Originais ou reprodu
ções dos documentos cartográficos ao seu alcan
ce, notadamente de levantamentos topográfi
cos de qualquer natureza, capazes de servir 
como subsidio à elaboração da carta geral do 
Brasil, às cartas corográficas dos estados e 
aos mapas municipais. 

Art. 2.• - Serão, slstemàtlcamente, enca
minhadas à Secretaria Geral Alo Conselho oó
plas · do material cartográfico recolhido pelos 

. Diretórios Regionais. 
Art. S.• - A Secretaria Geral firmará en

tendimentos com os Diretórios Regionais e 
Municipais, no sentido de tomar exeqüível a 
presente recomendação. 

Art. 4.• - A coleta, no plano federal, do 
material cartográfico previsto na presente re
solução, ficará a cargo da Secretaria Geral do 
Conselho, que para tanto promoverá as medidas 
necessárias à sua prática e eficiente execução. 

Rio de J'anelro, 6 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 
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Resolução n.0 296, de 6 de setembro de 1950 

Transfere para a próxima sessfio da Assembléia Geral o exame e aprovaçfio da 
divisão regional do Brasil, para fins estatísticos. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que alguns governos esta
duais ainda não baixaram as leis da divisão 
territorial das respectivas unidades federadas, 
relativamente ao .qüinqüênio em vigor; 

Considerando não haverem sido, em conse
qüência, elaborados os correspondentes carto
gramas estaduais de divisão municipal e dis
trital indispensáveis aos estudos da d1'9181o re-
gional; • 

Considerando, outrossim, que, por ldlntlcas 
razões, não houve o necessário pronunciamento 
prévio dos órgãos regioll1t.ill do Conselho llÕbre 
os projetos da divisão regional das unidades 
pollticas respectivas; 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Ficam transferidos para a pró
xima eeuão ordinária da ABsembléla Geral o 
exame e a aprovação da divisão regional do 
Brasil, para fins estatlstlcos, a vigorar até 31 
de dezembro de 1953. 

Art. 2.• - A Secretarla~ral do Conselho 
entrará em entendimentos com os Diretórios 
Regionais a fim de encaminhar-lhes os estu
dos 'Preparatórios destinados à !lxação e apro
vação da dlvl81o regional das unidades res
pectivas. 

. Rio de -.Janeiro, 6 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto . 

• 
Resolução n.0 297, de 6 de setembro de 1950 

Assinala e regista nos anais do Conselho acontecimentos de interésse para a 
Geografia Nacional, ocorridos desde fulho de 1949 . .. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando a conveniência de assinalar 
acontecimentos geogrl\ficos de significação na
cional e de registá-los nos anais do Conselhoi 

RESOLVE: 

Art . 1.• - A Assembléia ressalta e regista 
os principais acontecimentos de caráter geo
gráfico e cartográfico ocorridos no pais, no 
perlodo de julho de 1949 a agôsto de 1950, para 
que figurem nos anais· do Conselho. 

Art. 2. • - Reconhecendo e aplaudindo o 
entusiasmo dos pesquisadores e estudiosos da 
Geografia, o esfôrço das instituições especiali
zadas, e, sobretudo, o considerável estimulo 
e amparo dos Poderes Pú.blicos, em favor do 
desenvolvimento da Geografia e da Cartografia 
do pais, a Assembléia consigna os seguintes 
acontecimentos : 

A - de projer;ao *iternacional 

as comemorações, pela Academia ·das 
Ciências de Lisboa, do IV centenário da funda
ção da Cidade do Salvador; 

- a visita ao nosso pais, em janeiro de 
1950, do cientista Prof. George. B. Cressey, 
presidente da União Geográfica Internacional, 
promovendo a organização do XVII Congresso 
Internacional de Geografia; 

- a realização, em janeiro de 1950, em Bo
gotá, do II Congresso Interamericano de Es
tatlstica e III Reunião do Censo das Américas, 
convocados pelo Instituto Interamericano de 
Estatlstlca; 

- a destacada atuação da delegação bra
sileira no II Congresso Interamerlcano de Es
tatistlca e III Reunião do Censo das Am6rtcas 
realizados em Bogotá, no mês de janeiro do 
corrente ano; 

- o transcurso, a 13 de janeiro de 1950, 
do bicentenário do Tratado de Madrl, histórico 
feito que destacou a atuação do diplomata bra
sileiro Alexandre de Gusmão; 

- a visita ao Brasil, no mês de julho de 
1949, do cientista francês .Jean Goguel, profes
sor de Paleontologia da Escola de Minas de 
Paris e autor de lmportant'\!ls obras de cunho 
cientifico; ' 

- a visita ao .Bras'n, em julho de 1949, do 
engenheiro e fotogrametrlsta ital!àno Umberto 
Mistri; 

- a realização, nesta capital, em julho de 
1949, do I Congresso Pan-Americano · de En
genharia; 

- a realização em Lake Success, em agõs
to de 1949, da Confer~ncla Cientifica das Na
ções Unidas sôbre a Conservação e Utilização 
dos Recursos Naturais; 

- a realização em setembro de 1949, nesta 
capital, da I Reunião Pen-Americana de Con
sulta sôbre Geografia; 

- a vinda ao nosso pais, a fim de reali
zar estudos sôbre usos e costumes aborlgenes 
na região Brasil-Central, do etnógrafo norte
-americano Lewis Cotlow, membro do Clube dos 
Exploradores de Nova York; 

- a designação dos Srs . Dr. Rafael Xa
vier e Prot. G!orglo Mortara, respectivamente 
secretário-geral e assessor técnico do C .N .B., 
para representarem o Brasil na 26.• Sessão do 
Instituto Internacional de Estatlstica, reali
zada em Berna, no mês de setembro de 1949; 

- a destacada atuação dos Srs. Dr. Ra
fael Xavier e Prof. G!orglo Mortara, como re
presentantes do Brasil na 26.• Sessão do Insti
tuto Internacional de Estatlstlca; 

- a designação dos cientistas Profs. Pres
ton .James, Samuel Boggs, Clarence .Tones, Ar
tur Blggs e Betty Dldcot para representarem 
os Estados Unidos na I Reunião Pan-Amerlcana 
de Consulta sôbre Geografia; 

- a inclusão do Prof. Gilberto Grovenor; 
presidente da Natlonal Geographleal Society, no 
quadro de sócios de honra da Sociedade Bra
sileira de Geografia; 

- a I Exposição Pan-Amerlcana do Livro 
Geográfico Instalada nesta capital a 15 de 
setembro de 1949, como parte da I Reunião 
Pan-Americana de Consulta sôbre Geografia; 

- a designação, em setembro de 1949, do 
Prof. Gilberto Freire, consultor técnico do 
C.N.G., para representar o Brasil na IV As
sembléia Geral das Nações Unidas; 

- a eleição do Prof. Giorglo Mortara, as
sessor técnico do C. N. E., para a vice-presi
dência da União Internacional para os Estudos 
de População ; · 

- a designação do Prof. Sllvio Fróis 
Abreu, consultor técnico do C.N .G., para re
presentar o Brasil na Conferência Cientifica 
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da ONU sôbre Conservação e Utilização dos 
Recursos Naturais, realizada em Lake Success, 
em setembro de 1949; 

- a realização, em novembro de 1949, na 
capital do Uruguai, do I Congresso Sul-Ameri
cano de Investigações Agronômicas, de que foi 
presidente o então ministro Daniel de Car
valho; 

- a realização em Nova Orleães, Estados 
'Unidos, em maio de 1950, da III R eunião do 
Congresso Inter-Americano de Municípios; 

- a realização, em fevereiro de 1950, em 
Paris, da III Conf.erêncla do Departamento de 
Meteorologia da Organização de Aviação Civil 
Internaclonal; 

- a designação do Prof. Sllvlo Fróls 
Abreu, para Integrar o Comitê Brasileiro do V 
Congresso Sul-Americano de Qu!mlca; 

- a vinda ao nosso pais, em viagem de es
tudo e Intercâmbio cultural, do cientista In
glês Sir Harold Glover, especialista em con
aervação do solo e problemas norestal.s; 

...-.. a realização, na capital da Su!ça. em se
tembro de 1949, da 26.• Sessão do Instituto ln· 
ternaclonal de Estat!stlca; 

,..... a realização, em julho de 1949, em Hel
Binlt, na Flnlãndla, do Ili Congresso Mundial 
de Silvicultura, patrocinado pela Organização 
da.s Nações Unidas;· 

:_ a Exposição Indlgenista Americana, Ins
talada a 29 de abril de 1949 no Ministério da 
Educação, ~orno parte das comemorações da 
Semana do tndlo, e que foi organizada sob os 
auspiclos do Conselho e Serviço Nacional de 

1Proteção aos tndlos, com a colaboração do 
Museu Nacional, Arquivo Nacional, Offlce ot 
Indle Affalrs de Washington, Instituto Etno
lógico de Bogotá:, Museu Nacional de Ottawa e 
da.s Embaixadas do México e Colúmbia e 
outras; 

- a escolha do cientista João Geraldo 
Xuhlman, diretor do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, para presidente honorârlo do vn 
Congresso Internacional de Botânica; 

· - a realização, em Amsterdam, no perlodo 
de 14 a 20 de agôsto de. 1950, do VI Con
gresso Internacional de História das Ciências, 
promovido soli os auspiclos da Academia e da 
União Internacional de . História das Ciências; 

- a designação do Dr. Pérlcles de Melo 
Carvalho, membro do Diretório Central do C. 
N. G., para participar, como representante do 
Brasil, na Conferência da Organização Inter
nacional do Trabalho; 

- a realização, em maio de 1960, em For
taleza, da II Conferência Internacional de As
tronomia do Brasil e III da Alolérlca do Sul; 

- a Instalação, em Cambridge, em abril de 
1960, da Comissão Internacional de Oceano
V"&fla; 

- a reunião dos presidentes dos Comitês 
da Comlfsão de Geografia do Instituto Pan
Amerlcar.fo .ode Geografia e História, convocada 
para exame e discussão de assuntos relaciona
dos com a próxima Assembléia Geral do 
I.P.G.H . ; 
· - a realização, em Estocolmo, no mês de 

maio de 1950, do IV Congresso da F'Meração 
Internacional de Produtos Agrfcolas; 

- a realização, nos Estados· Unidos, do 
Congresso de Levantamentos e Mapeamentos, 
promovido pela "Amerlcan Congress of Survey
lng and Mapping" do qual participou o Prof. 
Allrlo H. de Matos, diretor da Divisão de 
Cartogrdla do C.N.G., realizado em junho de 
1950; • 

-.., a realização, em Estocolmo, em julho 
de 1960, do VII Congresso Internacional de 
BotAnlca; 

- o aparecimento, por ocasião da II Re
união Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geo
grafia, realizada nesta capital em 1949, de mais 
um volume da Remata Geogrd.fica, órgão do 

Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e His
tória; 

- a realização, no Canadá, do . Seminário 
Internacional de Geografia, sôbre o ensino da 
Geografia e, em particular, sôbre o ensino se
cundârlo; 

- a designação do Prof. Carlos Delgado de 
Carvalho, para representar o Brasil no Seminá
rio Internacional de Geografia, Instalado a 18 
de julho do corrente ano, em Ottawa, no Ca
nadá~ 

- a Instalação, em julho de 1960, na · capi
tal da Inglaterra, do I Congresso Internacional 
de Museus ; 

- a Ida aos Estados Unidos do Prof. Jor
ge Zarur, secretârio-assl.stente do C .l'f.O., que 
foi participar dos trabalhos de organização do 
Anuário Cartográfico di,a. ONU; · 

B - de projeç4o nacional .•• 

a aprovação da lei n .0 940 que autoriza 
abertura de crédito para ocorrer às despesas 
das Comissões lnaimbldas de estudo sôbre as 
necessidades e os recursos econômicos do pais~ 

- a realização dos cursos supletivos prp
movldes pela Campanha de Educação de Adul
tos, cujo número atingiu, em 1949, a 16 200, 
distribuídos em todos os munlc!plos . do pais: 

- o reconhecimento do Instituto de Gao
gra!la e História Militar do Brasil, como 1nstl· 
tulção de utilidade pública; 

- a elevação do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais à categoria de 
Instituição de utilidade pública, por lei do Con
gresso Nacional, sancionada pelo Presidente da 
República a 15 de outubro de 1949; 

-a apresentação na Câmara dos Detiuta
dos, pelo deputado Raul Medeir os, do projeto 
de lei que dispõe sôbre a criação da Divisão 
de Conservação do Solo, como órgão subordi
nado ao Departamento Nacional da Produção 
Mineral; 

- a eleição, em outubro de 1949, dos Srs. 
Dr. Rafael Xavier, Eng. Chrlstovam Leite de 
Castro, Prof. Jorge Zarur e Dr. Artur H. 
Neiva para membros do Conselho Diretor da 
Associação. Brasileira de Planejamento; 

- a realização, em setembro- de 1949, na 
capital da Bahia, do III Congresso Brasileiro 
de Geologia, organizado pela Sociedade Brasi
leira de Geologia; 

- · a promulgação da lei que dispõe sôbre 
as operações de aerolevantamento no territó
rio nacional; 

- a condecoração do embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, presidente do I.B. 
G.E .. com a Medalha de Caxias, concedida pelo 
Prefeito do Distrito Federal; 

- a realização, em São Paulo, em agôsto 
de 1949, da II Semana Nacional de Folclore, 
promovida sob os ausplclos da Comissão Na
cional de Folclore do I.B.E.C.C. 

- a fundação da Sociedade Brasileira de 
F'otogrametría; 

- a IMtalação, a 7 de novembro de 1949, 
do Serviço Nacional de Recenseamento; , 

- a nomeação, em conformidade do dis
posto na lei que reorganizou o I.B.G.E., dos 
Srs . Dr. Rafael Xavier e Eng . Chrlstovam 
Leite de Castro para os cargos de secretários 
gerais, respectivamente. do C.N.E. e C.N.G.; 

- a nomeação, a 9 de setembro de 1949, 
do Sr. Dul!e Pinheiro Machado, antigo mem
bro do D.e. do C .N.G., para o cargo de pre
sidente do Conselho Nacional de Imigração; 

- a promoção do brigadeiro Llslas Augu~to 
Rodrigues, antigo representante da Aeronâutlca 
do D.C. do C.N.G., ao pôsto de major briga-
deiro da Reserva; · 

- a. reallzaçf.o do concurso de "maquetas". 
lnstttufdo pelo C .N .G., para. o monumento co
memorativo do blcentenil.rlo do Tratado de 
Madrl; 
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- a exposição de "maq\ietaa" para o mo
numento comemorativo do blcent.enãrlo do 
Tratado de Madrl, a ser erigido em Culabl, -por 
iniciativa do C.N.G. 

- a aprovação, pelo ministro da' Guerra, 
da sugestão do diretor do Serviço Geogrãflco 
do Exército, general DJalma Poli Coelho, no 
sentido de que seja dispensado o estãglo pre
visto nas Instruções que regulam o funciona
mento do Curso de Geodésia, da E.T.E., aos 
candidatos na prova de seleção para o preen
chimento dos dez primeiros lugares vagos na
quele Curso; 

- a realização, em agôsto de 1949, na ci
dade de São José do Rio Pardo, d11- "Semana 
Euclidiana", dedicada a realçar os aspectos 
geogrãflcos da obra de Euclides da Cunha; 

- o centenârlo do nascimento do enge
nheiro Vicente Chermont de Miranda, que 
prestou relevantes serviços à cultura brallllei
ra como geógrafo e homem de ciência; 

- a designação, a 11 de novembro de 1949, 
do coronel Armando Vllanova Pereira de Vas
concelos, para o cargo de vice-presidente do 
Conselho Nacional de Imigração e Colonização; 

- a exposição geogrâflca e cartogrâflca 
organizada pelo Serviço Geográfico do Exército, 
e que se Inaugurou na sede daquele órgão a 
19 de novembro de 1949; 

- a realização em julho de 1949, do Curso 
de Informações Geográficas, promovido pelo, 
C .'N .G., para os professôres de Geografia do 
nivel secunqãrlo; 

- a 'Inauguração, no Ministério da Justiça, 
da galeria de retratos dos antigos titulares da
quel11- Secretaria de Estado, Inclusive o do 
embaixador José Carlos de Macedo Soares, 
presidente do I.B.G.E.; 

- a medição geodésica, por turmas de 
campo do C.N.G. chefiada pelo Prof. AUrlo 
-H. de Matos, do maior arco de meridiano em 
nosso continente. 

- a sanção, pelo presidente da República, 
da lei do Congresso Nacional n.9 756, que dis
põe sôbre a organização do I. B. G. E.; 

--a realização, na cidade de Campinas em 
julho de 1949, do II Congresso Brasileiro, pro
movido pela Sociedade Brasileira de Ciências 
do Solo; 

- a publicação, pelo Conselho Nacional de 
Geografia, do livro Geografia dos Transportei 
no Brasil, de autoria do Eng. Moaclr M. F. 
Silva; 

- o aparecimento, em janeiro de 1950, da 
<'.arta das · Ilhas oceítnicas do Brasil, editada 
pelo Conselho Nacional de Geografia; 

- a promoção do capitão de fragata Manuel 
Ribeiro Esp!ndola, membro do D.C. do C.N. 
G., ao pôsto de capitão-de-mar-e-guerra; 

- a funda§ão, em janeiro de 1950, da So
ciedade Botânica do Brasil, e escolha, para 
Integrar-lhe a diretoria, do· coronel Adir Gui
marães, membro da Comissão da Carta Geo
grãflca do Brasil. 

- a convocação, pelo Comissão Nacional de 
Folclore, do I Congresso Brasileiro de Folclore ; 

- a Inclusão da Oceanografia no programa 
do Curso de Hidrografia e Navegação promo
vido pela Diretoria de Hidrografia e Nave
gação do Ministério da Marinha ; 

- a eleição do general Cândido Mariano 
da Silva Rondon, consultor técnico do C.N.G . , 
para presidente de honra do Instituto Brasi
leiro de Geopol!tlca; 

- o aparecimento, em dezembro de 1949, 
do primeiro número do .Anudno do Servtço 
Geográfico do Exército. 

- a realização, em janeiro de 1949, na 
cidade de Pôrto Alegre, da VIII Reunião Anual 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

- a elevação do Instituto de Geografia e 
História Militar do Brasil, à categoria de ór
gão consultivo oficial do govêrno; 

- a aprovação, por decreto executivo de 
15-12-949, do Regulamento da' ComJssão Per
manente de Crenologla do Ministério da Agri
cultura; 

- a eleição do general Rafael Danton G. 
Teixeira, para a presidência do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil, e esco
lha dos senhor general Mário Trav!LllllOll, e coro
néis Jaguaribe de Matos e Leopoldo Nert da 
Fonseca, para integrarem a Comissão de Geo
grafia e Cartografia da mesma Instituição; 

- o despacho do presidente da Repdbllca, 
autorizando a Comissão do Vale do São Fran
cisco a firmar convênio com o Conaeha Na
cional de Geografia, para execução de estudo 
geográfico e trabalhos cartográficos Indispen
sáveis ao plano de 11-proveltamento e recupera
ção econômica do vale do São Francisco; 

- a chegada à Bahia, em 1.0 de junho de 
1950, do primeiro trem partido do Rio de Ja
neiro pela ligação ferrovlârla Rio-Bahia; 

- a nomeação a 9 de maio de 1950, do 
Eng. João Vasconcelos Sobrinho, antigo con
sultor técnico do C.N.G., para o cargo de dire
tor do Serviço Florestal; 

- a criação no Instituto de Geografia e 
História Militar do Brasil, do Museu Barão 
do Rio Branco; 

- o transcurso, em abril de 1950, do cente
nãrlo da morte de Bernardo de Vasconcelos, 
benemérito da fundação do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro; 

- as comemorações da Semana do tndlo, 
levadas a efeito no per!odo de 18 a 26 de abril 
de 1950, sob Ofl ausp!clos do Conselho Nacional 
de Proteção !los fndlos e Serviço Nacional de 
Proteção aos tndlos; 

- a expedição à Ilha da Trindade, organi
zada e dirigida pelo ministro João Alberto; 

- a realização em abril de 1950, em Pe
trópolis, do I Congresso Nacional de Munlc!
plos Brasileiros; 

- a nomeação do diplomata Artur de Gui
marães Bastos para as funções de chefe da 
Divisão de Fronteiras do Itamaratl; 

- a realização, em Belo Horizonte, no mês 
de janeiro do corrente ano, da V Assembléia 
Geral da Associação dos Geógrafos Brasileiros; 

- a realização, em Pôrto Alegre, em agôsto 
de 1950, da III Semana Nacional de Folclore; 

- a aprovação pelo presidente da Repdbll
ca de medidas sugeridas pelo Ministério da 
Agricultura para comemorar o centenârlo de 
nascimento do geólogo Orvlle Derby, que foi , 
diretor das Comissões Geogrãflcas e Geológi
cas de São Paulo e membro da Comissão Hi
drâullca do Império 

- a realização, no corrente ano, do Curso 
de Informações Geográficas, promovido pelo 
Conselho Nacional de Geografia com a coopera
ção da Faculdade Nacional de Filosofia; 

- a nomeação do Eng. Gilberto Canedo de 
Magalhães para o cargo de diretor geral da 
Divisão de Hidrografia do D.N.P.R.C.; 

- a reeleição do Dr. M. A. Teixeira de 
Freitas para a presidência da Sociedade Bra
sileira de Estat!stlca; 

- a Instituição, pelo Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciência e Cultura, de um concurl!IO 
de monografias sôbre problemas econômicos e 
sociais da Amazônia; 

- o aparecimento, em agôsto de 1950, do 
1.0 número do Bolettm da Soctedade Braatldrca 
de Geogra/l.a. 

- o aparecimento do n.• l dos .Anata da 
Aasoctaç4o dos Geógrafos Braalleiroa: e dos Bo
letins Paulista e do Rio de Janeiro, das Secções 
Regionais reepectlvl's da mencionada Asso
ciação; 

- o centenârlo de nascimento de José Ma
riano, que pertenceu ao Instituto Histórico e 
Geogrãflco Brasileiro e teve destacada atuação 
no movimento abolicionista; 
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- a nomeação do Prof, Pedro Calmon para 
o cargo de ministro da Educação e Saúde. 

c - àe prqfeçao regional 

- o reconhecimento, por decreto do go~ 
vêrno federal, do curso de engenheiros indua
trials e metal11rglcos da Escola de Engenharia 
da Universidade de Minas Gerais: 

- a recondução, em dezembro de 1949,. do 
capitão Janari Nunes ao cargo de governador 
do território federal do Amapá, grande ln
centltador de estudos geográficos na região: 

- a eleição do Prof. Lúcio de Castro Soa
res, chefe da Secção Regional Norte do C.N. 
G. para presidente da Secção Regional do Rio 
de .Janeiro da Associação dos Geógra!os Brasi
leiros; 

- o transcurso, a 19· de dezembro de 1949, 
do I centenârlo da colonização do municlpio 
de Santa Cruz, no Rio Gra.nde do Sul; 

- o reconhecimento, pelo govêrno federal, 
do Instituto Histórico e Geogrâfico do Parã, 
como Instituição de utilidade pública; 

- a eleição, em 29-12-949, dos Srs. Dr. 
Magalhães Neto, Lauro Sampaio e Oscar Car
rascoaa para os cargos, respectivamente, de 
prealdente e membros da Comissão de Geogra
fia do Instituto Geográfico e Histórico da Ba
hia; 

- o aparecimento do 4.0 volume de Do
cumentos Hi11tóricos ão Arquivo Municipal da 
capital baiana, editado pela Diretoria do Ar
quivo, Divulgação e Estatística da Prefeitura 
do Salvador: 

- a elaboração pelo DeP._artamento Geo
grâfico do estado do Rio de .Janeiro de um 
completo plano de urbanização do municlplo 
de Barra Mansa; 

- a nomeação, em janeiro de 1950, do 
historiador Lula da Câmara Cascudo, antigo 
secretário do D.R.G. do Rto Orande do Norte, 
para o cargo de diretor do Museu do Arquivo 
Pôbllco naquele estado; 

-a realização, pelo Prof. José Setzer, de 
um Curso de Informações e Demonstrações 
Praticas sõbre Ciência do Solo, no Instituto de 
Biologia e Pesquisas Tecnológicas do estado do 
Paraná; 

- a realização, em julho de 1949, em For
taleza, do I Congresso de Munlclpios Cearenses; 

- a realização, em agõsto de 1949, na capi
tal de Pernambuco, do Congresso das Muni
cipalidades Pernambucanas; 

- a aprovação, pelo Congresso das Muni
cipalidades Pernambucanas, da Indicação do 
Sr. Carlos Pedrosa, no sentido de que se pro
mova junto ao Leglsldtlvo Estadual Iniciativas 
visando a colocar sob a proteção dos municlplos 
as placas e marcos Indicativos das coordenadas 
geográficas; 

- a entrega, ao governador do Paraná, · do 
novo mapa daquele estado, Impresso pelo Ser
viço Geográfico do Exército e que foi elaborado 
com a cooperação do C. N. G. ; 

- a realização, pelo Serviço Geográfico do 
Exército, do levantamento topográfico do mu
niclplo de Petrópolis; 

- a promulgação, pelo govêrno do estado 
de Goiás, da lei estadual que dispõe sõbre a 
reorganização do Departamento Estadual de 
Elltat!stica e criação, neste órgão, de uma Sec
ção de Cartografia e Desenho; 

- a Instituição, no Instituto de Biologia 
e Pesquisas Tecnológicas do Paraná, de um 
Curso de Informações , e Demonstrações Práti
cas sóbre Ciência do Solo: 

- a ratlflcaçã~. pelo govêrno do território 
federal do•Amapá, do têrmo de adesã6" daquele 
território ao alstema estatlstlco-geográfico do 
I.B .. G.E.; 

- as homenagens. prestadas pelo Insti
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro à me
mória do insigne naturalista brasileiro Alexan
dre Rodrigues Ferreira; 

- a realização do Curso de Fotogrametria. 
promovido pelo Conselho Nacional de Geogra
fia, com a cooperação do Serviço Geográfico 
do Exército; . 

- a visita de uma caravana de geógrafos 
e representantes de Instituições culturais do 
pais ao marco geodésico do Centro da América 
do Sul. 

- a reallzaçA.o, no Ar<iulvo Nacional, da 
exposição organizada por Iniciativa do diretor 
daquela Instituição, como cooperação à I Re
união . Pan-Americana de Consulta sôbre Geo
grafia; 

- a assinatura, pelo presidente da Repú
blica, a 18 de outubro de 1949, do decreto qµe 
declara protetoras as florestas nativas de do
minlo p11bllco e•proprledade privada, existentes 
nos munlciplos !ie Campos de Jordão e São 
Bento de Sapucal, no estado de São Paulo; 

- a série de reuniões promovidas pelo Ins
tituto de Colonização Nacional para discussão 
e estudo de assuntos relacionados com a co
lonização em Mato Grosso; 

- a realização do Curso de Férias para 
Aperfeiçoamento de Profe880res Secundários, 
promovido pela Faculdade de Filosofia, sm co
laboração com o Conselho Nacional de Geo
grafia; 

- as comemorações do 75.• aniversário da 
Imigração Italiana no Rio Grande do Sul; 

-a exposição geográfica e cartogr6flca 
comemorativa do 13.• anlversário ' do C,N.G.; 

- o lançamento, em maio de 1950, do car
tograma da nova divisão administrativa e ju
diciária de São Paulo, editado pelo Diretório 
Regional de Geografia naquela unidade fe
derada; 

- o centenário de fundação do munlclplo 
pernambucano de Nazaré da Mata, ocorrido a 
11 de junho de 1950; 

- o centenário da fundação de J'ulz de 
Fora, ocorrido a 31 de maio de 1950; 

- a realização, em Curitiba, no mês de 
maio de 1950, do II Congresso Paranaense de 
História, em comemoração do dnqüentenârio 
de fundação do Instituto Histórico e Geogrâ
flco e Etnológico do Paraná; 

- o reconhecimento, pelo govêrno federal, 
dos cursos de Geografia e História da Faculda
de Católica de Fltosofia do estado do Ceará; 

- a localização, em julho de 1950, no Pará, 
do prhµelro poço petrollfero na foz do Ama
zonas; 

- a nomeação do Eng. Benedito Qulntlno 
dos Santos, secret6rio do D. R. G. de Minas 
Gerais, para o cargo de catedrático de organi
zação de trabalho prático profissional da Escola 
de Arquitetura da Universidade de Minas Ge
rais. 

Rio de .Janeiro. 6 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Conferido e numerado: Joa~ Verfaaimo àa 
Costa Pereira Secretário-Assistente Interino. 
Visto e rubrléado: Virgmo Corr~a Filho, Se
cretário-Geral Interino. Publique-se: Jo3~ Car
los àe Macedo Soares, Presidente do Instituto. 



LEIS E RESOLUÇÕES 1008 

• Resolução n.0 298, de 9 de setembro de 1950 

Dispõe sôbre d tomada de contas do Conselho · e dá outras provúUnetas. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que a Comissão de Orça
mento e Tomada de Contas julga necessárfOll 
dez dias para examinar as contas e a eecrttu
ração financeira do Conselho Nacional de Geo
grafia, atinente ao perlodo de julho de 1949 a 
Junho de 1950, para bem se desempenhar da 
Incumbência para que !oi eleita; 

Considerando não ser aconselht\vel a pror
rogação das sessões da X Assembléia Geral do 
Cortselho Nacional de Geografia, em virtude 
de vt\rlos senhores delegados estaduais nll.o po
derem permanecer no Rio de .Janeiro além do 
prazo previsto para as presentes reuniões ; 

Considerando, finalmente, que esta Assem
bléia Geral pode delegar poderes ao Diretório 
Central do Conselho Naclo.nal de Geografia para 
deliberar sõbre assuntos de sua competência, 
como já sucedeu mais de uma vez; 

. RESOLVE: 

Art. 1.• - Ante a impossibilidade da Co
missão de Orçamento e Tomada de Contas de
slncumbtr-se do ~rabalho para que foi eleita 
dentro do prazo marcado para funcionamento 
da X Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, fica delegado ao Diretório Cen
tral · dêsse Conselho o encargo de julgar e 
aprovar o parecer que lhe fôr apresentado 
pela referida Comissão, sõbre a gestão finan
ceira de julho de 1949 a junho de 1950, do citado 
Conselho . 

1 1. • - Fica prorrogado por 15 dias o man
dato da atual Comissão de Orçamento e Toma-

da de Contas para que ela possa concluir os 
trabalhos referentes às contas do C.N.G. no 
perlodo a .que se refere· êste artigo. 

1 2.• - Fica a Secretaria-Geral do C.N.G. 
aut.orlzada a indenizar as despesas de estada 
dos delegados pelo. prazo da prorrogação . 

Art. 2.• - Antes do encerramento de sua 
reunião ordinária anual, a Assembléia Geral 
elegert\ a · Comisaão de Orçamento e Tomada de 
Contas, para examinar a gestão financeira re-
ferente ao perlodo seguinte. • 

f 1.• - A Comissão que !Or eleita será con
vocada pela Secretaria-Geral, trinta dias antes 
da instalação da respectiva Assembléia Geral, 
para o estudo ·e exame das referidas contas, 
oferecendo parecer a ser submetido àquela 
Assembléia. 

f 2. • ..:_ Além dos membros da Comissão, 
serão eleitos, conjuntamente, três suplentes da 
representação regional, que serão convocados 
no caso de Impedimento dos efetivos . 

1 S. • - A Comissão de Orçamento e To
mada de Contas poderá COl\tratar, caso neces
sário, peritos-contadores para o exame das re
feridas contas. 

Rlo de .Janeiro, 9 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

• De acõrdo com o parecer da Comissão 
de Tomada de Contas, homologado pelo Dlre

. tório Central, à presente resolução se aplica o 
disposto na r esolução n. • 224, de 15 de julho· 
de 1948 da VIII Assembléia Geral do C .N.G. 

~ 

0 Resolução n.0 ·z99, de 9 de setembro de 1950 

Manda incluir nos anats
1 
do Conselho a Carta de Declaração de Princípios, Di

reitos e Retvtndicações Municipais. • • 

A Assembléia ·Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usan.do das suas atribuições, e 

Considerando a Importância de que se re
vestiu, para a vida po!ltlco-social do Brasil, o 
I Congresso Nacional de Munlclpio11 Brasilei
ros, reallzado em abril .qe 1950; . 

Considerando a significação das' conclusões 
adotadas pelo Congresso e consubstanciadas 
na Carta de Declaração de Princlpios, Direitos 
e Reivindicações Municipais, elaborada por 
aquêle certame; · 

Considerando merecer êsse documenta sua 
inclusão nos anais do Conselho, não sômente 
por sua: Importância nacional, como também 
por focalizar problemas de lnterêsse geográfico, 
e ainda assuntos pelos quais se bate o Ideário 
clvlco do Instituto Brasileiro de Geografia e 

• Estatistlca; · 

RESOLVE: 

Art . 1. • - O Conselho as&lnala o alto signi
ficado clvico e cultural do 1 Congresso. Na
cional de Munlclplos Brasllelroii, reunido em 
Petrópolis, em abril de 1950, exprimindo suas 
congratulações pelo êxito de que o mesmo se 
r evestiu e pelas conclusões nêle adotadas. 

Art. 2. • - Fica inclulda nos anais do Con
selho, em anexo à presente resolução, a Carta 
de Declaração de PrlnClplos, Direitos e Rei-

vindicações Municipais, e{Qborada pelo Con
gresso. 

Rio de .Janeiro, 9 de setembro de. 1950, 
ano XV ~o Instituto. 

• • Ane:ro d reaoluç4o n.• 229, de 9 de ae• 
tembro de 1960. - Os MunlclplOll. Brasileiros, 
pelos seus· ·representantes, reunidos em Petró
poMs de 2 a 9 de abril de 1960, no Primeiro 
Congresso Nacional convocado para deliberar 
aõbre assuntos de seu peculiar interêsse ao 
aprovarem resoluções e t eses com o propósito 
.de solucionar, através de reivindicações obje
tivas, os problemas fundamentais da organi
zação, administração e govêrno das comunas 
de todo o Pais e diante da necessidade de 
sistematizar os pontos fundamentais de uma 
politlca municipalista de A.mbito nacional, pro· 
mulgam a s eguinte 
Carta de Declaraç4o de Prtncfpfos, Dtreito11 e 
Reivindicações ·Municipais. I - Considerando 
que qualquer tentativa de mudança violenta da 
ordem jurldlca lnstltulda atenta fundamen
talmente contra a · autonomia municipal, Oll 
Governos Municipais, pelos seus poderes cons
tituídos, e com·o representantes do povo bra· 
sllelro, obrigam-se a consolidar ' pelo respeito 
à Constituição e ti.a Leis, o regtme representa· 
tivo democrt\tico· da Federaçf.o e da República, 
mantido peloe Estados Unidos do BrasU. 

II - 1. o Município é um grupo natural 
da sociedade, constituído por um conjunto de 
tamfllas e · organizado como unidade polltica 
prittlt\ria. 
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2. Todos os Munlclplos Brasileiros são ju
rldlca e politicamente Iguais, constituindo a' 
Nação e os Estados Integrados na sua função 
de defender as tradições e os Ideais que vêm 
presidindo a formação histórica do Pais e a 
evolução politlca da nacionalidade. Neste senti
do são considerados atentatórios à autonomia 
municipal os parágrafos 1. • e 2. • do Art. 28 
da Constituição Federal, cuja supressão se re
comenda. 

m - 1. A autonomia do Munlciplo, asse
surada pelas normas democráticas, consubs
tancia-se na sua Instituição, constituição e or
gan!Zação politlcas, concretizando-se: 

a) pela eleição direta do Prefeito e dos 
Vereadores; 

b) pela elaboração de sua própria Lei Or
gAnlca, respeitados os limites constitucionais 
atinentes à competência Federal e Estadual; 

c) pela Imunidade dos. Vereadores; 
d) pela administração própria no que con

,cerne ao seu pe9ullar lnterêsse, e especial-
mente: · 

- à renda própria oriunda dos tributos de 
sua competência, bens patrimoniais e serviços, 
bem como de outras fontes previstas na Cons
tituição e nas Leis; 

- à organização dos serviços pdblicos 
locais. 

2. A efetivação da autonomia assegurada 
pela Constituição Federal aos Municipios im
plica justa e ponderada distribuição dos en
cargos e deveres pdblicos entre as três esfe
ras administrativas da organização da Repd
blica, acarretando a atual imprecisão de defl

·nlção de tarefas, dificuldades para o exerclclo 
dos poderes de Govêrno. 

3. Tanto mais produtivos e dtels serão os 
serviços públicos quanto maior fôr a àrea de 
ação e de responsabilidade atribuida ao Muni
ciplo. Não satisfaz, por Isso, aos lnterêsses 
da coletividade, o modo Impreciso e vago que 
a Constituição define as funções e serviços mu
nicipais, tornando-se indispensável limitar a 
esfera ·estadual e definir a área administrativa 
do Munlclpio. 

4. A solução dos problemas politlco-admi
nlstrativos locais, ligados diretamente ·à es
trutura sócio-econômica dos Munlclplos, fun
damenta o exerclclo das prerrogativas de au
tonomia municipal. 

5. O desenvolvimento polftlco do pais de• 
pende eBBenclalmente do progresso da demo
cracia municipal, caracterizada esta pelo Inte
gral acatamento dos prlnciplos jurldlco-adml~ 
nlstratlvos consagrados pela Constituição Fe
deral em relação ao Município, bem assim pela 
garantia das liberdades públicas. . 

6. Necessitam os Munlclplos de autonomia 
e capacidade de ação em tal grau que sejam 
suficientes para fazer que todos os cidadãos 
Integrantes da comuna experimentem o senti
mento saudável de responsabll1dade pelos ma
les que padecem e adquiram a convicção de 
que o exercício dos seus direitos e deveres de 
cidadãos lhes oferece melo eficaz para os sanar. 

7. Rcomendam os Mun!ciplos brasileiros 
a elaboração de uma lei complementar federal, 
na qual se regulamentem, atendidos os prln
clplos desta Declaração os dispositivos gerais 
da Constituição e da legislação ordinária da 
União concernentes ao Munlciplo. 

IV - 1. Os Municípios ,Brasileiros reco
nhecem e proclamam as vantagens da coopera
ção lnteradmlnlstratlva, recomendando-a como 
fórmula mais adequada à solução dos proble
mas de lnterêsse comum dos diferentes nlvels 
de govêrno que constituem as organizações po
litlcas de natureza federativa. A União, os 
'.Estados e os Municlpios deverão unir seus es
forços e recursos, mediante acordos, convênios 
ou contratos multilaterais, para a solução de 

problemas de lnterêsse geral, principalmente 
os relacionados com a educação, sadde, agri
cultura e transporte. 

2. Considera-se de Importância fundamen
tal para o planejamento e a execução de servi
ços pdbllcos, cuja repercussão e valor econô
mico transcendam das posslbll1dades de uma 
'llnlca administração municipal, a realização de 
agrupamentos de Munlclpios de uma mesma 
região geo-econômlca, de modo a tornar possi
vel, mediante a cooperação Intergovernamental, 
a solução de problemas de lnterêsse comum às "' 
respectivas administrações. 

3. O recurso à cooperação lnteradmlnlstra
tlva, através da constituição de consórcios mu
nicipais, é aconselhado para a solução dos pro
blemas relacionados com a execução dos se
guintes serviços pdbllcos cuja instalação e 
funcionamento exigem, via de regra, verbas 
superiores à capacidade financeira dos Muni
ciplos, de per si considerados; energia elétrica; 
telefonia, abastecimento ' d' água, esgotos e sa
neamento, fomento da produção e encaminha
mento de gêneros allmentlcios aos mercados 
de consumo locais-, vias de transporte, desen
volvimento cultural, sà'llde p'llbllca e crédito e 
financiamento. 

Aconselham-se, em complemento, para maior 
facilidade de Instituição dos convênios ou re
solução dos problemas locais: 

a) empréstimo, a ser efetuado pelos Mu
nlciplos, dos recursos necessários à construção 
ou ampliação, por sua própria conta, de usinas 
geradoras de energia elétrica e de centros te
lefônicos; 

b) aquisição por Munlclpios associados e 
para fins de aluguel, de máquinas e outros 
equipamentos agrlcolas, com o prévio adestra
mento do pessoal necessário ao respectivo ma
nejo; 

c) criação e manutenção mediante contri
buição dos Munlclplos consclrclados, de escolas 
normais rurais, ginásios, escolas profissionais, 
escolas agricolas ll quaisquer outros estabeleci
mentos de ensino especializado exigidos pelo 
melo; 

d) Instituição de bôlsas de estudos para 
que médicos se especializem em tislologla 
realização do censo toráxlc:o da população em 
Idade escolar e vacinação compulsória pelo 
B.C.G.; 

e) realização, com o concurso dos Munlcl
plos agrupados, de Intensa campanha anti-tu
berculosa, dirigida à população, em geral, mas 
concentrada, em particular, nos estabelecimen
tos de ensino; 

f) Instalação, para atender à população re
sidente na área abrangida pelos Munlciplos con
sorciados, de hospitais, parques sanatorlal's e 
ambulatórios contra a tuberculose; 

g) criação, sob a forma cooperativa e de 
modo a ut1llzar recursos não só dos Municí
pios mas também de particulares, de bancos re
gionais, destinados, possivelmente, a servir de 
base a um futuro Instituto de crédito muni
cipal. 

4. A forma adequada à constituição dos 
consórcios Intermunicipais é a celebração de• 
convênios, acordos e contratos, por parte dos 
Govêrnos interessados, permitida, se conve
niente, a participação do respectivo Estado ou 
Território. Do instrumento convencional cons
tarão as finalidades do acôrdo e os preceitos 
nortnatlvos fundamentais à constituição e ao 
funcionamento do consórcio. 

Competirá às CAmaras de Vereadores dos 
Munlclplos congregados a ratlfl'cação dos con
vênios, sl>mente cabendo fazê-lo à Assembléia 
Legislativa quando o Estado dêles participar 
e na parte que disser respeito aos compromis
sos, encargos e J:>eneflclos da administração 
estadual. 
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A direção e a execução do empreendimento 
que originou o acõrdo serão con!ladas a tantos 
representantes quantos !orem os Munlclplos 
pactuantes e, Igualmente, ao Estado, quando 
fôr o caso, sem embargo da flscallzaçf.o direta 
dos pOderes públicos Interessados. 

5 . A cooperação entre os Municípios po
derá. ser aconselhãvel, ainda, quando a execução 
dos convênios, acordos ou contratos sugerir a 
criação de organizações de fins econômicos. A 
vinculação se completará., a.Sslm, pelo fnterêsse 
nos resultados econômicos do empreendimento, 
do qual poderão participar pessoas flslcas ou 
jurldicas. . 

6. E' recomendado o integral apoio dos 
Múnicipi'os aos convênios em vigor que hajam 
sido firmados obedientemente aos pónciplos 
de cooperação lnteradmlnlstrativa. Destacam
se, entre êstes, pela sua compatiblli'dade com 
a ordem pol!tlca vigente e o amplo recurso à 
cooperação Intergovernamental, além de con
sagrarem a fórmula mais eficaz para a execu
ção de um serviço público de lnterêsse local, 
os Convênios firmados com o Instituto BraSl
lelro de Geografia e Estatlst1ca, órgão a cuja 
colaboração se deve, em parcela apreciável, o 
êxito do I Congresso Nacional dos .Munlclplos 
Brasileiros. 

V - O que a Constituição consagra. como 
de peculiar lnterêsse dos Munlclplos envolve 
atividades relacionadas a todos os aspectos da 
vida dos cidadãos, abrangendo· não apenas os 
serviços públicos atualmente de responsablliC 
dade dos Prefeitos e das Câmaras, como os de 
água, esgôto e eletricidade, senão ainda a as
sistência social, a educação, a policia, a justi
ça, a viação, a saúde pública, a prodU<;ão e o 
crédito. Seria necessário, para a perfeita efi
ciência dêsses serviços que correspondem a 
atividades concomitante'mente de lnterêsse da 
Nação, do Estado e do Municlplo, participasse 
a comuna de sua efetivação, para o melhor 
~~~~ento das necessidades das populações 

VI - Entendam-se como caracterfstlcas de 
beneficio de ordem rural, para fins estabele
cido no § 4. • do artigo 15 da Constituição Fe
deral, as despesas realizadas com a execução 
de obras ou a prestação de serviços que aten
dam às necessidades de natureza coletiva da 
zona rural, sem obrigar, contudo, os munlcipes 
ao pagamento de qualquer lmpôsto, taxa ou 
contribuição especial pelo gôzo de tais bene
flclos . 

VII - O turismo, como atividade governa
mental, deve ter os seus problemas resolvidos 
com base nos prlnolplos de cooperação Inter
administrativa, visto como o movimento provo
cado pelos centros turlstlcos dá lugar à ocor
rência de diversos fatos que pOdem Interessar 
a mais de um govêrno, local ou estadual. E' 
preciso, por Isso, o estudo dos problemas tu
rlstlcos em conjunto, ou, pelo menos, por par
te das estâncias hldroteráplcas e climáticas, es
tações balneárias e cidades históricas, bem as
sim a destinação de recursos especiais para a 
valorização de tais centros. 

VIII - O combate ao êxOdo rural e as me
didas tendentes a !lxar o homem à terra, t êm 
como campo, por definição, o Munlciplo . De
ve-se reconhecer a êste, por conseguinte, o di
reito a participar do planejamento das provi
dências referidas e concorrer, cooperativamen
te, para a solução do problema, t~o em con
ta suas pecullarldades. 

IX - Munlclplos poderão cooperar, com 
reais vantagens, na fiscalização de leis federais 
de lnterêsse local, tais como, por exemplo, os 
Códigos Florestal e de Caça Pesca, bem assim 
acompanhar os trabalhos de repartições fede
rais ou estaduais nêles sediadas, para fins de 
verificação do cumprimento dos respectivos 
encargos. Devem ~r promovidas as medi~ 

de ordem administrativa ou legislativa neces
sárias àquele fim. 

X - 1. As bases da organização da assls
téncra e previdência sociais, no pais, devem 
ser modificadas, de modo que os mesmos be
neflcfos, direitos, garantias ·e obrigações se
jam atrlbuldos ou exigidos dos segurados, qual
quer que seja a entidade à qual estejam vin
culados. 

Os beneflclos de assistência e previdência 
sociais devem ser estendidos, dentro de curto 
prazo, às populações das zonas rurais. Torna-se 
necessãrlo, igualmente, amparar os servidores 
municipais de forma condigna, revogando-se 
as disposições de lei' que porventura não permi
tam essa providência. 

Impõe-se a implantação, como medida com
plementar da organização da assistência social, 

· dos sistemas de seguro-desemprêgo. conforme 
prevrsto na Constituição. 

A fim de melhor atender às reais condltões 
d~ vida do pais, deveria ser fixado. em, pelo 
menos, quatro mi! cruzeiros o !Imite máximo 
para a base das contribuições dos segurados em 
Instituições de previdência. 

2. Sob o ponto de vista do lnterêBBe es
pecificamente municipal, são reconhecidas es
senciais as seguintes providências, cuja pro
moção Imediata pelas Instituições de previdên
cia e assistência sorlal é exigida pelas popula
ções locais: 

a) Instalação, no& Munlciplos onde o nú
mero · de benetlclárlos de cada Instituição fOr 
pequeno, de serviços médicos comúns a todos 
os segurado locais, mantidos mediante a coo
peração financeira das diferentes entidades; 

b) · Inversão das reservas da previdência 
não apenas no mercado de Imóveis dos grandes 
centros urbanos, mas tambédl. no dos pequenos 
centros municipais, como contribuição à solu-
ção do problema da moradia; . 

c) contrl'bu~ão das Instituições para a 
melhoria de alimentaçãe1 do povo, mediante fi
nanciamento quer de restaurantes populares 
quer1 de cooperativas agr!colas municipais e de 
produtores de gêneros allmentic.los; · 

d) ap!lcação de parte das reservas da pre
vidência, segundo bases de auto-amortização, 
a juros mlnlmos e prazos longos, em empreen
dimentos locais, Inclusive fomento agro-pecu6-
rlo, bem assim na concessão de empréstimos 
aos contribuintes; 

e) descentralização admlnl'stratlva des ser
viços de assistência e previdência, de mOdo a 
facilitar os contactos entre a Instituição e o se
gurado e a garantfr maior rapidez na conces
são dos beneflclos; 

f) aplicação, no Munlclpio em que se ori
ginou ou em grupo de Munlclplos vizinhos, de, 
pelo menos, 50% da arrecadação de cada Insti
tuição de previdência e assistência social. 

3. E' dever das Instituições de previdên
cia e assistência prestar Informações ao órgãos 
do Poder Público - da União, Estados, Terri
tórios e Munlclplos. 

4 . A !lquldação do débito da União e de 
alguns Estados para com as Instituições de pre
vidência e assistência social é providência Im
periosa, a fim de possibilitar que os Munlclploa 
sejam mais bem atendidos em suas necessidades 
e, principalmente, de evitar o aniquilamento 
do sistema de seguro socl'al brasileiro. 

XI - As Instituições autárquicas ou parà
estatals de" defesá e fomento de produção de
vem ter suas sedes t r ansferidas para as regiões 
de maior ocorrência, extraçf.o ou fabrlcaçf.o doa 
produtos a que correspondem suas atribuições, 
a fim de que, pelo contacto direto com os pro
blemas se capacitem melhor para o desempenho 
dos i:espectlvos encargos. A transferência reco
mendada deve completar-se pela descentraliza
ção executiva, de modo que a atividade pro-
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tetora ou de fomento se manifeste em todos 
os Munlclpf'os interessados . 

XII - Há órgãos na administração pOb!lca 
do pais, criados sob o regime da Carta de 1937, 
que ainda exercem as mesmas atr!Qulções que 
lhes foram deferidas no regime de extrema cen
tralização polltlco-adminlstrativa então vigente. 
As atividades dêsses órgãos não se harmoni
zam com o direito que a Constituição Federal 
dá ao Munlclplo de deliberar, com autonomia, 
sôbre aquilo que concerne ao seu peculiar ln
terêsse. 

XIII - 1. Os Munlclplos reconhecem o 
sentido municipalista da Constituição Federal 
de 18 de setembro de 1946, reclamando, todavia, 
o Integral cumprimento de suas disposições 
relativas à discriminação ou distribuição de 
rendas. 

2. Os Munlclplos reivindicam, paralela
meute ao acréscimo de recursos, a responsabl
lldd'iie de novos encargos, que lhes seriam trans
feridos juntamente com as rendas que ora man
têm os respectivos ·serviços e constam dos or
çamentos da União e dos Estados. 

E' encarecida a Imediata transferência aos 
Munlclplos, por parte dos Estados, do lmpôsto 
territorial rural, tal como faculta o art. 29 da 
Constituição Federal e sem prejulzo de ulterior 
reforma que consigne a medida em . caráter 
definitivo. 

3. Reivindicam ainda os Municlplos, como 
, solução medlata, a reforma constitucional que 

lhes permita, dentro de prazo razoável e 
progressivamente. a percepção de, pelo menos 
40% das rendas públicas arrecadadas no pais, 
quer mediante outorga de novos tributos, quer 
pela maior participação nas rendas :federais e 
estaduais. 

4 . Os Municípios pleiteiam o recebimento 
de pelo menos metade da quota porcentual 

. (60%) do Fundo Rodoviário Nacional que cabe 
aos Estados, Terrltórlps e Munlclplos, Incluin
do-se a Importância correspondente, como re
ceita, nos seus orçamentos . 

Como elemento básico do acréscimo de par
ticipação no Fundo Rodoviário devem os Mu
nlclplos elabOrar um plano das interligações 
rodoviárias municipais, cuja execução ficaria 
a seu cargo. 

/. entrega das quotas porcentuals do :Fundo 
Rodoviário Nacional aos Munlclpios deve ser 
feita diretamente pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, por Intermédio das 
Coletorfas Federais e Agências do Banco do 
Brasil, ou por quaisquer outros meios locais 
mais próximos, ficando a cargo exclusivamente 
dos órgãos legislativos municipais a fiscalização 
de sua aplicação . 

li . Os Munlclplos pleiteiam junto ao Con
gresso Nacional, sem prejuízo da legislação su
pletiva, a ser baixada pelos Estados, a regula- · 
mentação do artigo 20 da Constituição Fede
ral. Reconhecem, ainda, a conveniência de que 
a referida lei complementar consagre, entre 
outras providências, as seguintes: 

a) normas relativas à determinação do 
total da renda estadual atribulda a cada Munl
clplo no caso do l'mpôsto de vendas e éonslg
nações e de ou~ros tributos cuja arrecadação 
apresente dúvidas na sua distribuição geo
gráfica; 

b) fixação de um conceito restritivo da ex
pressão "rendas locais de qualquer natureza"; 

c) estabelecimento de sanções contra os 
Estados que neguem cumprimento a essa lei. 

6. E' reconhecida, também. a necessidade 
da Imediata regulamentação do art. 1$, n. 0 m, 
§ 2.0 da Constituição Federal, na parte relati
va aos minérios e à energia elétrica, a fim de 
que os Municlplos interessados possam usufru
ir as . vantagens tributárias correspondentes. 

Aos Munlclplos, nos quais se realiza a extra
ção do minério ou é consuml'da a energia elé-

trlca, deve ficar assegurado o recebimento de 
no mlnlmo cinqüenta por cento (50%) da arre
cadação do lmpôsto sôbre minério ou energia 
elétrica, respectivamente. A arrecadação do 
tributo ou, pelo menos, da quota municipal, 
deve ser feita diretamente pelas Prefeituras In
teressadas. 

7. O Congresso, considerando vital aos ln
terêsses dos Munlclplos a entrega das quotas 
que lhes são devidas por fôrça de dispositivo 
constitucional, recomenda aos governos locais 
o recurso ao Poder .Tudlclárlo para obten<;ão 
do recebimento das aludidas quotas. RE>conhe
ce, do mesmo passo, os mais altos propósitos 
municipalistas dos Governos que vêm cumprin
do aquêles preceitos constitucionais, o que os 
torna merecedores de confiança e apoio moral. 

E' feito aos Estados Impossibilitados de 
efetuar o pagamento Integral das quotas cons
titucionais, no sentido de não usar tratamento 
dlscri'mlnatórlo em relação a quaisquer Muni
clplos. 

Para melhor atender às necessidades ad
ministrativas locais é de tôda a conveniência 
que o pagamento aos Municípios da quota
-parte do lmpôsto l!!Obre a renda se faça Inte
gralmente de uma só vez, durante o terceiro 
trimestre de cada ano, devendo ser reconheci
do o direito exclusivo das Câmaras Municipa
is quanto à fiscalização do respectivo emprêgo. 

8. Constituem apreciável manlfesta<;ão da 
cooperação governamental os auxl!fos e subven
ções concedidos aos Munlclplos e a entidades 
privadas nêles sediadas. Para que tais recur
sos possam ser empregados proveitosamente. 
faz-se necessário que a sua entrega não sofra 
outras restrições que não aquelas Indispensá
veis a assegurar a sua fl'el aplicação. 

As verbas consignadas no orçamento da 
União para emprêgo nos Munlclplos. deveriam 
ser entregues. no que diz respeito às atribui
ções dos govêrnos municipais, diretamente a 
êstes, mediante acordos, quando fôr o caso, 
entre os Poderes interessados . 

9. Os Munlclplos pleiteiam o recebimento 
mensal, diretamente das Exatorlas Federais, de 
50% da arrecadação local ferta sob a rubrica 
de sêlo de . "Educação e Saúde", cujo montante 
serã aplicado na solução de problemas de as
sistência social. 

10. Deve ser da competência exclusiva 
do Munlclplo a taxa ou lmpôsto de turismo, a 
ser cobrado nas localidades de reconhecida 
significação histórica ou classificadas como es
tâncias hldroteráplcas ou climáticas, destinan
do-se a respectiva receita ao embelezamento 
das mesmas localidades e à conservação de 
suas atrações turlstlcas. 

· XIV - 1. Os Munlclpios brasileiros pro
clamam a necessidade da elaboração de um. Có
digo Tributário Nacional, em que se fixem as 
normas gerais a serem observadas e complemen
tadas como medida indispensável à consolida
ção, pelas três esferas governamentais, das 
reivindicações municipalistas, através de nltlda 
delimitação dos campos de competência e de 
obedlêncfa às diretrizes básicas ·de .uma poll
tlca tributária definida em plano nacional. 
Convém, pois sejam suspensas as discussões 
em tôrno de projetos de Códigos Tributários 
Estaduais, ora em andamento nas Assembléias 
Legislativas. , 

E' recomendada a Imediata convocação da 
II Conferência Nacional de Legislação Tributá
ria. 

2. Constitui aspiração municipalista a ser 
lograd!l em tempo futuro a Instituição do Munl
clplo como arrecadador único. 

XV - 1. Os Munlclpios brasilel'ros ' reco
nhecem a necessidade do planejamento e consi
deram-no, como ponderável fator de bem-estar, 
segurança e progresso geral, Indispensável à 
melhor participação da administração municipal 
nas atividades econômicas, sociais e culturais 
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desenvolvldaa em beneficio da comunidade 
local. 

A ausência de planejamento bem elaborado 
reduz a capacidade econômica dos Munlclplos 
e compromete o êxito de· providências destlna
daa a aasegurar aos munlclpes estabilidade 
social, ao mesmo tempo que agraya, consld~rà
velmente, a situação de precariedade em que se 
encontra a maioria dos povoados, vilas, cidades 
e munlciplos brasileiros. / 

Constitui o planejamento elemento de mo
dernização e aperfeiçoamento da administra
ção local. e através de sua elaboração. torna
se passivei aos Munlclplos promoverem melhor 
utilização dos recursos humanos, naturais e 
Institucionais da comunidade . 1 

Nesse sentido, todos os Munlclplos devem 
proceder a rigoroso levantamento, que, como 
preliminar bé.slca à elaboração de um plano 
para a solução dos problemas locais, compreen
da não sômente os exames e providências vincu
lados à melhoria do padrão de vida daa popu• 
lações, mas também os estudos pertinentes à 
exploração, aproveitamento, conservação e fo
mento da produção de recursos minerais, flo
restal1, agro-pecuários e Industriais . 

2 . Na elaboração de Planos Diretores, de· 
ve-se ter em vista a conveniência de atender-se 
às necessidades comuns dos Munlclplos vizi
nhos, bem as.sim o estabelecimento de provi
dências que assegurem : 

a) a regulamentação dos loteamentos ur
banos, de modo a garantir-lhes condlc:ões ml
nlmas quanto a facilidade de acesso, exl.Btêncla 
de melhoramentos pllbilcoil e reserva de áreas 
destinadas a parques e.escolas 

b) o reflorestamento, como fator essencial 
à proteção do solo -e dos mananciais: . 

c) a instituição de regime fisc11l que evite 
a atrofia das Iniciativas econômicas; 

d) a participação obrigatória da admi-
nistração nos empreendimentos de defesa da 
sallde pllbllca, de combate às pragas e molés
tias dos vegetais e anlmal's, com espE)clal ln
terêsse para a manutenção de. serviço perma
nente de combate à sallva e a outras formigas 
cortadeiras, e ·das práticas recreativas, mesmo 
quando de iniciativa privada, na construção de 
campos esportivos e parques Infantis e em 
assuntos urbanlstlcos, com a cooper Rção dos 
departamentos especializados do Estado; 

e) a difusão cultural, em cooperação com 
os particulares e depois de preparado corpo 
especializado de servidores, por meio, princi
palmente, de conselhos escolares, bibliotecas, 
teatros·, rádio, Imprensa, e mediante facilidades 
tributárias à lndllstrla e ao comércio de livros. 

XVI - A participação da administração 
municipal nas atividades econômicas, sociais e 
culturais da comunidade deve visar. precipua
mente, à elevação da càpacldade -econômica do 
Munlcfplo, através de elementos capazes de 
fixarem e establiizarem a população em seu 
próprio ambiente. Consideram-se indispensáveis 
providências que contribuam para semelhante 
ob~etivo, cumprindo às Municlpalldades pro· 
moverem-nas : 

a) a conjugação de esforços no sentido 
de serem concedidas facllidades para o desen• 
volvlmento de indústrias, divulgando-se as 
condições próprias do Município, de maneira 
a atrair capitais, e Incentivando-se as explora
ções agropecuárias já existentes ou que ve
nham a organizar-se; 

b) o estabelecimento de postos agrope
cuários ou de outros serviços de fomento e as
sistência à população rural, e a cooperação na 
manutenção dos já existentes , criados pelo Mi
nistério da Agricultura ou governos estaduais; 

c) a criação de escolas r egionais, ou pa
tronatos para menores, de tipo variável, de 
acôrdo com as atividades eéonômicas da região; 

d) exploração rural como m elo d«:. desen
volvimento econômico, e não como fbnte de 

rendas pllbilcas, facilitando-se a aquisição, pelo 
preço de custo, não só de materiais de explo
ração agrlcola, sementes selecionadas e má
quinas agrlcolas,. como também da pequena 
propriedade; 

e) o aproveitamento das terras do patri
mônio nacional, estadual ou municipal, dando
se preferência aos habitantes das zonas empo
brecidas e aos desempregados, na forma pre
vista no art. 1156 da Constituição Federal; 

O o estimulo à criação de cooperativas de 
produção, consumo e crédito, que visem a pos
sibilitar aos lavradores meios de flnancl'amen
to de seus produtos e facilidades de armazena
mento, bem assim a Instituição de associações 
rural's, com finalidades econômicas e de atua
ção social; 

g) a criação e manutenção de serviços nas 
vilas e nas . sedes dos sub-distritos, quando os 
houver, ou dos povoados, Incumbindo a êsses 
serviços quer a nscallzação da arrecadação mu
nicfpal e auxilio à fiscalização estadual. quer 
a execução de atividades social.s e culturais 
benéficas à população local; 

h) a colaboração com os órgãos federais, 
estaduais ou particulares na institui"ção de Co
lônias-Escolas, Colônias Agr!colas ou Núcleõ'I Co
loniais, principalmente nas áreas mais prejudi
cadas pela existência de latltllndios e na vedação 
de allclamento, por elementos estranhos, de tra
balhadores rurais; 

1) o Incentivo aos festejos populares, pro
movidos por grupos organizados ou que vE>nham 
a organizar-se para a realização em pllbllco e 
gratuitamente dos folguedos tradicionais do 
folclore regional, inclusive com a conceSBão de 
facilidades e a dispensa do pagamento de tri
butos; 

j) a instalação com a cooperação dos parti
culares, de pequenos museus de mineralogia, 
com o objetivo de incrementar o conheciment o 
das riquezas do pais e o lntercAmblo de exem
plares entre o público e o Departamento Na· 
clonal de Produção Mineral; 

1) o levantamento da população em Idade 
escolar, em colaboração com as autoridades 
estaduais, com o objetivo de poSBibllltar melhor 
administração do ensino a cargo das Munici
palidades e mais proflcua aplicação dos re
cursos destinados a tais fins ; 

m) .a organização e manutenção, mediante 
destaque de recursos da quota destinada ao 
ensino e à educação pe:illca, de parques In
fantis, onde as crianças, especialmente as das 
classes menos favorecidas, recebam a necessá
ria educação e assistência ; · 

n) a promoção, sobretudo pelos Munlcf
plos mais atingidos pelas conseqüências do 
êxodo rural, das m edidas indispensáveis à 
colonização das áreas de terras devolutas dos 
seus territórios, sob a sua exclusiva responsa
bllldade com o auxlllo dos órgãos especlall
zados do Govêrno Federal; 

o) a Importação direta da maquinaria ne
cessária à execução dos s eus serviços, plei
teando-se a efetivação dos dispositivos constitu
cionais relativos à Imunidade tributária e à 
extensão destas às próprias taxas que Incidem 
sôbre a entrada de m ercadorias; 

p) a criação de cursos de educação muni
cipal, nos quais, d e par com a Instrução funda
mental comum, sejam ministradas noções de 
higiene e de geografia e h istória do Municlpio; 

q) a admissão para as escolas municipais 
preferentemente de professores formados que 
P085llm não só difundir conhecimentos de hi
giene como ainda promover divertimentos edu• 
cativos nos núcleos onde trabalharem; 

r) a Incorporação pelos Munlclplos de cadr 
região, de estabelecimentos de créd ito especial 
para atender às resi>ectlvas neoe881dades finan
ceiras e constituir a base para implantação e 
desenvolvimento do crédito pessoal; 
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s) a racionalização da administração mu
nicipal, mediante reforma dos processos de tra
balho e criação dos órgãos técnicos necessários. 

XVII - Os tributos municipais arrecada
dos nos Distritos devem ser nos mesmos apli
cados, tanto quanto possível depois de de
duzidas as parcelas destinadas a atender às 
despesas de administração geral. 

XVIII - O I Congresso Nacional dos Mu
niclplos Brasileiros assinala, finalmente , que 
.entre as diversas providências favoráveis ao 
atendimento das necessidades e exigências dos 
reapectlvos munlcipes e que possibilitariam ao 
Govêrno local, do mesmo passo, o efetivo exer
ciclo das atribuições que lhes são próprias, se 
destacam: · 

a) o encaminhamento Imediato ao Congres
so Nacional e transformação em lei dentro de 
curto prazo, das conclusões da III Coriferêncla 
de Técnicos eni Contabllldade Pública e As
suntos Fazendários, para que, consolidando a 
obra de padronização orçamentária, venham 
a ter cumprimento, em todo o território nacio
nal, concomitantemente pela União, Estados e 
Munlciplos; 

b) a r egulamentação Imediata dos Incisos 
constitucionais r elativos à água e energia elé
trica, a fim de ser definitivamente reconhecida, 
em lei ordinária, a competência que tem sôbre 
o assunto o Munlcipio na conformidade d.o 
disposto no art. 28, combinado com o art . 5, 
n.o XV, letra l e artigos 151 e 153 da Constitu
ção Federal; 

c) a suspenaão, pelo Govêrno Federal, de 
tôdas as revisões de tarifas sôbre fornecimento 
de fôrça e luz aos Munlclplos, até que o Con
gresso Nacional vote a lei especial reguladora 
do regime de concessão de serviços públicos, 
na forma da Constituição vigente; 

d) o reexame da divisão das regiões admi
nistrativas das unidades da Federação, com o 
objetivo de torná-la mais condizente com a 
realldade, equipando-se cada sede regional de 
recursos Indispensáveis à execução dos prin
cipais serviços públicos, de modo a possibllltar 
a participação de representantes dos Poderes 
Legislativo e Executivo dos Munlclplos Inte
ressados em conselhos que orientem os traba
lhos na respectiva região; 

e) a realização decenal do recenseamento 
geral da República, para cujo êxito se reco
menda todo o apoio e colaboração do Govêi:uo 
e das populações municipais; . 

t) a concessão d~ maior amparo financeiro 
ao pequeno agriculto'!", pelos estabelecimentos 
de crédito de que participem os Poderes Pú
blicos e pelas entidades autárquicas, de sorte 
a facilitar os empréstimos para fins econômicos 
e a reduzir as taxas de jµros; 

I 

g) a unificação e slmpÜ!lcação dos servi
ços de imigração e colonização, bem como re-
glonallzação e zoneamento dos mesmos, de mo-
do a atender a peculiaridades locais e regio-
nais; 

h) a localização racional dos serviços de 
assistência técnica à agricultura, para mal.e 
eficiente amparo ao pequen o agricultor; 

1) a extinção, por serem pràticamente 
Inoperantes, das Comissões de P_reços Institui
das junto aos Governos Federais, Estaduala e 
Municipais; 

j) a libertação completa dos bens perten
centes aos súditos das nações que estiveram em 
guel"ra com o Brasil; 

l) a Intensificação, pelos órgãos competen
tes, da const rução de casas populares com 
obediência a um plano que beneficie tôdas as 
cidades do pais; 

m) a criação de cursos intenstvos e pràtl· 
cos de direito e ciência de administração muni
cipais, junto aos estabelec!'mentos de ensino 
adequado; • • 

n) o desenvolvimento, pelos Poderes Pd· 
bllcos e instituições privadas, de Intensa 
propaganda · educatl'va ·contra o alcoolismo; 

, o) o financlamen.to aos Municiplos, pelo 
Banco do Brasil ou outros estabelecimentos de 
crédito em que haja participação do Poder 
Públ!"co, a titulo de empréstimo e com garantia, 
na base mlnima de 80%, das quotas do Fundo 
Rodoviário Nacional ; · 

p) a Inclusão de um representante da As
seclação Brdllelra dos Munlclptos nos Conse-
lhos de Estradas de Rodagem; · 

q) a entrega imediata, por parte dos Go
vernos Estaduais, das quotas do Fundo Rodo-
viário Nac!'onal, ainda retidas em poder doe 
Departamentos e Comissões Estaduais de Es
tradas de Rodagem; 

r) a audiência dos poderes municipais nos 
processos de concessão de linhas inter-munici
pais de transporte coletivo. 

XIX - Os Prefeitos e Vereadores reunidoa 
no I Congresso Nacional dos Municlpios Bra
sileiros se comprometem a plertear a Inscrição 
das conclusões a que chegaram n os programaa 
de seus partidos politicos e a reivindicar, por 
Intermédio dos representantes locais que vieram 
a ser eleitos, a sua efetivação posterior. 

XX - A Associação Brasileira dos Muni• 
clplos, órgão oficial das municipalidades do 
pais, fica delegada expressamente a competên
cia necessária para promover, junto aos Pode
res Públicos e instituições particulares, a efeti
vação das provltlênclas indispensáveis à concre
tização da presente Carta de Declaração. 

.,-- Concorra para que o Brasil seja geogràflcamente bem representado, enviando ao Con&elha 
Na~lonai de Geografia informações e mapas que pouam ter de utllldade à nova edlpo 

qualquer documento que po&1uir sôbre o território ' braallelro. 



Diretório Central 
Íntegra das Resoluções ns. 3 6 9 a 3Z1 

Resolução n.0 369, de 18 de novembro de 1950 

Aprova o parecer da Comissã.o de Orçamento e Tomada de Contas da X sessão 
ordinária da Assembléia Geral sôbre a gestão financeira do Conselho, re
lativa ao período que examinou. 

O Diretório Central do Coneelho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que pelo art. 1.• da resolu
ção n.• 298, de 9 de setembro de 1950, d& .x 
seesão ordinária da Assembléia Geral do Con
selho, foi delegado ao Dlretórfo Central o 
encargo de Julpr e aprovar o parecer que lhe 
fôr apresenta.do pela Comissão de Orçamento e 
Tomada de Contas da referida Assembléia Ge
ral; 

Considerando que a Commlsão de Orçamen
to e Tomada de Contai! Já concluiu seus traba
lhos e encaminhou a ê8te Diretório Central o 
eeu parecer: 

RESOLVE : 

Artigo dnl'co - Fica aprovado o parecer da 
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas da 
X sessão ordinária da Assembléia Geral que 
apreciou o aspecto formal das contas, bem como 
a escrituração financeira do Conselho, atinente 
ao 'dltlmo exerclclo encerrado. 

Rio de J'anefro, 18 de novembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Conferido e numerado: Joa• Veriaafmo da 
Costa P61'efra, Secretário-Assistente Interino. 
Visto .e rubricado: VfrgiUo Oorrla .ll'flho, Se
cretário Geral Interino. Publique-se : Joa• Oar
loe de MacBdo Bo-, Presidente. 

Parecei da Comt!a4o de Orgamento B To! 
moda de Contas: A Comissão de Orçamento e 
Tomada' de Contas, lnfclalmente, solicitou à 
X sessão ordinária da Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Geografia que a sua ges
tão fôsse prorrogada, a fim de poder completar 
seu trabalho. 

Pela resolução n. • 298, de 9 de setembro de 
1950 asslm foi feito, havendo por6m, nos seus 
têrmos discrepância com a resolução n.• 224, 
de 15 de Julho de 1948; o que foi levado ao co
nhecimento do Diretório Central, que concor
dou em que existe equivoco no período espe
c1.f1cado. Asalm sendo, a Comls.são apreciou, de 
fato, o período de Janeiro a dezembro de 1949. 

Após exame minucioso nos elementos de 
contabtlldade do Conselho Nacional de Geo
gratla, foi verttlcado que a receita e a des
pesa relativas a êBBe perlodo toram realiza.das 
com rigoroso critério de economia e honestr
dade, estando em ordem os documentos exa
minados. Analisados, por partes, os elemen
tos apresenta.dos, verificou-se o enquadramento 

legal de todo o movimento orçamentário e fi
nanceiro, que apresentou a seguinte situação: 

A - RECEITA 

I-.Receita orçammtdrla (au
zmo do 11ovlrno t~aZ) 

a) Lei n.• 537 (orçamento da 
União) 
a - 1 - Dota<;õea destinadas 
ao C.N.G. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 22 .:19100,00 

b) Lei n.• 974 (abono de Natal) 788 555,00 

TorAL ......... . .......... , .. • • 23177 655,00 

II - Receita realuada ou re
curso• rBaZmente obtfào.y 

a) Auxlllo do govêmo federal 
- Leis 537 e 974 .. • .. .. • • .. 23 177 655,00 1 

b) Receitas Dl~ersas (extraorça-
mentártas) . .. .. . . • .. . .. . . . . .. • 177 382,10 

TorAL ... .. .... · ............... . 
B - DESPESA 

I - Deai>BSa prBtlfata 

a) Resolução n.• 325, de 27-12-48 
do D.e. (Despesas dos servl
ço11 e encargos superintendi
dos pelo Conselho Nacional de 

23 355 037,10 

Geografia) . . • .. .. • .. .. .. • . . .. 22 "39 100,00 
' b) Resolução n.• 361, de 29-12-49, 

do D.C. (despesas com a lei n.• 974, de 17-12-949) .. .. .. .. 738 555,00 

TorAL • , . .. ......... . ..... : • • • • 23 177 655,00 

II - De8flua realuada 

a) Por conta do auxlllo do go
vêmo federal 

a - t - Do Conselho Nacional 
de Geografia .. . .. .. .. .. . .. .. . 23 177 390,80 
a - ! - Valor vinculado a com-
promissos de serviços a serem 
executadOI! pelo Conselho Na-
cional de Geografia . . . . . . . . . . 264,20 

l>) Por conta de receitas diversas 
b - t - Do Conselho Nacional 
de Geografia .... .. .. .. .. .... . 177 382,10 

TorAL 23 365 037,10 
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Receita realizada 
Despesa realizada 

... .. .... ..... ...... ...... ..... , .. ..... ..... .... .... ....... ..... ..... . . 23 855 037,10 
23 355,037,10 ..... ... .. ..... .. .... ....... .. ..... .... .. .... .. .... .. _ ........... .. ... .... . 

f 

APLICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO C.N.G. 
t . . . 

Verbaa Aii:i:mo do Receitaa Total 
Govérno Diversaa 

Pessoal ... . . ......... .. ... .. ... ... ... . ........... .. 13 880 867. 70 93 656,00 13 974 523,70 
Material . ... .. .... . .. ... .... .. ........ . ..... .. ... . 
Serviços de Terceiros . .. . .. . .. ..... . ....... . .. . . .. . 
Encargos Diversos ......... . ... . . . ..... .. ...... . . . 
Eventuais . .. . ... . ......... , ................. . .... . 
Valor vinculado a compromlss"os de serviçós a 

serem executados . . .... . ..... . ... .. ......... . 

TOTAL • •••••• ••• ••• • • •••• • •• • • • • •• • • • • • • • • • 

O aumento do patrimônio do Conselho Na
cional de Geografia se elevou no exerciclo, a 
Cr$ 1 514 740,50. Em 31 de dezembro de 1949 
ê.sse patrimônio ascendia a Cr$ 6 546 447,00, 
constituldo de valores correspondentes .aos in
vestimentos feitos com a aquisição de bens 

I - Conta do Ativ o 

a - Ativo Financeiro 

.s 563 599,90 75 405,90 3 639 005,80 
1 472 689,40 1472 689,40 
4 043 8if,80 8 320,20 4 052143,00 

216 4 ,()() 216 411,00 

264,20 264,20 

23 177 655,00 177 882,10 23 355 037,10 

móveis deetinados à Secretaria-Geral do Con
lho Nacional de Geografiá. 

No Balanço Patrimonial podemos verificar 
que assim se distribuem as contas do Conselho 
Nacional de Geografia, sendo que a documenta• 
ção comprobatória fol examinada por esta Co
missão: 

a - 1 - Dlsponlvel .. .. ..... . .. ....... . ..... .. .... . ... .. 377 360,80 
2 366 310,90 a .• li - Realizável . . .. . . .. . . ....... .. ... .. .. .. . . ..... . . 2 743 671,70 

6 852 459,90 
948 427,50 

2 167 877,20 
12 712 436,SO 

b - Ativo Fixo 
b - ~ - Bens móveis .... .. .... .... .. .. ... .. . ,,. .. ... .. 

e - Ativo de transição .. .. . .. ... ... .. . .. ... .... . . . .. . . . . . . 
d - Ativo compensado ........ . .. .. .. . .. . .. . . . .... . .... . .. . 

TOTAL .. .. ... ... , .. ,,, .... . .... ... .. . . . . .. ... ....... . . 

II ....:.. Oontaa do Passivo 

a - Passivo Financeiro 
a - 1 - Exiglvel ; ... . .. .. ... .... ...... ... .... .. .. . .. . . . 3 624 599,20 

b - Passivo Fixo 
b -1 - Patrimônio do C.N.G. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 6 546 477,00 
b - li - Reservas e fundos especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 512,90 6 919 959,90 

e - Passivo compensado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 167 877,20 
______ TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 712 436,30 
E!... ~ ~' """';·i o;;p .. -;~/\, . _. . · ~i 

O Balanço Econômico do Conselho Nacio
nal de Geograffa nos apresenta um auperavit 
econômico de Cr$ 1 514 740,50, constituldo !*la 
diferença entre a Receita Efetiva que é de 
Cr$ 23 094 732,60 e a Despesa Efetiva que é de 
Cr$ 21 579 992,10. 

Destaques e suplementações 

No que diz respeito às dotações do auxilio 
do govêrno, houve transpoalçf.o das verbas 1, 
2, 3, 4 e 5 no total de Cr$ 3 034 763,80 destinado 
à suplementação das diversas ementas orça
mentárias das verbas já citadas. 

Tais destaques e suplementações foram le
vados a efeito pelas resoluções de ns . 2~4. de 
6-7-949, da Assembléia Geral e 349, de 29-11-949, 
do Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia e por promoção do chefe da Secção 
Econôml"ca e Financeira e aprovados pelo pre
sidente do Instituto, ad-referendum da Comis
são de Orçamento e Tom,ada de Contas da As
sembléia .Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Tendo em vista a ·resolu<.:ão n.• 298, de 9-9-
950 da Assembléia Geral que delegou poderes 
ao Diretório Central para julgar e aprovar o 
presente parecer, sugerimos· que sejam aprova
dos pelo mesmo os destaques e suplementações 
levados a efeito, uma vez que foram promovidos 

ad-re/erendum da Comissão de Orçamento e 
Tomada de Contas da Assembléia Geral. 

Esta Comissão foi eleita pela resolução n . • 
284, de 2-9-950 da Assembléia Geral, constitui
da dos delegados do Ministério da V!r rllo e 
Obras Públlcas e do Ministério da Aeronáutica 
da representação federal, e dos delegados re
gionais do Amapá, Rio de J'anelro; .P ernam
buco e São Paulo. Os delegados de P ernam
buco e São Paulo foram substituídos r especti
vamente pelos delegados do Paraná e Maranhão, 
conforme consta do livro de atas da referida 
Assembléia, páginas 64 e 65. 

Vistas e examinadas as contas - contabl" 
llzação e documentação comprobatória - 80• 
mos de parecer que sejam as mesmas aprovadas 
pelo Diretório Central. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1950. 

Delegado do Ministério da Viação e Obras 
PdbUcas, Fldvio Vieira, Presidente. 

Delegado do Paraná, Adir 01'imar4es, Vice
Presidente . 

Delegado do Ministério da Aeronáutica, 
Almir de Sousa Martins, Relator. 

Delegado do Maranhão, Maria José Sampaio 
ll'reuaa. · · 

Delegado do Amapi, Paulo Pereira Tôrre&. 
Delegado do Rio de .Tanéiro, Lu'8 de Souaa. 

"' 
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Resolução n.0 370, de 18 de novembro de 1950 

Dá patrocínio ao Curso de Férias de 1951, destinado aos professôres d~ Geografia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando a conveniência do Con
selho renovar a cooperação com os Cursos de 
Férias mantidos pela Faculdade Nacional de Pl
losotia da Universidade do Brasll. 

RESOLVE: ,. 
Artigo -O.nico - Fica revigorada para 1951 

a resolução n.v 848, de '1:1 de outubro de 1949, 
do Diretório Central. 

-ft 

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Conferido e numerado: Joat§ Ver'8aimo da 
lloata Pereira, Secretário-Assistente interino. 
Visto e rubricado: Virgilio Oorr~a Filho, Se
cretário Geral· interino. Publique-se: J oa6 Car
los de Macedo Boatrea, Presidente . 

Resoluçã«? n.0 371, de 18 de novembro de 1950 

Autoriza destaques e suplementações de verbas, no orçamento vigente do 
Conselho. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando a proposta formulada pela 
Secretaria-Geral com fundamento em modifi
cações resultantes da execução orçamentária, 

RESOLVE: 

Artigo -O.nico - Ficam autorizados os desta
ques e suplementações das verbas abaixo espe
cificadas, no orçamento vigente do CNG.: 

A - Destaques 

Da Verba 4 - Encargos Diversos - Sub
consignaçlLo 20 - Campanha das coordenadas 
geográficas - CrS 70 000,00; Subconsignação 26 
- Participação do Conselho nas Assembléias 
Gerais etc. - CrS 60 000,00; Subconsignação 
38 - Obras para construção do edifício da 
avenida Francisco Bicalho - Cr$ 190 000 00; 
Sub-consignação 06 - Desp. pela participação 
em certames e exposlções - crs 30 000,00 . 

B - 8uplementaD6ea 

Para a Verba 1 - Pessoal - Subconsli:-na
ção 05 - Diaristas - CrS 70000,00. 

Para a Verba 2 - Material - Subconslgna
ção 14 - Combustlveis; material de lubrifi
cação etc. - Cr$ 80 000,00; Verba 3 - Serviços 
de Terceiros - Subconsignação 21 - Passa
gens e transporte de pessoal e sua ·bagagem -
Cr$ 15 000,00; Subconsignação 01 - Ligeiros 
reparos, adaptações de bens móveis - ert ..• 
150 ººº·ºº· . Para a Verba 4 - Encargos Diversos -
Sub-consignação 25 - Indenização de despesa 
de ajuda de custo, quota de representação e 
outras dos delegados, etc. - Cr$ 35 000,00. 

Rfo de Janeiro, 18 de novembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Conferido e numerado: Joa6 Ver'8aimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente Interino. 
Visto e rubricado: Virgilio Corr6a F.Zho, Se
cretário Geral Interino. Publique-se: Joa6 Car
los de Macedo Soares, Presidente. 

... 
AOS EDITORES: :ftste "Boletim" nio faz publicidade remunerada, entretanto reg:latari o• 
eomentari a. contrlbuh:õea sllbre geografia ou de l.nterêsse geogrUleo que sejam enviada• 

ao Con1elho Nacional de Geografia, concorrendo dêHe modo para mal• ampla dlfudo ela blbllo• 
&'l'Bfl• referente à seo&'l'Bfl• braalleil'a. 

D.0.-9 



Diretórios Regionais 
SÃO PAULO 

Íntegra das resoluções ns. 'Z2, Z3, Z4, Z6, zz, ZB, zg e 8.0* 
Resolução n.0 72, de 7 de março de 1950 

Dispõe sôbre a adestlo do Diretório ao XI Congresso Brasileiro de Esperanto. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
gra!la do. estado de São Paulo, usando das suas 
atribuições • 

Considerando que, o XI Congresso Brasi
leiro de Esperanto visa, com a difusão dêsse 
Idioma, estreitar 8.1! relações entre os povos e 
por conseguinte_ aumentar as suas relacõ~~ cul
turais e econômicas, para melhor entendimen
to e bem comum: 

Considerando que o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca já adotou o Esperanto 
como sua llngua auxiliar e que essa providên
cia multo concorre para a divulgação de conhe
cimentos geográficos e clent!flcos em g-er~l: 

Considerando que êste Diretório Regional 
tem sempre hipotecado o seu apolo aos certames 

cientlflcos e culturais e que, pela resolução n.9 
48, de 12 de março de 1945, aderiu ao X Con
gresso de Esperanto, 

RESOLVE: 

Artigo llnlco - Aderir ao XI Congresso 
Brasileiro de Esperanto, concorrendo com a 
quota de CrS 100,00 (cem cruzeiros), com "lnl!I• 
tltulção contribuinte". 

ic 

São Paulo, 7 de março de 1947. 

Visto e rubricado: Valdemar Lefê'l)Te, Se
cretário. Publique-se: Francisco Malta Cardoso, 
Presidente. 

ResoluÇão n.0 73, de 7 de março de 1947 

Congratula-se com o govérno do estado por ter concedido a import4ncia neces
sária para a restauraçtlo do ·tradicional convento de Itanhaém. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia do estado de São Paulo, usando das 

· suas atribuições, 
Considerando que o convento de ItanhAém 

é um dos mais antigos monumentos históricos 
existentes no estado; 

Considerando que os poderes pllbllcos de
vem velar pela consprvação dos monumentos 
e das tradições; 

Considerando que o convento de Itanhaém 
11e não restaurado em tempo estaria fatalmente 
condenado à ru!na; 

Considerando que Isso seria Irremediável 
para o acervo do patrimônio histórico e ar
tlstico paulista; 

Considerando mais que o honrado govêr
no do estado, em gesto de alta benemerência 

e patriotismo, concedeu a Importância de 
CrS 70 000,00 (setenta mil cruzeiros) para .a 
restauração e conservação daquele convento: 

Considerando que. para Isso, não foi aln<na 
a ação dêste Diretório, pois Geografia e Hls· 
tórla não podem nem devem separar-se; 

RESOLVE: 
Artigo llnico - Congratular-se com o 

govêrno do est.ado pela concessão de verba ne
cessária à restauração do convento de. It&· 
nhaém. 

São Paulo, 7 de março de 1947. 

Visto e rubricado: Valdemar Lefê'l)Te, Se
cretário. Publique-se: Francisco Malta Oardoao, 
Presidente, 

ic 

Resolução n.0 74, de 15 de abril de 1947 _ 

Elege os informantes muntcipais de Elias Fausto e Paranapanema. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia do estado de - São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando as Indicações feitas pelos 
118Jlhores presidentes dos Diretórios Munlclpa· 

• 11!1 de Geografia de Eli&l!I Fausto e de Parana· 
panema, • -

RESOLVE.: .• 
Art. 1.9 - Eleger informantes municipais 

em Elias Fausto os senhores João Abel Aranha 

Otávio Pachego de Lima, Lupérclo Guedes 
Pinto, Henrique Pires de Toledo e Osvaldo Pi
mentel de Camargo. 

Art. 2.0 - Eleger Informantes municipais 
em Paranapanema os senhores Eurlpédes de 
Oliveira Lima e Manuel Augusto de Melo. 

São Paulo, 15 de abril de 1947. 
Visto e rubricado: Valdemar Lef~'Vre, l!!e

cretárlo. Publique-se: Alkinàar Monteiro Jun
queira, Presidente. 

• N-.R. - Com as presentes resoluções damos prosseguimento à publicação das resoluções 
do Dlret.órto Regional do estado de São Paulo, que por motivos Independentes da nossa vontade 
deixaram de ser aqui divulgadas em ocasião mais oportuna. 
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Resolução n.0 '76, de 15 de abril de 194'7 

Comemora o cinqüentenário do municfpio de Dourado. 

O Diretório do Conselho Naclomil de Geo
grafia do estado de S&o Paulo, UMndo das lll1al!I 
atrlbulçõea, · 

Considerando que ocorrerá, em breve, o 
clnqüentenárlo da criação do munlclplo de 
Dourado; 

Considerando que foi a lei n. • 502. de 19 
de maio de 1897, que elevou aquela localidade 
à situação de sede municipal ; 

Considerando que tal data se reveste de 
especial Importância para o nosso estado; 

Considerando que se aproxima êsse cln
qüentenárlo, o que deve ser motivo de justo 
regozijo; 

Considerando mais que o culto às tradições 
pátrias precisa ser, no campo da Geo~ra.fla. 
lruieparé.vel dos trabalhos dêste Diretório, 

RESOLVE: 

Artigo l'lnlco - Apresentar aos munlclpes e, 
especialmente, ao senhor prefeito municipal de 
Dourado congratulações pelo transcurso da 
festiva data. 

São Paulo, 15 de abril de 1947. 

Visto e rubricado : Valdema,. Lefé'tYre, Se
cretário. Publique-se: Alkínàar Montefro Jun
quei,.a, Presidente. 

-te 

Resolução n.0 '7'7, de 15 de abril de 194'7 

Determina a participaçtlo do Diretório nas comemoraç6e$ do cinqüent.entirio da 
cidade de Belo Horizonte. 

O Diretório do Conselho N'lclonal de Gf!o
grafla do estado de S&o Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando que a implanqição de Belo 
Horizonte. como cidade criada. representa no
tável realização de Geografia Urbana no Brasil; 

Considerando que o govêrno da cidade está 
organizando as comemorações do seu clnqUen
tenárlo, com projeção nacional e elevado sentido 
cultural ; · 

Considerando que o Conselho Nacional de 
Geografia já decidiu participar das comemora
ções. pela sua resolucão n.• 176. da VII As
sembléia Geral, em 10 de julho de 1946; 

Considerando a solidariedade que merecem 
as Iniciativas de ordem cultural, em tôrno das 

nossas tradições, às quais jamais faltou o In
tegral apolo dêste Diretório, 

RESOLVE: 

Artigo l'lnico - Participar das col'nemora.
ções do clnqüentené.rlo da fundação da cidade 
de Belo Horizonte, a realizar-se em dezembro 
vindouro, da maneira pela qual, então, tôr 
julgada . mais conveniente. 

São Paulo, 15 de abril de 1947. 

Visto e rubricado: Valdema,. LefbtJre, Se· 
cretárlo. Publique-se : Alktndar Montefro Jun
queira, Presidente. 

~ 

Resolução n.0 '78, de 6 de maio de 194'7 

Comemora o cinqüentenárto do municfpio de Anal4ndia. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia do esta.do de São Paulo, UMndo das suas 
a trl bulções, 

Considerando que ocQrreri, em breve, o 
elnqüentenárlo da criação do mul)lclplo de 
AnalAndla; 

Considerando que foi a lei n . • 505, de 21 
de junho de 1897, que elevou aquela localidade 
à situação de sede municipal; 

Considerando que tal data se reveste de 
especial Importância para o nosso estado; 

Coruilderando que 11e aproxima ~te ctnqüen
tená.rlo, o que deve ser motivo de Justo 
regozijo: 

Considerando mais que o culto às tradi
ções pátrias precisa ser, no campo da Geogra
fia, Inseparável dos trabalhos dêete Diretório, 

RESOLVE : 

Art. 1.• - Apresentar aos munlctpes e, 
especialmente, ao l!lallhor prefeito de An&l&n· 
dia congratulações pelo traJU1curso da festiva 
data. 

.A.rt. 2.• - Associar-se às comemoraç6es, 
oferecendo à biblioteca municipal coleções de 
mapa.a e obras 11ôbre Geografia. oferta do Ina
tltuto Geogré.ttco e Geológico. 

São Paulo, li de maio de 1947. 

Visto e rubricado : Valdema,. Lefé'tYre, Be· 
cretárlo. Publique-se: Alkinda,. Monteiro Jun
quef,.a, Pre11ldente. 

~ 

Resolução n.0 79, de 6 de maio de 19''7 

Aprova a prestação de contas dO Diretório, relativa ao período de 1940 a 19". 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia do estado de São Paulo, Ullando das 
11uas atribuições, 

Colllllderando o disposto na resolução 
n.o 70; 

Considerando o exame procedido nas pre11-
tações de contas do Diretório, dos anos de 1940 
a 1946: _ . . 

Considerando os têrmos do ~parecer~ fir
mado pela coml11ão de11lgnada para pronun• 
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ciar-se acêrca das prestações de contas apre
sentadas pelo senhor secretário do Diretório 
e que fica fazendo parte integrante desta reso
lução, 

RESOLVE : 

Art. 1.• - Aprovar o "parecer". 
Art . 2.• - Aprovar, em conseqüência, as 

prestações de contas, relativas aos anos de 1940 
a 1946. 

São Paulo, 6 de maio de 1947. 

Visto e rubricado: Valdemar Lefêvre, Se
cretário. Publique-se: AZkíndar Monteiro Jun-
111'6ira, Presidente. 

Anexo à Besolui:io n.o 79, d.e 6 de maio de 1947 

Parecer da Comiss(ío de Contas 

Os abaixo assinados, depois de examina
rem as prestações de contas do Diretório Re
gional de Geografia do estado de São Paulo, 
relativos ao perlodo de 1940 a 1946 (mil e no
vecentos e quarenta a mil novecentos e qua
renta e seis), achando que as mesmas estão 
acordes com a escrituração, contas e atos do 
senhor secretário, são de parecer qull as mes
mas devem ser aprovadas. 

São Paulo, 23 de abril de 1947. 

Álvaro de Sotua Uma 
OZtvérío M4río de Oztvetra Pinto 

, Benedtto Roberto 46 booedo Mar(lues .. 
Resolução n.0 80, de 3 de junho de 194'7 

Concede grattficaçflo mensal ao secretário-assistente do Diretório . 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
arafla 110 estado de São Paulo, usando. das 
suas a tr1butções, 

Considerando que a resolução n.o 50, de 
27 de abril de 1945, determinou o pagamento de 
gratificação mensal pro-labore a funcionários 
encarregados dos trabalhos do Diretório; 

Considerando os relevantes e !nestimâve!s 
llel'Vlç09 que o senhor Dr. J'osé Bueno de 011-
vetra Azevedo Filho vem prestando ao Diretório, 
quer como consultor técnico desde 1943, quer 
como secretário-assistente desde abril de 1946; 

Considerando que grande foi o incremento 
das atividades e, conseqüentemente. das rendas 
do Diretório, mercê da sua atuação; 

Considerando que, na 95" r eunião do Di
retório, realizada em abril 1'.iltlmo, fól pro
posto e aprovado um voto de louvor e agrade
cimento· ao mesmo secretário-assistente, 

RESOLVE: 

Artigo dnlco - Por sugestão da Comissão 
designada de acôrdo com a resolução n. o 70, 
atribuir, por eqüidade, ao senhor Dr. J'osé 
Bueno de Oliveira Azevedo Filho, secretário
assistente do Diretório, a gratificação mensal 
pro-labore de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), 
a partir de janeiro do corrente ano. 

Parágrafo dnlco - A gratificação correrá 
por conta da subvenção anual concedida a 
êste Diretório pelo govêrno do estado. 

São Paulo, 3 .de junho de 1947. 

Visto e rubricado : Valdemar Leftvre, Se
cretário. Publique-se: Alkindar Monteiro Jun
queira, Presidente, 

••te ''Boletim", a "Bevleta Bra1Ueira de Geosrafia" e as obras da "Blblloteea Geop'1tea 
Bra1Uelra" encontram-se à venda na1 principal• livraria• do pala e na Secreiaria Geral 

de Conllelllo Nacional de Geopa:fla - Avenida Beil'a-Mu, t88 - Edlffclo lpai:u - Blo 
ele Jaaeho, D.F. 




