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Editorial 

Iniciativas Promissoras 

Embora utilizado pelos ribeirinhos, que o sulcavam seguidamente no trecho 
médio, dist~ndido por cêrca de 1 300 quilômetros no planalto, o rio São 
Francisco permanecia fora do âmbito do progresso litorâneo, que não lhe 
galgava a cachoeira famosa. 

Definissem-lhe, embora, as peculiaridades os hidrógrafos e economistas, 
os geólogos e geógrafos, incumbidos de examiná-lo. As águas continuariam a 
rolar corno outrora, quando, pela primeira vez, a observaram os devassadores 
forasteiros. tlltimamente, porém, duas iniciativas memoráveis vieram provar 
que uma era se descerra para o vale tradicional. À criação da Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco, após estudos minuciosos que lhe justificaram 
a exeqüibilidade, aplicou-se especialmente à cachoeira de Paulo Afonso, à cuja 
ilharga nascente núcleo urbano irmana engenheiros e operários, empenhados 
na entrepresa transformadora do potencial hidráulico ora esperdiçado, em 
prestante fôrça elétrica a serviço da região circunjacente. 

As obras construtivas, mediante ernprêgo de aparelhagem apropriada, sob 
a inspeção de profissionais argutos, deverão, em curto prazo, permitir a 
inauguração do primeiro grupo de geradores, cuja energia irá causar benefícios 
à distância. E com reduzido acr~imo de trabalhos e dispêndios, o aumento 
da potência atenderá a maiores solicitações, até o limite previsto de 1 200 000 
H. P, que imprimirá acelerado ritmo ao progresso da região alcançada pela 
extensa linha transmissora. 

Se as obras e~ Paulo Afonso apenas modificam a v~zão do rio em trecho 
curto, de maior amplitude será o empreendimento que deu causa à mensagem 
presidencial de 15 de dezembro enviada ao Congresso Nacional. 

Nesse memorável documento, expôs o general de exército Eurico Gaspar 
Dutra o "plano de aproveitamento das possibilidades econômicas do rio São 
Francisco, elaborado em obediência ao disposto no artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias". 

·• 
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, Como abranAe projetos de lonAa e onerosa execução, a prev1sao dos 
trabalhos distribuir-se-á por fecundo qüinqüênio, ao fim do qual opulenta seiva 
animará o vale são franciscano, com a naveAação reAularizada e a irriAação 
racionalmente distribuída. De ambas as iniciativas, que irão transformar a 
paisaAem reAional, bem como a sua economia, participou o Conselho Nacional 
de GeoArafia, com as suas turmas de pesquisadores, que prestaram eficiente 
cooperação nas explorações definidoras das características do vale histórico. 

E, assim, mais uma vez provou que poderá auxiliar eficientemente a 
administração, quando solicitada a sua colaboração investisadora dos fenômenos 
MeoJiráficos, a que se ache intimamente filiada a vida humana. 

VIRGILIO CoRRÊA FILHO 
Secretário-Geral Interino do C .N .G. 



Comentário 

A Via Férrea Rio. de Janeiro 
do Salvador 

Cidade 

Eng. FLÁVIO VIEIRA 
Do Diretório Central d'o Conselho Nacional de 

Geografia 

Acaba de ser inaugurada, festiva e oficialmente, a ligação da cidade do Rio 
de Janeiro com a Cidade do Salvador por caminhos de ferro e de automóvel. 

Essas estradas, já entregues ao tráfego público, são de capital importância 
para as intercomunicações terrestres do . Norte com o Sul do nosso país. Isso 
porque, tanto a rodovia Rio-Bahia como a ferrovia Contendas-Montes Claros, 
que são as vias há pouco construidas, representam as linhas mestras para a 
conexão interna do Setentrião com o Meio-Dia brasileiros.1 

Da estrada de rodagem Rio-Bahia já tratamos em artigo divulgado· por 
êste Boletim Geográfico, no qual descrevemos o seu traçado e comentamos a 
importância de sua construção.• 

Tal como a pista dessa bela autovia, também a dupla fita de aço que se 
desdobra da capital da Bahia à metrópole do Brasil, além da sua objetividade 
social, econômica e política, desempenha alta missão civilizadora em apreciável 
trato de nosso sertão, pelo nascimento de cidades, crescimento de núcleos de 
populações laboriosas e conseqüente desenvolvimento geoeconômico das regiões 
servidas por êsses fatôres de progresso. 

Vamos falar hoje sôbre a via férrea Rio de Janeiro-Cidade do Salvador. Sua 
extensão é da ordem de 2 237 quilômetros, que se desenvolvem através do Dis
trito Federal e dos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia. 

Há cêrca de oito anos, quando o govêrno da República resolveu fazer a liga
ção ferroviária Norte-Sul, a ponta dos trilhos da linha do centro da E. F. 
Central do Brasil se achava em Montes Claros, a 1116 quilômetros do Rio, e a 
linha principal da Viação Leste Brasileiro estava parada em Contendas, a 521 
quilômetros da Cidade do Salvador. A distância da ligação a fazer-se era, pois, 
de 600 quilômetros. 

A consecução dessa ligação, que nos permite agora viajar da metrópole 
brasileira à do estado . da Bahia em composição ferroviária, efetivou-se então 
com a construção dos prolongamentos da Central do Brasil até Monte Azul (ex
Tremedal) e da Leste Brasileiro até esta cidade .mineira, t>nde em maio último 
se · estabeleceu a junção dos trilhos das duas grandes estradas. 

Assim, os 2 237 quilômetros da importante via férrea em aprêço podem ser 
decompostos da seguinte maneira: 
1 

Rio-Montes Claros ~ ..... ...... ...... .. . 
Montes Claros-Monte Azul ... ... ...... . 
Monte Azul-Contendas ......... . ...... . 
Contendas-Salvador ..... .......... . . .. . . 

1116 Km 
1 

240 " 
360 ,, 
521 " 

• A articulação do sistema ferroviário do Sul com o Nordeste e do Norte far-se-á através 
de três grandes pontes sôbre o rio São Francisco: e. já existente em Pire.poro., na linha da 
Central do Brasil, que irá desta cidade a Belém do Pará; a em construção entre Juàzetro 
e Petrollna, na Viação Férrea Federal Leste Brasileiro ; e e. prestes a ter iniciada sue. constru• 
ção entre Ptrapora e Colégio, ligando àquela Viação e. rêde de. "Great Western o! Brazll". 

• Vide Boleti m Geogrdfico n. 0 77, de agôsto de 1949, p. 455. 



1026 BOLETIM GEOGRAFICO 

Embora a inauguração oficial do trecho que estabeleceu a articulação (Bru
mado-Monte Azul) só se tivesse realizado em 15 de novembro próximo findo, 
com a presença do senhor ministro da Viação, general João Valdetaro, o tráfego 
entre o Rio e a Cidade do Salvador teve início a 7 de setembro do corrente ano. 

Nessa magna data nacional partiu da estação D. Pedro II o primeiro trem 
da Central do Brasil em direção à capital baiana, o qual cobriu o longo percurso 
em quatro e meio dias, quase dois dias mais que o tempo empregado na viagem 
pela rodovia Rio-Bahia.• 

Para fazer-se pequena idéia do que . é êsse percurso, vamos procurar dizer 
em poucas linhas o que foi a viagem do trem acima citado, inaugurando o trá
fego ferroviário entre a Capital Federal e a antiga e gloriosa metrópole bra
sileira. 

As 18 horas e 10 minutos do referido dia 7 de setembro deixou o Rio a com
posição da Central do Brasil em direção a Belo Horizonte, onde chegou, no dia 
seguinte, pela manhã.' 

Nesse mesmo dia, feita a baldeação para o trem de bitola estreita (um 
metro), partiu êste da capital mineira, com destino à Cidade do Salvador, às 
13,30 horas. 

A 9 de setembro, pelas 6,30 horas, entrava o mesmo em Montes Claros, de 
onde, pouco depois partia para Monte Azul, que é o ponto terminal da linha. 
tronco da Central do Brasil." 

Ai entrou o comboio no trecho recém-concluído da linha Norte-Sul, inte
grante da Viação Leste Brasileiro, prosseguindo no mesmo dia, à tarde. 

Depois de passar pelas estações de Garganta do Henrique, Mamonas e Es- · 
pinosa, atravessou o rio Verde Pequeno, penetrando assim, no estado da Bahia. 
Dentro dêste alcançou Urandi e dai, passando por Engenheiro Omar (ex-Saco 
da Onça), Licínio de Almeida (ex-Gado Bravo) e Palmeira, chegou a Caculé 
à 1,30 h. do dia 10 de setembro. 

Continuando a viagem, a 11 foi atingida Contendas (antigo Km O dos tra
balhos de ligação do Departamento Nacional dé Estradas de Ferro), após pas
sagem por Brumado, Umburanas, Ourives e Francisco de Sousa. 

Vencida Contendas, o trem partiu para o ponto final de seu percurso, a 
an~iga estação de Calçada, da Leste Brasileiro, na lendária Cidade do Salvador, 
onde chegou às 8;'20 horas do dia 12 de setembro, tendo deixado para trás. 
cidades do pitoresco Recôncavo da Bahia. 

Em vários pontos do percurso entre Monte Azul e Contendas o comboio da 
Central, já então rebocado por locomotiva da Leste Brasileiro,• foi recebido por 
por entre demonstrações de grande regozijo pela população e autoridades locais. 

Aliás, ao longo de tôda a faixa sertaneja servida pela nova via férrea nota-se 
não só o contentamento de seus habitantes e dos que a ela estão se achegando. 
mas também manifestações ecológicas bastante animadoras. 

• A diferença 'de tempo nos dois percursos proTém de ser. a rodovia menos extensa, com. 
os seus 1 718 quilômetros, do que a via férrea, cujo traçado se afastou mais para o l.D,tertor, 
além do fator velocidade que é maior na estrada de rodagem . 

• A propósito da chegada do trem Inaugural à capital mineira, o Dr. Artur Henoch dos 
Reis, competente médico e conceituado engenheiro da· Central do Brasil, que participou dessa 
primeira viagem ferroviária à Bahia, escreveu o seguinte. relembrando a concepção do deli
neador e construtor de Belo Horizonte, o seu Ilustre pai, engenheiro Aarão Reis; 

"quando nos aproximamos de Belo Horizonte, estava magnifico o dia e, assim, os nossos 
companheiros de viagem tiveram uma bela Impressão da majestosa entrada nessa cidade 
onde o desenvolvimnto assombroso que vai tendo demonstra a clara visão técnica, econômica 
e social de quem, há perto de 60 anos, quando o urbanismo ainda era mito no nosso pais, 
lançou as bases do traçado de uma das mais belas cidades do mundo, cuja população cresce 
de maneira vertiginosa sem que os problemas de sltfr acomodação encontrem embaraço. 

E isso acontece porque o engenheiro que projetou . Belo Horizonte tinha verdadeira con
cepção do belo ligado à utilização material do homem, <:erto de que o técnico só é completo 
quando dá o seu saber para as coisas que melhoram a vida humana". (Da conferência feita 
pelo engenheiro Artur Reis na Associação de Engenharia da E. F. Central do Brasil sôbre 
a viagem Rio-Bahia) . , 

• Monte Azul é o Km 1 355 da Central do Brasil e o Km 880 do. trecho de ligação Con
tendas-Brumado-Monte Azul, na Leste Brasileiro, a contar da Cidade do Salvador. 

• A composição da Central do Brasil, constante de um cafl"O para o seu chefe, bagagem 
e correio, dois carros de 1. • classe, um restaurante, um dormitório com 20 leitos laterais e· 
um carro da administração com três cabines e pequeno salão, foi tracionada, a partir de Monte 
~ui, por locomotiva da V. F. Leste Brasileiro . . 
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LIGACÁO TERRESTRE RIO-CIDADE DO SALVADOR 
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Já se começa a sentir o desenvolvimento dos núcleos urbanos formados ao 
influxo civilizador da estrada de ferro. 

· Como resultante dêsse sôpro novo de vida, onde dantes era quase árduo 
deserto, observam-se, entre Contendas e Monte Azul, auspiciosas iniciativas e 
laboriosa atividade na lavoura, na pecuária, nas indústrias e em outros ramos 
da produção. . 

:S: assim, que nesse apreciável trato mineiro-baiano, além de antigos garim
pos de diamantes e de cristal de rocha, já se encontram culturas de mllhQ, de 
feijão, de arroz, de cana de açúcar, de algodão, de mandioca e de mamona. 

Vêem-se rebanhos bovinos nos municipios de Monte Azul e de Caculé; 
ovinos naquele primeiro e no de Espinosa; suínos nos de Urandi e Caculé; e 
caprinos neste último e nas cidades de Umburanas e Mamonas. 

Há usinas de beneficiamento de algodão em Contendas, Espinosa e Monte 
Azul; e de fôrça e luz nesta cidade mineira, bem como nas de Urandi e Espinosa. 
Em Catiboaba funciona a usina da Magnesita Sociedade Anônima. 

Palmeira, Espinosa e Monte Azul produzem aguardente e em Tanhaçu há 
uma fábrica de cal. Há também uma fábrica de pó de palha de ouricuri em 
Brumado, onde existem minas de magnésio e talco. 

Por esta rápida enumeração podem-se avaliar das possibilidades econômi
cas e a atividade comercial da zona que acaba de se beneficiar com a ferrovia. 
de que nos ocupamos. 

Agora, ressaltemos, como se faz de justiça, o magnifico trabalho que realizou 
o Departamento Nacional de Estradas de Ferro na construção dessa importante 
linha ferroviária. Seus engenheiros, orientados pelo eminente técnico que é o. 
diretor geral daquele Departamento, engenheiro Artur Pereira de Castilho, en
frentando e dominando as numerosas dificuldades oferecidas , por essa constru
ção, sairam-se galhardamente do grandioso empreendimento. 

E o seu notável esfôrço não se limitou simplesmente à construção da via. 
permanente. O D.N .E.F. auxiliou a abertura de escolas e ]:1.ospitals, construiu. 
centenas de quilômetros de estradas de rodagem e casas de turmas de agentes: 
e para residência de engenheiros. Preparou dois campos de aviação, um em 
Caculé e outro em Umburanas, e cuidou do fornecimento de água a muitas lo
calidades da linha. E, naqueles onde se faz sentir a sêca, realizou obras de bar
ragem, aproveitando os próprios aterros do traçado ferroviário. 

Entre tais obras é notável o grande atêrro de que resultou o açude de Co
mocoxico, a 10 quilômetros de Caculé (Km 728) > com capacidade de cêrca de· 
seis milhões de metros cúbicos d'água. 

A respeito dessa elogiável iniciativa do D. N. E. F. disse o nosso ilustre co
lega e amigo Dr. Artur Henoch d,os Reis, do quadro de engenheiros da Central 
do Brasil, por êle representada na viagem inaugural Rio de Janeiro-Cidade do. 
Salvador: · . 

"Merece especial atenção a obra que teve como chefe o engenheiro José· 
Olimpio pela objetividade de seu trabalho de técnico e administrador. Sob ln_;_ 
dicação do ilustre diretor geral do Departamento Nacional de Estradas de Ferro._ 
engenheiro Artur Castilho, ao ladb da construção da ferrovia procurou-se esta
belecer pontos de apoio para melhoria do padrão de vida regional. 

Nada havendo em tão longinqua região, o amparo social do trabalhador e 
do engenheiro tomou-se imprescindível, e já em Urandi se tem uma visão do. 
que foi feito nesse sentido. · . 

A concepção do engenheiro José Olimpio, que sendo do quadro do Depar
tamento de Obras contra as Sêcas, estava servindo na construção da ferrovia, 
foi de grande felicidade, fazendo com que sempre que uma bacia de maior 
capacidade tivesse que ser atravessada por um corte, êste fôsse adaptado em 
proporções reforçadas e devidamente cuidado em suas fundações, dando-se na. 
crista largura de 8 a 10 metros e suprimindo bueiro ou pontilhão por um ver-
tedouro em conveniente cota. · 

Assim, vimos em Urandi a magnífica instalação da sede do Distrito de· 
Construção ao lado de um dêsses açudes complementares da via férrea; osten
tando agradável moradia para engenheiros e pessoal em geral, onde todo o con
fôrto que lhes deve ser dispensado foi ~tendido por forma razoável. 

Ainda sob essa modalidade, cruzamos outro açude de grande préstimo cha
mado Comocoxico, cuja capacidade de 5 a 6 milhões de metros cúbicos d'água,. 
coloca essa obra entre as de real valor· para as necessidades da região".• 

• Da conferência na Associação de Enge~haria da E. F . Central do Brasil já citada. 
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Chegada do trem especial à estaç4o de Eapinosa, por ocasi4o da abertura ao tráfego do trecho 
Caculé-Monte Azul . No carro de i napeç4o v éem-se os engenheiros Artur Pereira de Castilho, 
diretor geral do D.N.E.F., e José Oltmpio Barbosa, chefe da construç4o da linha de ligaç4o 

· Norte-Sul. 

Ponte sôbre o rio Verde, que separa o estado de Minas Gerais do da Bahia . Sôbre a ponte, 
de concreto armado, vt!-se um carro da administraç4o da Viaç4o Leste Brasileiro. 
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Atérro-barragem do Comocoxico, nas proximidades de Caculé. Esta notável obra dá passagem 
à linha férrea e ao mesmo tempo barra o r i o Comocoxico, formando um grande açude com 
os seguintes característicos : volume do atérro -174668,200 m •; bacia hidrográfica - 717,25 km2 ; 

bacia hidráulica - 0,11 km•; volume d' água armazenado - 5 250 000 m•. 

Vtata pcinor4mica da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, um dos pontos do percurso 
Rio-Cidade do Salvador. 

· Merecedores também de uma referência elogiosa são os técnicos da Central 
do Brasil, que, sob a competente chefia do dinâmico engenheiro Demóstenes 
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Rockert, tiveram a seu cargo o prolongamento de Montes Claros a Monte Azul, 
na distância de 240 quilômetros. 

Dados os elementos mesológicos adversos e as dificuldades de vida encon
. trados, êsse prolongamento constituiu penosa etapa da conexão pelos trilhos do 

Norte com o Sul do país. 
Sob o aspecto técnico do traçado da linha ' recém-inaugurada assim se ma

nifestou o engenheiro Artur Reis: 
"Fixando alguns dados técnicos observados na construção dêsse trecho, no

tamos que de Brumado a Contendas, ficou com raio mínimo de curvas 156,27 
metros e rampa máxima de 1,8%, não compensadas pela Leste Brasileiro. Já, 
de Brumado a Caculé, êsses limites passaram a 201,12 metros para os raios das 
curvas e a rampa para 1,5%. Daí ao Saco da Onça, passaram a 301,61 metros 
e 1 % compensada, as características das curvas e rampas. 

Trés aspectos da via férrea Contendas-Mçmte Azul: um grande corte e um túnel 
abertos em ·rocha dura, no Saco da Onça, e a ponte sôbre o rio de Contas. Esta 
bela obra darte tem um vão livre de 80 metros e o vão total de 210 metros, sendo 

tõda de concreto armado. 
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Vimos, também, a grande ponte construída sob o rio de Contas, estrutura 
em arco de concreto armado, com vão de 210 metros, que honra a engenharia 
ferroviária nacional, pelo arrôjo de sua concepção e magnificà construção que 
mereceu do D. N. E. F ., pois o regime torrencial dêsse rio muito trabalho é pre
ocupações deu aos responsáveis pelas obras, que não vacilaram em adotar pro
vidências as mais ousadas e dependentes da grande dedicação que tinham à 
sua missão. 

Estávamos a uns 350 quilômetros da Cidade do Salvador, quando foi mu
dada, no Depósito de Paraguaçu, a nossa locomotiva de vapor por outra Diesel
elétrica; que prosseguiu viagem com maior velocidade e comodidade de tração"." 

Encerremos, agora, êstes comentários dando a impressão a seguir, ainda 
do distinto engenheiro Artur Reis, sôbre o trecho final do longo caminho ferro
viário que ora se abre entre as metrópoles antiga e atual do Brasil: 

"Quando se chega a uns 200 quilômetros da capital baiana muda-se, com
pletamente, a fisionomia geral da região, que passa a ser de exuberante vege
tação com córregos perenes, começando-se a ver plantações de cana, milho e 
outros produtos. A vida muda-se nas estações, notando-se maior animação e 
gente de aspecto mais nutrido. · 

A chegada à Cidade do Salvador, pelo trem da Leste Brasileiro, vindo do 
Rio, é de uma grande be~eza, pois a linha férrea costeia o mar do afamado 
Recôncavo e assim segue por mais de 30 quilômetros até próximo à hoje célebre 
localidade de Lobato, onde começou a jorrar o nosso petróleo". 

Estações do trecho da ligação ferroviária Norte-Sul entre Contendas, .na Bahia, 
e Monte Azul, em Minas Gerais, construído pelo Departamento Nacional de 

Estradas de Ferro 

ESTAÇÕES 
(Viacão F. F. Leste Brasileiro) 

No e.stado da Bahia 

Contendas . ..... . ... ... . ..... ....... .. ........ . ...... : ... . . 
Francisco de Sousa ....... .. ...... ....... . . ............... . 

~~s~::::::: : : ::: ::.:.:.:.:.:.::::::: :·::::::::::·: :: :::::::1 
Brumado ... .' .... . ................. . .. . .. .... .. .... . .. ... . 
Catiboaba . ........ . ... . .. .. .. . ........ . .. .' ..... .. .. . ..... . 
Malhada de Pedra ..... . .. . . ... . .............. .... ... ... .. . 

SITUAÇÃO 

Em relação à 
Cidade do Salvador 

(Km) 

Rio do Antônio. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

521,500 
535,900 
570,500 
582,000 
606,200 
635,500 
643,773 
670,491 
697,658 
71'1,705 
748,152 
766,175 
782,375 
814,021 
829,946 

Caculé ....... .. ................ . .. . .. ... . . ..... . .. . .. ... .. . 
Palmeira .......... ......... . .. ... .... . .. ... . ............. . 

. Licinio de Almeida (ex-Gado Bravo) . .. .. .................. . 
E~enheiro Omar (ex-Saco da Onça) ...... .. .............. .. 
Urandi: ................. , . .. ... . ............. . . .......... . 
Pôsto Rio Verde .......... .. .... .... . .. . , . ..... . .. ., .... .. . 

No estado de Minas Gerais 

Espinosa ................................................. . 
Mamonas, ..................... ... ..... . .. ........ ...... . . . 
Garganta do Henrique ....... ....... , ... -. . .. .. , . ....... .. . . 
Monte Azul. ............. . ......... .. ..... . ... . . .... . ..... . 

• Da coiiferência já citada. 

839,871 
856,710 
869,135 
880,739 

Altitude 
(m) 

294,00 
360,00 
436,40 
532,60 
532,60 
419,00 
488,50 
487,22 
512,00 
556,00 
nr.,oo. 
859,60 
967,94 
676,00 
549,00 

5~8,00 
596,00 
675,00 
572,60 

NOTA - A distância, em relação ao Rio de Janeiro; da estação de Monte Azul, onde se 
unem os trUhos da Viação Férrea Federal Leste Brasllelro com os da Central do Brasll, é 

· nesta de 1355 quilômetros. No Saco da Onça tem a Unha Contendas-Monte Azul a sua 
cota mais alta. 
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Planta da ligação ferroviária Contendas-Monte Azul, com os tipQs 
de suas estações e a localização dos aterros-barragens (açudes) e dos 
campos de aviação, obras essas construídas pelo D. N. E. F. em benefício 
da zona atravessada pela linha. 



Transcrições 

Apreciações Sôbre os Solos do N ardeste 
Conserva~ão da Fertilidade e Economia da Agua 

Anais do Instituto do Noràeltttr :.... 
Editôra Instituto do Ceará - 1949. J. GUIMARÃES DUQUE 

O aumento da densidade de população nos climas frios e a necessidade de 
obter produtos originários de climas quentes como: fibras, óleos vegetais, bor
racha, cacau, cêras, etc., obrigaram os hdmens a invadir a região tropical, para 
o estabelecimento da agricultura. Vieram governos coloniais, exploradores bo
tânicos e cientistas equipados com conhecimentos e métodos culturais de cli
mas frios para orientarem a exploração da zona quente. 1 

Apesar de que muito açúcar, café, cacau, algodão, óleos, etc., foram produ
zidos e exportados para engrandecer e abrilhantar a civilização européia, vemos, 
hoje, que êstes cientistas não foram capazes de fundar uma agricultura per
manente. 

Exploraram solos virgens, derrubaram matas, fizeram lavouras nômades, 
aproveitaram o humo onde êle existia, saquearam os recursos naturais, mas 
não conquistaram o continente sul-americano com o estabelecimento de uma 
lavoura condizente com o clima. Hoje sabemos que êstes governos acompa
nhados de exploradores, aventureiros e camponeses, agiram inconscientemente. 
ll:les cultivaram os trópicos com os mesmos processos que usavam ou que viram 
usar na Europa. · 

Generalizaram a prática agrícola européia na terra escaldante, não sus
peitaram da erosão causada pelas chuvas torrenciais, ensinaram que o solo 
precisa de arejamento e de tomar sol e vento para provocar reações, araram 
morros e baixadas indistintamente, queimaram para matar pragas, analisaram 
terras e aplicaram adubos como diziam .os mestres europeus. 

Com o tempo começaram a aparecer os conflitos entre a ciência européia 
e as observações de campo, os rendimentos por hectare baixaram ràpidamente 
e os agrônomos passaram a estudar as questões locais e a introduzir modifi
cações nas práticas agricolas. 

Aos poucos foram-se delineando os contornos de uma agricultura diferente 
e de uma agrologia tropical. Graças às investigações de Teodureto de Camargo, 
Antônio Barreto, Paul Vageler e outros, sabemos, agora, como analisar solos 
com erros menores, como é possível corrigir os terrenos, quão rápidas são as 
reações rfos solos de climas quentes e a conveniência de manter o solo coberto 
de vegetações para evitar a ação causticante do sol e o ressecamento excessivo 
do vento quando incidindo diretamente na superfície, desagregando partículas e 
transportando a matéria orgânica. 

O revolvimento excessivo do solo, a sua exposição aos raios solares diretos, 
o arejamento preconizado pelos agrônomos europeus sob o fundamento de que 
o ar, a luz, a temperatura são benéficos para estimular reações químicas e 
ações biológicas nos· climas frios constituem verdadeiros venenos para os solos 
tropicais devido à carbonização da matéria orgânica, ressecamento, dispersão e 
facilitar a erosão pela água e pelo vento extinguindo a vida e o poder produtivo 
da terra . • 

Os solos de climas temperados e frios, cultivados na sua maior extensão com 
cereais m.enores, trigo, aveia, centeio, cevada, etc., de plantios densos, raízes, 
pouco profundas, ciclos vegetativos curtos, precisam de ter grande riqueza qui-
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'mica, elevado teor de matéria orgânica para a solubilização mineral, revolvi
mento e intensificar as reações qqímicas somente possível quando não existe 
neve. 

Ao contrário, no trópico chuvoso, as fôrças dispersivas desintegrantes da 
terra, como a umidade, a temperatura, a vida microbiana e o vento atuam 365 
dias por ano acelerando tremendamente a solubilização dos minerais, nutrien
tes que são arrastados pelos aguaceiros ficando o esqueleto silica-aluminio
ferro, isto é, solos de Ph 4 a 5; ácidos, de fraco poder adsorvente, índice bai
xíssimo de bases trocáveis, matéria orgânica de duração efêmera, deficiência 
de cálcio como são as terras de Minas, São Paulo e Rio. A profundidade' e a 
permeabilidade da terra roxa salvam-na de uma desclassificação em face de 
sua pobreza química porcentual, quando plantada de café e de alfafa. E' que 
o aprofundamento das raízes destas plantas perenes explora cada ano solo 
novo, mais em baixo, conseguindo no volume total os nutrientes exigidos. 

A intensidade de ação climática em duração e grau é o fator decisivo que 
faz a diferenciação dos solos temperados e tropicais, considerando em igual-
dade de condições as rochas mães. · • 

A laterização dos terrenos de climas úmidos constitui o maior obstáculo à 
lavoura de elevados rendimentos porque a sua fertilidade dura enquanto existe 
o humo fugidio que lhe empresta o poder de sorção. 

O intemperismo demasiado do clima quente e úinido sôbre terras geológica
mente velhas rompeu as ligações moleculares dps minerais deixando unicamente 
restos de sílica nos complexos. O valor de S ou soma das bases trocáveis nestes 
solos alíticos é mínimo e o índice de saturação, produto da soma das bases di
vidido pela capacidade total de sorção, é baixa, ao redor de 20. 

O índice de saturação é o espelho real da fertilidade dos solos alíticos, como 
os de São Paulo, Minas, Rio e os do Amazonas. · 

Podemos dividir os solos do Brasil em dois grandes grupos grosseiramente 
falando: - 1) alíticos - os do Sul e do Norte e sialíticos - os do Nordeste 
sêco. - Os primeiros são ácidos, laterizados, defici1mtes em bases, profundos, 
velhos e sua produtividade depende quase exclusivamente do humo. Os sialí
ticos são alcalinos ou salinos, Ph até 9, pouco permeáveis, ricos em bases trocá
veis, S = 12, pobres em matéria orgânica, menos de 1 % e sua fertilidade está 
no complexo mineral, índice de saturação acima de 80. 

Os solos do Sul e do Amazonas mostram que as reações da sua gênese e 
evolução foram: rocha, complexo, laterita, ao passo que, no Nordeste sêco, pa
rece-nos que a reação se desenvolveu inversamente laterita, complexo, rocha. 
Nos solos laterizados com o deslocamento de bases e acidificação a argila tor
nou-se hidrogenada indicando que os nutrientes se dissolvem lentamente e a 
solução do solo é diluída. No sertão do Nordeste com a riqueza de bases e a 
alcalinidade resultam reações rápidas e mais concentradas - são as soluções. 
Teinos, no Sul solos de argila hidrogenada, nas bacias de irrigação do Nordeste 
as argilas sódicas e nas margens do São Francisco as argilas cálcicas. 

Nos melhoramentos dos solos duros, das bacias de irrigação, no 'salão'', a 
argila é sódica e a correção 'é feita aplicando o gêsso moído, Ca S04, que com
binado com o NaCl forma Na2 S04 e CaC12, dando argila cálcica, solo poroso, e 
sal amargo que é solúvel e retirado pelos drenos. Todo o problema de melhorar 
.solos salgados está na troca de ba$es nocivas por outras benéficas. 

AS CAUSAS DO EMPOBRECIMENTO DO SOLO 

Podemos resumir, a grosso modo, os seguintes fatôres principais que contri
buem para redução da fertilidade do solo: 1.º) erosão pela água e pelo vento; 
2.0 ) queimadas; 3.0 ) revolvimento do solo na estação sêca deixando-o nu e 
exposto ao sol e ao vento; 4.0 ) má colocação das lavouras, dos pastos e das 
capoeiras em relação à topografia do terreno, ao tipo do solo; 5.0) falta de ro
tação das culturas e método irracional de cultivar; 6.0) deficiente e escasso 
emprêgo dos adubos; 7.0 ) falta de medidas gerais de proteção do solo contra a 
ação destrutiva do clima tropical. 

Raramente um solo é destruído por uma causa única, geralmente vários fa
tôres se conjugam para empobrecê-lo. Do mesmo modo dificilmente se poderá 
manter a fertilidade de uma terra ou restaurar a sua produtividade usando-se 
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um processo sõmente. Sempre teremos de recorrer aos meios ou processos com
pletivos que convirjam para a proteção do solo, visando evitar a sua destruição .. 
Também não podemos generalizar os processos de melhoramento do solo; cada. 
caso deverá ser estudado in· loco tomando em consideração a declividade, a in
tensidade das chuvas, o fim a que se destina o talhão, as propriedades físicas. 
do solo, etc. · 

AÇAO DA EROSAO NO SOLO 

A água e o vento ,são as fôrças ativas da erosão; atuam de modos diferentes 
porém seus efeitos ~ão semelhantes. A eficiência dêstes agentes no transporte 
de materiais da terra aumenta com a velocidade. · 

As gotas de água da chuva caindo com velocidade sôbre a terra martelam 
as partículas do solo como um bombardeio, atirando-as para o ar numa ação 
desintegrante (j a parte mais fina, os colóides, são mantidos em suspensão na 
gôta d'ág'1ª· Se a chuva é forte os milhões de gotas d'água se unindo formando 
uma película líquida, nadante, instável, carregada de poeira; com a continua
ção da chuva sendo lenta a infiltração da água no s9lo, a capa líquida en
grossa, rompe o equilíbrio, procura os pontos mais baixos, aos poucos inicia o 
movimento descendente, conforme a declividade, carregando material em sus
pensão até que a união das porções liquidas, aumentando o pêso, causam a 
corrida e estabelece-se a .enxurrada em filête. · 

De filête em filête vai crescendo a massa líquida em movimento até formar 
a enxurrada grossa que leva o estêrco, a poeira, os detritos orgânicos e o barro 
para os riachos e rios. Nesta mistura preta, vermelha ou amarela, de água, 
terra e matéria orgânica, são levados também os micróbios úteis e os minerais 
solúveis de fósforo, · potássio, cálcio, nitratos, etc. que são os nutrientes diretos 
das plantas. · 

Dia após dia, anos seguidos vai lavando a terra, transportando o solo su
perficial prêto, esponjoso, nutritivo e o subsolo que fica cada vez menos retém 
a água porque perdeu o poder sortivo, a manta protetora que a natureza ela
borou em ·milhares de anos. 

Chuvas: 
Bacia de média das Enchente 

RIOS captação máximas; Coefic. normal Deflúvio por 
média das velocidade ordinãria. Km2 Km2 mínimas. Mml. 

m/m. ' 

Jaguaribe, Orós . ... . .......... · •. .. . . ..... 25 100 1 05<Hi35 1,15 1.200 47 808 
Curema-Aguiar ................. . ........ 
(Curema-Mãe d'Ãgua) . .. , ..... . . .. .. . ... 8 050 1 558-215 1,15 555 68 941 
Quixeramobim . ... .... .. ........ ~· . ...... ...., 
(Poço dos Paus) .. .. .. . . ........ .. . .... . . 7 700 1,15 450 58 441 
Moxotó . . . . .. .. . .. .. . . . ..... . . . .. . . . .. . . 
(Poço da Cruz) .. .. ....... .. .. ... .. ... ~ .. 5 000 1,15 345 69 000 
Curu ...... ....... . ... ...... .......... .. 
(Gilneral Sampaio) .. .......... ....... .... 1 745 1 20ü-650 1,05 155 88 825 
Piranhas ..... ..... .. . ... . .... . .. . .. .. ... 
(Barragem) ..... :.' .... ........... . . . .. .. . 1 120 1 160--645 1,00 100 89 285 
São João .. ... ........ .. . ... .. . .. .. ..... 
(Lima Campos) ..... .. . ... .. . .... .. . . .... 350 1,15 20 57 142 
Lucrécia ..... . . ... .. . ...... . ... .. .. .. ... 
(Açude) .... ..... . . . ..... . . .. ... . ..... .. 
Tertuliano . . ... . . .. . . _ . ." .... . . ... . .. ..... 

92 0,85 10 108 695 

(Açude particular) . ........... '. ... .. ..... 75 1,00 7,8 104 000 
Sitiá ....... . ..... . ........... . . . ... . .... 
(Cedro) ... .. . . . ... . .. .. . ...... .... .... . . 210 1 125-560 13 61 900 

Deflúvio médio ...... 75 .403 m3 



. \ -

. Área de 1941 1942 1943 AÇUDES capta;io 
Km2 m3 m3 m3 

Forquilha ... .. . . .... . .... . 188,5 5.885.348 4.135 .000 1.616.200 

, 
------

L. Campos . .... .. .. .... .. 354 5.700.000 5.655.000 24.471.800 

~ 

Joaquim Távora .. .... .. ... J50 6.338.373 703 .000 2.536.006 

. 

Cruzeta ... ............... . 913,8 15.248.050 238.000 15.884.250 

/ 

- · -----
Condado .. ................ . 295 - 184.000 669.955 

NOTA: - Os números ma.readas com • signl!lcam água. de sangria.. 

1944 1945 
m3 m3 

9.635.900 23.410.030 

~· 

17.432.900 14.240.800 

2.449.244 10.890.100 

. 
22. 798.885 18.644.375 

194.052.252 45 .298.811 
• • 

6.806.183 25.853 . .148 

. 
-

1946 1947 Deflú vio por 
m3 m3 Km2 

5.499. 700 33.355.100 112.495 m3 
64.843. 756 . 

11.570.800 18.541.000 39.391 m3 

3.895.245 4.128.506 29.467 m3 

----
2.304. 770 17 .489.825 88.839 m3 

20.647 .007 215.576.594 
• • 

3.998.965 16.558.877 96.330 m3 
144.851.493 

• 

De!lúvio médio: 73.284 m3 Km2 
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Por isso a enxurrada não tem a côr da água e sim a côr do solo que ela lavou. 
Quando mais forte fôr a chuva, mais íngreme o terreno e mais nu o solo, · 

mais impetuosa é a fôrça da enxurrada, maior a turbulência da massa e maior 
o arrastamento da terra. 

As capoeiras. queimadas, os pastos super-pastados, as lavouras plantadas 
em fileiras de morro abaixo, os caminhos descendo colinas são pontos favorá
veis para início ou intensificação da erosão. 

O solo erodido pela água, que perdeu a manta esponjosa protetora, resseca 
fàcllmente, desintegra as .partículas sem coesão e toma-se vitima, na sêca, da 
erosãô eólia. O vento baixo em solo nu fabrica o deserto. 

Mas, os efeitos da erosão não são somente o empobrecimento do solo, o 
aparecimento do deserto; há ainda os estragos das estradas; o entupimento de 
drenos, a colmatagem dos baixios, a · obstrução dos rios, a inundação de lavou

. ras, de cidades e os estragos de barragens. 
Milhões de toneladas de terras férteis de nutrientes, são lavadas anual

mente dos campos para os rios e dai para o fundo do mar. 
Mas, o govêmo não vê, o leigo .não acredita e o fazendeiro não pensa na 

erosão - a ruína da atual civllização. 
A citação das chuvas em média das máximas e média das mínimas é uma 

idéia da irregularidade das chuvas e da altura das precipitações. Já houve 
chuvas diárias de 244 mms., em Fortaleza, 20-3-1870 e 16-4-1855 (Boletim da 
IFOCS citado) . . Em seus estudos F. G. Aguiar divide as bacias de captação em 
8 tipos conforme a topografia, geolof!?;la, vestimenta de vegetação, etc., e calcula 
os coeficientes do deflúvio. 

Calculamos pelos dados das Estações Meteorológicas que a média de chuvas 
anuais do sertão do -Ceará, da Paraíba e do R. G. do Norte é de 700 mms. 

A média Rluviométrica do norte da Bahia .e oeste de Pernambuco, oscila 
entre 400 a 500 mms; no Pôsto Agrícola do Rio São Francisco, situado entre Pe
trolândla e Floresta, a chuva, média de 8 anos deu 408 mms. 

Do cálculo de repleção dos açudes e da medição da água acumulada nos 
reservatórios, _atrás citados, achamos a média de 74 000 ms• d'água como deflú
vio, por quilômetro quadrado de captação. ~ste volume d'água nos dá uma idéia 
da erosão e dos materiais que podem ser transportados causando a destruição 
do solo visto que a declividade média dos rios é de um metro por quilômetro. 

Pelo deflúvio podemos imaginar a. capacidade irrigatória total, máxima e 
teórica, por gravidade, da área compreendida no 'poligono das sêcas (8-34 666 km2). 

Se fôsse possível represar tôda a água de chuva que escorre na região, nós 
teríamos cêrca de 60 bilhões . de metros cúbicos d'água. Pelas medições de água 
de irrigação feitas pelo S. A. I., nos açudes, são necessários 70 000 ms• de água, 
dentro da reprêsa, para garantir a irrigação de um hectare em um ano, in
cluindo as perdas por evaporação, infiltração, em trânsito nos canais e a água 
aplicada nas culturas. Assim, nesta hipótese de acumulação, o Nordeste sêco 
poderia irrigar com água de chuva cêrca de 800 000 hectares, por gravidade, no 
máximo. 

Insistimos em dizer que a erosão, no passado, não deixou semelhante área 
em condições de ser irrigada por gravidade. Além disto uma parte dos baixios 
férteis está oc:upada com carnaubais, oiticica, lagoas, etc., que reduze.qi de multo 
a superfície aproveitável. Verificamos, assim, que o fator limitante da produção, 
no futuro será o SOLO e não a AGUA. Por mais êste motivo urge defender a 
terra de lavoura como sustentáculo econômico da região. 

Dos dados acima se conclui que o deflúvio médio é pràticamente igual à 
dose de irrigação por hectare-ano. 

Dados hidrológicos do Nordeste extraldos dos trabalhos do Eng. F. G. de Aguiar, Boletim da 
IFOCS, Vols. 12 e 13 - N. 1 - 1939, 1940. 

B . G. -2 
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Pelos dados da erosão do solo na América do Norte, adiante expostos, vere-
\ mos as proporções do transporte do solo pela água. Tomando para o nosso caso 

números muito inferiorE;!S conclulmos que se não forem represados os 60 bilhões 
de metros d'água perderemos, anualmente, 33 milhões de toneladas de terra e 
fertilizantes que continuarão a ser lançados no fundo do mar. · 

A importância maior das reprêsas, de qualquer tamanho, é reter no con
tinente o solo para a manutenção das gerações futuras. Os 124 açudes públicos 
e as 253 barragens por cooperação, construidos pelo DNOCS, têm uma capaci
dade total de acumulação de 3 bilhões de metros cúbicos d'água. No programa 
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1 
governamental de recuperação econômica e aproveitamento dos recursos natu
rais é urgentíssima a aplicação desta água para fins produtivos. Se não fôsseo 
o fato de muitos açudes de cooperação serem pequenos demais, poderiamos. 
irrigar com esta água aproximadamente 40 000 hectares. As barragens construí
das estão retendo, no interior, nada menos de 1500000 toneladas de solo e nu- • 
trientes para usos futuros. 

Relação das maiores chuvas caídas em Quixeramobim, Ceará, de 1910-1947 

CHUVAS 
m/m 

113,4 ....... .. ....... .. .. . 
95,0 . .... . ...... . . . .... . . . 

118,7 . ... .. .....•......... 
102,5 . .. : . ........... " .. . 
93,5. " ..... . ...... . . . . .. 

179,8 .. "" . . .. .. .. ...... : 

Mês 

Fevereiro 
Março 
Janeiro 
Abril 
Abril 
Março 

Data 

4-2- 1913 
lH-1917 
1-1-1919 
3- 1-1927 

29-4-1932 
&-3-1936 

Duração da chuva 
hs. 

Incerta 
9:45 
5:00 
3:52 

10:50 
9:32 

Somando-se à erosão o efeito da insolação de 3 000 horas anuais no sertão,. 
a temperatura nos dias de verão de 60 graus centigrados na superficie do solo 
e a impetuosidade do vento, nós teremos uma idéia do desaparecimento rápido· 
do solo do Nordeste. 

Bennett (Elements of Soil Conservation), mostra que as medições de ero
são em 13 importantes tipos de solos cultivados nl!<: América do Norte deram uma. 
perda de 84 toneladas de solo por hectare anualmente, com run-off de 18 por· 
cento, em solo cultivado, comparado com uma perda de 740 quilos de terra por 
hectare, por ano, com run-off de 2,7 por cento quando o terreno estava coberto 
de capim. 

A erosão pela água é muito variável com a coberta do solo, topografia, in-
tensidade da chuva e cultura. · 

Em solo cultivado as perdas pela erosão podem. ser de 6 a 2 955 vêzes .maior 
do que em terrenos cobertos pela vegetação; as perdas de água da .chuva em 
forma de enxurrada em terrenos cultivados podem ser de 2 a 3~5 vêzes mais· 
do que quando o terreno está protegido com cobertura permanente. (Bennett, 
obra citada). Os resultados médios de milhares de medições de chuvas isoladas 
nestes 13 tipos de solos cultivados e em abandono mostraram que as perdas 
de terra são cem vêzes mais rápidas do que em áreas protegidas por vegeta
ção e que cêrca de 7 vêzes mais água foi perdida na forma de enxurrada do 
que quando o terreno estava fixado por vegetação. 

Os dados obtidos de ·experiências em Wisconsin iri.dicam que solo sílico-ar
giloso, com 16 por cento de declividade, o tempo necessário para lavar 17 centí-
metros do solo, foi: · 

Terreno em capim ............ . .... . .... . 
Terreno em rotação .............. . ..... . . 
Terreno com milho ... . ....... . ........ . 
Terreno nu abandonado ................ . 

33 600 anos 
40 anos 
11 anos 

7 anos 

Tempo necessário para erodir 17 centímetros (profundidade) de solo silico 
barrento em Arkansas - Luisiana: 

Terreno com capim 16,5% declividade 
Terreno com floresta 12,5% declividade 

. Terreno ·com rotação 8,7% declividade 
Terreno com algodão 8,7% declividade 
Ter. subsolo com algodão 8/7%. declividade 

(Bennett, obra citada). 

171500 anos 
27 400 anos 

67 anos 
46 anos 
21 anos 
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A rotação 'dàs culturas, sucessão de lavouras diferentes no mesmo terreno, 
proporciona maior proteção ao solo do que uma mesma cultura repetida con
tinuamente. Em Oklahoma as áreas cultivadas sob rotação perderam 33 tone
ladas de solo, por hectare, anual, contra 55 toneladas perdidas em cultivação 
continua, sem rotação. 

A cultura de milho, em rotação, no Corn Belt deu uma perda por ano de 67 
tonelaaas de solo, por Ha., contra 122 toneladas lavadas, por Ha., sem rotação. 

O efeito de matéria orgânica no contrôle da erosão e de enxurrada é evi- · 
denciado nas seguintes medições em Iowa. 

SOLO, DECLIVE Per iodo Chuva Estrume Tratamento Perda de solo Perda d'água 
LOCAÇÃO m/m por hectare Ton/Ha % da chuva 

SOico barrento 1933 
{38 

Milho 11 4,0 1 
a 650 19 • 22 7,4 

9% declive 1935 o • 52 10,4 

{38 
Abandono 86 13,7 

Clarinda 19 • 110 17,8 
o • 139 20,2 

A erosão atua muito lentamente nas terras cobertas de capim ou de matas. 
O crescimento unido do capim, as raízes fibrosas e numerosas, espalhadas no 
solo, protegem a terra com muita eficiência. Entretanto, quando o capim é 
superpastado (overgrazing) ou pisoteado em extremo pelos animais, eliminando
ºmanto protetor começa a ruína do solo pela lavagem . . 

Nas capoeiras e florestas a proteção é dupla: l.º pela folhagem verde e ramos 
que amortecem a fôrça da chuva, fazendo as gotas d'água caírem lentamente 
sôbre a terra permitindo absorção vagarosa; 2.0 pelo manto de fôlhas sêcas~ 
detritos, debaixo da mata absorvendo muita água, não deixando saturar a em
bebição, de modo que a terra tenha tempo para sugar tôda a água que cai. 

As verificações procedidas em Stat.eville em solo areno-argiloso, com 10% 
de declividade, coberto de capim a perda de solo, em 5 anos, foi somente de 30-
quilos de terra, por ano e hectare; em terra virgem de mata, no mesmo terreno,. 
a perda não atingiu a 5 quilos por ano e hectare. As perdas d'água das chuvas 
caídas foram 0,3% e 0,1 % respectivamente. (Bennett, obra citada). 
. Vários outros fatôres além dos indicados contribuem para retardar a ero

são e a perda d'água; os restos de culturas, as ervas, os quebra-ventos, etc~ 

Com o es_palhamento de 5 cms. de casca de pinheiro sôbre um hectare (55 
toneladas), na Estação Experimental de Erosão, Norte Carolina, o solo perdeu. 
somente 480 quilos de terra por hectare e 10% da precipitação; solo semelhante 
cultivado continuamente com algodão perde 76 toneladas de material da sua 
superfície e 16% da precipitação. 

O Boletim n.º 11 do Departamento de Agricultura cita observações de run-off 
em pastos não arados: chuvas de 670 mm, durante 15 meses em terrenos de 
10% de declive causaram run-off de 2,5% sôbre prado com capim, de 9% sôbre· 
campo muito pastado e 15.% sôbre pasto estragado quase nu . 

Além da vegetação, tipo de solo ·e topografia, a erosão é muito reforçada.. 
pela velocidade do vento, pela intensidade da chuva e a temperatura do am
biente ressecando o solo. :t!:stes três agentes climáticos, no Nordeste, são muito· 
desfavoráveis à manutenção do solo fértil. Já houve no Nordeste, chuva de 
200 mm em 24 horas, 200 litros d'água por metro quadrado no espaço de um dia; 
a temperatura anual, média das máximas, é 33º C e a média das mínimas 22° e~ 
umidade relativa média 68, velocidade do vento no inverno 2 a 10 quilômetros 
por hora e no verão 10 a 20 quilômetros. 
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Além dos elementos ·climáticos serem desfavoráveis à conse:tvação do solo, 
há ainda a circunstância de ser raro nos solos do Nordeste, a vegetação perder 
a folhagem no verão possibilitando o vento atingir o chão. 

A terra nua no verão, a evaporação, o vento constante, causam nesta esta
ção, a erosão eólia, vento com poeira do solo. No inverno o estrago é pela en
xurrada que se inicia com as primeiras chuvas que encontram a vegetação sêca, 
solo quase nu, período em que as águas barrentas transportam maior quanti
dade de terra e de estêrco. Efetivamente os' solos do Nordeste estão submetidos 
ao desgaste durante 12 meses cada ano, mesmo sem incluir os nutrientes arran
cados do solo pelas colheitas. 

A temperatura alta influi na desintegração física e solubilização dos mi
nerais do solo e das rochas que a enxurrada transporta no inverno; no verão ela 
contribui para o secamento superficial e desagregação das partículas que a 
fôrça do vento levanta e carrega. 

Absorção de água pelo solo. - Tôda água que cai no solo continua em 
movimento: uma parte evapora-se na superfície da terra mais quente, outra 
fração penetra o subsolo, uma porção é absorvida pela primeira camada e, após 
saturação, o restante escorre como enxurrada. 

A permeabilidade da terra é que comanda a absorção da água, mas tam
bém depende da rapidez com que a chuva cai. As chuvas leves e continuadas 
são sugadas pela terra em maior proporção do que as chuvas fortes porque a 
água tem de forçar a saída do ar do solo para ela entrar. Teoricamente a poro
sidade de um solo pode atingir 50% do seu volume, mas é muito problemático 
que um metro cúbico de terra possa chupar. 500 litros de água, em condições 
normais de chuvas. O regime de chuvas irregulares e torrenciais do Nordeste, a 
alternativa de excesso de água e excesso de sêca complica muito a questão da 
economia hídrica. Também, sempre o solo mais poroso é o mais permeáv:el. A 
cultivação alter!lf muito a absorção da água pelo solo. ·o Jour. Am. Soe. Agr. 
Vol. 28 - 1936 cita os seguintes dados experimentais: solo arado a 10 cm. de pro
fundidade absorveu 25 mm em uma hora; arado a 15 cms. sugou 30 mm. e o 
não arado tomou somente 19 mm por hora. Cumpre notar que o aumento do 
poder de tomar água é transitório no solo pelo efeito das máquinas. Com o 
tempo os solos cultivados tornam-se mais compactos do que os solos virgens 
de vegetação nativa; a razão é que em igualdade de compoSição física, a vege
tação nativa mais densa perfura o solo em tôdas as direções, de modo ininter-
rupto, formando canais de penetração da água. • 

l!:ste, entre outros, é um dos motivos porque a erosão é maior nos terrenos 
cultivados do que nos de vegetação nativa. 

Os talhões que recebem matéria orgânica na forma de adubo verde, restos 
de culturas, estrum;e, etc., adquirem, pela função coloidal, a estrutura granular, 
tomam-se mais abertos, mais esponjosos, são capazes de alojar mais água e mais 
ràpidamente. 

Resumo de run-off, quantidade de chuva infiltrada abaixo das raízes e eva
poração em solo sílico barrento, permeável, ~owa, em mm. 

Chuva total 2 560 mms. Período 3 anos e 8 meses. 

NÃO ESTRUMADO ESTRUMADO 

PERDAS 
Nu Milho Nu Milho (Sem cultura) (Sem cultura) 

Run-off ............................. 736 m/m 479 m/m 531 m/m 330 m/m 
Infiltração ............................ - - - -
Abaixo raizes. , ...................... 354 > 144 > 587 > 265 > 

Evaporação .......................... 1 469 • 1 937 > 1 440 > 1 964 > 

NOTA - Evaporação do terreno nu; evaporação e transpiração do campo com milho. 
Profundidade da ln!lltraç°ão: 1 metro. 

Elements o/ Soil Conservation - li. :H. Bennett. 
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No ensaio acima o terreno nu perdeu no run-ott e na sua evaporação 86% 
da chuva. A evaporação e a transpiração mantiveram-se iguais n~ áreas de 
milho estrumada e não estrumada. 

A conservação da água no solo significa aumentar a chuva e tem como 
vantagens diminuir a erosão e fornecer mais água às plantas. 

As águas limpas penetram no solo mais depressa e em maior proporção 
do que as barrentas ou lodosas. A enxurrada, carregando material fino em sus
pensão, quando perde a velocidade forma sedimentos que obstruem os poros 

: superficiais da terra e dificultam a infiltração da áe;ua. 
Isto explica também um dos motivos porque os solos das florestas bebem 

tanta água e os campos limpos, formando lôdo, tão pouca. 
Todo~ os métodos de conservação do solo visam evitar a formação da en

xurrada, da água barrenta, de difícil infiltração, porque ela rouba elementos 
nutritivos do· solo e é custoso deter a corrida da água. -

É de tôda a conveniência aumentar a acumulação da água no solo me
diante a . subsolagem Kilefer, culturas em curva de nivel, culturas em faixas 
alternadas, terraceamento e boa rotação das culturas. 

No clima sêco do Nordeste é preciso conjugar mais de um método para 
acumular e conservar a água no solo. 

Não se pode conservar os solos das bacias de irrigação sem controlar a 
erosão das terras altas adjacentes. Retendo e infiltrando no solo as chuvas 
caídas nas terras altas, nós estaremos protegendo as bacias de irrigação contra 
as enxurradas, a colmatagem, o entupimento dos drenos, o alagamento dos 
campos, etc., que trazem prejuízos sob diversas formas. 

As fazendas do Nordeste necessitam de um planejamento inteiramente novo 
no uso da terra para a conservação dos recursos naturais da região, para a 
proteção das obras construidas pelo govêrno: defesa das estradas e pontes, 
evitar a inundação das bacias de irrigação, estragos dos · canais, colmatagem 
das reprêsas, inundações das culturas, e, acima de tudo isto, preservar a produ
tividade da terra para as gerações futuras. l!:ste plano tem de começar sepa
rando os altos para o crescimento de capoeiras ou de vegetações nativas que 
retenham as chuvas, destinar para pastos os campos de menor declividade com 
valetas ou terraças em curvas de nível e permitir lavouras somente nos baixios 
usando os meios de proteção adiante citados. 

O sistema desordenado e irracional até agora usado na agricultura conduziu 
à erosão desenfreada, ao desnudamento da terra, rompendo o equilíbrio criado 
pela Natureza entre o solo, a flora, a água, a fauna e vida econômica do homem. 

Uma das razões porque há muitas pragas de insetos no Nordeste, devastando 
as lavouras, é porque não há refúgios para os pássaros, inimigos dos insetos, 
não há matas densas com sombra e alimentos naturais suficientes para desen
volver e manter êste exército de catadores de insetos. A adaptação dos insetos 
ao clima sêco, com reprodução no inverno, ao lado da hostilidade do meio aos 
pássaros tornou possivel a predominância daqueles em face dêstes, o que re
sultou em mais êste aspecto da quebra de harmonia original da Natureza tôdas 
as vêzes que o homem usa processos não racionais. 

A devastação da vegetação nativa pelo homem traz milhares de conseqüên
cias prejudiciais quartdo não usados os métodos racionais de manter o jôgo 
harmonioso das fôrças do clima, da terra, das plantas, das águas e dos animais. 

Outra conseqüência desta desarmonia influi sôbre a fauna aquática; a des
proteção do solo, as chuvas excessivas, as inundações, o arrombamento de açu
des particulares levam os peixes para o mar, ficando os outros animais aquá
ticos sem refúgio. A estação sêca força a emigração dêstes animais. 

DEFINIÇÃO DE "CONSERVAÇÃO DO SOLO" 

Conservação do solo é o uso eficiente da terra, sôbre os diversos sistemas 
agrícolas, que a salvaguarda do empobrecimento. A conservação implica no 
aproveitamento de cada lote da fazenda para o fim que êle melhor possa servir 
tendo em vista as necessidades do proprietário, a topografia, a fertilldade, etc., 
de modo que se mantenham em produtividade. Alguns talhões são demais in
clinados para serem cultivados, outros ·são fàcilmente erodidos devido às suas 
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propriedades físicas e devem ser, ambos destinados para florestas ou pastagens; 
um terreno poderá ser bom para lavoura se fôr drenado; um solo endurecido 
poderá dar bons rendimentos se fôr devidamente tratado; se a terra estiver 
valorizada ou se o preço dos produtos compensar a adubação será a prática acon
selhada. Se a propriedade não dispõe de terras planas as culturas poderão ser 
feitas nos menores declives mediante plantio em curva de nível, cultura em 
faixas, sulco horizontal ou em terraças. Conservação significa lançar mão de 
meios técnicos, administrativos ou químicos capazes de fazerem cada quadra 
produzir aquilo que ela está em condições de dar para a economia da emprêsa. 
A conservação do solo é o uso científico da terra, é o seu aproveitamento para 
aquêle fim que ela está natural e econômicamente indicada, porém de modo 
que as operações e a administração da exploração sejam orientadas no sentido 
de perpetuar a produtividade, de melhorá-la ou de restaurá-la. 

Certos fatôres de ordem econômica e social têm influência no uso da terra. 
Existem criadores que insistem em criar gado de corte em sítios que melhor 
seriam explorados com lavoura intensiva; outro exemplo são as fazendas grandes 
demais em que 80% da área não produzem nada. 

Todo terreno deve produzir alguma coisa; não há terra inútil. Tôda questão 
está em pensar e descobrir· o uso econômico de cada talhão e aplicar-lhe os 
meios técnicos de aproveitá-lo melhor. Muitos homens entram na agricultura 
para se enriquecerem o mais depressa possível, não se 'importando se deixam o · 
deserto atrás de si; êstes estão trocando os recursos naturais pelo dinheiro. 
Não lhes interessa o futuro dos seus descendentes e nem o da nacionalidade. 
São exploradores e não cidadãos. 

O fazendeiro normal é conservador, salvo quando a ignorância o impede de 
conhecer e aplicar os métodos tendentes a garantir a sua economia e dos filhos. 

O bom senso da conservação do solo obriga a cada cidadão consciente a 
lutar contra os fato8 físicos da erosão e contra o complexo de considerações 
econômicas e sociais que afetam o uso dos recursos naturais. 

Não existe justificativa técnica, jurídica ou moral para a atual geração 
arruinar os recursos naturais do solo que a natureza acumulou em milênios 
para o benefício da humanidade. 

Como indivíduos somos meros convivas instantâneos neste banquete mile
nar da natureza, onde as gerações se sucedem no determinismo da sobrevi-
vênCia perpétua da espécie humana. · 

Ainda que a agricultura seja exercida por milhões de indivíduos, 'apesar 
de existir a propriedade particular, há acima de tudo, o bom senso, a consciência 
nacional que ordena salvaguardar o interêsse e o futuro de · modo integral na 
prática agrícola. 

J!': verdade que nem todos' .OS indiVÍdUOS são iguais na sociedade em conheci
mentos e qualidades morais, mas a responsabilidade dos governos, o saber dos 
técnicós e os deveres cívicos dos cidadãos obrigam moralmente a formação 
<le uma consciência nacional em favor da riqueza pública, que defende a terra, 
as águas, as plantas, as obras, o bem estar coletivo, contra a ruína, o deserto e 
a miséria. 

Especificando pormenorizadamente, a conservação do solo tem por fim pro
teger todos os recursos naturais contra o desgaste e empobrecimento causados 
por: 

1- l!emoção dos solos pela erosão. 
2 - Deposição de produtos da erosão. 
3 - Exaustão de nutrientes pela cultura excessiva ou pelo pasto rapado. 
4 - Acumulação de sais tóxicos. 
5 - Cultivo impróprio. 
6 - Drenagem inadequada. 

A conservação do solo é realizada : 

1-Usando práticas adaptáveis de conservação e estruturas de engenha
ria para evitar a erosão e os depósitos desta. 

.. 
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2 - EmpJ;l'gando cultivas melhorados, o molchamento, culturas em faixas, 
o sulco em nível e a terraça para conservar a chuva. 

3 - Aplicando água, adubos, estrume, matéria orgânica à máxima eflciêncta. 
4 - Drenando e corrigindo sais nocivos. 
5 - Plantando árvores e capins contra a erosão, reservando a vegetação 

espontânea em determinados pontos estratégicos para reter a água, 
cêrcas e pa.Mos, controlando e mudando o gado das pastagens para evi
tar o demasiado pisoteio mantendo sempre uma cobertura de capim 
para segurar a chuva e impedir a enxurrada; arrancar dos pastos o 
mofumbo, o marmeleiro, etc., passar o subsolador e semear capins re
sistentes . . 

6 - Proteger os terrenos altos, cheios de pedras, contra a entrada do gado 
para não estragar as florestas novas em formação porque evitam a 
erosão, são fontes de lenha e abrigo para a fauna. 

7 ........ Irrigar as culturas metõdicamente, fazer a rotação, não queimar os 
restos culturais e ervas; permitir o repouso de cada talhão irrigado 
no terceiro ano para crescer o capim que restaura, em parte, a ferti
lidade; enterrar adubo verde, aproveitar o estrume de curral nos lotes 
cuja produção está decaindo; não arar o mesmo terreno todos os anos 
seguidamente; quando arar no verão plantar logo adubo verde para 
cobrir o terreno. · 

8 - Plantar quebra-ventos nos pontos necessários seja nos campos de cul
tui:as ou nos pastos. 

9 - Construir diques pequenos nas grotas e nos lugares iniciais de enxur
rada; pequenas parragens ao longo dos riachos para evitar que os 
cursos d'água se juntem formando cheias maiores. Os riachos maiores 
e rios exigirão barragens médias e grandes. 

10 - No cultivo. das terras de bacias hidráulicas dos açudes é preciso usar 
faixas em curva de nível alternadas de capim e de lavoura, sulcos ho
rizontais, terraças, etc. Os talhões de bacia hidráulica que não servi
rem para lavoura ficarão pastos ou para a formação de bosques. 

11- Retirar as culturas de terras erodidas, semear capim para pasto e 
fixaçãt> do solo. 

PLANEJAMENTO DA CONSERVAÇAO DO SOLO E DA AGUA 

A prevenção eficiente' e o contrôle da erosão do solo e a preservação ade
quada da chuva numa parcela da fazenda, exige o uso e o tratamento de todos 
os tipos de terra compreendendo aquela área de acôrdo com as necessidades e 
capacidade de cada um dos tipos de solo. 

A aplicação racional das medidas de conservação obrigam a presença do 
técnico no campo. 

O técnico e o fazendeiro precisam examinar cada trecho de terra,· o que 
fica para capoeira, o que serve para pasto, onde localizar as lavouras existen
tes, os meios possíveis de proteção, os desvios para as águas, o número de ani
mais em relação à pastagem, as máquinas que são necessárias, para onde serão 
mudadas ou construídas novas cêrcas, etc. Em geral cada trecho de terra ne
cessita de medidas próprias para sua proteção. 

É, então, feito um mapa da fazenda com a reorganização dos campos, de
senho de estradas, drenos, cêrcas capoeiras, pastos, açudes, casas, pomares, rios 
e em cada local onde serão plantados os quebra-ventos construidos os diques 
de represamento, as faixas de culturas em curva de nível ou sulcamento hori
zontal ou terraças, os bebedouros do gado, os canais de irrigação se houver, etc. 

:mste plano é um arranjamento inteiramente novo na administração da fa
zenda, é uma reorganização em base científica, permanente das operações agrí
colas visando obter uma produção duradoura com o mínimo <;ie desgaste do solo. 

O trabalho e as despesas decorrentes da execução do plano serão compen
sados pela regularidade das safras com melhor rendimento e pela contribui
ção ao plano geral de preservação dos recursos naturais de utilidade coletiva. 
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Os planos de conservação do solo e da água e as suas exec1'Cões requerem 
conhecimentos muito vastos de agrologia, engenharia, silvicultura, biologia da 
founa, agronomia, química, etc. A conservação dos recursos naturais é a mais 
nova das ciências agrícolas. Ela tem-se desenvolvido à custa de pesquisas, en
saios e experiências de campo, surgiram novos métodos de cultura, estruturas, 
novas máquinas estão sendo inventadas para preencher as necessidades variá
veis de cada localidade. Novas culturas entraram em uso (kudzu, lespedesa, 
etc.), e aos poucos se está delineando uma nova forma de agricultura em substi
tuição da velha que .!lra especulativa, destruidora e irracional. 

Os princípios da conservação seguem a natureza, colocam as pI'imeiras 
coisas em primeiro lugar e não generaliza o emprêgo dos meios de defesa por
que não há um único remédio para todos os males da terra devastada. Cada 
caso de erosão tem os seus remédios específicos, daí a razão do exame. 

Os planos de conservação agrícola são baseados também na aptidão ou 
capacidade do solo. Tomando em consideração as informações obtidas no campo · 
é feita uma classificação da aptidão das terras nos seus característicos de de
clividade, erosibllidade, p1esença de pedras, salinidade, nível subterrâneo da 
água, perigo de inundação, textura e profundidade do solo, umidade do solo, 
umidade natural e grau de fertilidade. :t!:stes são os fatos físicos mais impor
tantes para guiar o desenho do mapa de conservação. A classificação da apti
dão do solo pode ser feita em três grupos e classes: 

1) Terras aptas para lavoura: 
Classe A - Solos de boa produtividade, planos, livres de erosão e próprios 

para lavoura sem ser preciso práticas especiais; alguns talhões podem precisar 
de adaptação para lavoura como: roçagem, destocamento, drenagem. 

Classe B - Te;rrenos de regular ferl(ilidade, aptos para lavoura, quase pla
nos, onde se pode prevenir a erosão simplesmente pelo plantio em contôrno, 
culturas de cobertura ou drenagem superficial. 

Classe C - Terra de moderada fertilidade que pode ser cultivada mediante 
práticas intensivas de proteção pelo plantio em faixas, adubação, ou drenagem. 

2) Terrenos adaptáveis para limitada cultivação: 
Classe D - De fertilidade média, inclinação de causar erosão, prôpria para 

pastos, ou para culturas de feno em fileira. Devem ser tomadas"11.edidas contra 
a erosão se esta classe fôr cultivada. 

3) Terras que não servem para cultivo: 
Classe E - Não adaptáveis para cultivo porém úteis para pastos ou florestas 

tomando-se precauções normais quanto à erosão. 
Classe F - Imprópria para lavoura, erosível, mas servindo para pastos e 

florestas desde que se adotem extremas medidas preventivas ou práticas contra a 
destruição. · 

Classe G - Terra sem· valor para lavoura, pasto ou mata cheia de pedras, 
ingreme, arenoso ou erodido. Pode ser destinada para abrigo da 'fauna. 

O critério a · ser adotado na classificação de terras sob o ponto de vista da 
conservação é igual ao usado para os mapas agrológicos se incluirmos as curvas 
de nível. 

Com o cercamento das bacias hidráulicas dos açudes e com a exploração 
sistemática dos lotes, teremos de adotar ai uma classificação tendo em vista 
a conservação do solo. Nem tôda a terra das bacias hidráulicas serve para la
voura; seremos obrigados a separar as áreas que possam ser aproveitadas em 
pastos e aquelas que devem ser reflorestadas natural ou artificialmente. Em 
todos os terrenos de montante será conveniente fazer esta classificação dese
nhando-a no mapa da bacia hidráulica para ficar definitivo. 

Sempre que possível as áreas de pasto, pertencentes à União, devem ser 
aproveitadas com o gado dos postos porque só assim será possível controlar o 
limite de pastejamento para não causar erosão. 

Feito o plano de conservação das terras e águas da fazenda êle servirá de 
guia e orientador para as operações e · decisões administrativas no futuro. Os 
planos das propriedades formam o plano geral do município, os dos municípios 
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completam o do estado e assim por diante, · único modo pelo qual é possível 
perpetuar a fertilidade do so1o para uma agricultura permanente suportar a 
nação financeiramente estabilizada. / 

Verdadeiramente o planejamento da conservação dos recursos naturais é uma 
combinação do bom uso da terra, com apropriada administração e a adequada 
defesa do solo, tanto na fazenda individual como no conjunto da região ou pais. 

O EMPR:tGO DA VEGETAÇAO COMO MEIO DE PROTEGER O SOLO E A AGUA 

A terra coberta de capins, arbustos ou arvoredos está em condições ótimas 
para resistir aos estragos e para absorver a chuva. O desgaste acelerado é pro
veniente do desnudamento, da aração continuada e do pastejamento demasiado. 
Pelas necessidades o homem . é forçado a cultivar a terra e como êste cultivo 
traz destruição, urge copiai:' os processos de defesa da natureza e introduzir os 
meios técnicos conhecidos para salvar a economia agricola· nacional. 

Isto quer dizer que devemos lançar mão de plantas de crescimento denso, 
manter coberturas de vegetação, ou molche vegetativo, na maior superfície 
possível e no maior espaço de tempo. 

Há diversas razões porque vegetações densas e detritos orgânicos controlam 
as perdas de solo . e de água. 
. Quando a gôta d'água bate no solo nu as partículas sólidas são agitadas, 
afofadas e suspendidas. A cobe:rtura da vegetação evita êste primeiro ataque, a 
velocidade da água é amortecida pelas fôlhas, galhos, ou manta orgânica, a 
água tem mais tempo para se infiltrar na terra que, dêste modo, pode sugá-la 
mais. 

:tstes princípios são básicos e êles governam o emprêgo da vegetação como 
meio de guardar solo e água. · 

O uso da vegetação para êste fim tem limites e sempre teremos de cofubiná-lo 
com os meios técnicos de engenharia. 

Como exemplos de proteção vegetativa temos os métodos: repouso do solo 
com mato nativo, cobertura, adubo verde, rotação, culturas em faixas alter
nadas, quebra-ventos, pastagens controladas, prados e matas. 

Como métodos técnicos de engenharia são empregados: a subsolagem, o 
contôrno, o sulcamento, as terraças, os drenos, diques e barragens. Poderíamos 
acrescentar aqui os métodos químicos que são a adubação e a correção das pro
priedades físicas do solo. 

O repouso do solo com mato nativo, seja herbáceo ou arbustivo é o processo 
usado pelo matuto quando êle roça cada ano terreno novo e deixa o último ro
çado entregue às plantas espontâneas. 1!: o processo natural porém com a repe
tição constante das queimadas, inclinação do terreno e abandono, sem outros 
meios de proteção, o terreno acaba se transformando em deserto. Inegàvel
mente o· pouso, alqueive ou repouso, com cobertura de mato, evitando-se a ero
são, é um meio muito prático de restaurar ou melhorar periõdlcamente a ferti
lidade parcial de uma terra. Os agrologistas sabem explicar a razão disto . 

A teoria da eliminação de toxinas das plantas cultivadas, a oportunidade 
de solubilização de minerais1 a subtração do solo à ação direta do intemperismo 
tropical, a formação do manto orgânico, etc. devem ser fatôres de ação com
pletiva na recuperação temporária do solo agrícola. O abandono do terreno em 
estado nu; seja êle plano ou morro, é prejudicial por causa do sol, do vento e da 
enxurrada. Paul Vageler comenta o caso de solos cultivados intensamente com 
fumo na Samatra, que não mantiveram a produção com repetidas dosagens de 
adubos químicos; foi preciso introduzir a prática do repouso periódico do solo 
com cobertura, mato nativo, combinado com a adubação do fumo para manter 
o rendimento desta solanácea esgotante. 

Nas bacias de irrigação os talhões têm de descansar um ano em cada quatro, 
com proteção superficial de leguminosas ou de ervas ou então um semestre 
em cada dois anos de cultivo. O alqueive auxilia no melhoramento momentâ
neo da fertilidade, mas êle, por si só, não assegura a produção contínua e 
démais intensiva das bacias de irrigação se não fôr completado com a adubação, 
afolhamento, etc. As plantas espontâneas, herbáceas principalmente, devido à 
densidade vegetativa, absorvem nutrientes nas camadas inferiores do solo e os 
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deixam na superfície incorporados na matéria orgânica à disposição da cultura 
seguinte, quando depois do pouso, o terreno é gradeado ou capinado com o 
cultivador. 

A ação benéfica do alqueive é anulada se o mato fôr queimado. É o êrro 
do matuto queimando a matéria orgânica todos os anos. Faulkner condena a 
ãração que enterra os detritos orgânicos. 

As plantas nativas de cobertura são sempre capins, ervas e leguminosas, 
mist_uradas, ao passo que as de adubação verde são sempre leguminosas simples 
ou combinadas, exercendo também a função de cobertura. . .. 

As culturas de coberturas tornam solúveis QS minerais evitando o seu arras
tamento pelas chuvas e aumentam a matéria orgânica; as de adubo verde, àlém 
destas funções, adicionam azôto ao solo . 

A Estação Experimental de Nova Jersey provou que quando o terreno é al
queivado com 2 anos de capim a matéria orgânica é aumentada de 1 311 quilos · 
por hectare. Os capins são boas plantas de cobertura quanto à erosão e quanto à 
elaboração de matéria orgânica. A função importantíssima da cobertura vege
tativa é no verão para evitar o meteorismo escaldante causticando o solo. Nunca 
é demais frisar esta ação. Os terrenos cultivados no inverno, cujas colheitas 
foram feitas em maio-junho, nunca devem ficar desabrigados até janeiro nas 
bacias de irrigação. Se êle fôr destinado ao alqueive, neste verão, procure-se 
semeá-lo de leguminosas, faça-se a irrigação para o crescimento das plantas 
cobri-lo depressa. Na preparação de terrenos para plantio no verão devemos usar 
mais a grade e menos o arado. Quando a área fôr grande devemos prepará-lo 
por partes acompanhando logo com o plantio para não trazer muita exposição 
do solo nu ao clima. 

Fora da vegetação verde, que é a mais barata, a cobertura do solo também 
se pode fazer com serragem, lixo das cidades, estéreo, palha de carnaúba, ba
gaço de cana e papel. São meios caros e de muito limitada aplicação. 

Para os talhões das bacias de irrigação o mais prático é permitir crescer 
capins, ervas ou então semear mucuna ou feijão macassar. 

O agrônomo Moacir de Brito, da Fábrica Peixe, de Pesqueira, nos seus traba
lhos admiráveis de conservação do solo para cultura de tomate, encontrou no fei
jão de porco, por falta de irrigação, a melhor planta de cobertura, para verão, nas 
faixas de contôrno em repouso. 

Nos pomares das bacias de irrigação, exceto bananeiras e mangueiras, o 
solo fica muito exposto no verão; o problema da cobertura, neste caso, com
plica-se um pouco; enquanto se descobre uma planta melhor pode-se usar a 
mucuna ou macassar apesar de serem trepadeir~s. Pomicultores americanos estão 
obtendo bons resultados com capins e ervas gradeados de vez em quando. 
Precisamos experimentar êste recurso. A evolução da agronomia está marchando 
para a eliminação das capinas. É verdade que o solo mais capinado, mais limpo, 
é o mais erodido; mas também resta provar que o mais "ervado" seja o mais 
produtivo. 

A agricultura é biologia aplicada e em biologia não há preconceito; o que 
é verdade hoje pode ser mentira amanhã. Haja visto a convicção dos agrolo
gistas passados que pregavam a necessidade absoluta do solo tomar sol, ar, 
luz, etc. Hoje está provado que tudo isto não tem fundamento científico. 

Os adubos verdes constituem a melhor combinação prática da cobertura do 
solo com a adubação tanto para fins de proteção como o de melhoramento ou 
restauração de terras cansadas. Para as bacias de irrigação, onde se dispõe de 
umidade durante o ano inteiro, é preferível escolher as leguminosas de maior 
massa como mucunas, crotalárias, macassar, etc., a 'fim de que o volume de 
matéria orgânica e azôto, incorporados ao solo, seja o maior possível. Para ter
reno não irrigado as melhores leguminosas para adubo verde são o feijão de 
porco, o guandu, porque resistem mais à falta d'água. Para adubo verde de po
mares talvez as crotalárias satisfaçam por não serem trepadeiras. 

A rotação ou sucessão regular de culturas diferentes no mesmo lote, que os 
portuguêses chamam de afolhamento, é outro meio usado para evitar, até certo 
ponto, o esgotamento do terreno. · 

.. 
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Ela tem as vantagens ainda de sistemati21ar as operações agricolas, econo
:mtzar trabalhos de preparação, auxiliar no contrôle das pragas (insetos ou 
:plantas daninhas) e equilibrar a produção. 

Não é fácil estabelecer uma rotação de culturas para o Nordeste por causa 
do clima e das culturas permanentes. · 

A rotação ganhou grande popularidade nos climas frios porque ali há ele
vado número de culturas de ciclo curto como: trigo, aveia, centeio, cevada, bata
tinha, linho, hortaliças de grande cultivo, e não menor número de leguminosas 
adaptáveis, como: muitas alfafas, muitos trevos, lespedesa, cowpeas, sojas, amen
doins, etc., que se prestam bem para intercalar a adubação verde no plano do 
afolhamento. 

Para o Nordeste irrigado talvez se pudesse fazer uma rotação assim: 
1.0 ano, milho no· inverno e feijão no verão; 2.0 ano, mandioca; 3.º ano, arroz 
no inverno e repouso com adubação verde no verão. Outro exemplo seria: 
1.0 ano, mandioca; 2.0 ano, feijão no inverno e arroz no verão; 3.0 ano, repouso 
e adubação verde com aplicação de farinha de ossos; 4.0 ano, milho. 

Para lavoura não irrigada; com chuva, em terreno de baixio pode-se usar 
um afolhamento de: 1.0 ano, arroz; 2.º ano, adubo verde; 3.º ano milho; 
4.0 ano, algodão; 5.0 ano, repouso e pasto para o gado. 

· Citada por Bennett há uma experiência de Oklahoma sôbre o efeito de duas 
" rotações, 6 anos, na perda de solo e de água: 

CULTURAS 

Algodão, continuo .... .. .. .......... .. . .......... . ...... ... .... . 
Algodão cm rotação .................. . ....... .. ... ... . : . , .... .. 
Trigo em rotação ... . .. . . . .... .. ....... ... .... .. . . . .. ... , . . ... . 
Trevo em rotação ....... . ... . .. . . ....... . : ... . . . . ....... .... _. . 
Média da rotagão ...... . .... . . . .. ......... .. ...... . .... . . .... . 

Run-oH % da 
precipitação 

14 
12 
13 
8 

11-' 

Perda de solo 
Ton/Ha anual 

58 
34 
5 
l 

13 

Do mesmo autor há outro ensaio de Wisconsin, com rotação de 3 anos, mos
trando as seguintes perdas, anualmente: 

CULTURAS 

Milho, continuo ..................... . . . . .... ..... . .. ... . .. . ... . 
Milho em rotagão: .... . . . . .......... . . . .. ..... .. .. .. . . . . .. .. . 1 
Cevada em rotação ... . .. ....... ..... . . . . ... .... . . .... . ... . .. . . 
Trevo em rotação .. ..... ......... . ... . ...... . .. . . . . .. . ..... . . . 
Média da rotagão. ~· ... .. . . .. ..... .. ... ... . .... . . ,, . .. .. .. ... . 

Run-oH % da 
' precipitação 

21 
16 
13 
7 

12 

Perda de solo 
Ton/Ha 

213 
129 
51 
2 

60 

Culturas em faixas : A água em colina desprotegida adquire velocidade e 
avoluma-se; por isto o poder erosivo da enxurrada aumenta com a extensão do 
declive. A cultura em tiras ou faixas transforma as inclinações longas numa 
série de declives curtos. Seu valor está no fato de que qualquer coisa que detém 
a descida da água reduz a capacidade desta de recolher detritos e transportá-los. 
Plantas de crescimento unido e de raízes fibrosas, em faixas, atravessando o 
greide do terreno, quebram a velocidade da água, forçam a sedimentação do 
material sólido neste ponto não permitindo que o fluxo da água atinja a faixa 
de terra cultivada mais em baixo. Porque a cultura em faixa é uma série quase 
paralela de panos de terra cultivados e em pouso, intercalados horizontalmente 
ou cortando a inclinação do solo. 
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A cultura em faixa é um sistema agricola em que as culturas são plantadas 
em tiras mais ou menos estreitas, através do greide do solo, em que a parte 
plantada é seguida logo abaixo de uma parte em repouso com ervas nativas ou 
leguminosas, de modo que a faixa erosível seja sustentada por outra resistente 
à erosão. 

A cultura em faixa também pode ser feita em contôrno, acompanhando a. 
curva do nível, quando houver maior perigo de erosão. Neste caso a tira de 
terra não cultivada fica em ângulo reto com a declividade do solo e as fileiras. 
de plantação comercial aconfpanham a curva de nível. Como está descrito acima. 
a cultura em faixas é uma combinação de cultivo e de repouso no mesmo terreno 
porque a faixa que ficou em descanso êste ano será plantada no ano seguinte 
e onde foi lavoura êste ano deixaremos em repouso no ano próximo com cobertura 
de plantas nativas ou com leguminosas plantadas para adubo verde. 

Há, também, a combinação de culturas em faixa.S com diferentes lavouras, 
como: uma faixa de milho outra logo abaixo de feijão e assim por diante; do 
mesmo modo uma tira de algodão pode ser alternada com outra de batata ou 
mandioca. É claro que duas ou três plantas cultivadas, em faixas, protegem 
muito menos o terreno do que quando uma faixa é deixada com capim. 

Quando o terreno é muito sujeito à erosão é imprescindível recorrer ao 
terraceamento para auxiliar as faixas. 

Conforme a topografia as faixas em repouso podem ter 10 metros de largura 
no ·sentido· do declive e os "panos" cultivados ficarem com 30 metros de largura. 
no mesmo sentido. Adotando:..se duas lavouras em faixas alternadas a largura. 
de cada uma vai depender do greide e da erosidade do solo. 

ó plano das lavouras em faixas deve ser feito sempre de acôrdo com a rotação 
das culturas, nunca repetir a mesma cultura na mesma faixa senão depois de 
3 ou 4 anos excluindo-se as permanentes. 

No caso do sertão seria aconselhável a lavoura do algodão em faixas com 
capim e depois da colheita pôr. o gado para aproveitar os restos da cultura e 
o pasto. 

Salvo condições especiais as faixas não devem ter mais de 30 metros de 
largura nem menos de 10 metros. 

As éulturas em faixas alternadas são usadas nos terrenos planos com o fim 
de quebrar a fôrça dos ventos baixos; as plantas de maior porte servem de 
quebra-vento para as pequenas controlando um pouco a erosão eólia. Neste 
caso as fileiras deverão ficar em ângulo reto com a direção dominante do vento. 

Em um campo de cultura pode existir uma faixa erodida que compensa 
cultivar mas que necessita ser protegida por causa dos terrenos adjacentes. Em 
tal caso usa-se a faixa permanente ou o plantio de capins, leguminosas, arbustos 
ou árvores que detenham a destruição. Esta vegetação é mantida ai por muitos 
anos e a faixa não será . plantada com lavoura, Esta área terá ainda a fUiição 
de abrigar fauna, servir de quebra-vento e de fonte de lenha . 

Em algumas bacias de irrigação onde há muita pedra, como na do açude 
Itãs, talvez fôsse melhor fazer carreiras de pedra em curva de nível para de
fender o solo do que transportar as pedras para fora. 

Estas linhas de pedra seriam como que faixas permanentes cortando a en-
xurrada. · 

o lote alternado é outro meio de controlar a erosão usando as plantas; 
são retângulos de meio hectare ou um quarto de hectare cada um disposto no 
terreno com o comprimento no sentido horizontal e a largura, menor, no de
clive. Um lote cultivado é rodeado nos quatro lados por quatro lotes em repouso 
com capim. Assim a enxurrada iniciada no lote capinado é paralisada pelo ca
pim do lote abaixo. No ano seguinte gradeia-se o capim dos lotes em repouso até 
apodrecer a matéria orgânica, plantam-se êstes lotes e deixam-se os recém
cultivados ficarem em alqueive. Alternando desta maneira as lavouras, nos lotes, 
cada ano, estaremos plantando sempre terra descansada. É um processo ótimo 
para os terrenos de montante dos açudes. Tem. êste processo de permitir cultivar 
cada ano somente a metade da área porque a · outra estará· em descanso. O 
agrônomo Moacir Brito usa êste método, em terreno de encosta, numa parte da 
área cultivada com tomate pela fábrica "Peixe". 
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O quebra-vento é o emprêgo de fileiras ou renques de ãrvores nativas ou 
plantadas, disposta de modo que interrompam ou atenuem a velocidade do vento 
baixo ou obstruam a descida da ãgua na superficie de solo inclinado. O quebra
vento tem uma função especial na defesa do solo porqqe serve de barreira con
tra a erosão aérea e contra a enxurrada. No Pôsto Agricola do Rio São Fran
cisco é onde, entre outros lugares, o quebra-vento tem a sua aplicação mais 
acertada e em maior escala. Os solos marginais qo rio São Francisco, trecho 
do sertão, para serem . cultivados, necessitam de quebra-ventos cada duzentos 
metros de intervalo. Os ventos quentes soprando numa direção constante além 
de transportarem a terra de cim,a, o estêrco, aceleram a evaporação da umi
dade, impedem o enraizamento das plantinhas, dão uma forma defeituosa às 
ãrvores dos pomares desprotegidos, etc. As melhores ãrvores para êstes renques 
são o eucalipto, canafistula, oitl, tamarindo, craibeira, bambu, kapok, para ter
renos não !trigados o melhor quebra-vento é deixar uma faixa de 10 metros 
de largura de capoeira sem roçar, disposta em ângulo reto em direção dominante 
do vento. A ~argura total do quebra-vento depende multo das condições locais 
e do inte:i;valo entre cada faixa de ãrvores. 

ui;na largura de 10 metros com intervalos de 100 a 200 metros é ótima. 
Quanto mais altas são as ãrvores mais anteparam a corrente aérea. ~te é 

outro fator a ser tomado em consideração além do tamanho que se der aos ta
lhões cultivados entre as séries de faixas arborizadas. Hã a objeção de que os 
quebra-ventos tomam multo espaço nas bacias de irrigação, porém suas van
tagens superam estas perdas. Com o aumento da população, nos terrenos irri
gados tornar-se-ã critico o abastecimento de lenha e madeira; estas faixas arbo
rizadas poderão atenuar esta escassez. 

Na verdade, para a boa localização dos quebra-ventos, é absolutamente in
dispensãvel que êles sejam planejados e projetados na mesma planta dos canais 
de irrigação na qual também devem figurar os drenos, as estradas, e a dispo
sição dos talhões de cultura em relação ao vento e à água. Neste ponto o D.N. 
O .C.S. estã muito atrasado; fora do estudo agrológico os projetos de canais de 
irrigação feitos no Rio deixam muito a desejar quanto a certas questões de ca
rãter agricola avultando entre ela a de conservação do solo. 

Os melhores quebra-ventos são aquêles que contêm duas ou mais espécies 
de ãrvores porque, assim, é possivel adensar mais a vegetação, conseguir uma 
parede mais alta e mais igualmente fechada formando um anteparo mais efi
ciente contra o vento. O eucalipto em plantio puro não é perfeito quebra-vento 
porque as ãrvores adultas perdem os galhos inferiorês e deixam. passar o vento 
rasteiro. O ideal é plantar fileiras de ãrvores de grande altura no centro ·e dos 
lados outras de ãrvores de porte médio e baixo; é conveniente também que 
am\>as forneçam lenha ou madeira, cujas raizes não ataquem os canais quando 
próximos e não se estendam muito lateralmente para não invadir os campos 
cultivados. 

A pastagem controlada significa transferir os animais de um ponto para 
outro em rotação sistemática a fim· de que nunca os capins desapareçam, que 
fique sempre um manto protetor na superficie, evitando-se chegar ao "pastora
pado", que é o limite para o inicio da erosão. A primeira medida necessária para 
o contrôle dos pastos é a divisão, por cêrcas, das grandes "mangas" da fazenda 
em pastos com as áreas determinadas pelo número de animais que se pode criar 
e o temp_o de pastejamento que cada um pode proporcionar. Sem dúvida que 
cercar uma fazenda nos limites e dividir duas ou três "mangas" já é alguma 
coisa, porém isto não é tudo; é preciso que o cercamento dos pastos e sua dis
tribuição sejam feitos tomando em consideração os bebedouros do gado, as es
tradas, os currais, os terrenos destinados às culturas e os que devem ficar para 
capoeiras e matas. As vêzes a falta de forragem força o criador a pôr o. gado 
no lote dé capoeira em formação com o estrago de muitas mudas. 

O limite máximo do pastejamento .é o fator mais importante na conserva
ção do solo das invernadas porque tôdas as vêzes que o terreno começa a desnu
dar-se manifesta-se nêle a erosão e torna-se, depois, multo dificll a obtenção de 
boa forragem. · -

No pasto erodido as leguminosas desaparecem e os capins silicosos e as 
ciperáceas invadem o campo. · 
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Piores do que o excessivo pastejamento são as queimadas dos campos sejam 
elas ocasionais ou proposltais. 

bt/PO/lq~ bô/ TEQRA<?OJ, t:JM F~IXA.I ~E 
~EPOUJO E bN COLTU!2M P~Qf.. C?ONiQOLf M 

fRO/Eo. 

O campo queimado no verão é vítima do vento e no inverno é lavado pela 
enxurrada; nos dois casos a cinza, o estêrco, o cálcio e o fósforo são perdidos 
para a nutrição das plantas forrageiras e, portanto, para a do gado. 
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o pasto demais pisoteado, de chão endurecido, ppde ser melhorado também 
pela aração, plantio de cultura de um ano e semeadura de capins. Na aração 
de pastos em morro teremos de cortar a erosão com terraças. . 

Para a boa exploração das pastagens e eficiente conservàçao do solo é pre
ciso estabelecer o regime de pastejamento ou melhor o número de animais e o 
número de dias que podem pastar em cada divisão de invernada ou campo sem 

- causar a destruição da vegetação ou do solo. A duração do pasteja.mento, por 
sua vez, depende da estação do (!.no. No inverno o mesmo pasto suporta o dôbro 
de reses do que no verão. 

Não foi ainda fixada a capacidade de sustentação dos pastos do Nordeste. 
Aliás, êste é um assunto difícil por causa das sêcas, do tipo de solo, da umidade 
natural e da vegetação forrageira. Mauro Ladeira pesou em São Gonçalo a pro
dução de algumas forrageiras e encontrou os seguintes dados, por hectare: 
capins nativos verdes 6 a 7 toneladas; feno de capim panasco 11 toneladas; 
feno de ervanço 5,4 toneladas; feno de capill} milhã 5,3 toneladas; feno de 
diversos capins nativos associados 5,0 toneladas. Um corte único de forragem 
depois do inverno não atinge a capacidade máxima de produção de um hectare, 
porém é preciso esclarecer que os dados acima são de terreno de baixio, aluvião; 
nos tabuleiros areníticos e nos altos a produção de forragem anual é mais 
baixa do que a citada. 11: preciso tomar em consideração também a "rama" da 
vegetação arbustiva, forragelra. ' 

Por outro lado devemos deduzir a forragem apodrecida pelas chuvas oca
sionais de verão, os cap1ns secos e fôlhas arrastados pelo vento, o que foi piso
teado pelos animais, etc. 

O agrônomo Fernando Ramos fêz, no Pôsto Agrícola de Condado, um ensaio 
para determinar a capacidade de pastar dos garrotes na idade de 1 ano até 
2 anos. Esta experiência foi feita mediante pesagens cuidadosas antes e depois 
do pastejamento, controlando a água bebida e o pasto de capim rodes. Resultou 
qué os garrotes de 2 anos comeram. quinze quilos de capim diàriamente. 

Significa um consumo de· 5 500 quilogramas de pasto por ano para bovinos 
desta idade; mas com o crescimento aumentam as necessidades alimentícias até 
30 quilogramas diários para o bovino adulto ou 12 000 quilos por ano. 

Podemos calcular, para os pastos nativos do Nordeste, que um boi necessita 
de dois hectares de pasto durante o ano e um garrote um hectare, em média. 
Haverá; sem dúvida, lugares de aluvião fértil e úmida, em que um hectare sus
tente um boi, porém são casos excepcionais. 

Estabelecida a capacidade de sustenção dos pastos, em média, de dois hecta
res para um bovino adulto poderemos considerar a rotação do pastejamento. 

Adotando-se um sistema de pastejamento rotativo-intermitente, período 
em que certo número d,e reses é pôsto a aproveitar determinado pasto de área 
conhecida· e depois é mudado para outro campo ficando aquêle em repouso, os 
animais encontram cada dia forragem suficiente sem andar muito e sem pre
judicar a cobertura do solo. Mudando-se cada dois ou três meses os animais 
para pastos diferentes nós estariamos fornecendo forragem melhor e defendendo 
o solo contra o desnudamento e a erosão. Assim, durante os 12 meses do ano 
os lotes de animais deverão pastar em períodos diferentes nos diversos campos 
da fazenda com intervalos de descanso para cada pasto. Por êste motivo é in
dispensável que em vez de poucas "mangas" muito grandes tenhamos maior 
número de pastos cercados com área menor. Nesta distribuição de pastos é de 
tôda conveniência reservar uma área para os prados de fenação ou um cercado 
com boa vegetação de forrageiras para corte em maio-junho e armazenamento 
do feno em medas no próprio campo. No Pôsto Agrícola de Condado a meda de 
capins nativos, feita no campo, durou 9 anos e após êste tempo foi totalmente 
consumida pelo gado. 

Ficou provado que quem faz feno guarda alimento para qualquer falta 
futura. 

A boa conservação dos pastos além de garantir a saúde e a reprodução dos 
animais é o melo mais econômico de conservar o solo de mais da metade da 
área das fazendas. O abandono dos campos destinados aos pastos, a falta de 
cêrcas divisórias para sistematizar o pastejamento, a criação de maior número 

B. G. -3 



1054 BOLETIM GEOORAFICO 

de animais do que a área .comporta são as causas mais freqüentes do desnuda
mento da terra e formação das enxurradas que deixam o solo cada vez mais 
pobre. 

o arrancamento das plantas tóxicas, dos arbustos inúteis do grupo mo
fumbo-marmeleiro e outros deve ser feito periOdicamente com a semeadura 
de capins para aumentar a densidade vegetativa das forrageiras e_, conseqüen
temente, evitar mais a erosão e produzir mais forragem por unidade de área. 

Com exceção da introdução de algumas forrageiras exóticas e do cultivo 
limitado de algumas gramíneas, os criadores do Nordeste não têm dedicado 
nenhuma atenção ao melhoramento das pastagens apesar da importância da 
pecuária e da colossal superfície de terra explorada pelo gado. 

Não é possível melhorar os pastos sem cuidarmos da conservação do solo. 
Não pode existir pastagem boa e permanente na terra erodida. 

A divisão dos pastos, o seu cercamento, a rotação do pastejamento, o arran
camento das plantas nocivas e inúteis, a semeadura de forrageiras são providên
cias iniciais para a conservação do solo e proteção dos recursos naturais que de .. 
vem.ser completadas, onde fôr necessãrio, com o sulcamento em curva de nível, 
gradeàção para facilitar a absorção e economia da água. 

Nos terrenos da União nos açudes públicos os trechos escolhidos para pastos 
devem ser tratados e zelados conforme o programa acima traçado. 

Capoeiras ou matas - Como sabemos que a caatinga, capoeira e mata, pro
tege o solo com maior eficiência contra a erosão devemos procurar reflorestar 
os terrenos mais suscetíveis de lavagem pelas águas.· 

Em tôda fazenda existem talhões que, devido à presença de pedras, ao de
clive, à pobreza do solo, etc. não servem para pastos nem para culturas. :itles 
devem ser tratados para a formação de matas. As primeiras providências con
sistem no cercamento,. na proteção da vegetação nativa que já existir e no 
plantio dos "claros" com árvores aconselháveis por meio de sementes, no inverno. 

As outras medidas são evitar a queima e a entrada do gado. 
Auxiliando a Natureza em pouco tempo um stand florestal estará formado 

com o tríplice benefício de proteger o solo, abrigar a fauna útil e fornecer lenha 
e madeira de que tôda fazenda necessita muito. 

MEIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA USADOS PARA A PROTEÇÃO DO SOLO 
E DA AGUA 

Além do emprêgo de plantas e de métodos culturais para a defesa' do solo e 
economia da ãgua existem, até hoje já comprovados coino eficientes, os pro
cessos de engenharia conhecidos sob os nomes de contôrno, sulcamento, sub
aolagem, terraços, drenos, diques e barragens. A aplicação de cada um dêstes 
processos depende das condições locais e muitas vêzes. é preciso o emprêgo con-
jugado de dois dêles. ~ 

O sulco em contôrno ou o sulcame11to do solo em curva de nível é um meio 
que se pode empregar para diminuir a erosão em terreno de pasto; solo pro
fundo. :S:stes sulcos, acompanhando o contôrno do terreno, podem ser feitos 
com o arado ou qualquer sulcador comum, porém é mais eficiente fazê-los com 
o subsolador Killefer na profundidade de vinte centímetros. :S:stes cortes trans
versais ao greide do terreno são feitos com o intervalo de 1 a 2 metros em série 
de 3 sulcos paralelos e deixa-se em baixo um trato de terra de 10 a 20 metros 
dé largura sem sulcar, em seguida outra série de 3 sulcos em contôrno e assim 
por diante. 

A enxurrada que tem início na faixa livre é absorvida pelos sulcos de baixo. 
A finalidade dos sulcos sejam êles feitos com arado, sulcador ou aparelho 

especial, é obrigar a água a penetrar no solo o que significa uma economia de 
chuva. Esta penetração da água mais ràpidamente e em maior quantidade no 
solo resulta em umidade duradoura e melhor vegetação. 

Apesar do sulcamento ser mais próprio para pastagens é êle também utili
zado para campos de cultura sob o nome de "sistema Killefer" originário da 
Califórnia. 
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Como o sulco tem grande influência na penetração da âgua na terra êle é 
.usado também para terrenos planos sejam de pastos ou de lavouras , desde que 
a compacidade· do solo exija o seu emprêgo. É o caso do tratamento do "Salão" 
pela subsolagem "Killefer" que deve ser completada com o tratamento químico 
da gessagem. Uma correção desta natureza é uma verdadeira recuperação ou 
restauração do solo. 

Espaçamento e tamanho dos sulcos em contôrno necessários para armaze
nar variáveis quantidades de chuvas: 

SECÇÃO TRANSVERSAL EM METROS QUADRADOS E 
CAPACIDADE DE ESPAÇAMENTO EM METROS 

ARMAZENAMENTO 
(m/ms de chuva) Sec;ão Espapmento Secção Espa;amento Sac~ão Espa;amento 

ms 2 ms ms 2 ms ms 2 ms 

12 . ........... ... .... . . . .. 0,046 4 0,092 8 0,184 14 
25 ...... ..... . ... .. . ....... 0,046 2 0,092 4 0,184 8 
50 ..•..•.....•.... ... . . ... 0,046 1 0,092 2 0,184 4 
75 .................. . ...... 0,046 0,6 0,002 1,2 0,184 . 2 

100 ...................... . . 0,046 0,45 0,092 0,90 0,184 1,5 
125 ........................ 0,046 0,36 0,092 0,70 0,184 1,2 

Em sol() arenoso, de declive não muito acentuado é possivel fazer cama
lhões em curva de nivel usando uma grade de disco com o ângulo bem fechado. 
A âgua infiltra-se na concavidade dos camalhões sem escorrer. 

Terraços ou terraçamento são banquetas de terra ajustadas ao greide do 
terreno destinadas principalmente a deter o curso da enxurrada resultante das 
chuvas torrenciais e manter maior teor de umidade nos solos de clima pouco 
chuvoso. É, portanto, um meio artificial usado para climas úrnidos e secos. O 
terraço pode ser feito em forma de rêgo, de vala, de cal <>u de trincheira depen
dendo de. se o terreno exige um contrôle mais brando ou mais' enérgico da 
enxurrada. 

A forma básica do terraço de campo é um leito de terra feito artificial
mente com arado e triângulo de madeira ou com plaina terracedora em que 
a terra removida é encostada para o lado de baixo, mantendo o comprlmento 
sempre em nível ou com pequeno escoamento depois dos prlmeiros cem metros 
de extensão. 

O espaçamento de um terraço para outro e a secção transversal do corte 
na terra (largura (_ altura) são determinados pela topografia do terreno, clima 
e cultura que serâ plantada, já foram feitos estudos experimentais nos EE. UU. 
e as tabelas organizadas dão tôdas as informações para cada caso. 

Quando construídos em zonas chuvosas os terraços devem despejar o excesso. 
d'água não absorvido pelo solo em uma canaleta ou coletor que conduza êste 
excesso para os riachos; êstes coletores devem ser sempre gramados ou cobertos 
de capim para não serem erodidos e forçar a disposição do material sólido con
tido na âgua. A água excedente dos terraços também pode ser derivada para. 
uma floresta ou um campo bem empastado. 

Os terraços podem ser divididos em 3 tipos: 1) terraço de banqueta; 2) ter
raço simples. O tipo de banqueta é próprio para morro onde vai se fazer plantio 
de pomares porque permite operações culturais na linha horizontal. É o tipô 
mais eficiente no contrôle da erosão e o mais caro porque, em geral, é construído 
manualmente. 

O tipo de terraço ondulado é totalmente feito com a plaina ou o triângulo 
de madeira em terrenos sujeitos à erosão e onde outros processos de contrôle 
não foram suficientes; emprega-se êste tipo em solos de mais de 4% de declive. 
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O terraço simples é usado em solo ameaçado pela enxurrada como auxilio 
aos outros meios e onde a máquina pode passar sem dificuldade. 

O terraço pode ser em nível ou com pequena declividade para uma das 
extremidades. Em geral a declividade do canal dentro do terraço aumenta càda 
100 metros ou 150 metros de extensão na direção do despejo no coletor de en
xurrada. 

Nas zonas de muita chuva e solo de média capacidade de absorção usa-se 
uma queda de 10 centímetros para os primeiros 150 metros de extensão, depois 
20 centímetros para os segundos 150 metros de comprimento, 30 centímetros 
para os terceiros 150 metros e assim por diante. 

Para os climas pouco chuvosos os primeiros 150 metros são construídos em 
nível, depois 12 centímetros de queda para 180 metros de extensão e 24 centí
metros de inclinação para outros 180 metros de comprimento. 

A extensãÓ ou comprimento total de um terraço tem limites: 500 metros é o 
máximo permitido para um terraço que transporta água. Se o campo fôr mais 
extenso é preciso colocar um coletor recebendo água dos terraços em cada 500 
metros de comprimento. 

O espaço entre um terraço e outro é regulado pela inclinação do solo e ero
sibilidade. O princípio que governa êste espaçamento é construir os terraços de 
modo tal que a chuva caída não forme enxurrada e seja detida antes de adquirir 
velocidade. Um terreno com 6% de declive terá um espaço máximo de 22 metros 
e mínimo de 16 metros entre dois terraços. 

ESPAÇAMENTOS RECOMENDADOS PARA TERRAÇOS 
H. H. Bennett - Elements of Soil Conservation 

DECLIVIDADE DO SOLO Intervalo Distãncia Hectares por Hectarss por 
vertical horizontal Km 100 ms de 

% ms ms terraço terraço 

1. .................. . . .. .. . . .. . ....... 0,60 66 6,8 0,68 
2 .. .. . ...... ... ... . ... .. .' ........ .. .. . 0,75 37,5 4,0 0,40 
3.-........................... , . .. .... . 0,83 27,5 2,8 0,28 
4., ........ . ......... . ........... . .. . . 0,90 22,5 2,2 0,22 
5 ....... ..... . . . ........ . .... . , . .. ..... 0,97 19,5 I,9 0,19' 
6 ............. ..... . . . ....... . .... . .... 1,05 17,5 1,8 0,18 
7.: ........ .. . .... . . ....... ... ... . . ... 1,12 16,0 1,6 - 0,16 
8 . .. ........ . .. ....... .......... . ..... . 1~20 15,0 1,5 0,15 
9 ........ ... . ... . ........ . ........... .. . 1,27 14,0 1,4 0,14 

10 ................... . ; ... ..... .. . . ... . 1,35 13,5 113 0,13 
!!. ....... .... ......................... 1,42 12,9 1,3 j 0,13 
12 .. ... ... . ............. . ........ . ..... 1,50 12,5 1,3 0,13 

-

Metros de 
terraeo 

por hectare 

156 
250 
342 
418 
482 
537 
585 
627 
664 
696 
726 
752 

A tabela acima é calculada para terraço do tipo ondulado ou simples. Pode-se 
admitir uma variação nas medidas acima de 15% para mais ou para menos 
dependendo da intensidade da chuva, erosibilidade do solo e cultura. 

A secção transversal dos ' terraços está sujeita a três requisitos principais: 
1) ter ampla capacidade de canal para deter a enxurrada; 2) taludes suaves 
para evitar o caimento da terra no fundo e para permitir o cultivo mecânico; 
3) ser de construção econômica. 

A área da secção transversal dos terraços será de mais ou menos wn metro 
quadrado ou sejam 1,20 metros de largura no fundo, 3,60 metros de largura no 
tôpo e 0,37 m. de profundidade no canal. A capacidade de transporte de água 
do fundo dêste terraço será de 375 mm. a 500 mm. e a largura do terraço será de 
4,5 ms. a 12 ms. dependendo do greide do terreno e o tipo de maquinaria agrícola 

. usada na cultivação. 
A inclinação dos taludes pode ser de 1,5. Na conservação de pastos a secção 

do terraço pode ser bem menor. 
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, O primeiro passo no planejar o terraceamento de um terreno é fazer um 

mapa topográfico com as curvas de nível de 25 em 25 centímetros da linha verti
cal. Como nem sempre é possível conseguir êste mapa, os terraços também po
dem ser feitos mediante um reconhecimento da área e depois ma<rcar o pri-
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melro terraço em. cima colocando estacas de 10 em 10 metros de distância com 
a declividade exigida. Quando não se tem um instrumento de nivel usa-se uma 
régua comprida, de madeira, com nível de pedreiro. :S: conveniente marcar todos 
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os terraços com estacas, depois verificar se não há necessidade de mudar algu
mas devido às dobras do terreno. Depois que todos os terraços estão estaqueados 
Inicia-se a construção começando de cima. 

Quando a construção vai demorar usa-se fazer um sulco com o arado pas
sando pelas estacas do nivelamento e êste rêgo mantém a marcação por muito 
tempo. 

As máquinas para construir terraços são: o arado e o triângulo de madeira 
para quem não tem outro equipamento; o arado vai na frente cortando e afo
fando a terra e o triângulo vem atrás, puxado por outra junta de bois, encos
tando a terra para o lado de bàixo. Continua-se a passar o arado e o triângulo 
até que o terraço tenha a largura e a profundidde convenientes; então faz-se o 
novo nivelamento no sentido do comprimento para correção dos pontos altos e 
baixos no fundo do terraço. Esta correção é feita a enxada. 

Para o serviço de vulto na construção de terraços, recorre-se à máquina 
terraceadora, à plaina, acionadas a trator ou a boi; com êste equipamento a 
confecção de terraços é mais rápida, mais barata e mais perfeita. A "pá de 
cavalo" e o sera per também são máquinas auxiliares dêste serviço. Para boa 
conservação do terraceamento é preciso que, no caso do terreno ser destinado 
à lavoura, a aração, o plantio e o cultivo sejam feitos em linhas paralelas com 
o terraço . . 

Drenagem - Para as terras de baixio das zonas úmidas ou para terrenos 
irrigados não é possível a conservação das boas propriedades do solo o seu me
lhoramento sem a execução de serviços de drenagem. 

Ela tem por fim remover o excesso d'água do solo para que as raízes possam 
respirar, lavar as impurezas ou sais nocivos que se formam e se acumulam na 
zona das raízes, permitir o aumento da porosidade nos terrenos endurecidos e 
proporcionar culturas em terras antes encharcadas ou aumento de área útil. 

Há duas classes de drenos: os superficiais e os subterrâneos. Os primeiros 
têm a função de facilitar a saída da água de chuvas empossadas nas depressões 
e os segundos retirar a água em demasia, que se acumula dentro do solo, em nível 
capaz de ofender as raízes. 

Os drenos subterrâneos podem ser abertos ou encobertos dependendo se 
queremos ou não que as máquinas tenham livre movimento sôbre a faixa dre
nada. O dreno subterrâneo pode também funcionar como esgotante da água 
superficial da sua construção. 

O teor de água no solo e a presença de sais nocivos é que determinam a ne;
cessidade da drenagem, sua profundidade, distância e secção dos drenos. Nas 
bacias de irrigação a drenagem completa as outras medidas que devem ser 
tomadas para a boa conservação do solo agrícola. 

O primeiro conhecimento que é preciso ter do solo irrigado antes de estabe
lecer um projeto de drenagem é localizar o nível do lençol subterrâneo da água 
e as manchas salgadas ou onde há a tendência para a salga. :l!:stes dois pontos 
críticos merecem ser conhecidos para poupar trabalho, despesas e corrigir com 
rapidez as manchas de terras mais sujeitas à ação dos cloretos ou dos carbo-
natos de sódio. · 

Sabendo-se a profundidade da água e os pontos de concentração dos sais 
nós estamos em condições de evitar a subida da água subterrânea para a su
perfície, causa da salga, e os tratos de terra em salgamento que exigem a nossa 
imediata atenção para correção . Há trechos de terras já salgados antes da irri
gação, há outros com propensão a salgar e ainda terceiros que nunca salgarão. 
Não é necessário ·e nem podemos econômicamente drenar intensivamente todos 
os trechos cultivados de uma bacia de irrigação., O problema consiste em saber 
onde estão os pontos críticos da salinação e procurar evitá-la ou corrigi-la. 

A formação dos álcalis nos climas semi-áridos é explicada pelos agrologistas 
como devida à abundância dêstes sais nas rochas desintegradas com deficiência 
de lavagem. Com a ação continua do lntemperismo comblnadá com uma eva
poração maior do que a precipitação há acumulação de sais diversos, dentre os 
quais os álcalis se sobressaem pela tendência de saturação. · :l!:ste problema da 
salinação é comum a tôdas as zonas sêcas do mundo submetidas à irrigação.' 

A drenagem, corrigindo a salga ou evitando-a, permite manter o solo em 
produção desde que outras medidas complementares de conservação séjam 
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providenciadas; ela é uma medida especifica para terra encharcada ou salinizada 
e é insuficiente por si só para manter a fertllldade de um solo. 

Tôdas as vêzes que a água do subsolo aproxima-se de tim metro da superfície 
· e que o solo ou a água contenha sais nocivos, a drenagem precisa ser feita para 

afastar o nível hídrico a 1% metro de profundidade. Devido ~ camadas imper
meáveis do solo variarem de profundidade e de espessura o nível da água sub
terrânea está sujeito a imensas graduações de profundidade a curta distância. 

A razão por que alguns trechos irrigados não salgam é devido à boa permea
bllidade do subsolo com escoamento direto para leitos de rios ou drenos. 

A vigilância do 'níyel d'água no solo e da salinação é exercida pelas obser
vações constantes d~ sondagens de trado feitas nas bacias de irrigação. 

A distância entre cada dreno coletor aberto, está subordinada à topografia 
e à vazão da água a escoar; a profundidade nunca será inferior a 2 metros 
porque os coletores recebem água dos drenos encobertos (subterrâneos) que 
precisam ter no minlmo, uin e meio metro de profundidade. 

O intertalo entre um e outro dreno subterrâneo varia conforme o grau de 
salinação; · a inteqsidade da cultura, o custo e a topografia; pode ser de dez a 
cinqüenta metros. · 

A cobertura do dreno · com a terra baseia-se na necessidade de movimenta
ção de máquinas. nas operações culturais, na presença de canais e na economia 
de área. 

O material drenante do fundo dos drenos cobertos pode ser pedra arranjada 
com brita ou manilha com camada de cascalho. 

Quando os drenos cobertos são longos urge construi-los com boa declivi
dade para qtie a velocidade da água escoante não facilite a sedimentação de · 
material slllcoso ou argiloso no interior. 

Para drenos de manilha ou de pedra uma declividade de 10 a 20 centímetros 
por 100 metros é boa, se a topografia do terreno assim a permite; os drenos 
abertos, por causa da erosão nos taludes, não devem ter mais de 5 a 10 centí
metros de queda para cada 100 metros de comprimento. 

AREAS QUE PODEM SER DRENADAS POR MANILHAS 
na base de 6 mm de run-off por 24 horas 

QUEDA POR 100 METROS DE COMPRIMENTO 
DIÃMETRO DA MANILHA 

5 cms 
1 

10 cms 
1 

20 cms 
1 

30 cms 
(polegadas) 

Hectares drenados . 

4 .. . . . .... . .. ' . . ... . .... ... .... ·•··· - 2,5 3,7 5,0 
5 .... .. . .. .. .... ........... ······ ..• 3,3 5,0 . 

7,0 8,7 
6 .. .. . . . ' . . . . . ....... .. ..... . ' ... .. . 

, ; 
5,4 8,3 11,6 14,5 

8 ..... ' . . . .. ........ .. ... . ......... . . 12,9 17,9 25,8 31,0 

A tabela acima está subordinada à permeabilidade do solo. 
Bennett indica que em solo barrento o sistema de manilha remove 6 mms. 

de profundidade d'água sôbre a área drenada em 24 horas; em solo mais per
meável a remoção é de. 10 milimetros de profundidade d'água em 24 horas sôbre 
a área; onde o lençol d'água atinge as manilhas o abaixamento d'água é de 
25 milímetros em 1 dia. 

A seleção das manilhas para os drenos é muito importante; elas devem ser 
porosas, resistir à pressão da terra e não serem desintegráveis pelo sal. As ma
nilhas de barro vidrado são mais resistentes ao sal e à pressão, porém são muito 
mais caras. · 

, O nivelamento do fundo do dreno e a retidão da base de manilha são fatôres 
essenciais para o bom funcionamento e para a conservação do sistema. Para 
melhor garantia é prudente que a manilha seja assentada em calçamento de 
pedra e coberta de brita para retenção da sílica. 



1080 BOLBTIM GEOGRAPICO 

DIQUF.s E BARRAGENS 

Além dos meios já citados para economizar solo e aproveitar a água, temos, 
nos diques e barragens, um dos meios mais eficientes. Em muitos casos não 
basta evitar a eI1Xurrada, o transporte do solo, é preciso também reter a água. 
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para aplicação posterior. Por isto lançamos mão dos diques de terra, de pedru. 
de madeira, de tijolos nas gargantas ou grotas apertadas ou onde um curso 
d'água passa estrangulado entre dois morros. 
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O dique quebra a velocidade da água, estanca-a, força a deposição do 
material sólido, evitando a erosão, formando uma reserva d'água como lagoa 
ou açude. A parede pode ser larga ou estreita, alta ou baixa dependendo da 

A..12Ut.Zl.NbJAU\TO [)f:. HUMIM.M:. · IO ~ÓLO PllO f'bPALHt..Mf.llTO bA. ti.Ci04 

POQ MEIO DE t>l~E.<;i 

vazão do córrego, da prática da construção, do capital disponível, do material 
que se tem e das características do local. Em geral os diques e barragens cons
truidos por fazendeiros têm desde 1 até 10 me~ros de altura dependendo se os 
mesmos se destinam para bebedouro, contrôle de erosão, vazantes, irrigação, etc. 
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Qualquer reservatório d'água representa um grande melhoramento na fB.2lenda. 
Na construção de um dique ou barragem temos de, antes, considerar ou estudar a 
fundação (material e profundidade), o sangradouro (custo e resistência do ma-

A.flM.UtNAMENTO M. túilJti. NO GJÓl.O POl2. MEIO Df. 
e>tJ212MiEM f 1)1 [,)Uf.'b PU~NbO O 11?1.u:'HO PA~~~. 
P.E.lO M.E,IO !)~ VAQZE~ 

ms 

\ f 

·~ . I 

"' /: /, 
terial), o rolume do dique da barragem, a facilidade de material da construção 
no local, a vazão do cursó d'água em relação ao reservatório que queremos formar, 
a existência ou não de terra& a jusante para culturas, terras de montante para 
vazantes, etc. 
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Além da conservação do solo e da água e açude P<>ssibllita o plantio de 
vazantes nas terras frescas, permite a irrigação e produz o peixe. 

WMà'.Zf.l'IMIOOO flf t.GUti. NO OOlD P012 fllflO DE t>l()Uf. '!J 
f. BARl2ti.Gf.N'=' t>i Tf.C212~ 0Uf.1NDO O 121.:\CHO VOLTf.1~ 
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\ 

\ 
,\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

'~ 

j 
{ 
I 
f 
! 
I 
f 

I 
f 

Na fazenda sertaneja a vida humana e animal gira em tõmo do açude; êle 
é o centro de interêsse econômico que garante a estabilidade da emprêsa. 

Mas, a barragem não é somente um retentor do solo; ela exerce uma fun
ção preponderante na economia hidrica da região e na preservação dos recursos 
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naturais do pais. Prendendo a água e fixando a terra agrícola ela cria um con
junto de condições favoráveis à ·Vida animal e vegetal em iômo; ela permite 
um adensamento de população humana, vegetal e animal que forma centros de 
interêsses produtivos, educativos e sociais; ela faz convergir fôrçàs naturais e 
humanas em harmonia com as necessidades essenciais da vida para um progresso 
e bem estar gerais de modo mais racional e permanente. Estreitando as relações 
entre a terra, a água, a planta, o animal, o homem, a escola, a igreja, a técnica 
e a cooperativa, o açude atrai os fatôres mais decisivos do melhoramento em 
tômo de si para congregar a ação sincronizada na conquista econômica da 
zona sêca. · · 

O açude é muito mais do que uma obra de engenharia; êle é um mÚndo em 
miniatura onde à exuberância da natureza se aliam as emoções humanas, nem 
sempre conciliáveis, em procura do confôrto, do bem estar e da felicida<;le. 

Entretanto, a localização da obra tem de ser estudada para o máximo pro
veito dos recursos naturais; não basta conhecer o boqueirão, a descarga, o solo, 
o material de construção; é preciso, hoje, com a descoberta da grande riqueza 
mineral do Nordeste, saber também que tesouro se esconderá debaixo da bacia 
hidráulica, se a água não vai cobrir uma jazida de elevado valor mineral e estra
tégico, uma riqueza maior do que aquela' que a obra iria proporcionar. 

A ação das Obras Contra as Sêcas cada dia se dilata, cada hora surgem pro
blemas de engenharia, de geologia, de biologia, de agricultura, de sociologia, de 
economia, que se entrecruzam e interdependem desafiando a sagacidade e a visão 
do homem. 

A iniciativa particular, construindo diques, levantando barragens, aprovei
tando lagoas, muito ajuda a ação do govêr119 no plano de defesa contra o clima. 

Na escolha do local adequad'o para construir um dique ou barragem o fazen
deiro precisa considerar a existência de uma "garganta'', a capacidade de arma-. 
zenamento d'água em relação ao volume do maciço, a topografia à montante e 
à jusante, a acessibilidade do material de construção, as condições do sangradouro, 
o comprimep.to e a altura do maciço, etc. antes de qualquer decisão. Os locais 
de construção mais econômicos são sempre as grotas apertadas com a boa fun
dação e terrenos planos a jusante. A capacidade de armazenamento depende da ' 
vazão do riacho a ser pinçado, descarga esta que é derivatla do deflúvio médio. 
De modo geral podemos dizer que a área de captação d'água, em quilômetro 
quadrado, multiplicada por 70 000 m• d'água, dará, com certa aproximação· o 
volume d'água armazenável eada ano pelo reservatório. Achado o volume prová
vel d'água que o riacho dará por ano poderemos calcular a 'altura, o comprimento 
e a largura da barragem conforme o material de construção: terra, tijolo ou 
pedra. 

A capacidade de repleção pode ser estimada, depois do estudo topo
gráfico, multiplicando-se o comprimento da linha d'água no eixo do cór
rego pela largura média do reservatório vêzes um têrço da altura da água. 

A 
Fórmula:· CXLX-=.V 

3 

A decisão do material a ser empregado na construção de uma bãrragem 
das condições da fundação revelada pelas sondagens, do material mais barato 
encontrado no local e da capacidade do reservatório. Pode existir multa pedra 
no local, mas a fundação não permitir o emprêgo da alvenaria. Se o alicerce 
assentar em boa rocha e se a pedra tiver de ser trazida de longe ó fazendeiro 
deverá adotar uma barragem de terra. 

A classificação das batragens pode ser feita, a grosso modo, em dois tipos: 
1) acumulação acima do solo; 2) subterrâneas. Na verdade tôdas as barragens 
acumulam água acima do solo ou dentro da terra. As barragens de derívação 
e vertedoras são as do primeiro tipo e nelas o sangradouro é lateraJ no primeiro 
caso e por cima do maciço no segundo. 

Queremos chamar a atenção dos particulares para as grandes vantagens 
das barragens subterrâneas tão pouco empregadas no Nordeste. Tôdas as vêzes 
que acumulamos ãgua acima do solo a expomos a uma grande evaporação. 

Para darmos uma idéia de como é grande a evaporação nos açudes citamos 
que, pelas medições de água do S .A.I., os açudes públicos de capacidade de 
30 milhões a 68 milhões evaporam· por ano 8 milhões a 15 milhões de metros 
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cúbicos d'água ou sejam 22 mil a 41 mil metros cúbicos d'água por dia, variando 
com as condições locais de topografia mais aberta ou mais fechada, altura. 
d'água, direção e intensidade dos ventos, temperatura, etc. Sendo a dose líquida. 
de água de irrigação aplicada nas culturas, média dos açudes, por hectare ano, 
de 8 000 ms• e sendo a dose bruta, média, de 70 000 ms• vemos que a evaporaçãOI 
e infiltração dentro do reservatório e em trânsito nos canais somam 8 a 9 
vêzes mais do que a águ~ aplicada nas culturas. 

Considerando o fator evaporação é preciso que uma reprêsa tenha uma 
capacidade razoável para poder irrigar. Por êste motivo é que as barragens 
subterrâneas, acumulandt> água dentro do solo e do subsolo com muito menor 
exposição à evaporação, levam uma grande vantagem em relação às reprêsas 
comuns. ' · · 

A segunda compa9ção - custo - as subterrâneas podem ser executadas 
com menos material, menor tempo e menos despesa porque elas consistem 
apenas numa cortina impermeabilizadora · interceptando o lençol freático de 
um córrego ou rio. Considerando a localização, as subterrâneas nem sempre 
precisam de um boqueirão,. basta encontrar um baixio profundo, bom de cul
tura, que, em certo ponto abaixo, tenha a camada impermeável aflorando ou 
perto da superfície. Por meio de sondagens ao longo e através de baixios ou 
vales de aluviões.o }:l.omem procura conhecer a qualidade do solo, sua profundi.., 
dade, em que ponto a camada impermeável ou a pedra estão mais perto da super
fície'; aí faz-se um valado transversal ao eixo do córrego ou do baixio até 
descobrir bem a pedra, ou piçarra, ou argila compacta desde uma ombreira 
até a outra. Dentro dê'Ste valado ou fundação constrói-se uma parede de terra 
ou de alvenaria capaz de vedar a passagem da água, levantando-a até um 
metro ou mais acima do chão. Aí teremos um açude de vazantes. 

As águas das chuvas e do córrego são represadas até a altura da parede, in
filtra-se no solo até saturá-lo e o excesso passa por cill}.a da parede no ponto em 
que se deseja e onde se tomou as pret!auções para a sangria. 

Depois do inverno a várzea úmida é plantáda de cima para baixo à medida 
que a água superficial vai evaporando e deixando o solo saturado de umidade 
para a planta desenvolver durante o. verão. Deve-se dar preferência a uma vár
zea bem plana na qual um represamento mínimo possa umedecer e saturar 
uma graride planície . · 

Um baixio de 40 hectares na profundidade de 3 metros poderá absorver 
600 000 metros cúbicos d'água total, para concedê-la às plantas no verão à razão 
de 10 000 metros cúbicos por hectare. A barragem subterrânea é mais divisível 
do que o açude como meio de obter terra molhada porque cada proprietário 
poderá fazer uma ou mais com menor despesa e mais"ràpidamente conseguindo-se 
dêste modo mais solo fresco do que por qualquer outro processo. 

Na barragem subterrânea, propriamente dita, o coroamento respalda com 
o nível do chão, não havendo acumulação d'água acima do solo como no açude 
de vazantes. Entretanto, o efeito é o mesmo nos dois casos: armazenamento 
da água abaixo do chão para o aproveitamento com culturas de verão. O açude 
de vazantes, dada a pequena altura da parede acima do chão, é feito de propó
sito para secar a água superficial no verão e permitir usar o solo fresco com 
lavouras. O açude particular, como construído atualmente, devido à elevação da 
parede não facilita a sangria anual.e daí resulta, às vêzes, uma formação de 
salinidade· a montante. Por outro lado o açude particular proporciona excelente 
meio para a criação de peixes, o que não acontec-e com o açude de vazantes 
e · CQm a barragem subterrânea. Enfim, a adoção de qualquer processo para 
o aproveitamento da água no Nordeste sêco é uma questão que depende do local, 
das necessidades da fazenda e do gôsto do fazendeiro. 

continuando com a comparação afirmamos que no açude de vazantes ou 
na barragem subterrânea não há perigo de salga das terras, não há necessidade 
de drenagem, porque o sal que, por ventura, acumula na superfície, num verão, 
será lavado pelas águas do próximo inverno e lançado para fora pela cheia, 
na sangria. Cumpre notar que devemos prever a sangria todos os anos mediante 
o cálculo da altura da parede do chão em função da descarga do riacho. Se 
acontecer com o tempo que a montante da parede seja aterrada, colmatada, pelo 
material carreado pelas águas, nós levantaremos mais a parede e ficaremos 
com um solo mais profundo a montante e maior porção de umidade retida. 



BOLETIM GEOGRAPIOO 

Outra conveniência dêste tipo de represamento é que a terra coberta d'água 
-prov1aõriamente é tôda plantada no verão, a aluvião é tôda utlllzada ao passo 
que no açude a aluvião fica perdida debaixo d'água . 
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Um característico que não deve ser esquecido no emprêgo da barragem sub
t.errânea é que ela aproveita bacias de captação muito pequenas de 5, 10, 15, 20, 
•uilômetros quadrados de captação que dão enxurradas de 350 mil metros cú
bicos a 1 500 000 metros cúbicos anuais, . volume que uma barragem de derivação 
:i>erde por evaporação. · 
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Numa zona em que o solo de aluvião existe em pequena proporção a bar
ragem subterrânea facilita o seu cultivo quase integral porque onde não der 
barragem subterrânea o fazendeiro fará lavouras de inverno e nos locais apro
priados para êste tipo de reprêsa êle usará cultura de verão. A ba~agem sub-
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terrânea é um açude de vazantes. O criador de gado tem nestas áreas umede
cidas um grande refrigério no verão para produzir enormes quantidades de 
forragem verde para os animais podendo ainda preparar multo feno na estação 
sêca · para as . épocas de escassez. Além do emprêgo de barragem, sob as suas 
diversas modalidades, como meio de reter águas, há, ainda, outros processos 
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lllais simples, menos eficientes, porém que servem sempre para aproveitar me
nores áreas. São os diques, as levadas, as marachas, etc. que podem favorecer 
<>S desvios de águas do córrego ou riachos para terrenos em condições de embe
bê-las para aumentar a umidade natural da terra a ponto de garantir o êxito 
de uma cultura. Os "croquis", anexos, dão uma idéia do emprêgo dêstes pro
cessos cuja aplicação depende absolutamente dàs condições locais. 

Apresentando as vantagens da barragem subterrânea e do açude de vazan
tes como meios práticos no aproveitamento de pequenas áreas, de condições 
especiais de topografia local, queremos frisar que não somos exclusivistas a 
ponto de julgar que êstes meios sejam bastantes para resolver todos os proble
mas da terra sêca. Somos de opinião que são necessárias as grandes, médias e 
pequenas barragens na luta contra as sêcas, mas que também os fazendeiros 
não .estão dando a devida importância ao processo mais simples de aproveitar 
o solo e economizar a água por meio das barragens subterrâneas, dos diques, 
das marachas, dos desvios do curso d'água, etc. que facilitam o espalhamento 
do líquido sôbre as várzeas procurando armazená-lo ho solo ou conseguir terra 
mais úmida. 

ADMINISTRAÇ~ DA FAZENDA E A CONSERVAÇAO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

Da exposição dos assuntos nas páginas anteriores ficou esclarecido que na 
condução dos trabalhos, numa base conservadora e lucrativa, é indispensável 
que exista um mapa minucioso da propriedade, um plano administrativo e a 
decisão dos ramos agricolas que serão explorados. Nas bacias de irrigação, por
que as áreas particulares são pequenas e a culturas são intensivas, o mapa é 
geral e o plano de administração será cooperativista para melhor resultado dos 
cooperados. 

Para as fazendas da zona sêca, de regime extensivo, a ·superfície ocupada 
pelo particular precisa ser grande para justificar um empreendimento de maior ' 
vulto e garantia de êxito. Neste caso o mapa ou planta da fazenda deverá con
ter os limites, cêrcas, estradas, açudes, casas, currais, pastos ·divididos, campos 
de culturas localizados nos talhões de solos apropriados, matas ou capoeiras 
separados nos trechos que não servem para pastos e nem para culturas, etc. e 
as áreas respectivas. 

Feito o mapa o prop~ietário ou administrador, que deve ser um homem àe 
bons conhecimentos práticos da profissão, habilidoso, enérgico, conhecedor do 
sertão, organizará o plano administrativo contendo o calendário das operações 
conforme os ramos agrícolas escolhidos, a relação de máquinas necessárias para 
culturas ou beneficiamento, os livros de escrituração de receita e despesa, a re
lação entre capital imóvel e capital circulante, a distribuição do pessoal de acôr
do com os serviços, a escolha dos campos de cu!turas, etc. 

E' evidente que o mapa e o plano serão organizados com cada item no seu 
lugar e a execução será parcelada, melhorando-se a organização pouco a pouco 
tendo sempre em vista facilitar os trabalhos, as operações, procurando-se manter 
a fertilidade ou melhorar a terra, aproveitar a água, evitar a erosão, distribuir 
as pastagens, não estragar as matas evitando o fogo, plantar em curvas de nivel, 
mudar as estradas nos pontos inconvenientes, etc. e aumentar a renda liquida. 

O mapa e o plano administrativo visam também programar os serviços du
rante o ano de modo a não haver períodos vagos e nem épocas acumuladas de 
serviço. Assim haverá economia de tempo e maior eficiência no emprêgo de má
quinas, aproveitamento do pessoal e rendimento do capital. 

A escolha dos ramos agrícolas a serem explorados na fazenda é decisiva na 
aplicação do plano. Temos observado que nas fazendas, do sertão, que dispõem 
de açudes. a melhor combinação de ramos agrícolas é: cana, algodão e gado. 
Estas duas culturas e a criação de gado bovino possibilitam o aproveitamento 
mais integral da fazenda, harmonizando-se entre sí, completam-se de modo 
admirável e proporciona maior rendimento ao fazendeiro. 

A cana ocupando as terras baixas umedecidas pelo açude produz a rapadura, 
alimento de largo consumo local, fornece a ponta verde para alimentar o 'gado . 
na sêca e recebe o estrume dos animais . .. 
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O algodão mocó vegeta na terra mais sêca, é produto do grande comércio e 
<leixa o caroço, alimento protético concentrado, para o gado, ou fornece óleo 
_para o sabão e torta quando industrializado. 

O gado, pastando as áreas não aproveitadas para culturas, transforma as 
:forragti.ns em carne, leite ou queijo, aumenta em número ràpidamente e auxi
lia na elevação da venda geral. 

Para a boa marcha dos serviços, durante o ano, as culturas não devem 
coincidir nas suas operações, especialmente na colheita. Neste ponto a cana e 
o algOdão são parcialmente competidoras na colheita. De janeiro a abril os tra
balhos principais são: preparo dos terrenos, adubação, plantios, capinas, comba
tes às pragas, semear capins nos pastos, etc.; de maio até setembro vêm as 
colheitas, os beneficiamentos, armazenamentos dos produtos ou moagem da 
-cana, fabrico da rapadura (que se estende até dezembro, às vêzes), descaroça
·.mento do algodão, etc.; de setembro a dezembro temos oportunidade de limpar 
o canavial, de destacar novos talhões, de reparar cêrcas, estradas, mudar o gado 
·de pastos, consertar máquinas, melhorar os veiculos e os arreios dos animais, 
-construir ou melhorar as instala~s, arrancar as plantas inúteis ocupando es
paço nas pastagens, construir açudes ou levadas d'água, etc. 

A adoção de tração animal ou mecânica nas lavouras e no transporte in
·temo da fazenda depende da escala da exploração, do capital e se há serviço 
.suficiente durante o ano para justificar a aquisição de trator ou veiculo mo-
torizado. · · 

AJ3 máquinas motorizadas para serem econômicamente empregadas devem 
-0perar, no mínimo, cem dias por ano por causa da amortização elevada do ca
pital e da depreciação rápida. A tração animal, tanto na lavoura como para 
o transporte interno com carroças, é muito barata para quem cria gado; quando . 
se trata de trabalho acelerado em áreas grandes, é preciso aumentar o número 
de bois .e de burros e nem sempre as operações podem ser executadas no tempo 
próprio. ' 

As operações exigidas na conservação de solos e contrôle da água contra 
a erosão, obrigatórias no inverno, apertam multo os serviços durante os tratos 
-culturais e forçam o administrador a ter mais tração disponível. 

A exigência de mecânico para máquinas motorizadas, a falta de peças e. o 
-custo dos combustíveis e lubrificantes devem ser discutidos e pensados na de
dsão da forma de tração a ser adotada. 

A fazenda é a célula da produção agrícola nacional, qualquer melhoramento 
Tural tem de partir dela seja da iniciativa do govêrno ou do particular. O 
<:amplexo de trabalho intelectual, mecânico e manual envolvidos nas tarefas 
de uma fazendá, o conjunto de ações combinadas durante o ano por meio de ho
mens, máquinas, solo, plantas, animais, água, ora auxiliado pelo clima, ora 
perturbado pelo fator tempo, tornam o êxito da emprêsa às vêzes problemático 
e por isso mesmo requer da administração muito esfôrço, energia, decisão pronta 
e iniciativas felizes para defender as plantas, proteger o solo, controlar a água, 
enfim para catalisar os fatôres que comandam as colheitas. Apesar de todos 
os conhecimentos adquiridos, do emprêgo dos recursos científicos, da coordena
ção dos esforços, ninguém pode, ainda, garantir o êxito porque a natureza' dita 
alterações climáticas ao seu capricho e o· mercado é muito volúvel. 

Entretanto, enquanto o homem necessitar de alimentos duas vêzes por dia 
e enquanto a ciência não conseguir sintetizar as rações diretamente, depende
remos da mãe Agricultura para a nossa sobrevivência . 

A FERTILIDADE E A SAÚDE . . 

Quimicamente falando a fertilidade do solo depende dos quatro elementos 
nobres: azôto, fósforo, potássio e cálcio que devem existir em maior dose; dos 
"infinitamente pequenos": ferro, cobre, zinco, manganês, enxôfre, cobalto, mag
nésio, boro, alumínio, etc. e da matéria orgânica constituindo a parte viva, co
loidal e ativa. 

O azôto, existindo no solo na forma solúvel de nitratos, etc., promove o cres
cimento das plantas, faz parte <;Ias células e gera as proteinas· vegetais; o fós-

:B. o. - 4 
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foro é o agente da frutificação nas plantas, do qual depende a formação das 
sementes e a reprodução; o potássio, na forma de cloretos e sulfatos, é o fator 
da saúde nas plantas, entra na formação .:la clorofila, age na fotossintese e 
tem muita importância na formação rios amidos e açúcares. 

Os compostos de cálcio têm influência na constituição das paredes' das cé
lulas, na migração do amido nas diversas partes da planta, na formaÇão das 
radicelas e neutralização dos ácidos . 

I 
O papel exercido pelos minerais infinitamente pequenos na fisiologia vege-

tal é múltiplo: êles formam enzimaá e vitaminas, produzem antídotos contra 
toxidez, aumentam ·a resistência das plantas contra as doenças, têm efeitos 
estimulantes e coloidais, auxiliam as reáções microbianas, mantêm outros ele
mentos reduzidos ou oxidados e são essenciais para a vida e o crescimento. 

A matéria orgânica, detritos, residuos em decomposição, é o traço de união 
entre o complexo inerte dos minerais e o mundo vivo das plantas. Ela ora é 
substância viva no corpo das plantas e animais ora está "morta" no solo como 
humo trabalhado pelos microrganismos que ligam os dois reinos mineral e 
vegetal. Continuamente se transformando de matéria viva a cadáver e vlce
versa, assumindo a dupla função de sintetizadora e de desagregadora, a matéria 
orgânica é o laboratório onde os micróbios reduzindo e oxidando, ajuntando e 
<lecompondo, misturando e sintetizando, com ácidos e bases, com água e com 
calor, extraem das rochas pulverizadas os elementos primários que permitem 
manter em vida constante os chamados vegetais superiores. 

O progressivo conhecimento da química do solo, os esclarecimentos da 
composição das plantas e as conquistas da investigação da nutrição humana e 
animal, trouxeram aos cientistas a conclusão de que a vitalidade dos sêres vivos 
começa na terra. 

Conseguir que uma forragem contenha proteina, hidratos de carbono, mi
nerais já é alguma coisa, porém está multo longe de ser tudo. Um homem pode 
ingerir diàriamente compostos azotados, amidos, gorduras, açúcares, sais mine
rais e ser um doente da nutrição . Habituamos a medir a grau de produtividade 
da terra pelos teores de fósforo, potássio, azôto, cálcio, aliados a um conjunto de 
propriedades físicas. Sem dúvida foi um grande passo. Mas a natureza fica 
sempre com o incógnito para, na última hora, esmagar o homem na sua sabe
doria. Há uma cadeia interdependente entre o mundo inerte dos minerais, 
a obscura população microbiana, as plantas, os animais e o homem . A terra 
forçada pelo intemperismo, pela ação microbiana e pela fome das plantas cede 
aquêles minerais que ela tem; os vegetais, na acomodação ao ambiente e to
lerância, vão crescendo com os elementos conseguidos mesmo sob o regime de 
carência parcial. 

A composição mineral do chão varia muito e poucas são as manchas de solos 
que têm os nutrientes conhecidos e desconhecidos capazes de estimular um vigor 
sadio às plantas para que estas transmitam qualitativamente aos animais e 
aos sêres humanos a infinidade de ·elementos nutritivos minerais, orgânicos e 
enzimáticos para que a complexa estrutura biológica humana tenha uma nutri
ção fisiologicamente perfeita. 

E' por esta razão que encontramos ali, acolá, homens e animais sofrendo 
de anemias aparentemente inexplicáveis, raquitismo sem uma causa evidente, 
eáries, deficiências de reprodução, cegueira, etc. que os cientistas nos ensinam 
serem parcial ou totalmente causados pelos alimentos incompletos, deficientes, 
obtidos de plantas crescidas em solos pobres originalmente ou depauperados 
pela falta de medidas conservadoras da fertilidade . Informam-nos os investi
gadores que o ferro, o. cobalto, o manganês, o cobre, em porções infinitesimais 
nas plantas corrigem as anemias nos animais. 

Nem todos os solos contêm êstes elementos e o confinamento resultante do 
aumento da população subordina a nutrição do animal à qualidade da ração 
que êle pode obter. 

A leguminosa colhida em terreno fértil é mais nutritiva do que aquela obtida 
em solo pobre. ' 

As plantas dependem qualitativàmente do solo e elas fornecem quase 100% 
dos alimentos consumidos pelos animais e 60% da ração humana. 
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A Dra. Abbott comprovou que existia intima correlação entre as crianças 
anêmicas, a "doença do sal" do gado e a deficiência do cobalto, ferro, cobre na 
terra em que eram cultivaqos os alimentos para estas pessoas e animais. 

O químico Charles Schnabel, estudando o poder nutritivo das gramíneas 
novas, descobriu que a aveia, o trigo, a cevada com dezoito dias de idade, segadas 
e secadas, formam um feno contendo mais de 25% do pêso em proteínas, mais 
de 10% do pêso em sais minerais e é o mais rico alimento em vitaminas até 
hoje conhecido. 

Os oito membros da familia Schnabel alimentam-se durante 3 anos com 
êste feno e nenhum dêles tem um dente cariado enquanto 90% dos meninos da 

· escola têm um ou mais dentes estragados. Durante dois anos foram percorridos 
centenas de milhas de solos americanos e os exames revelaram que somente 
2% da â'4!a estudada era suficientemente fértil para reproduzir êste extraordi-
nário feno de aveia. · 

·Experiências rigorosas em Wisconsin provaram que a vaca recebendo uma 
;ração completa de alimentos cultivados em solo fértil ou adubado fornece leite 
contendo 500 microgramas de vitaminas A por litro. O leite do mesmo animal 
com forragem de terra fraca não contém a metade dêste teor de vitaminas. 

As hortaliças e as frutas são excelentes fontes de vitaminas e minerais 
<quando cultivadas em solos adubados cientificamente e serem pouco mais do 
.que bagaço e âgua quando crescidas em solo depauperado, sem cuidado. 

A deficiência em câlcio e fósforo, em terrenos arenosos ou ácidos, causam 
:a osteomalâcia ou cachexia nos animais. O bócio é outro exemplo de doença 
:resultante da falta de iodo. 

Enfim, os alimentos deficientes obtidos em solos empobrecidos diminuem 
:a resistência do organismo humano dando vitória às doenças infecciosas. 

Apesar de ainda não se conhecer tudo sôbre nutrição, sabemos entretanto 
.hoje muito mais do que sabiamos anteriormente e os cientistas já afirmam 
sem hesitação: "a nutrição começa no solo", "'somos o que comemos", "a terra 
.pobre empobrece a gente, a gente pobre . empobrece a terra; uma e outra se 
·empobrecem cada vez mais. 

Os agrologistas já separaram, até hoje, mais de 20 elementos que raramente 
.coexistem 

1 
no mesmo local e dai surge a necessidade da correção ou comple

.mentação dos elementos faltantes. Muitos dêstes são do grupo dos "infinita
·mente pequenos" ou que em doses minimas no solo são estimulantes, catali
'sadores ou provocadores de enzimas especiais, hormônios ou vitaminas nas 
plantas. · 
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A Geografia Agrária no Quadro. 
da Ciência Geográfica* 

Introdução do tra})alho "La Plana 
dei Sele" - Memorie di Geografia 
~ica - Vol. I - Anno I 

Lugllo/Dlcembre, 1949, Napoll. 
Prof. ELIO MIGLIORINI 

1 - A Geografia Agrária: sua evolução histórica e objetivos .principais. 
No vasto campo da Geografia Econômica a Geografia Agrária, vem assumindo, 
nestes últimos tempos, sempre maior importância, como se verifica seja pela 
existência de numerosos trabalhos que a consideram em seu desenvolvimento 
metódico, seja pelas copiosas pesquisas analíticas e sistemáticas efetuadas em 
várias fontes. 1 A importância que ela adquire é também colocada em -evidência 
pelo fato de que alguns dos aspectos tratados, como por exemplo, a avaliação 
da produção e suas eventuais modificações, a maior ou menor conveniência de 
certas culturas, a influência dos mercados, têm uma importância não somente 
teórica, como também prática.• 

O campo de estudo dêste ramo da Geografia Econômica, que tende cada vez 
mais a assumir caracteres diferenciados, se apresenta -interessante porque a. 
indagação geográfica da atividade .agrária permite a possibilidade de avaliar, 
não sómente as influências do ambiente fisiográfico, mas também a configuração 
do solo, sua estrutura, situação, exposição, clima, como ainda a ação exercida 
pelo homem na escolha dos sistemas de utilização do solo, nas categorias de 
empreendimentos agrícolas, etc., de modo que se avalie bem, junto aos fatôres 
espaciais e naturais, as influências históricas e econômicas que contribuem para. 
tomar variada a paisagem agrária. 

Entre aquêles que formularam os primeiros fundamentos científicos para 
a Geografia Agrária, podemos considerar Pietro Cuppari de Messina (1816-70), 
insigne agrônomo e economista rural, a quem se deve o trabalho Introduzione 
allo studió della Geografia Agraria (in "Giornale Agrado Toscano", XX, 1846, 
pp. 3-35 e XXI, 1947, pp. 3-32 e 110-34,2 •1

• o qual, todavia, não teve o seguimento 
e a influência que o autor certamente esperava. 

Idéias precursoras neste campo, encontramos expostas também em muitos 
outros autores do século passado, como Melchiorre Gioia (1767-1892), Carlo Catta
neo (1801-69), Steffano Jacini (1827-1891), mas foi especialmente na Alemanha.
na Suíça e na França, que se afirmou a tendência de fazer da Geografia Agrária, 
senão propriamente um ramo autônomo da ciência geográfica, pelo menos uma. 
das repartições da Geografia Econômica. · 

• Traduzido do italiano por Alceo Magnanlnl, funcionário da Divisão de Geografia do 
C .N.G. 

1 'Uma sintese bibliográfica •para o decênio 1934-44 reµne 949 publlcaç6es (das quais 24 são 
Italianas) relativas à Geografia Agrária (cfr. A. Slevers, Schri ftum zur Landlichaft sgeographie . 
.i.11 Ueberblick ü ber daa letzte Jahrzehnt. Berlchte zur Raumforschung und Raumordnung. 
Llpsla, Koehler Verlag, 1944, p. 64) . Para os anos seguintes, pode-se consultar a s!ntese 
çritlca de R. Luetgens no ''Geogr. Jahrbuch" (L, 1935, pp. 160-3 e 240-3) . 

• Ctr. p. e. o recente volume de A. Cheval'ler, Révo!ut íon en agricultur e (Paris Presses 
Unlversitalres, 1946, p. 360). no qual·· o autor. depois de ter estudado as caracter!st!cas do 
regime agrlcola na Rússia e nos Estados Unidos, propõe algumas reformas na agricultura 
francesa. - Para a Grã Bretanha, onde se manifesta cada vez mais a tendência para uma 
economia planificada, a contribuição prática fornecida pelos estudiosos de Geografia Agrária. 
foi ingente; cfr. Discussion on. the geogr. aspects of regional planning ("Geogr. Journal", 
XCIX, fevereiro 1942, pp. 61-80). - Também na Alemanha as pesquisas de Geografia Agrária 
procuram, na maioria dos casos, indicar melhoramentos poss!vels para as atuais condições 
agr!colas. 
- • bis) Devo a informação . ao colega Prof. D. Grlbaudl, que prestou, a respeito, uma 
comunicação ao Congresso Ge<>grá!lco Internacional de Lisboa (1949) • 



• TRANSCRIÇÕES 1073 

Uma breve resenha dos principais escritos de caráter metódico, aparecido 
nestes últimos anos, nos permitirá conhecer quais sãos C1s objetivos principais 
nas pesquisas de Geografia Agrária. 

Pertencente à economia em geral, mas tendo, não obstante, importância 
no campo da produção agrária e industrial, temos a teoria de J. H. von Thünen 
(1783-1850), o qual isolou um dos fatôres que concorrem para determinar o 
custo da produção, isto é, as despesas inerentes ao transporte e representou 
gràficamente sua importância mediante uma série de circulos concêntricos.• 
li.:le imagina que um estado, tendo figura circular e estando isolado dos outros por 
densas matas, ocupe uma planicie uniforme, destinada às culturas. No centro 
do estado, está a cidade consumidora, que absorve os produtos agricolas e, 

1 por sua vez, fornece prqdutos industriais para a zôna rural. Os sistemas agrí
colas tendem a se distribuir em circulos ou faixas concêntricas. A faixa mais 

,interna produz gêneros deterioráveis (hortaliças, frutas, flores, leite) e o cultivo 
é realizado de maneira intensiva, utilizando os adubos fornecidos pela cidade. 
A segunda faixa é destipada à silvicultura (dado que a madeira tem baixo valor 
especifico e o transporte incide fortemente sôbre o seu preço). Na terceira faixa 
a agricultura está fundada na rotação das culturas dos cereais e da batata (Óu 
da beterraba); também 'podem ser cultivadas plantas forrageiras. Na quarta 
faixa é aplicada a rotação das culturas e das pastagens. Na quinta é adotado o 
sistema dos .três campos, baseado no repouso do solo cada três anos e na rotação 
das culturas nos outros dois anos. Por fim, na sexta faixa, aproveita-se a criação 
do gado. Depois destas seis faixas, pratica-se somente a caça. 

Numerosas aplicações desta teoria, relativamente ao que se pod,e chamar 
o "fator mercado", foram apresentadas, especialmente no campo da localização 
das indústrias, para as quais o sitio de produção, em r-elação ao local de venda, 
é um fator de importância decisiva, ainda mais quando as matérias primas são 
pesada:s. Note-se que é necessário levar em consideração o transporte, também 
na produção agricola. Uma economia que se amolda a estas exigênciaf!, ma.is 
por causas orográficas e climáticas que econômicas, verifica-se, por exempIO, 
na região alpina, onde as encostas são por vêzes rispidas. Ali, a intensidade das 
culturas tende a diminuir, para o alto; em redor das aldeias se pratica uma 
agricultura intensiva, com pomares, hortas· e vinhedos; um pouco afastada 
das casas, achamos uma agricultura extensiva (prados), associada com a criação 
do gado, enquanto mais acima, freqüentemente separadas da mata, encontra
mos as áreas reservadas às pastagens. Esta última zona conserva quase intac
tas as caracteristicas originais, enquanto as outras foram em vários graus 
modificadas pelo homem. Numerosas outras aplicações desta teoria foram feitas 
no campo da Geografia Econômica; assim por exemplo Obst mostrou a impor
tância da tepria de von Thünen para a cultura do trigo. Um outro exemplo 
seria encontrado na variada economia (horticultura, fruticultura, cerealicultura, 
criação, etc.) das regiões circundantes ao pôrto de Nápoles. 

Mais recentemente, uma nova aplicação da teoria de von Thünen no campo 
agrário foi apresentada por Waibel, tomando como exemplo o altiplano (meseta 
central) da Costa Rica.• Nêle, é possivel distinguir-se uma série sucessiva de 
faixas agrárias. A primeira é dedicada à cultura intensiva do café, efetuada em 
pequenas propriedades. A segunda, que cinge a primeira, serve ela própria à 
cultura do café, mas associada à cana de açúcar, a qual .origina um produto que 
não é refinado; como cultivos secundários, encontramos a do milho, da mandioca 
e do abacaxi; existem, não obstante, recintos para a criação de gado (potreros). 
Numa terceira faixa, que conta com maior desenvolvimento ao longo das encostas 
meridionais dos vulcões e na parte ocidental do altiplano central, prevalecem 
pequenos campos separados por sebes ou por cêrcas de arame farpa.do; produ
zem-se cereais, plantas de tubérculos, ou então se cria gado para a produção 
de laticínios. Na quarta faixa pratica.-se, ainda hoje, um sistema primitivo de 
agricultura, abatendo-se por rotações a mata e cultivando-se, no terreno assim 

3 Sôbre o trabalho de von Thünen, cfr. U. Toschi, Cor&o di 'geografia economica generale, 
Firenze, Bar!, Macr!, 1948, pp. 194-208. 

' L. Walbel, A teoria de Von Thünen sôbre a influéncia da distancia do mercado rela
ti1lamente 4 utiliaiaçllo da terra. Sua apUcaoao a Costa Bica. "Revista Brasileira de Geografia"~ 
X (1948), pp, 3-32. 

.. •. 
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obtido, milho, feijão, bananas, cana de açúcar. A faixa mais externa é finalmente 
destinada à criação do gado, que se efetua de modo extensivo nas encostas volta
das para o mar. 

A teoria de von Thünen, que revela a distribuição dos sistemas agrários em 
círculos concêntricos, resulta, portanto, de notável importância também no campo 
da Geografia; ela, de fato, demonstra: 1) que em dois lugares iguais em condi
ções naturais, a utilização das terras pode ser diferente, excluindo o determinis
mo geográfico; 2) que o fator principal ·que determina os tipos de utilização da 
terra consiste na distância entre a região produtora e a região consumidora; 
3) que os sistemas agrários e os tipos de agricultura têm grande importância 
para a Geografia Agrária, porque determinam, seja o aspecto da paisagem agrá
ria, seja a sua estrutura econômica e social. 

Em seguida, ligando-se à obra de von Thünen, também A. Weber (1902) 
insistiu sôbre a importância que têm os preços das produções para a localização 
dos fatos que entram no campo da Geografia Econômica. 

Um rumo diferente é aquêle que foi seguido por T. H. Engelbrecht (1854-1934), 
o qual estudou a localização das plantas cultivadas e dos animais úteis ao homem, 
cuidando não somente das suas distribuições absolutas, mas também da delimi
tação das zonas mais importantes dos diversos produtos.e 

:ftle distingue sôbre a Terra várias "Landbauzonen'', como a zona tropical 
-do arroz, a zona subtropical da cana de açúcar, a do algodão, a do milho, a do 
trigo de inverno, e ainda a do trigo de verão, da aveia e a da zona subártica, 
onde é ainda possivel o cultivo dos cereais. ~e chega, assim, a uma conclusão 
muito mais aprofundada da produção·, porém se trata de um estudo prevalente
mente descritivo, que em parte é obtido da economia e da estatística agrária. 

O suiço H. Bernhard (1888-1942) foi o primeiro a sustentar, muitos anos 
antes de Faucher e demais, a oportunidade de considerar a Geografia Agrária 
eomo um ramo autônomo da ciência geográfica, considerando-a separada da ' 
-Oeografia Econômica; seu objetivo seria o estudo das diferenças espaciais dos 
eultivos do solo e respectivas causas ("Lehre von den rãumlichen Untersehieden 
<ler Bodenkultur und ihren Ursachen") , o que faz parte dos argumentos das 
ciências agrárias (fornecedoras dos fatos a estudar) , · com a diferença que na 
-Oeografia Agrária, o desenrolar dos estudos é feito com método geográfico .• 
"Técnica e economia da agricultura, assim como histórico-agricola, acham-se em 
pleno domínio das disciplinas agrárias . (Landwtrtschaftslehre). 

Deve-se a A. Rühl (1882-1935), mais um passo adiante, no sentido de se 
determinar melhor o campo da Geografia Agrária, com sua consideração de 
que ela é uma disciplina eminentemente dinâmica: mais ainda, à luz da deter
minação explicativa da localização dos produtos, sua direção seria a do estudo 
-da paisagem agricola, considerada nas suas diversas manifestações como um 
organismo vivo. Tratando da Austrália, êle mostrou claramente quais as ener
:gias dinâmicas que podem dar um cunho particular a uma região agrícola.• 

Mas, entre os autores alemães, foi sobretudo L. Waibel (1888-vivo) quem 
procurou determinar, mais do que qualquer outro, o objetivo e as tarefas da 
·Geografia Agrária . As suas idéias se prendem a esta tendência, exposta clara
.mente no folheto Der Wtrtschaftsraum (Colônia, 1933) e seguida por alguns dos 
maiores geógrafos alemães (como Schlüter, Credner e Lütgens); segundo tal 
·tendência, a Geografia Econômica deve estudar a essência e as características 
.da paisagem econômica (Wesen und Etgenschaften der Wirtschaftsrãume), antes 
mesmo que a distribuição dos produtos, como se faz geralmente, ou mais que a 
atividade humana, como procurou fazer, por exemplo, Friedrich, quando de~r
minou uma série de graus de atividade econômica, sempre mais complexas, desde 

• Dentre as várias obras de grande vulto, nos anos précedentes, é de se ver em Engelbre-
•cht o artigo resumido (acompanhado por um mapa colorido) Dte Landbauzonen. der Erde 
(Gotba, Perthes, 1930, Miscellanea Wagner, pp, 287-97) . - Para o trabalho dêste autor cfr. 

:L. Walbel, Das geogr. Lebenswerk von T . H. EngeZbrecht, ln "Geogr. Zeitschritt", 41. 0 (1935) , 
pp. 169-80. . 

• H. Bernhard, Die Agrargeographie al8 wi!sensch. Disei pZin. "Petermanns Mittellungen", 
11115, pp. 12-8, 119-103, 173-83,· 212-14. :1.: de se ver, especialmente, o parágrafo sõbre as bases 
da Geografia Agrária como disciplina cientifica e sõbre o histórico da Geografia Agrária. 

• Notável interêsse metódico, encontramos principalmente no trabalho: Das Btat1dort
:P1"oblem '" ·der Landwirt11chaft11geographie (Berlim, 1929), no qual êle trata com grande pro
:fundldade, empregando método naturallstico, dos problemas da localização. 
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os povos recoletores e caçadores até a moderna atividade industrial. No espaço, 
os fatos não são isolados, mas em conexão recíproca, e maiores ou menores podem 
ser as modificações produzidas pelo homem, modificações essas que podem ser 
estudadas em sua evolução histórica, ou estudadas em suas recíprocas correlações 
entre o espaço modificado e o agente modificador.• 

Para Waibel, a Geografia Agrária faz parte do campo da Geografia Econô
mica; ela não é mais do que a Geografia das plantas cultivadas e dos animais 
úteis, não havendo necessidade de invocar para isto, um método e um campo 
de estudo particulares.• 1Ue considera a agricultura não tanto pela sua importân
cia econômica, como por fornecer um aspecto à paisagem (Erscheinung der 
Erdoberfliiche). A paisagem agrária torna-se o objeto principal da indagação 
econômica, que vem assim, assumir uma característica dinâmica-ecológica. 
Waibel entende, portanto, que Landwirtschaftsgeographie é "o aproveitamento 
regular do solo com o fito de conseguir produtos vegetais e animais", aproveita
mento que imprime aspectos particulares à superfície terrestre. 1º 

Waibel traça um quadro completo do ·campo de estudo da Geografia Agrária. 
E' necessário considerar primeiramente, - e é esta uma parte que se deve aceitar 
como propedêutica -, os fatôres naturais e humanos, cujos dados são fornecidos. 
:gela Pedologia, pela Biogeografia e pela Ant;i-opogeografia. 

A Geografia Agrária tem, para Waibel, 3 campos determinados: o estatístico, 
o ecológico e o fisionômico. 

O primeiro campo (estatístico), não é senão um estudo, com auxílio de mapas 
e perfis, da distribuição das plantas cultivadas e dos animais domésticos. t.';le 
tende a individualizar a área das diversas culturas e o número de cabeças de 
gado, como também os valores relativos da intensidade da produção e do rendi
mento, problemas que já Engelbrecht tinha procurado tratar de maneira profunda. 
nas suas "zonas de cultivo", mas que não são exclusivos da Geografia Agrária. 

o segundo campo (ecológico) consiste no estudo das relações recíprocas 
entre os diversos fatôres naturais (como clima, terreno, irrigação, mundo bioló
gico) e humanos nas várias formas de economia e empreendimentos (levando-se 
em conta os diversos sistemas de uso e aproveitamento);. formas de economia, 
que constituem organismos vitais (Legensgemeinschafte) bem individualizados 
são, por exemplo, as plantações, a ·horticultura, a agricultura com enxada, etc. 
Ainda êste estudo, dos problemas causais, não é exclusivo da Geografia Econô
mica. 

Por fim, o terceiro campo (fisionômico), algo mais importante, cuida do 
estudo das paisagens agrárias (isto é, das paisagens que são determinadas pela. 
economia rural), com o objetivo de determinação de uma tipologia regional. 
A Geografia Fisionômica tende, por isto mesmo, a individualizar as diferenças. 
ambientais da economia rural, a localizar-lhe as formas, a explicar-lhe as causas, 
a conseguir uma representação sintética. E' oportuno determinar primeiramente 
a existência de uma série de formações ou tipos geográfico-agrários (Wirtschats
formationen), em analogia com as formações vegetais da fitogeografia, por 
exemplo: territórios frutícolas, hortícolas, rizícolas, cerealícolas, de criação ovina, 

8 Kraus diz: "A unidade que se determina entre os agentes modificadores e o espaço 
modificado, constitui a esst'!ncla do espaço econômico. Ela exprime, ao mesmo tempo, o as
pecto fisionômico externo e a paisagem "Interna", cujas conexões são, quer de natureza orga
nizativa, quer de vizinhança espacial, e por Isto, é antes de ordem econômica que de ordem 
geogré.!lca". Ambiente natural e social, geografia das emprêsas econômicas, e das respectivas 
sociedade humanas, consideradas como fenômeno econômico-social, são .reunidas na expressão· 
"espaço geógráflco". Um exemplo dêste espaço geográfico, que não possui limites precisos, 
foi dado por KraU:s, servindo-se das estepes canadenses cultivadas com trigo. Divergindo· 
do "Wírtschaftsraum", o "Wirtschaftsgebiet" se refere, ao invés, a unidade politica. 

• Walbel prefere falar de "geografia da economia agrária" (Landwirtschaftsgeographíe), 
enquanto Bemhard usa propositalmente o têrmo Agrargeographie (Geografia Agrária). 

10 Um bom resumo do pensamento de Walbel do qual me servi, tendo ainda presente o 
trabalho Problem der Landwirstschaftsgeographie, aparecido no "Verhandl. und · wlss. Abhandl. 
des 25. Deutschen Geographentages zu Bad Nauchelm", 1934, pp. 100-17. - é exposto clara
mente por U. Toschi, Oggetto e compiti della Geografia Agrária, ln "Temi d i geografia eco
nomlca". Bari, Me.cri, 1938, pp. 15-32. Cfr. também segunda ed., Bari, 1942, pp. 29-54. E, mais 
recentemente, no Corso di geografia economica generale, cit. Uma distinção análoga dos vá-
rios campos da Geografia Agrária, tinha sido feita, antes da de Walbel, por R. Krzymowsky,. 
no "Landwlrttschaftllches Jahrbuch" (Díe Agrargeograp'/Ke, L., 1917, pp. 407-31). · 
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de criação bovina, etc; 11 a reunião dêstes territórios forma as regiões agrárias, 
caracterizadas pela coexistência de alguns tipos bem definidos. :mste, é verdadei
ramente o fim da Geografia Agrária."' 

A fim de esclarecer a importância que tem o estudo dos tipos geográficos 
(Wirtschaftsformationen), compreendido na sua significação ecológico-fisionô
mica, ou seja com referência ao modo de manifestação das diversas formas de 
economia na paisagem, em relação com as formas de aproveitamento, com os 
tipos de empreendimentos e com os fins a- que se destina a produção, Waibel 
fornece um exemplo com a cultura do café, do qual se considera usualmente a 
distribuição geográfica dos pés, a quantidade das produções e as variações destas 
no tempo, enquanto pouco se cuida das formas econômicas e dos tipos de 
cultivo; o que, entretanto tem maior influência na determinação do aspecto da 
paisagem. 

O fato que importa, principalmente, não é a distribuição mundial da cultura 
do café e a produção nos diversos países, mas sim, a paisagem cafeicultora 
(Kaffebaulandschaft), com todos os aspectos que estão em conexão com a cultura. 
Somente a observação direta permite um estudo geográfico aprofundado. E' 
oportuno, como ponto de partida, examinar o "caf etál", isto é, a menor unidade 
espacial (Nutzungsflãche) que possamos individualizar, destinada à cultura qo 
café. Ao conjunto de outras unidades espaciais do gênero, denomina-se uma 
"for.mação econômica'', ou seja, um tipo geográfico-econômico que é levado em 
<:onsideração por advir da compressão dos diversos produtos e das diferenças 
que se apresentam nos diversos países. 

A paisagem ·cafeicultora da América Central compreende, além dos "caf e ta
les", também os chamados potreros, que são superfícies destinadas aos pastos 
artificiais, nos quais os animais de tran"sporte encontram sua alimentação; a pai
sagem é completada pela existência de milharais, que servem para a alimentação 
·humana, e pela presença de uma organização industrial, que serve para realizar 
tôdas as operações preliminares, necessárias à preparação do café para a expor
tação nos mercados mundiais. :m&te é o quadro que se nos apresenta na América 
Central, onde o clima é bastante úmido. Pelo contrário, no Brasil Central, onde 
o clima é bem mais sêco, a forma de aproveitamento representada pelas planta
ções, resulta num conjunto mais extensivo. Há, ainda, diferença com a América 
Central pelo fato de que, em conexão com as diversas latitudes e com a maior 
altitude, faltam árvores de sombreamento; tal fato, em verdade, é devido à 
escassez da mão de obra, <rue faz com ·que a escolha das variedades de café 
seja menos cuidadosa. Características ainda diferentes, apresenta a _economia 
e a paisagem cafeicultora nas cultivações indígenas das :(ndias Holandesas e da 
Africa Oriental. 

Para explicar estas diferenciações, basta levar em consideração que, enquanto 
as plantações de Pôrto Rico, Salvador, Costa Rica, etc., estão no máximo a.100 
quilômetros do ·litoral, as do Brasil distam centenas e centenas de quilômetros 
do pôrto de Santos, que é alcançado depois de se superar uma elevada cadeia 

11 As caracterlsticas fundamentais das formações agrárias (que as diferenciam das for
·mações espontâneas) são, segundo Toschi: no plano horizontal 1) o confinamento exato e 2) 
a geometr1zação; no plano vertical 3) a tendência à terraplanagem do solo e 4) a homogenei
dade de altura das plantas. Formações italianas são, por exemplo, o sitio, o latifúndio, a 
horta, o jardim. 

11 Toschi distingue, com maior. clareza que Walbel (o qual identifica às vê~es formação 
com tipo) , formas, formações e tipos econômico-rurais. 

Uma "forma" de economia rural é caracterb:ada pelas formas econômico-técnicas (organi
zação econômica do empreendimento, finalida,ll.e da produção, etc.) e pelas formas técnlco
agrárias, ou seja, agronômicas (preparo do solo, emprêgo da mão de obra, fertilizantes, má
quinas, irrigações). As primeiras são ditas por Waibel Beitriebsformen (formas de proprie
dades), as segundas, Betriebssystemen (sistemas de_ exercício ou sistemas técnicos). As "for
mas econômicas" refletem-se na paisagem, constituindo "formações econômicas", em analogia 
com as formações vegetais espontâneas. 

"Tipo geográfico" é, ao contrário, um têrmo genérico. As formas econômicas podem re
petir-se em alguns lugares na terrii, de maneira a determinar uma série de tipos econômicos. 
Também as formações econômico-rurais podem-se agrupar em tipos geográficos. 

Talvez fôsse mais oportuno ter distinto da Geografia Agrária (que, mais prõprlamente, tem . 
a função de estudar a paisagem agrária), o exame das formações agricolas Wirtschftsfor
•mationem), que se entende como resultado das ações humanas, ao determinar a distribuição 
dos fatos agrlcolas e das suas caracter!stlcas culturais, sociais, econômicas. Cf:r. K. Troll, , 
.Die AlJ11Dirtschaft der mitteleuropãischen Gebirge ais Forschungsgegenstand der Landwirts
chaftsgeographie. "Berichte zur Deutschen Landeskunde", IV, 1944, pp. 5-13. 
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costeira. A localização interna é devida, principalmente, à existência da fértil 
"terra-roxa"; caminhando para o interior, a distância aumenta e as çulturas 
tendem a tornar-se cada vez mais extensivas; entra, portanto, em jôgo a "lei de 
von Thünen", a · qual deve ser tomada em conta para determinar a maior ou 
menor conveniência do cultivo, em relação às despesas de transporte. Em con
traposição, na Colômbia, verifica-se que o café é cultivado de· maneira intensiva, 
mesmo a 800 e 1 000 quilômetros do litoral, porque pode ser transportado com 
poucas despesas, utilizando-se a grande artéria fiuvial constituída pelo rio 
Madalena. 

No que se refere à distribuição mundial, a produção de café está localizada 
com 91% na América, com 7% na .\sla, e com 2% na Africa. Como se explica 
esta localização? Sôbre ela influi, em primeiro lugar, o consumo que, em tempos 
normais, é cêrca de 47% na Europa e 48% nos Estados Unidos e Canadá, isto é, 
cêrca de 95% nos países situados ao longo do Atlântico. Na Asia, pelo contrário, 
houve grande desenvolvimento na cultura do chá, cuja fôlha serve para preparar 
a bebida mais comum nos paises monsônicos. As plantações de cacau encontra
ram mais aplicação na Africa que na Asia, dado que, neste último continente, 
se prefere atualmente reservar o espaço cultivável para as plantas que encontram 
mercado localmente, como por exemplo a cana de açúcar e o tabaco.,,. Mali, nem 
sempre é fácil explicar a localização dos diversos produtos; existem causas físicas, 
econômicas, históricas, políticas, que devem ser levadas em consideração " e 
simultâneamente com as observações diretas, é necessário também considerar os 
dados históricos. A Geografia Agrária tem, portanto, um campo de estudo muito 
complexo e extenso, ao contrário da economia agráda, que é llmitada ao estudo 
de cada empreendimento, em si, e ao estudo da avaliação das respectivas rendas. 

, Dado o caráter jovem de suas economias, os países extra-europeus e, de 
modo particular, os tropicais, prestam-se bem a êste gênero de estudo, 10 porém 
um método similar também pode ser apllcado aos nossos países de civilização 
mais antiga. Assim, na Renânia, foi possível determinar-se diversos tipos geográ
ficos (Wirtschaftsformationen), em relação com as diversidades de cllma, de ter
reno, de condições histórico-jurídicas, de situação com respeito ao transporte 
e consumo, como sejam, por exemplo, os vinhedos do Reno e do Moselle, as super
fícies elevadas do Eifel com economia extensiva, as hortas das encostas cobertas 
de lOss na zona de "pedemonte", entre Bonn e Colônia. 

Outros exemplos, acompanhados por sugestivos mapas, ilustram a zona de 
Birkenfeld. Waibel mostra como as condições mudaram desde o século XVIII, 
em seguida à introdução de novas culturas (batata,, nabos e plantas medicinais), 
as quais permitiram uma mais intensa adubação e mais abundante colheita. 
Todavia é possível, ainda hoje, descobrir a existência de um sistema mais antigo 
de cultivação, no qual existiam zonas destinadas contemporâneamente aos mes
mos produtos (Zelgen) , onde se processava uma rotação coletiva; é, mesmo, 
possível determinar a extensão das zonas intensamente cultivadas e adubadas 
(Dungland). Também a rêde das estradas campestres tem sido intei~amente 
modificada, em conexão com as novas culturas, de maneira a impedir o livre 
trânsito pelos campos. Waibel demonstra que tais pesquisas, conduzidas sob o 
ponto de vista fisionômico-ecológico, podem completar e esclarecer os dados que 

,,. Observações interessantes sôbre os vários tipos de plantações, além de Waibel, devem-se 
a Credner (W), Ueber Weaen unà Begrllf der Plantage unà P/lanzung. "Zeltschritt für Erdkund", 
IX (1941, .pp. 371-6. :t de se ver, ainda de Credner, o artigo: Typen der Wirtacha/tlan/Ulc'h.ajf 
auf àen Groaaen Antmen ("P\ltermanns Geogr. Mlttellungen, LXXXIX (1949), pp. 1-23, mapa), 
no qual o autor tenta empregar um tratamento fisionômico-ecológico, considerando o tipo 
de paisagem agrArla, a distribuição e a evolução dos principais produtos tropicais. 

16 A lmportlncla do desenvolvimento histórico para determinação da variada economia 
nas colônia.e espanholas, lnglêsas, francesas e norteamerlcanas da América Central. foi estudada 
por. W. Gerllng (Wirtachaftsentwic1dung unà Lanàaohftawanàel auf àen weatinà'8c'h.en Inseln 
Jama'1ca, Haiti unà Puerto .Rico. Publicação da Universidade de Würzburg. Friburgo em Brlsgo
vla, 1938). que foi noticiada no "Boll. Soe. Geogr.", 1939, pp. 453-4. ate traça um quadro 
lntere11Sante do andamento das culturas nas diversas épocas, explicando as causas das variações. 

u Veja-se, por ex411mplo, o estudo de G. Pfelfer sôbre a Califórnia setentrional (Die· 
r4umliche Gliederung der Lanàwirtacha/t in n<5ràlichen Kaliforn'6n. Llpsla, Hlrt, 1936), que 
é lntereBB&nte também sob o ponto de vista metódico, citado- por U. Toachl, no "Boll. aoc .. 
Geogr. " , 1937, pp. 351-2. O autor, seguindo Walbel, procura determinar e descrever os prin
cipais tipos geogràflcos: territórios frutlcolas e vlnlcolas, territórios hortlcolas, compreendendo 
os terrenos, Irrigados, com cultura algodoeira, oultura de beterraba, arrozais, territórios 
cerealicultores, territórios de criação ovlna e bovina. 
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se obtêm da Geografia Agrária, a qual tem em mira, mais do que outra coisa, 
a ilustração das características de cada empreendimento e de suas· respectivas 
economias. 

O estudo das pequenas unidades espaciais (Nutzungsfliichen) é feito de 
maneira a determinar a respectiva fisionomia, a fUI].ção, a situação, as co.ndições 
jurídicas e de propi'iedade e, sobretudo, o desenvolvimento histórico (tomando-se 
em consideração, por exemplo, que a introdução da batata pôs de. lado, em 
aígumas zonas da Alemanha, o aproveitamento da criação de gado, enquanto 
entre nós, especialmente na planície paduana e nas regiões pré-alpinas, a 
introdução do milho relegou para segundo plano os cereais de menor produção). 
Outros exemplos de aplicação de semelhante método com tratamento fisionômico
ecológico em países de civilização antiga,. com o objetivo de chegar à determinação 
de uma série de tipos geográficos, tem dado resultados interessantes; bastará 
citar as pesquisas de Bernhard no cantão de Zurig, as de Welte na Sardenha e 
de Marcelin sôbre a França meridional."' 

Da mesma maneira, ao considerarmos a criação de gado, podemos também, 
seguindo Waibel, classificar diversos tipos no tempo e no espaço. 11 o tipo mais 
elementar, no qual tem predominância os fatôres físicos e biológicos, encontra
mo-lo entre os indígenas da América setentrional (no tempo em que os europeus 
apareceram) e entre os antigos lapônios; na verdade, os pequenos grupos· huma
nos não fazem outra coisa do que acompanhar o gado nas suas deslocações 
sazonais. O nomadismo é praticado pelos grupos com estrutura social mais 
complexa, visto que, a par com os elementos biológicos (gado e pastagens) e 
fisicos (clima estépieo), os fatôres humanos adquirem maior importância. A 
associação entre a criação e o cultivo dos campos, característica da agricultura 
européia, origina um tipo ainda mais rico em fatôres humanos, com aproveita
mento variado, que vai dos pastos permanentes às zonas alternadamente cultiva
das e deixadas ao pastoreio ou aos cercados, cinde os prados artificiais são 
reservados para a criação. Em épocas passadas, nos nossos países mediterrâ
neos, prevalecia uma criação nômade de porcos e cabras que permitia o aprovei
tamento de todos aquêles terrenos que pouco se prestavam para o cultivo. No 
decorrer dos tempos, a criação foi..:se associando à cultura dos campos. e, em 
certos casos, foi-se especializando e intensificando nos terrenos irrigados. Fora 
da Europa, nos países de colonização recente, e especialmente no hemisfério 
meridional, 18 difundiram-se as formas de criação de um tipo. diverso, extensivo, 
que se desenvolveu nas terras pouco habitadas e ainda não aproveitadas; êsse 
tipo necessita de meios de transporte aperfeiçoados, dado que a produção é 
destinada a fazer. frente às necessidades dos países superpopulosos, em cçi.rne 
e lã. 

Na França, a Geografia Agrária tem tido recentemente um grande desenvol
vimento,' o que tem possibilitado o aparecimento, seja de trabalhos metódicos 
(sobretudo por intermédio de Faucher), seja de .numerosas pesquisas históricas 
e sôbre o terreno (principalmente por parte de Bloch e de Dion) . 

D. Faucher"' acredita que é oportuno distinguir a Geografia Agrária, da 
Geografia Econômica da agricultura. Esta última tem por objetivo o estudo da 
distribuição (repartição) das culturas no mundo, o conhecimento das respectivas 
quantidades (volume), as respectivas aplicações e intercâmbio; é, pois, uma 
geografia quantitativa, que tem por base a estatística. 

A Geografia Agrária deve ser, pelo contrário, uma geografia prevalentemente 
qualitativa e sintética: "elle vise les formes d'activités qu'engendrent les cultures 
et toutes les oeuvres inscrites dans le milieu géographique en fonction de cette 
activité; elle décrit les genres de vie fondés sur l'agriculture et explique les 
paysages qui le'Qr servent de cadre et d'aboutissement". · 

,.. A. Welte, Ltlndliche Wirtsohafts81/steme und mUteZ~enache Kulturlandschaft in Sar
díníen . "Zettschr1ft" da Sociedade Geográfica de Berllm 1933, pp. 270-90. - P . Marcelln, Sur 
la structure agraíre du mídi Méditerranéen. "Bulletln de la sectlon de géographle du Comité 
des travaux hlstorlques et sclentlflquea'', LI (1936), pp. 53-61. 

11 A. Cholley, Remarques sur quelquea poínts d.e vue géographique. "L'Informatlon géo
gra!lque", 1948, pp. 85-90. 

'" Cfr. L. Walbel, Die Viehzuchtgebiete der südlichen Halbkugela. "Geogr. Zeltschrlft", 
1922, PP. 54-74. 

10 D. Faucher, <Mographíe Agraíre. T11pea de culture . Lisboa, Centro de documentação eco
nõmlca e financeira francesa, 1935. - ID"' Beflea:íons sur le méthode en géographie agraire. 
"Revue de géographle réglonale", XXI (1946). pp. 67-91. 
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A Geografia Agrária tem por fim essencial o estudo do homem dentro do 
envoltório vivo das plantas com as quais êle constitui o seu "genre de vie". Ela 
responde à pergunta de: Como?, mais ainda que à de: Quanto?, e tende a se 
tornar ciência autônoma. 

Os outros autores franceses (Demangeon, Cholley e sobretudo Bloch e Dion), 
ocuparam-se principalmente"" dos sistemas agrícolas da Europa Ociden~al e 
mediante a observação sôbre o terreno (que é verdadeiramente sempre a base 
da Geografia), auxiliada pelo estudo dos documentos históricos e pelo exame 
das cartas cadastrais, chegaram à determinação da existência de dois grandes 
tipos de paisagem rural, diferentes entre si não somente pela influência que 
a forma do solo tem sôbre a configuração e a orientação na partilha das 
propriedades, mas também devido a remotas causas históricas. Observando a 
paisagem rural, poderá ocorrer o pensamento de que os campos são dispostos 
de maneira natural, assim como também as culturas. "Raramente, e somente 
com um certo esfôrço, são visíveis, nos traços fisionômicos da zona rural, os 
legados da elaboração sistemática e racional, com as quais o homem, secundando 
a autoridade rigorosa da natureza, tem sabido sujeitar o domínio territorial 
aos fins das próprias necessidades vitais" (Gribaudi) . 

Ao diferenciar a paisagem rural, tem grande importância a rotação das 
culturas, que podem se apresentar em forma individual, ou então, de modo 
coletivo (obligation d'assolement>, que consiste na obrigação de reservar, cada 
ano, uma parte dos terrenos da aldeia, para pastos, nos quais o solo, uma 
vez que foi esgotado pelas colheitas, transforma-se numa vasta pastagem para 
todos os animais da localidade; nas paisagens caracterizadas por essa forma de 
aproveitamento (como por exemplo na Piccardia, Champagne, Lorena) não exis
tem sebes ou outros obstáculos entre uma propriedade e outra, e somente os 
sinais ou os sulcos separam um campo de outro, nos quais, a se perder de vista, 
apresentam-se vastas extensões desarborizadas. Os campos cultivados de todos 
os povoados, aparecem como uma superficie uniforme, que depois da colheita 
se assemelha a uma estepe, adaptada à pastagem. Ao contrário, em outras zonas, 
campos e pastagens aparecem formando cintas, onde são freqüentes as fileiras 
de árvores e a paisagem assume um aspecto diferente. 

Principalmente na cultura dos cereais" é possível distinguir-se um sistema 
de aproveitamento trienal de um outro sistema bienal. O sistema bienal é comum 
nos países onde se semeiam cereais de inverno e cereais de primavera, de acôrdo 
com a sucessão: 1) Trigo de inverno (ou aveia); 2) Cevada ou centeio de prima
vera; 3) Alqueive (ato de lavrar a terra e deixá-la de repouso). Nos países 
meridionais, a .sucessão é: 1) trigo-alqueive, 2) idem. O sistema trienal deu 
lugar ao aparecimento da paisagem d0s campos abertos (openfield system dos 
inglêses; Gewannlandschaft dos alemães), 21 com predominância do adensamento 
!la população em grandes povoados. Devido à circunstância de que os campos 
devem ser simultâneamente liberados das culturas para que possam possibilitar 
pastagens aos rebanhos, existe entre os camponeses uma solidariedade de traba
lho, porisso que é oportuno viver em aldeias concentradas. 

O sistema bienal, no qual a produção de forragem é limitada e a criação 
do gado . bovino é escassa, c;leterminou por sua - vez UII,1 aproveitam.ento mais 
complexo das pequenas propriedades, provocou um máior fracionamento dos 

20 A. Demangeon, La géographie de !'habitat rural. "Annales de géographle", 36.0 (1927), 
pp. 1-23 e 97-114. - ID., Economie agricoZe et peuplement rural. "Annales de géographie", 
42. 0 (1933), pp. 225-32. - ID., Types de peuplement rural en France. "Annales de géographie", 
48. 0 (1939), pp. 1-21. A. Cholley, Probltmes de structure agraire et d'économie rurale. "Annales 
de géographle", 55.0 (1946), pp. 81-101. M. Bloch, Les caracttres origina1W de l'histoire rurale 
franr;aise. Oslo-Paris, 1931, pp. XVIII-265. Sobre Bloch (1886-1944) ctr. CH. E. Perrln. L'oeuvre 
hiatorique de Marc Bloch. "Revue hlstorlque'', 72. 0 (1948), pp . 161-88. R. Dion, Esaai sur Za 
formation du payaage /rançais. Tours, 1934 pp. 162. (cfr . rec. de J. Biache, "Revu'\l de géo-

. graphie alplne'', XXIII, 1935, pp. 121-31). ID., La part de la géographie et celle de l ' hiBtoire 
dam l'explication de l'habitat rural du Basaín Parisien. Publlcatlons de la Société de géogra
phte de Lllle, 1946, pp. 75. Resumo por M. Ortolanl, em "Boll. Soe. Geogr., ·1947, pp. 126-30. 

21 Gewann é o campo, subdividido em parcelas de terreno, estreitas e alongadas, e das 
quais cada tamllla tem em maior ou menor partilha, segundo a qualidade dos solos. A caracte
rlstlca principal é que todos os habitantes se submetem ao mesmo sistema de rotação trienal 
obrigatória (Flurswang), ou S'eja, no primeiro •no, culturas Invernais; no segundo ano, cultu
ras estivais; no terceiro, repouso, de maneira a permitir que os rebanhos possam pastar 
dePols da colheita. Tais usos duraram até perto da metade do século XVIII, mas ainda restam 
dêles muitos traços. Indubltàvelmente também· entre nós, especialmente durante o regime 
feudal, deve ter-se verificado em muitas regiões, qualquer coisa de semelhatJ.te. 
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campos, favoreceu a viticultura e a fruticultura e, finalmente, deu lugar a que 
se estabelecessem as casas de maneira isolada e com pequenas famílias (paisa
gem do bocage dos fra'néeses; Fenceà country, dos· inglêses; Heckenlanàschaften, 
dos alemães). Uma particular importância é assumida nesta paisagem pelos 
sinais materiais destinados a marcar, no terreno, os limites das propriedades 
(sebes, fossos, cêrcas, acumulações de pedras, fileiras de árvores, etc.). Cada 
propriedade compreende, além do campo de cultura, um pouco de pastos e 
bosques, de maneira a satisfazer a tôdas as necessidades de uma família e de 
formar, mesmo, uma unidade econômica independente. · 

Tal contraste, depende da profunda diferença que existia na civilização 
rural e rizícola, em uma época muito antiga. A vida inteira das' sociedades 
rurais é influenciada pela diversidade dos sistemas; estrutura agrária, situação 
rural, ritmo sazonal das lavouras, comportamento reciproco dos habitantes (com 
tendências individualísticas ou coletivísticas) assumem diversos aspectos, Blo.ch, 
especialmente, reclama as atenções sôbre a importância que adquire a morfolo
gia dos loteamentos no desenvolvimento técnico da agricultura e no exame das 
condições econômico-sociais de uma região. 

o estudo das paisagens rurais tem tido, nestes últimos tempos, notáveis 
progresso na Bélgica, graças, sobretudo, aos trabalhos de Lefevre e de Tulippe,02 

Das pesquisas até agora realizadas, resulta que a paisagem rural assume aspectos 
diferentes devido a múltiplos fatôres, entre os quais predominam: 1) a forma do 

· povoamento, que pode ser com casas isoladas ou reunidas, sem que para isto 
possa se encontrar conexão com as condições físicas ou econômicas; 2) a 
disposição das propriedades, que podem ser abertas ou não; está muito avan
çado, na Bélgica, especialmente, o estudo dos recintos (confinamentos); 3) a 
disposição das unidades cadastrais, em relação ao sistema agrário ou ao regime 
agrícola. 

Com base nesses diversos elementos, pode-se distinguir na 'Bélgica, em 
grandes linhas, dois tipos de paisagem rural: Ao rioríe, prevalece uma ocupação 
esparsa, propriedades confinadas com estábulos, desenho dos lotes em parcelas 
irregulares; no sul, assinala-se uma ocupação aglomera~a, campos sem confina
mento, loteamento em formas poligonais e propriedades em faixas. 

Também nos países anglo-saxônicos, a Geografia Agrátia tem tido, em época 
recente, um grande desenvolvimento, não tanto sob o ponto de vista metodoló
gico (se bem que não faltem algumas contribuições) , .. como quanto no campo 
aplicado, antes mesmo com fins práticos, que teoricos. Pode-se ter uma idéia 
do rumo predominante, recorrendo aos anais da revista Economic Geography, 
publicada pela Clark University de Worcester (Mass.) : nela têm aparecido muitas 
contribuições relativas à Geografia Agrária; entre outras coisas, tem-se pro
curado individualizar, em uma série ·de artigos devidos a diversos autores, as 
principais regiões agrícolas nas diversas partes do mundo, levando-se em consi
deração, principalmente, o clima e o solo e insistindo-se na distribuição dos 
principais produtos. 

Mesmo na Itália, a Geografia Agrária tem encontrado cultores em época 
recente (recordamos, entre out,ros, Biasutti, Colamonico, D. Gribaudi, Toschi, 
Merlini, etc.) ; por outro lado,· muitas · contribuições úteis podem ser recolhidas 
em pesquisas colaterais (despovoamento montanhês, ocupação rural, etc.). 

A obra mais importante, sob o ponto de vista metodológico, é aquela de 
Gribaudi," na qual o autor insiste sôbre os vínculos existentes entre o ambiente 
físico e antropogênico de um lado, e as formas de economia agrária de outro, 
com ó fito de se determinar a ' fisionomia das regiões cultivadas. Enquanto 
Faucher tende a limitar a intervenção das fôrças naturais às fases iniciais 
do processo produtivo, considerando que tais fôrças se exaurem e cessam de 

. 22 M. A. Lefêvre, L'habitat rural em BeZgtque. Liêge, V,&Ulant-Carmanne, 1925. - O. 
Tullppe, Introduction à l'étude des pa'VSages ruraux de la BeZgique. "Buli. de la SocJété Belge 
d'étude géogr.", XII (1942), pp . 3-26. Cfr. o resumo no "Boi!. Soe. Oeogr. Ital.", 1944, pp. 
53 e seguintes. ' · • 

• Cfr. L. Aufrêre, Les B'l/Btêmea agraires dana Zes IZea Britanniquea. "Annales de géo- , 
graphle", XLIV (1935), PP. 385-409. . 

"' D. Gr1baudl, Ambiente fiaiografico ed. ampiuza della proprtetd temera, com particolare ri
guardo all'Italia. Ensaio de Geogra!fa Agrária. Turim, Paravla, 1939, pp. 264. C!r. também : 
D. Gr1baudl, Geografia agraria e popolamento rurale. Atas do XIV Congresso geográfico 
italiano (Bologna 1947), pp. 187-97. 
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agir depois de terem contribuído para determinar tipos e sistemas de culturas 
(qualidade, ordenação, localização das culturas), Gribaudi estende estas influên
cias das fôrças físicas, também ao sistema fundiário: divisão ou fraccionamento 
dos terrenos aos efeitos da posse (propriedade), seja no que se refere às 
dimensões, seja no que respeita às respectivas localizações: Por vêzes a influência 
fisiográfica (altimetria, morfologia, petrografia, clima) sôbre as dimensões da 
propriedade de terras não é imediata, mas se estabelece através de têrmos de 
passagens, que se podem enquadrar no sistema agrário (espécies e difusão das 
plantas cultivadas e respectivos aproveitamentos). e no · grau de intensidade 
cultural (sistemas extensivos ou ,intensivos pe cultivo). 

O objetivo principal da Geografia, de acôrdo com Gribaudi, deveria ser 
.aquêle de mostrar a dependencia do sistema agrário e do grau de inte~idade 
das condições ambientais de natureza fisiográfica, que contribuem de maneira 
tal a imprimir caracteres visíveis e duradouros à paisagem. 

Mas Gribaudi, posteriormente, alarga muito o campo da. Geografia Agrária, 
pois considera que a utilização agrária do solo, limitada e guiada nas 
suas possibilidades por fatôres fisiográficos, tem também ação sôbre os fatos 
d.o povoamento. Expressões caracter1sticas da paisagem rural são, entre outras, 
a recíproca distribuição das áreas florestais e cultivadas, o assentamento da rêde 
rodoviária secundária, as ·obras de sistematização das encostas (terraços, etc.), 
a confl,pação das terras cultivadas e privadas, etc. "A Geografia Agrária", êle 
afirm" "tem diante de si, como campo de estudo, a paisagem rural, isto é a 
fisionomia concreta que deriva de um determinado tratamento da superfície 
terrestre pela coordenação sôbre ela de todos os aspectos espaciais, o que dá 
lugar 'â. utilização agrária do solo; assim como, a repartição das culturas e das 
sistematizações dos terrenos, em relação às suas viabilidades e .aos $eus mer-
~ados". . 

Nenhuma dúvida pode persistir acêrca da importância das formas de povoa
mento na paisagem rural, enquanto as mesmas se exprimirem geogràficamente, 
mediante a distribuição das habitações. ~. ainda, de experiência comum que a 
maior ou menor densidade das habitações, seus modos de agrupamento, suas 
posições, suas estruturas, representam traços dominantes da paisagem campes
tre, a sua nota humana por excelência", 

Uma exposição dos inúmeros problemas que formam o objeto de estudo da 
Geografia Agrária, apareceu no recente volume de Toschi, ,.. no qual estão coor
denados alguns estudos precedentes. Para êste autor, a Geografia Agrária tem· 
por objetivos (op. cit., p. 155): 1) o reconhecimento da distribuição, sôbre a 
.superfície da terra, da economia rural nas suas diversas formas; 2) a pesquisa 
das relações mútuas entre as formas de economia rural e o ambiente, compreen• 
dido êste último em seu senso geográfico, isto é, como ambiente físico, biológico 
e humano, os quais se refletem na paisagem geográfica. 

Boas contribuições à Geografia Agrária, foram trazidas recentemente tam
bém por Merlini, a quem se deve, entre outras coisas, a tentativa de subdivisão 
da Itália em regiões agrárias ... 

2 - Campo de estudo da Geografia Agrária. - A complexidade dos proble
mas tratados pela Geografia Agrária, 27 os quais ressaltam do breve resumo que 
Yimos realizando; a multiplicidade das tendências que se Jl).anifestaram entre 
os numerosos estudiosos; a necessidade de levar-se em consideração os fatôres 
mais diversos, muitas· vêzes ligados às ciêmcias auxiliares (como a história e 

25 U. Toschi, Corso ãi geografia economica generale . F1renze-Bar1, Me.cri, 1948 (pp. 153-288: 
L'economia rurale. Geografia Agrária), no qual se encontram fundidos alguns estudos precedentes. 

.. G. Merllnl, Le regiont agrarte in Italia. Bolonha, Zuffl, 1948, pp. 174. E' de se ver, 
.ainda pelo mesmo autor : Regioni agrarie ãell'Emtlia e Romagna. "L.Univer$0", xxvm (1948), 
pp. 26, com mapa em côres. 

"' Depols das pesquisas dos historiadores e dos geógrafos franceses sôbre a paisagem agrá
ria, não parece mais ace!tàvel a asserção de De.1nell1 (Scuo!a na~íonale ãi geografia . "Boll . 
.soe. peogr.'', 1941): "Quem sabe observar e Interpretar as condições do ambiente natural, 
pode enfrentar sem reci:,lo, qualquer fenômeno de geografia humana" . Até pelo contrário, 
-cada vez mais se acentuà a Insuficiência de certas explicações, trazidas exclusivamente pela 
geografia fisica e "a necessidade de recorrer tam.bém às tradições étnicas e à história afim 
de esclarecer as diversas maneiras como hoje são distribuídas . ªª sedes rurais" (0rtolan1). 
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técnica agrária, a bfogeografia, a pedologia, a geografia das sedes, etc.) , tornam 
oportuno um exame dos fenômenos que formam o campo de estudo dêste novo 
ramo da Geografia. 

Devido a isto pode-se, a respeito, distinguir a Geografia Agrária geral, da. 
Geografia Agrária regional; sendo a primeira analítica e a segunda, sintética. 

A Geografia Agrária geral tem o objetivo de considerar sistemàticamente 
cada um dos fatôres da agricultura de per si, enquanto tiverem importância 
sob o ponto de vista espacial, cuidando, outrossim, de suas distribuições sôbre 
a Terra. 

A Geografia Agrária regional visa a obtenção de uma visão . em conjunto
sôbre a estrutura agrária de um determinado espaço da Terra. 

1 - GEOGRAFIA AGRÁRIA GERAL 

Podemos atribuir à Geografia Agrária geral os seguintes objetivos de estudo: 28 

1 - exame dos 'fatôres naturais fundamentais para a agricultura. Se é 
necessário o conhecimento das condições geológicas e físicas de um país para 
que se obtenha uma visão exata da paisagem geográfica, .. b•• torna-se 
indispensável tal conhecimento quando tratamos da paisagem agrária. O caráter 
peculiar dos fatôres naturais consiste no fato de que o homem não pode trazer
lhes modificações sensíveis. Entre os fatôres naturais, é considerado em primeiro 
lugar a posição, que em muitos casos age de maneira decisiva na venda dos 
produtos e nas suas transformações, por exemplo: o leite é exportado fresco ou 
é trabalhado no local, de acôrdo com as possibilidades de transporte. Ainda 
mais, a posição (interna) desaconselha o plantio de determinadas culturas, 
destinadas ao ·mercado mundial, as quais, pelo contrário, encontram, condições 
mais favoráveis nas vizinhanças das grandes rotas marítimas (por exemplo, a 
borracha). 

E' necessário, ainda, um profundo conhecimento do clima e do solo. 20 A 
climatologia agrária 30 tem feito grandes progressos nestes últimos tempos e 
não se limita a examinar cada um dos elementos do clima (entre os quais, espe
cialmente a 'quantidade de chuva, colocada 'em relação com a temperatura, pode 
ter um valor decisiyo), mas também volve a sua atenção para a fenologia das 
plantas cultivadas, para os períodos vegetativos, para as épocas de colheita, 
para as doenças a que estão sujeitas certas plantas em algumas estações. Uma 
certa importância foi ainda assumindo a determinação das constantes térmicas, 
isto é, da quantidade de calor que ocorre num dado local para a planta poder 
prosperar, sem levar-se em conta as outras condições do ambiente. 31 

"" Cfr. G. Otremba, Stand und Au/gaben des deutschen Agrargeographie. "Zeitschrift für 
Erdkund", VI (1938), pp. 209-29. 

"' bis) "Bans une connaissance approfondie des courches différentes du sous-sol et de 
la ~rmation historique du relief, notre portrait du paysage ressembleralt singullerement à 
ces bas-reliefs des anciens Egyptiens exécutés sans la connalssance de la anatomie humaine_ 
Bans connalssance géologique, nos portralts du paysage auralent les mêmes lmperfectlons -
lls les avalent en effet avant Suess - que les bas-rellefs égytlens sculptés dans le mur 
sana aucun soucl de la perspective". J. Prinz, Portrait d.u paysage hçmgrois. "Nouvelle revue 
de Hongrie", 1936 . 

.. Cfr. a obra fundamental de H. Lundegardh, Klima und Boden ln ihrer Wirkung auf das 
Pfianzenleben. Seg, ed. Jena, 1930 p. 430. · 

oo Considerável valor tem a obra 01imate and Man, publicada pelo Department of Agri
culture dos Estados Unidos (Washington, 1941, pp. 1248), na qual é de se ver especialmente 
a terceira parte (pp. 265-530), na qual se passa em anáÚse os climas apropriados aos prin
cipais produtos agricolas. Um exemplo de estudo aprofundado sôbre a Importância do clima 
para a distribuição de um produto agr1cola, deve-se a G. Azzi, que se ocupou do' trigo: Le 
climat du bié dans le monde. Les lu&aea écologiques d.e la culture mondiale du blé. Roma. 
Instituto intemazionale d'agricoltura, 1927, pp. 1161, grav. Do mesmo autor, veja-se, ainda: 
Trattato ài ecologia agraria. L'ambiente /isico e la produzione agraria. Torlno, S.E.I., 1939, 
pp. 596, 111. Cfr. também P. Perlewitz, Die Bedeutung àer Meteorologie fur d.ie Landwirtscha/t. 
"Erde und Wlrtschaft" IV (1930-1), pp. 49·63. O nosso gabinete de meteorologia. se dedica 
hoje de modo prevalente à ecologia agrária 

31 ":t:ste método soma tôdas as diferenças positivas entre a temperatura média de qual
quer dia do período no qual se desenvolve o ciclo vegetativo da planta e a temperatura 
inicial de germinação. Trata-se, porém, de sm método aproximativo porque as outras condi
ções ambientais podem ser tais que alterem profundamente a constante térmica de um vegetal. 
Assim, em Ottawa, o trigo tem necessidade, para desenvolver o seu ciclo vegetativo, de um 
total de temperatura de 1300°, enquanto que no lago de Athabaska, J.3° mais e.o norte, devid<> 
à maior luminosidade e ao maior comprimento dos dias estivais, a . mesma espécie vegetal ne
cessita de um total de temperatura de 974. 0 ". F. Mllone, Geografia dei prodotti. Roma-Na.poli, 
Perrella, p. 27. 
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A influência que pode ter o clima na determinação das profundas diferenças 
11.grárlas em terrenos mais ou menos iguais, resulta clara com o exame do 
-exemplo dos terrenos calcários, compactos e permeáveis, que na bacia de Paris 
(clima atlântico) têm dado lugar ao aparecimento dos férteis campos do Beauce 

.e· do Orleans, enquanto nos paises mediterrâneos (caracterizados pela prolongada 
siccldez na estação sêca) , tais formações correspondem a terrenos est:éplcos. 

A pedologia agrária•• tem, desta maneira, progredido muito e já se sabe 
com precisão que determinados produtos agrícolas estão correlacionados com 
.determinados terrenos. O valor do solo pode ser muito vari!l,vel, e tal valor está 
em conexão com o conteúdo em substâncias nutritivas, orgânicas e inorgânicas, 
com a influência do calor, do ar, da água e com a maior ou menor facilidade 
'<ie trabalhá-lo . O f\l>tor edáfico é de se considerar, especialmente nos países 
.onde se alternam estações úmidas com as estações sêcas. 

Desde a origem da vida agrícola, tem sido colocada em relêvo a importânciá. 
·de certos tipos particulares de solo, que poderiam ser definidos como "atrativos", 
porque têm contribuído para a fixação dos camponeses à terra. Especialmente 
na Alemanha, Gradman trouxe uma importante contribuição a êstes estudos, 
:mostrando como foram, em primeiro lugar, procuradas especialmente as zonas 
-de lõss e sucessivamente, aquelas cobertas de latifolladas. Pelo . contrário, em 
outros terrenos, os traços da ocupação pré-hlstórica aparecem muito mais espa
·Cej ados, e sômente em época recente é que o homem tem procedido ao seu 
povoamento ... 

As caracteristlcas físicas do solo podem ter uma importância decisiva sôbre 
o tipo de ocupação rural. A presença dos terrenos impermeáveis nas zonas de 
planície explica em muitos casos (bem mais que a facilidade de aprovisionamento 
da água) o povoamento esparso, dado que, principalmente quando se trata de 
terrenos argilosos, o solo apresenta-se dificultoso para os trabalhos da lavoura, 
·torna-se impróprio ao emprêgo dos instrumentos agrícolas e dificulta o deslo
camento dos homen.s, restringindo o ralo de ação do agricultor ao redor da 
própria moradia. · -

Nos países montuosos ou collnosos, pode adquirir grande importância tam
bém a morfofogla do terreno, que pode dar lui;ar a formas de superfície mais 
·ou menos favoráveis às culturas . 

Nestes últimos tempos, uma particular atenção tem sido dedicada à erosão 
-do solo e esta circunstância possibilitou o aparecimento de uma vasta literatura ... 

Porém, por mais que os fatôres naturais influam sôbre as culturas agrícolas, 
não é necessário superestimarmos a sua importância na determinação dos aspec
·tos e dos tipos de paisagem geográfico-agrários . 

2) Em segundo lugar, é levado na devida consideração o fator humano . 
. Sobretudo os geógrafos franceses têm focalizado a importância que tem o homem 
·no estudo da paisagem agrária, e nos seus trabalhos êles consideram de maneira 
aprofundada, a distribuição dos habitantes, a densidade da população, as formas 
-de ocupação (aglomeradas ou esparsas), o tipo das moradias e dos centros 
·habitados, a porcentagem de população ocupada em atividades agrícolas sôbre 
a população total, a índole dos habitantes, o senso econôÍnlco, seu modo de 
·alimentação, as relações com a propriedade e com os sistemas hereditários, 
em uma palavra tudo o que vem compreendido no têrmo "genre de vie'', expres
.são esta que abrange uma série de noções algo complexas: "elle désigne d'abord 

82 S . Passarg&, Das geogr. Wert des Bodens. Berlim, 1930 (Handbuch der Bodenlehre,. 
-V). - Sotls and Men. Yearbook 1938 do Department of Agrtculture dos Estados Unidos (vo
.lume análogo àquele sôbre o clima, já citado). - L. de Leenheer, La Pédologie. Vue d'ensemble 
.. et quelques aspects mod.ernes. "Bull. Soclété Belge Etudes Géographtques", xvn (1947). pp. 
_106-20. 

33 Dêste fenômeno, também tem-se ocupado, em época mais recente G. Endrlss, Die Be
. deutung der Landwtrtschaftsgeographie für die Agrarforchung und Ãgrargeschichte Mitteleu· 
·ropas. "Petermanns Geogr . Mlttellungen", 93. 0 (1949). pp . 113-24. 

"' O fenômeno se aplica especialmente nos Estados Unidos e na Africa. Recordamos entre 
tantos trabalhos aparecidos : H. H . Bennett, Boil conservation. New York and London, Kc 
Graw-Hill. 1939. - Id .. Adjustment of agricuZture to its env ironment. "Annals of the Asso
clatlon ot Amerlcan Geographers", XXXIIl (1943), pp. 1113-98. Veja-se também : A. Maraasl, 
La degradaztone d.et terrent net paest troptcali . L'agrlcoltura colonlale", 42.º (1948), pp. 159-80. 
·G. R . Giglloll, L ' eroaione àeZ terreno agrario n ei tropici . Flrenze, Instituto agrlcolo Italiano, 
:1938, p. 45. 
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iout le mode d'allmentatlon qui résulte du choix exercé par l'homme parmi les 
végétaux et les animaux faisant parti de son mllieu géographlque. Elle évoque 
ensuite les modes d'activité, développés par le groupement humain pour se 
procurer sa nourritoure, ses outils et ses vêtements; l'organisation de la circula
tion et des échanges; !'habitat. Mais il serait insuffisant de la réduire à des 
concepts purement matériels: le mode de vie implique forcément l'organisation 
sociale qui dérive, en majeure partie, des modes d'activités entre lesquels se· 
répartit le groupement humain. . . Enfin elle fait appel à des éléments d'ordre 
psychologique ou moral: façon de penser, traditions, croyances, d'ou jallllt la. 
séve même qui anime toute activité humaine" (Cholley). Mas é de se considerar, 
sobretudo, que a atividade humana é encarada de um ponto de vista totalmente 
particular, em função do trabalho agrícola, para o qual são determinadas, o 
mais claramente possível, as diferenças existentes no modo de vida dos cam
poneses. 

Assim, se conclui que o fator étnico não é, portanto proeminente, mas sim 
que fica em lugar secundário no que se respeita aos outros fatôres da Geografia 
Humana. 

3) Em terceiro lugar, · é levada em consideração a técnica e. a organização 
agrícola. A utilização do solo, por parte' do homem, não é realizada em forma 
desordenada e casual, mas implica sempre num grau mais ou menos desenvolvido 
de organização e numa série de normas de conduta pública e privada. O homem 
transforma em seu proveito o espaço natural em espaço agrário, e com o seu 
trabalho, que se desenvolve com uma forma determinada,.. através de uma 
longa evolução e de uma longa adaptação ao terreno, consegue criar aspe.ctos 
particulare~, que dãq origem às quintas, às feitorias, aos latifúntllos, às vinhas, 
às plantaçoes, aos olivais, etc., unidades espaciais cuja estrutura e distribuição 
é conveniente que se conheça bem. · 

A intensidade das modificações varia de zona para zona, e pode originar o 
aparecimento de culturas extensivas, culturas em anos alternados (como em 
muitos países mediterrâneos) ou, ainda, culturas intensivas. 

Das caracteristicas originais da terr~ dos processos de apropriação, de 
divisão, de transmissão da terra aos homens e das seculares obras de transfor
mação fundiária, resulta o regime fundiário, caracterizado pela divisão das 
terras por efeito da propriedade e dos empreendimentos, pelas moradias e estra-
d~, e pelo regime hidráulico."" · · 

O exame dêsses elementos econômico-técnicos deve ser realizado segunde> 
sua situação particular, levando-se em conta seja a evolução histórica, se]a as. • 
formas atuais. 

A evolução histórica tem grande importância nas pesquisas de Geografia 
Agrária, e pode explicar muitos fatos que de outra maneira não poderiam ser 
esclarecidos."' A paisagem agrária é resultado de uma longa evolução e os siste
mas culturais podem sofrer profunda mudança, com a introdução de novas. 
culturas, como aconteceu, por exemplo, nos nossos países, quando se iniciou o 
cultivo do milho, da batata, das ervas forrageiras. 

11: oportuno considerar ainda os aperfeiçoamentos técnicos (adubações artifi
ciais, emprêgo de máquinas mecâniças, etc.) , embora os mesmos visem antes o-

1 

• Ofr. A . Chevalier, Esaai d'uftll cZaHt/ieation bfogl!ographtque des f)rincipawm s11sMmes
de culture praUqt.Uls cl la surface àu globe. "Revue lnternatlonale d'agrlculture", m (1925), 
pp. 711-28. 

• tltll ainda ao geógrafo, apesar de ter sido preparado para pesquisas de carácter diver
so, é o Guida a ricerche ài economia aorana (Roma, Instituto nazlonale di economia agrarla,. 
11129; n ed. 1947), do qual, aproveitamos algumu deflnlçõeir . 

., Devem ser vistas, a respeito, as considerações metodológicas expostas por E. · Wlnkler
(G6ograph'6 al8 Zeitwisaenscha/t. "Zeltschrlft für Erdkund", V, 1937, 49-57). A superflcle ter
restre e as suas partes não devem ser tratadas sõmente sob o ponto de vista espacial, mu. 
considerados como expressões complexas, matertal-espacial-tempore.is ( etn 8to/!ltch-ra1lmltch 
ltettHaher Gan.shettsbegrll/). A evolução da paisagem faz parte Integrante de sua Intima essên
cia, determina a sua existência a par de seu ser espacial e de sua estrutura material; visto· 
que, se se deaeja possuir uma exata noção da paisagem, as considerações temporais de modo 
algum devem ser preterldu àquelas espaciais. 

"Nós não queremos fazer da Geografia uma ciência exclusivamente ou prevalenteme!l.te· 
hlatórlca, mas desejamos que a Geografia considere tõdas as manifestações da paisagem su
perficial e, portanto, sistemàticamente com igual lmportf.ncia e com igual valor, tamWm as. 
mudanças hlstóricu. Sômente desta maneira será posslvel uma compreensão total do seu ob
jetivo". Isto aplica-se realmente também para a Geografia Agrária. 
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aumento da produção, que mesmo a mocllflcação da paisagem rural. A introdu
ção de moléstias e de Insetos nocivos (flloxera, doríforo, etc.) • deve também ser 
levada em conta. 

Porl.aso que a Geografia Agrária "procura individualizar as cllferenciações 
ambientais nas suas formas e nas suas causas íntimas" (Faucher}, a evolµção 
histórica deve ser sempre levada na devida conta. Da pura e simples coleta 
dos produtos espontâneos, realizada pelas populações mais primitivas, passa-se 
às formas cada vez mais complexas, que se diversificam ulteriormente nos paises 
temperados, tropicais e equatoriais . 

Faucher traçou e.m grandes linhas, a evolução das culturas do seguinte modo: 
A agricultura teve início com os trabalhos orientados voluntàriamente no sen
tido de se obter uma colheita, da qual se conhecia anteriormente os produtos 
fornecidos na natureza. Neste estágio prlmltivo, o terreno também pode variar 
de um ano para outro, e pode ser praticada uma agricultura nômade. Das ·plan
tas espontâneas, passa-se gradualmente às plantas cultivadas, que podem ser 
consideradas como criações do homem. As primeiras culturas praticadas ·pelas 
populações sedentárias não são continuas, mas sim praticadas em anos alterna
dos. O primeiro sistema, com o qu2.l se substituiu o alqueive por culturas perenes, 
foi obtido, e:irollca Faucher, "par accumulation de travai! humain". O limite 
extremo é alcançado com a horticultura, que implica num copioso trabalho ' 
manual; mecllante o uso dos adubos, da irrigação- e da pá-direita, consegue-se 
assegurat à terra uma perpétua fertilldade. 

Muito importante sob o ponto de vista histórico, foi realmente a evolução 
para uma agricultura cientifica, mediante a escolha judiciosa das culturas, no 
que respeita àquelas que exaurem menos os solos, isto é, uma organização ra
cional das rotações. Esta revolução agrária, advinda da Inglaterra . (que a tinha 
provàvelmente oriunda de Flandres), começou nos séculos XVII-XVIII e desen ... 
volveu-se no século XIX, encontrando primélramente resistência por parte dós 
velhos sistemas, mas depois pôde prevalecer com a introdução de algumas 
plantas, como o milho e a batata, que além de serem muito nutritivas, prestam.
se a uma rotação diferente, dado que o seu semeio é realizado n!l primavera. 

Abriu-&e, assim, o caminho à tendência de supressão do alquelve (repouso 
da terra após a aração), mediante a introdução em rotações de plantas 
novas, enquanto também se propunha a melhoria das plantas existentes e tracll
cionais, utilizando-se acuradas seleções. A introdução de algumas leguminosas 
forrageiras (trevo, etc.) , que fornecem ao solo o azôto tirado do ar que circula 
no terreno (adubação verde) e que facilitam assim a. criação, veio influir favo
ràvelmente de modo sucessivo na evolução da agricultura cientifica. Atualmente 
se praticam diversas rotações correlacionadas às condições geográficas regionais 
e existem nas diversàs regiões variedades de plantas adaptadas ao clima, ao 
solo, como apropriadas a empregos diversos (grão duro e tenro, etc.). A introdu
ção dos adubos artificiais, o emprêgo em grande escala das máquinas agrícolas, 
a possibilidade de intercâmbio dos produtos da terra entre os vários continentes 
seguida pela aceleração dos meios de transporte, foram outros que, em éi>oca. 
recente, possibilitaram um grande progresso na agricultura. Faucher, conclui 
o seu ensaio histórico sôbre a evolução das práticas agrícolas, com o seguinte 
paralelo: "La transformatlon des types agricoles,,par son ampleur et sa rapidité 
comme par ses caracteres, . est comparable a celle qui a renouvelé à peu prés 
dans le même temps la prodution industrielle". 

No exame das formas atuais, em primeiro lugar é analisado o aspecto fun
diário (l'aspetto del fondo) , '" assunto êste que, em época recente, tem dado 
lugar a numerosas tentativas de classificação, em relação às diversas condições 
·ecológicas, à utmzação do terreno (especialmente no que se refere à distribuição 
entre campo, pasto e mata, etc.). Por alguns, tem sido. levada em consideração 
também a ocupação rural, importando não tanto as forma.:s e as plantas das 
casas, quanto as exigências das várias culturas. 

,. 
• A flloxera (Ph21lloa:era 1'it•folta8) é um afldeo ou .pUtgão q·ue ataca as videiras. O dorf

foro é um têrmo cientifico popularizado na Europa, originado de um besouro-praga (D01'1/flhora.) 
que ataca a batata-doce, .principalmente. (Nota do Trad.) 

aa Isto 4! , o aspecto do terreno utll1zado para a agrteultura, limitado dentro dos limites 
divisores. Falta entre nós um t6rmo correspondente ao Flur dos alemães, que .é o aspecto ex
terior fund!Arlo (a1i.Bseres Bild der pesamten Gemarkunp). 

B. G. -5 
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A classificação das formas de aproveitamento da terra, isto é, o modo. pelo 
qual o solo é utilizado, depende de diversos fatôres."" Os principais são: o 
aproveitamento cultural (espécies e variedades das plantas e porcentagem da 
superfície que é destinada a elas); as proximidades das culturas (cereais, legu
mes, forrageiras, etc.); a maneira pela qual são transformados os produtos; as 
relações entre as pessoas que cooperam no empreendlmento (proprietários, loca
tários, colonos, meeiros, assalariados fixos e assalariados adventícios);'° a ma
neira de execução dos trabalhos agrícolas (uso de máqul.Iias, de adubação, etc.) ;1 
o tamanho da propriedade. Mais do que classificar a p:c.opriedade pelo tamanho, . 
é imJilortante a consideração do volume de trabalho das pessoas; a êsse respeito, 
está-se de acôrdo em considerar como pequena emprêsa, aquela que não supera 
as dimensões usuais, e na qual o trabalho normal possa ser feito por uma só 
família de camponeses, e como grande emprêsa, aquela que supera as citadas 
condições. Sitiamento diz-se de qualquer divisão da propriedade, coordenada 
com a capacidade de trabalho de cada família. · 

Diz-se empreendimento agrícola quando se dá maior valor aos meios de 
produção (que são o trabalho e o capital), enquanto se usa a palavra fazenda, 
quando se dá maior importância à base física, territorial do empreendimento." 

4) Terminado o exame da organização agrícola, Pl\SSa-se à avaliação da 
produção. Até hoje, esta parte tem tido absoluta predominância sôbre tôdas as 
outras, e pode-se dizer que, em muitos, a Geografia Agrária se identifica com 
a avaliação das produções. Seus argumentos principais giram em tôrno da 
distribuição espacial de cada produto, da entidade de produção, do seu valor 
econômico, do emprêgo dos produtos."' A bibliografia geográfica conta com 
numerosas monografias relativas aos principais produtos agrícolas,.. algumas 
das quais são devidas aos nossos estudiosos, , como aquela sôbre a .azeitona 
(Franciosa), -o café, chá e mate (Landini), a banana e cacau (Cumin), as 
plantas de borracha (Bonetti), o trigo (Mllone). Tais monografias são por 
vêzes preciosas, embora sejam em sua maioria simples comentários de estatís
tica agrícola, do que mesmo monografias geográficas. Na realidade, tem-se 
concordado que é inútil insistir demais sôbre a entidade dos produtos cultivados, 
dado as suas mudanças no tempo. Já Hettner," tinha, com autoridade, observado 
a respeito: "O conhecimento da' distribuição geográfica de cada produto pertence 
às ciências da produção econômica ou à merceologia, e pode ser dito como conhe
cimento geográfico dos produtos, enquanto a Geografia Econômica trabalha 

· com as características econômicas e com as relações entre os diversos países. 

80 A classificação do aproveitamento dá terra tem possibilitado o aparecim.ento de muitos 
trabalhos, entre os quais podemos recordar aquêles de Paravicini sõbre a Suiça, de Krzymowski 
sõbre a Alsácia-Lorena e de Buchs sobre a Alemanha. 

"' "Na Itália, foram cogitados e aplicados todos os modelos Imagináveis e posslveis de 
contratos agrários. Também a êste respeito, a nação italiana tem se revelado multo engenhosa. 
Vê-se claramente que a natureza dos contratos hojé existentes; não se deve ao acaso, ·mas sim, 
às condições de clima, de solo; de mercado, de proximidade ou afastamento de densos centros 
populosos, que sugerem muito mais do que o acaso, que esta ou aquela cultura, conforme 
·exija maior ou menor inteligência por parte do cultivador para a obtenção do produto desejado, 
determina a conveniência de interessar mais ou menos o cultivador no produto, ou mesmo 
de exclui-lo do co-interêsse, correspondendo então a um salário, ou possibilitando-lhe uma 
soma anual de dinheiro ou gêneros em troca de tõda a produção, o que constitui portanto, 
um pequeno aluguel" (Jacini, Belazione /inale delZ'inchiesta agraria). 
· " P. George (Géographie sociaZe et géographie humaine . . "Bull. Soe. Géogr. de Beograd'', 
27.•, 1947, pp. 54-59), defende que seja oportuno substituir o conceito de estrutura agrária, 
por aquêle das correlações sociais, que Influem sõbre os caracteres e sõbre os nlveis da pro
dução; com auxll!o assim conseguido, torna-se mais fácil a explicação das relações entre os 
·fatõres naturais e os resultados econômicos. Objetivo da Geografia, Social, que visa ser uma 
~lênci,a explicativa, é, segundo George, "la connalssance de l'organlzatlon et de l'architecture 
dee groupements humalns". 

'ª Cholley ("L'Informatlon géographique",. 1948, p. 132), justamente observa: "La cl11oSsi
flcation des Etats ou des départements d'aprês les tonnes de bié ou de pommes de terre 
qu'ils produisent déplmd de préoccupatlons avant tout polltlques; elle dérlve de la vie1lle 
ldée de pulssance qui se dégage à chaque page des études hlstortques, mais elle n'a pas 
grande valuer géographique, car elle ne nous permet pas de saislr la structure et Ie mécanisme 
de comblnalsons réallsées par le groupement humaln, et nous renselgne pas davantage sur 
son comportei;nent, nl !!a vltallté. Pour être vraiment géographique, la géographie économique 
doit. être aussl une géographie soclale". . 

"' Cfr. a lista dada na parte bibliográfica do volume de E. Mlgllorinl, La Terra e le sue 
risorse. Napol!, Pirontl, 1946, pp. 237-48. 

" A. Hettner, Die Geographie, Ihre Geschichte, ihr Wessen und ihre Methoden. Breslavla, 
Hirt, 1927, pp. 124 e 250. 
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o que importa é o espaço geográfico e as características dos países". Em outro 
trecho: "A Geografia Econômica tem-se tornado uinmamente uma das partes 
mais em voga da Geografia, mas ela cai muito freqüentemente no êrro de tratar 
da distribuição geográfica dos produtos e das formas de economia, que são 
objeto.::; da economia e da merceologia, dando-lhes mais importância que às 
características econômicas dos países. 

Faucher considera oportuna, como já tínhamos assinalado, a distinção entre 
Geografia Econômica Agrícola, que trata de maneira isolada cada planta e é, 
portanto, uma disciplina prevalentemente analitica, e Geografia Agrária, que 
estuda as plantas cultivadas em seu conjunto, sendo pois uma disciplina 
sintética ... Enquanto para a Geografia Econômica é suficiente o conhecimento 
dos gêneros e das espécies, a Geografia Agrária tem de examinar, em muitos 
casos, também as variedades das espécies. Por exemplo, no caso do trigo, 
enquanto para a primeira bastará o conhecimento de que o grão é duro ou 
tenro, em relação com os respectivos rendimentos, para a Geografia Agrária, 
será necessário levar-se em consideração também as diversas variedades de 
trigo, em relação com as condições geográficas e com as exigências de outras 
culturas. · 

Assim, para a vinha, a Geografia Econômica se contenta em determinar 
as diversas. qualidades correlacionadas com as quantidades das produções, en
quanto a Geografia Agrária distingue as diversas qualidades de vinhas con
forme as condições locais, a aclimação, a natureza dos trabalhos, as práticas 
vinicultoras, de maneira a dar uma idéia das diversas formas de cultura e de 
trabalho, possibilitando os meios para se descrever as diversas paisagens vitícolas. 

Também a produção hortícola, pode ser muito variável de zona para zona. 
As vêzes todo o espaço hortícola é ocupado pelas culturas escolhidas (hortaliças, 
legumes, árvores frutícolas, flores) ; outras vêzes, o gado é criado junto às 
lavouras e então um espaço das hortas é reservado às plantas forrageiras e 
ao pasto, ou, ainda, outras vêzes à produção de legumes e de hortaliças é 
complementada com a produção do leite de gado bovino. Podemos assim, distin
guir hortas em monocultura e hortas em cultul'ás mistas. Estas últimas, podem 
consistir numa associação de plantas dispostas em diversos planos (hortaliças, 
arbustos, árvores d~ pequeno e de grande porte) ou, ainda, com as hortaliças 
em sucessão de culturas no decurso do ano. Também os pomares podem ser 
classificados em diversos modos."'. 

A determinação dêstes tipos tem, sob o ponto de vista geográfico, uma . 
importância muito maior do que a simples avaliação da produção. 

5) Outro campo da Geografia Agrária geral é o exame do consumo, em 
relação com a venda dos produtos. Também esta, é uma parte . que tem uma 
base prevalentemente estatística, sendo seu objetivo as correlações entre pro
dução de. cada gênero agrícola, consumo interno e exportação. Entra nesta 
parte, igualmente, o estudo da alimentação dos diversos povos." Quando o 
consumo se torna menor que a produção, uma parte dos produtos é trocada. 
Será conveniente examinar-se a modalidade do comérCio, as condições de 
venda, a extensão dos mercados, e para tal têm sido construídos mapas que 
mostram as distâncias que podem ser superadas pelos ·diversos produtos, em 
relação com o custo do transporte, de maneira a determinar com clareza a 
conveniência das vendas. 

II - GEOGRAFIA AGRARIA REGIONAL 

O exame analítico, que é realizado na Geografia Agrária geral, empregando 
o estudo dos diversos elementos que imprimem um aspecto particular a um 

.. Sôbre a autonomia da Geografia Agrária em confronto com a economia agrária, .ejs-se 
Toschi, Corso di geografia economica generale, cit., pp. 156-7. 

'" H. Mueller-Miny, Beitrag 111ur Terminologie des Gartenbaus. "Zeitschrift für Erdkund'', 
IX (1941), pp. 246-9. Também G. Merllni (Sul concetto di regione agraría. "Rivlsta geográfica 
italiana", L, 1943, pp. 12-30), acena com o fato de que as hortas podem ser de vá.rios tipos 
(Campanla, Marche, Llgurla, planuras padanas, etc.). 

.. Para a Itália cfr. Documenti per lo studto della aUme11ta111tone deZla popola.done ita
liana nell'ultimo cínquantennío. Roma, Commlsslone per lo studio dei probleml dell'allmen
tazione, 1933. 



1088 BOLETIM GEOGRAFICO 

país agrário, não é suficiente para nos dar uma idéia precisa sob o ponto de 
vista geográfico. 

O obfotivo da Geografia não é mais aquêle de proceder a uma coleta dos 
fatos, separadamente, mas sim, o de mostrar as respectivas relações no espaço, 
de maneira a possibilitar, com método e espírito geográfico, uma visão de con
junto sintético. 

De maneira particular, no que se refere à Geografia Agrária, é necessário 
que se proceda a uma síntese tal, que se obtenha a representação da estrutura 
agrária que tem lugar em um determinado espaço. 

A representação cartográfica torna-se de grande auxílio para a Geografia 
Agrária, '" especialmente quando a representação dos fenômenos não é feita de 
modo isolado, mas colocada em conjunto, nos mapas de confronto. Existem 
muitos tipos de mapas agrários e uma extensa ·coletânea dêles foi J levada a 
efeito por Krische... Trata-se, porém, principalmente de mapas em pequenas 
escalas, como aquêles do Atlas of the World's Agriculture (1917), publicado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aos cuidados de V. e. Finch 
e O. E. Baker, no qual, mediante o sistema de pontos, obteve-se uma represen
tação eficaz da distribuição mundial das colheitas (trigo, centeio, algodão, etc.). 
num determinado ano ou numa série de anos. Estas cartas possibilitam uma 
representação eficiente, sobretudo se houver o emprêgo de projeções equivalentes. 

Outros (especialmente quando se trata de regiões uniformes, subdivididas 
em grande número de comarcas) preferem usar o sistema do cartograma em 
mosaico, enquanto em época mais recente, tende-se cada vez mais para a repre
sentação com emprêgo do sistema das curvas isométricas. 00 

Mas estas cartas, a maioria das quais são de pequena ou média escala, 
limitam-se a dar uma idéia da distribuição da produção. Progride-s~ mais com 
as cartas agrárias, nas quais, mediante um símbolo, é assinalada qualquer 
ocupação caracterizada pela predominância de determinada · cultura, de 
maneira a propiciar um mais exato conhecimento da distribuição das culturas 
predominantes. •1 Mas ainda nesse caso, a maioria das cartas é de pequena ou 
média escala. 

A tendência que tem se manifestado nestes últimos tempos é a· de examinar 
pequenas ·zonas, estudando-as de maneira a se chegar ao conhecimento profundo 
de como, sob o ponto de vista da economia agrária, vem se processando a trans
formação da paisagem. Até agora a Geografia Econômica (compreendendo a 
Geografiai,Agrária), tinha-se descui<jado das pesquisas de pormenor, ao contrário 
da Geografia Humana (especialmente a Geografia da . ocupação humana) , mas 
parece que, considerando-se os dados 'estatísticos como propedêuticos e colocando 
em primeiro plano a observação, já é oportuno que se proceda ao estudo minu
cioso das pequenas unidades econômicas, nas quais se determinam a superfície 
econômica, as obras humanas e as outras diversas manifestações da economia 

'" Cfr. E. Migllorlnl, Note metodiche sui sistemi u8ati per rappresentare Zs distribuzione 
della popoZazione, ln "Boll. Soe. Geogr.", 1940, pp. 262-74, onde multas considerações podem 
ser aplicáveis na representação das colheitas agricolas. Cfr. também o capitulo "Kultivati.on 
und Lanàwirtschaft im Kartenbild/', no volume de M. Eckert, Kartographie (Berlim, De gruyter, 
gruyter, 1939, pp. 224-41). . 

•• P. Krlsche: 1) Bodenkarte und andere kartographische Darstellungen der Faktoren der 
landwirtsch. Produktion verschiedener Lander. Ein Beitrag zúr neuzeitlichen Wirtschaftsgeo
graphie. Berlim, Parey, 1928, pp. 111. - 2) LandwirtschaftZiche Karten ais Unterlageri wirts
chaftlicher, wirtschaftsgeographie unã kulturgeschichtlicher Untersuchungen. Berlim, Deutsche 
Verlagsgesellschaft, 1933, pp. 112. - 3) Mensch und Scholl. Berlim, Deutsche Verlagsgesellschaft, 
1936, pp. 151 (e 289 mapas). - 4) Mensch und ScholZe. Kartenwf!'fk zur Geschichte und Geogra• 
phie des Kulturbodens. Id., 1939, pp. 206 (com. 361 mapas). 

oo Cfr. L. Franclosa, L'impiego delle curve isometriche per la rappresentazione di feno
mení economtci, ln "Boll. Soe. Geogr.", 1935, pp, ·292.7. - W. D. Jones, Ratios and Isopleth 
Maps in Regional Investigation o/ AgricuZturaZ Land Occupance. "Annals of the Association 
of Amerlcan Geographers", XX: (1930), pp. 177-95. 

111 Cfr , Colamonlco, La distribuzione delle coZture nel B•arese. Contributo alia costruzione 
delZa carta agricolo-florestale d'Italia, ln "Boll. Soe. Geogr.", 1925, pp. 12-34. '--- R. Riccardi, 
La ãistribuztone delle colture nell'alta Sabina, ln "Boll. Soe. Geogr.", 1926, pp, 113-26. - O. 
Baasl, La distribuzione delle colture neZla provincia di Reggio Calcibria, in "Boll. Soe. Geogr.", 
1934, pp.· 227-30. Vejam-se tamb6m a propósito as observações de U. Toschl, Corso ãt geografia 
economica generale, clt., p. 211. 
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agrária; em tais estudos procura-se determinar a dinâmica das suas respec
tivas correlações no passado e no presente. Para êste fim, as pesquisas no 
terréno vêm muitas vêzes associadas aos trabalhos junto aos arquivos . 0 

Com o objetivo de atingir êste escopo, tem-se· difundido o uso.. de um 
levantamento cartográfico dos espaços econômicos, especialmente por iniciativa. 
de Credner que, à semelhança de Waibel, considera o aspecto fisionômico como 
o objetivo principal da Geografia Agrária; representa-se, desta maneira, a 
individualização das formas econôi:nlcas da paisagem. Da mesma manefra como 
o geólogo, o morfólogo e o fltogeógrafo representam as suas observações sôbre 
os mapas, deve o geógrafo agrário procurar representar as superfícies utiilzadas 
pela agricultura, percorrendo pessoalmente o campo, de maneira a poder tomar 
nota dos principais problemas. · 

A escala' mais adaptável para as pesquisas no gênero, é a de 1:5 000. É 
~onveniente que o território levanta.do, que pode pertencer a uma só comarca, 
ou a várias, represente uma região unitária. Quando é possível, podem-se utilizar 
as pequenas cartas cadastra.is, correlacionando-se sôbre elas as observações obti
das, porém levando sempre em consideração as modificações sofridas depois do 
último levantamento. 

Determinam-se, assim, quais são as principais culturas e as suas sucessões 
no tempo, quais as formas principais de transporte, quaijl os sistemas de lrriga
ção, quais as relações com as sedes rurais, quais as relações de trabalho e, enfim, 
-quais os outros fatos já passados em revista na parte da Geografia Agrária. 
·geral, dando maior importância a.os fatôres que influem sôbre a localização das 
.áreas cultivadas. · 

Para a Alemanha, Credner .. considera a paisagem agrária como formada de 
seis elementos principais: a situação das culturas correlacionadas com as matas, 
a distribuição das propriedades, a disposição das células culturais, assim como a 
natureza das diversas plantas cultivadas, a sucessão das culturas e os tipos de 
ocupação. :tle considera que é necessário representar êstes fatos em dois mapas, 
um dos quais destinado a assinalar os primeiros três grupos de fatos e o outro 
-contendo os restantes três últimos. 

O estudo aprofundado de uma série de pequenas unidades permite a deter
minação dos tipos particulares de paisagem agrária. O recolhimento e o estudo 
de muitos tipos permitiria, por sua vez, originar o aparecimento e a formação 
de um atlas dos tipos de utilização agrária. 

Atendendo a que o estudo de minúcia permite um conhecimento mais pro• 
fudo da estrutura agrária, das regiões da Terra, podem-se atualmente determinar 
em grandes linhas gerais, as características mais salientes das principais regiões 
agrá,rias."" Mas, o que deve ser entendido pela denominação região agrária? 

. 
"" Um exemplo de pesquisa sôbre a evolução das culturas e dos sistemas agrários com 

base em dados de arquivos (Inquéritos em plan!cles lotadas), deve-se à E . Obst e H . Spr.eltzer, 
.em colaboração com seus alunos: Wege unà Ergebnisse der Flurforschung im Gebiet der 
uroaaen HaufenMrfer, ln "Petermanns Geogr. Mltteilungen", LXXXV (1939), pp. 1-19. 

o8 W . Credner, Ueber Kartierung Landwirtschaft!ic;her Nutzflãchen, ln "Zeitschrift /1lr 
.Erdkunàe", 1938, pp. 229-36 . Ai, são referidos alguns exemplos, relativos aos arredores de MO
naco, em terrenos destinados à cultura da batata, à cultura do lúpulo e à criação de gado. 

"' W. Credner, Die deutsche Agrarlandschaft im Kartenbild . Sitzun·gsgerichte do convê
..nio dos geógrafos europeus em Würzburg. L!psia, Quelle e Meyer, 1943, pp . 177-201. 

.. Deve-se à Whittlesey (Maior agri~ltural regiona of the Eart1i, ln " Anne.ls of the Asso-:. 
<e:latlon of. Amerlce.n Geographers", XXVI, 1936, pp. 199-240), uma tente.Uva de divisão da Terra 
em 13 regiões agrárias, que são .as seguintes: 1) Zona onde predomina a criação nômade; 2) 
,zonas de criação de gado para · carne; 3) Culturas nômades; 4) Cultivas sedentários rudl
·mente.res; 5) CUltivos alimentares intensivos, com predominância do arroz; 6) Cultivos alimen
·.tares Intensivos, com exclusão do arroz; ~) Culturas em latifúndios; 8) Agricultura mediter~ 
.rànea; 9) Cultivo para exportação de cereais; 10) Zonas dedicadas à criação Intensiva e . .à 
produção de cereais; 11) Zonas dedicadas à produção leiteira; 12) Culturas hort!colae.; 13) 
:Zonas agr!colas dedicadas à exportação. · · 
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1!:ste fato foi tratado, entre nós, por Merllni e Toschi, .. na Alemanha por 
Waibel, Schrepper e Otremba e na França ·por Faucher. 

Para Merllni, a região agrária é uma unidade geográfica resultante da 
inclusão dos fenômenos econômico-agrários no ambiente, isto é, uma parte da 
superfície terrestre na qual os elementos naturais, antropogênicos e econômicos, 
em correlação recíproca e interdependente, determinam uma fisionomia particular 
na paisagem econômico-rural."' 

Para Toschi a região agrária é um trecho da superfície terrestre individua
lizado em si mesmo e distinto dos outros pelas características da própria econo
mia rural, .. isto é, pelas características de um ou mais tipos geográficos agrários 
associàdos, salientes na paisagem, em função das condições políticas, naturais, 
antropogênicas e econômicas do ambiente. 
· A fim de se compreender melhor estas definições é necessário distliiguir 

os espaços com características diferentes: . . 
1) espaços terrestres com estrutura agrária unitária; .. por exemplo, o Corn 

Belt estadunidense dedicado à cultura do milho, as plantações de hévea de 
borracha na Península de Malaca, etc . 

2) espaços harmônicos sob o ponto de vista agrícola. 00 1!:sses, não possuem, 
como os precedentes, estrutura agrária unitária, mas têm equilíbrio nas corre
lações econômicas entre as diversas culturas, que se interpenetram em seus 
limites. Além do mais, existe uma zona central, a partir da qual a produção 
se diversifica. Os limites dêstes espaços não são fàcllmente determináveis e 
podem variar com o tepipo, podendo-se originar um regresso ou um sucessivo 
aumento expansivo. 

O inquérito volve-se de maneira particular aos sistemas que derivam das 
associações das diversas culturas, e tal estudo constitui um dos objetivos essen
ciais da Geografia Agr~ia (Faucher). Os "genres de vie" agrícolas não se 
fundam principalmente sôbre as culturas unitárias (as quais são aquelas que 
caracterizam os espaços com estrutura agrária unitária), mas sôbre. os agrupa
mentos de plantas cultivadas, que formam um todo equilibrado, harmônica
mente conjugado. Os sistemas agrícolas são muito numerosos é correspondem 
às condições geográficas e econômicas particulares . . Alguns são muito complexos, 
como em geral os sistemas policulturais, os quais se baseiam principalmente 
numa cultura predominante, que pode ser um cereal (milho, arroz, trigb) ou 
uma planta de tubérculo (batata, mandioca) , à qual se pode associar a criação 
ou a fruticultura. Mais ·complexos de todos são os sistemas que visam a autarquia, 
enquanto mais simples são aquêles que produzem para o mercado externo 
(vinhedos especializados, etc.). . 

3) espaços econômico-agrários circunscritos por limites estaduais. ei 1!:sses, 
apresentam-se com limites precisos e nêles, o estado pode regular a agricultura 

"" Sôbre o stgnitlcado de região agrária cfr. Toschi, op. cit., pp. 250-9 . O problema da 
classificação e determinação das regiões agrárias tem sido objeto de estudo também por parte 
do Congresso Geográfico Internacional de Varaói.<la (cfr. Atti, vol. III) . Seguindo um critério 
adotado também pela geogratta geral (cf. E . Migllorini, Guida biblíografíca alio studío della 
Geografia . Napoll, Plronti, 1945, pp. 18-9), sobrepondo-se vários· mapas, têm-se procurado indivi
duallzar as regiões, que por certos elementos pareciam unidades homogêneas, distintas das vizinhas. 
ou aln.da, têm-se procurado encontrar as diversas regiões agrárias apllcando o método de 
Czekanovski, segundo o qual os vários dados relativos aos elementos isolados, são dlspostos em 
ordem de afastamento do respectivo valor médio. Porém tais métodos, demasiadamente mecânicos, 
sendo baseados sôbre dados numéricos, prescindem dos aspectos que fogem se não forem indivi
dualizados mediante a visão direta. Mais recente é a tentativa de G. von Siemens, Zur agrargeo-
graphíschen Landscha/tagliederung. "Erdkunde", III (1949). pp. 132-43 . · 

"" G . Merllnl, Sul concetto di regione agraria, ln "Rivista geograf!ca Italiana", L (1943), 
pp. 12-30. ) 

08 O têrmo "economia rural" compreende também a crtação e a B1lvlcUltura, Isto é tôdaa 
as formas com as quais o homem conquista. e utiliza os produtos do ,solo. 

'"' H. Schrepfer (Ueber Wirtscha/tsgebíete und ihre Bedeutung filr die Wírt11cha/t11eographie, 
1n "Geogr. Wochenschrtft", 1935, pp. 497-520) fala de "paisagens econômicas" (Wírtschaftslanãs
cha/ten), que correspondem às Landbauzonen de Engelbrecht e de Bernhard, e à.a Wirtschaft8-
formationen de Walbel. 

111> Wírtscha/tsgebtete de Shrepfer; Landbauzonen de Otremba. 
81 Staatliche Wi rtschaftsrltume de Shrepfer; Landwirtacha/tagebiete de Otremba. Impor

tante é a observação de Krebs (Vom Wessen und Wert der ~nder. Berlim, 1942, pp . 4-5) que 
enquanto "Landschaften slnd mehrfach wlederkehrende Typen, Lãnder slnd Indlvlduen dle w!r 
bel unserem Btud!um ais etwas Besonderea, Elnmallges erkennen". 
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de maneira a imprimir, eni todo o território estadual; características unitárias 
(como por exemplo, no caso da economia planificada russa); a tendência para 
a autarquia pode impedir a introdução de novas culturas, e outros territórios 
vizinhos, que possuam características geográficas semelhantes, porém perten
centes a estados diferentes (como é o caso da Sardenha e da Córsega) podem 
assumir uma evolução e um aspecto, bastante distintos. 

Mas, nem sempre se tomará possível a distinção entre êstes diversos espaços, 
visto que alguns geógrafos, •• preocupados com o fato de que a Geografia Regio
nal possa decair para uma geografia imicamente descritiva, ao invés de insistir 
sôbre o estudo das regiões agrári'as e sôbre o conceito da paisagem, passam, 
em sua substituição, a estudar as correlações - Cholley fala em combinaisons -
que aparecem pela convergência dos elementos físicos, biológicos e humanos. 
Tais correlações são consideradas no tempo e no espaço, estuda.J?.do-se a sua 
estrutura de tempos em tempos, de um modo analítico, seja com método histó
rico, seja com método das ciências naturais. "Le paysage n'est compréhensible 
que si l'on est arrivé à retrácer la genêse et l'évolution des combinaisons rurales 
qui y ont plus ou moins lalssé leur trace. :à. n'est pas possible de décrire un 
paysage sans avoir compris la structure, la genêse, l'evolution des combinaisons 
auxquelles il doit ses éléments essentiels. La géographie ne peut se bomer à 
être uniquement descriptive, elle est aussl génétique. La géographie peut s'éléver 
dans l'échelle des sciences, à la condition: de ne plus s'emprlsonner dans une 
·i:i.ttitude exclusivement descriptive". 

De qualquer maneira, a Geografia Agrária deve ter sempre em mira o 
estudo de um pais, em grande escala, de maneira a conseguir em particular 
o exame das relações entre as condições físicas, antropogênlcas e econômicas. 
Uma vez concluído êste estudo de pormenor, poder-se-á passar ao exame de 
espaços cada vez maiores, até alcançar o âmbito de ·um continente inteiro. E 
então, sómente quando se tiver concluído estudos semelhantes nos diversos 
continentes é que se poderá ter um quadro preciso das condições agrárias de 
todo o planêta. 

"'! A. Cholley, Bem.arques aur quelquea pointa de tiue géograp'Mque, tn "L'Information 
géographlque", 1948, pp. 85-90 . 

..-:""' AOS EDITORES: !:ate "Boletim" n.io fas publicidade remunerada, entretanto resl•trari o• 

.,..... ClOmeutarA as con.trlbulc6et1 •6bre ceovafla ou de lnteâHe ceocriflco que aeJam en.vladu 
ao Con.•elho Naelonal de Geocrafla, eoncorren.do d.fHe modo para mal• ampla dlfualo da blbllo
r;rafla referente à ceocrafla bruilelra. . . 



Resenha e Opiniões 

Os traços estruturais do vale do São 
Francisco* 

Os principais rios do Brasil, com 
exceção do Amazonas e de alguns de · 
seus afluentes de montante, têm um 
percurso geral sensivelmente NS e NE
'f3W. Esta orientação é determinada 
pela direção estrutural fundamental do 
pedestal (bouclier) brasileiro, mais ou 
menos paralelo ao seu litoral atlânti
co 1 • O mesmo se aplica ao curso supe
Tior do rio São Francisco, enquanto 
seu curso inferior descreve um imenso 
arco de círculo até adquirir a direção 
WNW-ESE antes de se lançar no Atlàn-
tico. 

Djalma Guimarães• supõe que an
tig-a.mente (fim dà era primária e du
rante o secundário) o rio tinha um 
percurso no sentido sensível do meri
diano e se lançaria num gôlfo marinho 
sttuado quase no local dos atuais esta
dos do Maranhão e Piaui. No cretáceo 
superior (Turoniano?), após a disjun
ção . do continente americano do afri ... 
cano e sob o efeito da translação. do 
primeiro, acompanhado de torção, de 
fraturas transversais que apareceram 
na parte oriental do pedestal brasilei
ro, resultou o desvio do curso do São 
Francisco para leste . 

Uma viagem ao longo do rio, de
tuada em 1947, me permitiu fazer al
gumas observações da estrutura e mor
fologia da região. Estas notas acresci
das do exame dos trabalhos anteriores,· 
nos pareceu conduzir à seguinte con
clusão: a totalidade do percurso do rio 
São Francisco deve ser 'dividida em 3 
partes, cada uma caracterizada por uma 
estrutura tectônica e uma morfologia 
própria. 

• Comunicação feita na sessão de 10 de 
maio de 1948 na Academia de Ciências de Paris. 
Tradução para o .vernáculo, pelo Prof. Antô
nio Teixeira Guerra. 

• B. Brajnlkov, "Essai sur la tectonlque 
de la regton à l'Est de Belo Horizonte ll41nas 
Gerais, Brésil (B .S.G.l" .. , sessão de 19 de 
mato de 1947) : " Les grandes untt6a atructu-
rales du Brésll" (B.S .G.P. 1947). • 

• Metalogêneae nas formações árqueo-pro
terozóicas do Brasil (Inst. Tecnol. Induatr., 
Belo Horizonte, 1947) • 

1.0 - O alto curso, das nascentes 
a 12 ou 13 graus de latitude sul, dire
ção geral .'SSW-NNE; salvo para ás 
cabeceiras do vale cavado nai,z forma
ções atribuídas ao arqueano e algon
quiano, o rio e seus afluentes atra
vessam regiões relativamente planas 
e baixas (500 metros de altitude mé
di~) ligeiramente inclinadas para o 
norte e formadas de arenitos, ardósia 
e calcários que os geólogos brasileiros 
colocam geralmente no siluriano •. 

A vasta bacia siluriana está limi
tada do lado oriental por uma cadeia 
montanhosa, a serra do Espinhaço, 
formada essencialmente de depósitos 
algonquianos; os limites ocidentais da 
bacia e sua estrutura são pouco co
nhecidos. As camadas silurianas do 
centro da bacia têm uma disposição 
sub-horizontal e se erguem rà.pida
mente na borda oriental. Eu deduzi 
dos estudos de L . J. de Morais• de B. 
von Freyberg •, e de minhas observa
ções pessoais, que a relação entre as 
duas unidades estruturais, a bacia si
luriana do São Francisco e a serra do 
Espinhaço é feita por uma flexura que 
evolve localmente para uma falha sub
vertical ou como mostrou L. J. de Mo
rais, para uma falha inversa; o ma
ciço da serra do Espinhaço fica acava
lado (chevaucher) ligeiramente na 
borda da bacia do São Francisco. A 
bacia siluriana do São Francisco é 
uma fossa tectônicçi, tendo no lado 
oriental um molhe constituído pela ser
ra do Espinhaço . Há mais indícios para 
acreditar na existência de uma fossa 
apertada (fossé de serrage), que uma 
fossa de afundamento. 

2.0 - O curso médio, do seu limi
te cpm o alto curso, até ao cotovêlo 
mais setentrional, entre Juàzeiro e 
Cabrobó (não se pode precisar com 
exatidão). A orientação geral WSE
ENE. Do ponto de vista estrutural, 

• A. I. Oliveira e o. H. Leonarêlos Geo
logia do BrlUtl, Rlo de Janeiro, 1943. 

• "Geologia econômica do norte de Minas 
Gerais". (Bol. n.• 19 do Serv. Fomento PrOd. Mln. 
1937). 

• Ergebniase geologiecher Forschungen ln 
Minas Gerais (Braslllen) (Neu~ Jarb. Mln. 
Geôl. Pai., Sonderband, 2, 1937) • 
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esta região é uma zona de desapareci
mento (anoyage do molhe da serra 
do Espinhaço; limite estratigráfico ai'
queano-algonqulano, que na parte cen
tral e meridional da cadela tem alti
tudes da ordem de 1 000 metros e vai 
abaixando-se no curso médio até 200 
a 250 metros (estimativa) . Esta zona 
foi ocupada no quaternário (e talvez 
antes) por um grande lago, estenden
do-se sôbre várias centenas de quilô
metros, hipótese apoiada nos diversos 
achados na planicie aluvial do rio, de 
Megatherium e Cuverontus em forma
ção aparentemente lacustre•. 

3.0 - O baixo curso, do limite com 
o curso médio . até a embocadura; 
orientação geral WNW-ESE. De acõr':" 
do com as idéias de D. Guimarães eu 
considero indubitàvelmente uma dire
ção tectônica determinada pelas fra
turas transversais (em oposição às 
fraturas loqgitudinais NNE-SSW) . A 
região é formada essencialmente de 
gnaisses arqueanos. As etapas de evo
lução no tempo, do vale do São Fran
cisco, e a idade geológica das estrutu
ras tectônicas descritas, não podem 
ser precisadas de maneira satisfatória. 
Todavia, algumas indicações nos mos
tram que as estruturas são formações 
relativamente recentes e que se .amol
dam às direções estruturais multo ar
caicas . 

B. Brajnikov 

~ -

Contribuição para os estudos de solos 
da região dos campos de Minas Gerais 

Não podemos regatear aplausos 
aos trabalhos que surgem aqui e ali, 
positivando indlce evolutivo do nosso 
melo técnico . Contribuição para os es
tudos de solos da região dos campos 
de Minas Gerais, é atestado eloqüente 
dos primeiros frutos que colhemos do 
acôrdo firmado entre o Ministério da 
Agricultura e a nossa Secretaria da 
Agricultura, para a consecução dos 
mais altos objetivos de amparo e pro
teção às terras de Minas Gerais . O re
latório entregue ao Sr. Lucas Lopes, 
quando êsse ilustre . engenheiro dirigia 
a Secretaria da Agricultura traz capi
tulas interessantes e inéditos tais como 
"Esbôço geológico da baciá. do alto e 

• A. I. Oliveira e O. H. Leonardos. Op . 
clt. 

médio rio das Velhas", colaboração de 
Djalma Guimarães, nome universal
mente conhecido como grande geólogo 
e "Contribuição para o conhecimento 
floristico da região dos campos", do pro
fessor Melo Barreto, botânico de ·renome 
e de reputação firmada no Brasil e em 
vários paises do mundo . No escrito por 
Omar Viana e Wilson Alves de Araú
jo, confraternizam-se o técnico fede
ral e o técnico estadual para realiza
rem, como vêm realizando, algo de útil 
·para Minas Gerais e para o Brasil. 
Outro é o sentido exato da "politlca de 
acordos" definida pelo ministro Da
niel de Carvalho, quando bem orientada 
e alicerçada em bases firmes e de coe
são e unidade. Dessa "Contribuição", 
retiramos o capitulo que abaixo trans
crevemos, lamentando, tão sõmente, 
não nos ser possivel ilustrá-lo com ex
celente e original documentação foto
gráfica. 

"Os estudos e trabalhos iá realiza
dos em tõrno da "região dos campos", 
consideramo-los como representativos 
dos primeiros subsídios para o prosse
guimento de novos e maiores estudos 
já projetados, visando a conclusões se
guras sôbre determinadas diferencia
ções que anotamos. 

Percorrendo, como fizemos, as zo
nas Central, Norte e Oeste de Minas, 
estendemos as nossas observações até 
o. Triângulo Mineiro, apanhando, as
sim, vasta área do estado e notamos 
que os cerrados aparecem ora juntos 
aos campos, ora juntos às matas margi
nais e ora circundando mesmo outras 
unidades agro-geológicas, como acon
tece na serra da Mata da Corda (Patos, 
Carmo do Paranaíba, São Gota.rdo, par
te de Patrocinio, etc.), com os seus tu
fos vulcânicos, formando as célebres 
terras poentas, dtlvendo a sua origem 
à era. mesozóica, jurássico inferior . 

Aliás, sôbre as terras poentas, de
vemos mencionar alguns dados de sua 
riqueza química, destacando-se, a 
exemplo, o fósforo (P205), atingindo 
1,4% (HCl 6N), que é o elemento míni
mo para a maioria dos solos brasileiros, 
bem como ressaltar as suas constantes 
físicas que quando convenientemente 
acrescidas em matéria orgânica, apre
sentam-se em condições excepcionais 
para a maioria das culturas. Classlfl
cadas mecânicamente, quase sempre, 
como areia barrenta (sistema de Bul
tenzorg), oferecem pH ótimo, um dos 
melhores que temos encontrado em so
los do estado. 
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· Não devemos silenciar sôbre as ter
ras calcárias, que também aparecem in
tercaladas nos cerrados por tôda a série 
de Bambuí, formando regiões de de
cantada fertilidade, como sejam as da 
mata de Pains, que hoje supre a capi
tal do estado, principalmente com a sua 
produção intensiva de cereais e legu
minosas e as de Carandai, Pedra do 
Sino, Vespasiano, Pedro Leopoldo, Sete 
Lagoas, Jabuticatubas, Lagea Santa e 
Curvelo. 

Documentação técnica de valia 
apresenta-nos Nova Granja (Vespasia
óo) como padrão bem representativo 
das terras calcárias do estado, onde pro
cedemos a estudos pormenorizados. 

A região agora citada e outras cir
cunvizinhas de Belo Horizonte, como a 
fazenda do Barreiro, verdadeiro su
búrbio da capital, poderiam tornar o 
seu celeiro, uma vez convenientemente 
cuidadas para exploração. · 

A região dos campos fornece, pelo 
seu aspecto floristico, formação geoló
gica e características físico-químicas, 
padrões de solo, tais comõ: 

Campo propriamente dito - apare
cendo geralmente nas maiores eleva
ções e em solos onde nem os arbustos 
tortuosos conseguiram resistir a sua po
breza máxima, ora prevalecendo super
ficialmente leitos de cascalhos, ora pe
quena camada de argila compacta ca
peando êsses leitos, que concorrem para 
a sua imprestabilidade a tôda e qual-
quer cultura; · 

Cerrado branco aparecendo, 
muitas vêzes, em marga ardosiana, po
bre em ferro, solo argiloso amarelado, 
pouco permeável (no leito de argila) 
cqm predominância de quartzitos, fili
tos, lateritas, Já permitindo desenvolvi
mento de arbustos; o que não acontece 
com o campo propriamente dito. 

Cerrado vermelho - com ocorrên
cia na mesma marga ardosiana; po
rém rica em ferro, de coloração verme
lha, profundo, poroso. Tal propriedade 
não está adstrita à camada superficial, 
prolongando-se até onde existe rocha 
completamente decomposta, devido ao 
hidróxido de ferro coloidal migrar para 
a superfície, formando uma crosta de 
argila ferruginosa protetora, que atua 
de modo favorável quanto à erosão em 
terrenos planos, emprestando-lhes cer
ta plasticidade na época das chuvas. 
Deve-se acentuar o poder de adsorção 
do hidróxido de ferro coloidal na re
tenção de matéria org~nica, compostos 
minerais e gases. 

ORIENTAÇAO DOS ESTUDOS EM 
CAMPO: Os estudos procedidos np. re
gião dos campos foram assim orienta
dos: viagens para conhecimento e de-

. limitação da regiãp; localização das 
trincheiras; estudos fitogeográficos; 
anotações geológicas; inquéritos esta
tístico-agrícolas sôbre o lado econômi
co; observações agronômicas - valor 
atual e valor potencial, futuros apro
veitamentos; abertura das tr~ncheiras; 
estudo dos perfis; caracteriZação dos 
horizontes; documentação fotográfica e 
coleta de material. 

Tomamos como ponto ·de partida 
Belo Horizonte, onde se acham centra
lizados os nossos serviços, e as nossas 
excursões se compunham normalmente 
de químico, agrônomo, botânico, auxi
liares, e trabalhadores, com todos os 
apetrechos de emergência, atendendo
se à natureza especial das pesquisas e 
orientávamos ainda pràticamente, de 
passagem, in loco ao agricultor, quando 
demandávamos fazendas constantes do 
itinerário, ou quando solicitados, em 
casos especiais, pelo próprio fazendeiro. 

Para a localização das trincheiras 
e suas aberturas, inicialmente observa
mos as variações dos tipos dos solos in
dicados pela vegetação e, após, nos 
orientamos por pequenas aberturas 
em lugares cuidadosamente escolhidos 
sob o ponto de vista genético, sempre 
seguindo a equação de Dokuchaiev que, 
querendo frisar a importância dos 
agentes pedogênicos estabeleceu: 

Solo f . (clima, organismos, relêvo, 
m~terial primitivo e idade) . 

Todos êsses fatôres de valor variá
vel para cada local, eram anotados; o 
levantamento da geologia e petrografia, 
assim como os estudos florís·~icos, mere
ciam a atenção dos técnicos no assun
tó, coletando amostras de rochas e ma
terial de herbário, colhendo-se, ainda, 
abundante documentação fotográfica, 
para se ter a. impressão nítida da re:-

· gião. 
· Visando ao conhecimento do de

senvolvimento do homem rural, quanto 
às práticas agrícolas, inserimos inqué
ritos minuciosos relacionados com o que 
se produz no município, como é. produ- ' 
zido, o que poderá produzir, tendo-se 
presente, o maior número de culturas 
existentes, preenchendo-se questioná
rios adotados pelo Instituto de Química 
Agrícola do Ministério da Agricultura, 
quanto à propriedade e cultura. 

Na abertura das trincheiras empre
gamos a técnica adotada pelo Instituto 
de Quim.ica 'Agrícola, dividindo-se o 
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perfil em secções, .de acôrdo com a mu
dança de coloração, estrutura, textura 
e constituição que êle apresentava, ca
racteres morfológicos que anotamos 
em fichas de localização, com a descri
ção de cada secção, quanto à profundi- · 
dade em centímetros, côr, compacida
de, consistência, plasticidade, textura 
e demais características de anormali
dades observadas, retirando-se de cada 
secção uma amostra aproximadamen
te de 10 quilos, cuidadosamente homo
geneizada e colocada em latas padroni
zadas. 

Simultâneamente abria.mos peque
nas trincheiras, além daquelas que ori
entaram a localização do perfil, propor
cionando conhecimento ao agricultor, 
quanto à constituição de suas terras, 
tendo por base para isto as determina
ções· de carbono, pH, bases permutá
veis, acidez hidrolítlca, assim como ob
servações físicas. 

CARACTERÍSTICAS DIFEREN -
CIAIS: Campo própriamente dito -
Com as características próprias, colora
ção amarelada, ausência ou fraco teor 
em bases permutáveis, baixo pH, pau
pérrimo em humo, tendo na sua ca
mada superior quase sempre chistos ar
gilosos, sujeitos a fortes erosões su
perficiais, quando em declive; secos e 
duros, não retêm água por possuir no 
subsolo, de modo geral, leitos de cas-

calhos e por não facilitar a penetração 
das águas das chuvas, devido à sua 
elevada dureza. E' encontrado nas re
giões do Centro, Norte, Nórdeste, Oeste 
e Noroeste, Sul e Triângulo, ora em 
pequenas áreas, ora ocupando planaltos 
inteiros. 

Difícil é o seu aproveitamento, mes
mo com técnica aplicada, quer para 
pastagens, quer para reflorestamento, 
devido à sua constituição físico-quími
ca. No entanto, em pequenas áreas ou 
nas proximidades de grandes centros, 
podem ser beneficamente utilizados 
para reflorestamento com essências 
pouco exigentes, ou como nos foi dado 
observar em Barbacena, êste aprovei
tamento dirigindo-se no sentido cultu
ral - Granja Ceolin - com fruticul
tura e cereais, em apreciáveis resulta
dos no índice da sua produção, de mui
to favorecido, sem dúvida, pelo fator 
ecológico. 

Ali vimos dois campos genetica
mente idênticos - Granja Ceolin -
Barbacena -, situados na mesma ver
tente: campo natural (120 e 121) e 
campo em cultivo (117, 118, 119) (Qua
dro II, abaixo), revelando a análise 
diferença entre um e outro, correndo 
a melhoria do campo em cultivo, por 
conta da correção feita com farinha 
de ossos, farinha de sangue e adubação 
verde. 

QUADRO II 

. 
SOLO l'I s 

Protocolo Secção ME% ME% 
ao ar ao ar 

117 ............ o-ao 6,41 2,85 
118 ........... 3()....60 8,74 0,30 
119 ........... 60-SO 3,46 0,08 
120 ........... (}-50 7,42 0,23 
121. .......... 5(}-70 4,45 0,15 

O exame do quadro III, onde há 
dados analíticos de campos em Barba
cena (103 e 104), Alfredo de Vasconce
los (122 e 123), Araxá (140 e 141) e Al
meida Campos (71 e 74), positivà certa 
uniformidade de constantes químicas, 
que definem a sua pobreza máxima, 
média representativa de muitos outros 
que trouxemos para o laboratório. 

Como subsídio no tocante às pro
priedades físicas, encontramos para os 

pH e Mat. o 

H20 KCI 2N 3 3 

.5,40 4,70 2,32 4,04 
4,55 4,40 1,76 3,06 
4,70 4,60 1,51 2,63 
5,10 4,40 1,74 3,03 
5,30 4,70 1,44 2,50 

campos do Triângulo Mineiro, dentre 
diversas amostras analisadas, uma mé
dia de 15% de água, 85% de terra fina, 
ausência constante de calhaus, casca
lhos e saibro na parte superior; capa
cidade hídrica superior a 35%, alta hi
groscopicidade, resultando um saldo mi
nimo de água estàtlcamente disponível 
para a planta, concorrendo assim para 
·a inexistência de vegetação a não 
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ser sub-xerofitica, permitindo, apepas, 
exemplares rasteiros, gramas rijas, onde 
a luta pela água é 'fàcilmente obser
vada. 

A elevação hídrica terminal, va
riando acentuá.damente de 300 a 800 
mm. no perfil, com maior ou menor 

quantidade de argila, não é dado de 
valor concludente . 

Apresenta êsse solo porcentagens 
variadas da argila, limo, areia num 
mesmo perfil nas diferentes secções ou 
em perfis diversos e grande predomi
nância de argila sôbre o limo ou sôbre 
a areia fina. 

QUADRO III 

SOLO H s 

Protocolo Seccão ME% ME% 
cm · ao ar ao ar 

103 . .. .... . 0-20 7,75 0,45 
104 . . .... -.. 20--45 6,27 0,29 

122 ...... .. 0-20 5,61 0,90 
123 .. . . .. .. 20-00 5,28 0,23 

140 . . . .. ... Q-30 4,78 0,37 

141. ... ... . Q-30 4,95 0,22 

20 571. ... . .. . Q-36 6,30 0,30 
72 ..... .. . 31HiO 3,60 0,00 
73 ........ 6o-106 1,80 0,10 
7C .. .... 106-185 1,30 0,10 

Cerrado branco - Cobre extensas 
reglões do estado, sendo às vêzes verda
deiro seguimento do cerrado vermelho 
e campo, porém, fàcilmente caracteri
zado pela sua fisionomia botânica, re
sultantes de nora com alguns elemen
tos individualizados, inexistentes em 
outros padrões de solos. 

Analiticamente, parece ser transi
ção entre o campo propriamente dito 
e o cerrado vermelho, não tão pobre 

pH e Mat. o 

H20 KCI 2N % 3 
-----

4,60 4,00 1,40 2,44 
4,80 4,10 1,13 1,97 

4,90 4,20 1,30 2,26 
4,60 4,20 0,89 1,55 

4,85 4,60 1,48 2,56 

5,95 4,60 1,56 2,71 

4,95 4,47 0,91 1,56 
5,09 4,90 0,85 1,46 
5,28 5,64 0,31 0,23 
5,35 5,95 0,15 0,85 

quanto aquêle, porém mais precário do 
que êste. 

Sob êste ângulo - valor agrícola 
relacionado ao valor produção - fala 
bem alto a velha prática e experiência 
do agricultor, · não o aproveitando se
não para modestas . pastagens de pe
queno valor nutritivo, que costumam 
ocasionar a hipocalctmia e afosforose 
nos rebanhos, pela ausência., pràtica
mente, de cálcio e fósforo. 

QUADRO ·rv 

SOLO SOL0VEL EM HCl6N (%) 

ProtocolÔ Seccão CaO K20 P205 Fe203 Al203 e 
cm % 

. 
22 768 ... .... . 0-100 0,04 0,30 0,05 9,67 8,94 0,64 

69 ... ..... 100-160 ·0,02 0,30 0,05 9,29 ' 8,31 0,32 
70 ..... .. . 16o-260 0,02 0,10 0,05 7,48 4,49 0,13 

22 753 .... .... 0-25 0,02 0,05 0,08 5,69 12,27 1,44 
54 ... . .. .. 25-;85 0,03 0,04 0,07 5,85 13,29 0,82 
55 ....... , 85-145 0,02 0,05 0,07 6,22 14,28 0,49 
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Os dados analíticos do quadro aci
ma são significativos, na sua expressão 
de pobreza dos três elementos que en
tram como sendo os principais consti
tuintes químicos do solo - cálcio, po
tássio e fósforo - .não satisfazendo, 
nas dosagens mínimas, qualquer vatici
nio quanto ao seu aproveitamento 
em prátlcas agrícolas, principalmente 
quanto ao fósforo, que é o elemento mi
nimo da maioria dos solos do Brasil e 
de outros paises do mundq, como os da 
América do Norte, comprovando esta
tísticas . do seu consumo, ao consignar 
mais de 14 000 000 de toneladas gastas 
dêste fertillzante em todos os recantos 
do globo. 

Baixas são também as dosagens de 
sesquióxido de ferro e sesquióxido de 
alumínio nestes perfis, média bem defi
nidora do cerrado branco, apresentando 
o primeiro relação de Fe203, Al203 aci
ma de 1, ao passo que no segundo já 
predomina o aluminio, relação próxima 
de 0,4. O teor em ferro, quase nunca 
superior a 10, não interfere de muito, 
na coloração dêste cerrado. · 

. A relação Si02/R203, de modo geral 
alta e acima de 2, dá-nos solos sialíti-

cos, de acôrdo com a classificação de 
Harrassowitz, infiuenciando diretamen
te na plasticidade, coesão e capacidade 
de sua troca de ions. 

1!:stes perfis dão resultados de valo
res do seu complexo sortivo e pH em 
soluto aquoso e salino que não oferecem 
apreciações mais llsongeiras, porquan
to, sendo nulos ou quase nulos os valo
res das bases permutáveis - S -, a 
capacidade de adsorção é muito baixa, 
bem como o índibe de fertilidade -
V -, concorrendo outrossim, para a sua 
precariedade, acentuada acidez hidro
litica - H -. 

O pH internacional, sol. aq . e aci
dez em KC12N positiva tratar de solos 
muito ácidos (pH 4,05 - 4,8), impró
prios para a maioria das culturas, im
pedindo, assim o desenvolvimento das 
bactérias nitrificantes e favorecendo a 
proliferação dos germes patogênicos. 
Além disso, resultam, da análise qui
mica, terras descalcificadas, desprovi
das de humo e a matéria orgânica ser 
constituida de restos vegetais (quadro 
V) quando não carregada pela água ou 
destruida pelo fogo. 

QUADRO V 

SOLO COMPLEXO 

Sec~io 
H s 

Protocolo ME% ME% cm ao ar ao ar 

22 768 .... .... l>-'100 4,5 0,0 

69 . . . ..•.. 100-160 ~.8 0,2 

70 .... .... 100-260 3,8 0,0 

22 753 ....... . 0-25 7,5 ·o,3 

54 .... .. .. 25-&5 4,2 - 0,3 

55 ... ..... 85-145 2,9 
~ 

0,1 

O solo do cerrado branco, com 
grande variação quanto à estrutura e 
textura nas diferentes secções, mostra, 
em geral, uma camada de terra argi
losa, cobrindo outras arenosas ou de 

-
SORTIVO pH 

T V H20 KCI 2N 

4,5 o 4,05 3,85 

4,0 5 4,15 3,85 

3,8 o 4,50 3,85 

7,8 4 4,40 3,90 

4,2 o 4,80 4,10 

3,0 3 1,50 4,40 

cascalhos, como demonstra o 2.0 hori
zonte do perfil (Quadro VI) verificação 
de - fácil observação nas estradas do 
norte do estado, · em cortes naturais 
existentes nos desaterros. 
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• 
QUADRO VI 

SOLO AMOSTRA EXAMINADA (%) 

Protocolo Secção 
cm Ã1ua Calhaus Cascalhos Saibros Terra fina 

:22 768 ......... 0-100 9,75 

69 .. : ...... 100-160 9,62 

70 ......... 160-260 8,75 

22 753 ......... 0-25 11,08 

54 ......... 25-85 11,59 

55 ......... 85-145 12,04 

:G:stes leitos de cascalhos, que de
vem sua formação a épocas remotas, 
são provenientes, geralmente, de cama
das sedimentares, (rolados), superpos
tas com o correr dos tempos, vindo a 
fo:t;necer, com o seu pauperismo, a gê
nese dêsse solo. 

o 1,60 3,01 85,69 

8,26 4,95 2,38 74,79 

o 0,06 0,25 90,94 

o o 0,34 88,58 

o 0,07 0,91 86,98 

o 0,07 0,91 86,98 

em forma de areia fina - secção are
nosa ou saibro, cascalho ou calhau -
no caso dos leitos de cascalhos, send() 
bem acentuado, doeumenta a sua este
rilidade. 

Na análise mecânica. (Quadro VII), 
não prepondera um elemento sôbre o 
outro, pois nenhuma das frações ultra
passa o limite de 50%, havendo, no en
tanto, maior porcentagem de areia 
grossa no 2.0 perfil, :dão obstante a se
paração primária da amostra. ter reve-

A terra da camada superior, quan
do existe, é de coluvião, arrastada de 
diversos produtos de desagregação das 
partes mais elevadas, ou, como querem 
outros, podendo ser parte dessa cama
da depósito eólio, de formação remota. 

Como já ficou dito quando tratamos 
da relação Si02/R203, o teor de sílica 

- lado para esta ausência de calhaus e 
diminuta quantidade de cascalhos e 
saibros. 

QUADRO VII 

SOLO ANÁLISE MECÂNICA (%) 

Protocolo Secção Areia Areia Limo Argila cm grossa fina 
- -

22 768 ............. 0-100 5,03 24,95 25,41 M,61 

69 ............. 100-160 3,85 21,93 31,08 42,56 

70 ............. 16o-260 5,57 " 39,31 39,05 16,ffl 

22 753 ........ . .... 0-25 29,48 17,11 15,26 38,15 

5i ............. 25-85 24,56 18,81 13,90 42,73 

55 ............. 85-145 21,51 17,13 15,96 45,40 
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·' A mobilldade da ãgua é dificultada 
pela diversida,de da textura e esti:utura 
nas diferentes secções; é alta a elevação 
hídtica em 25 horas, 100 horas e termi
nal, o que tem significação tôda espe
cial, resultando nem sempre dispor a 
planta da ãgua que se encontra em 
distância menor do que a revelada em 

r verificação do _laboratório devido a ter 

sido esta feita, isolaAamente, em mate
rial de cada secção. 

A higroscopicidade é média e em 
raras secções muito baixa, menor de 3, 
positivando a sua tendência para o 
dessecamento, como outrossim, quando 
aparece em índices elevados, no caso de 
certos cerrados do Triângulo Mineiro, 
revelar a . luta entre a planta e o solo 
pela posse da ãgua (Quadro VIII) . 

QUADRO VIII 

SOLO 

Seccão Ch HJ 
Protocolo cm 

22 768 ..... . . . ~100 32,85 6,97 
69 ........ 1()()-160 32,30 6,73 
70 .... .... ~ 1~2~ 35,72 2,88 

22 753 .. .. . .. . ~25 25,30 6,54 
54 . . . ... . .- 25--85 26,80 6,36 
55 ... ... .. 85-145 27,74 6,59 

Cerrado vermelho - Djalma Gui
marães, no seu "Esbôço geológico", es
crito especialmente para êste trabalho, 
considera a existência de um solo de 
tonalidade vermelha, coloração esta de
terminada pelo hidróxido de ferro, em 
maior porcentagem, sôbre a decomposi
ção de afloramentos de ardósia ou mar
ga, formando cobertura de material ar
giloso com espessura variãvel, poroso 
"e tal propriedade não estã adstrt,ta à 
camada superficial, prolongando-se até 
onde existe rocha completamente de
composta". 

Esta indicativa geológica é subsídio 
de relevância, possibilitando diferencia
ções já observadas em tôrno das regiões 
dos campos do estado, assim como as 
considerações do profe~sor Melo Barre
to, também insertas em capitulo à par
te, que conosco viajou em vãrias regiões 
do estado, estudando, particularmente 
a flora da região dos campos. 

Mais ainda, os ·inquéritos estatísti
co-agrícolas realizados, correlatamente 
às tarefas de campo, ouvindo sempre 
que possível, as ponderações e observa- · 
ções do agricultor, na sua longa prãti
ca e experiência, concediam-nos dados 
objetivos e concretos quanto ao valor 
agrícola do cerrado'. vermelho. 

Assim, em longas caminhadas que 
fizemos, delimitando, a grosso modo as 

ELEVAÇÃO HÍDRICA 

P.E. 
25 h 100 h Terminal 

-----
2,70 395 543 620 
2,69 452 663 766 
2,76 385 705 976 

2,71 190 214 223 
2,58 356 424 453 
2,56 470 607 672 

suas ãreas, anotamos culturas, algumas 
pouco intensivas, outras mais desenvol
vidas, com maior ou menor rendimento, 
porém indicando possibilidades visíveis 
do seu melhor e útil aproveitamento 
agrícola, com a intervenção de corre
ções e adubações tecnicamente orienta
dos, resultantes, em linhas gerais, das 
excelentes condições topogrãficas para 
as culturas mecanizadas. 

Nos anos.de regulares precipitações, 
a produção observada tem sua signifi
cação tôda especial, fornecendo-nos 
exemplos práticos e de interêsse ime
diato, elementos subsidiãrios para as 
nossas conclusões, no ponto de vista 
analítico. 

Realmente, um exame das caracte
rísticas químicas e físicas, entre o cer
rado vermelho, quadro abaixo, 3 perfis 

. médios, que julgamos legítimos repre
sentantes dêste padrão de solo, compa
rado com os demonstrativos analíticos 
do cerrado branco, jã apresentados, for
necem-nos um primeiro ensaio dife
rencial. 

Assim, (Quadro IX), - estudo do 
complexo sortivo e pH - hã diferen
ciação no índiee analitico de fertilidade 
e na capacidade total de sorção, com
paradas com os dados analiticos de 
cerrado branco (Quadro IV). 
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QUADRO IX 

'• 
SOLO pH 

Protocolo seccão H20 KCI 2N cm 

22 333 ........ o-ao 4,95 4,25 
34 ........ 30-00 4,80 4,35 
35 ........ 60-140 5,10 4,75 

22 762 ... · .•.•. 0-20 4,00 3,80 
63 ........ 2Q-90 3,95 3,90 
64 ......•. 9o-i60 4,10 3,95 

22 765 ........ 0-20 4,45 3,80 
66 .....••. 2ü-85 4,75 3,90 
67 ........ 85-150 5,05 3,90 

O índice pH já se apresenta mais 
alto, podendo-se classificar êsse solo 
como ácido, de mais fácil correção. 

·Quanto ao cálcio, potássio e fósfo
ro, em acentuada pobreza quimica, dei
xam pequeno saldo quanto aos cerrados 
brancos, sendo que no tocante ao fós
foro, a sua solubilidade é prejudicada, 
e isto devido ao ferro e alumínio. O 
quadro seguinte (Quadro X) mostra os 
resultados dêstes dois cations. 

O .fósforo deve ser ministrado a 
êsse solo, mas como empregá-lo para 
que a insolubilização e a retrograda
ção não sejam grandes? A não ser em 

COMPLEXO SORTIVO (%) 

H s . T V 

7,0 2,2 9,2 24 
5,7 0,5 6,2 8 
4,0 1,0 5,0 20 

11,1 0,4 11,5 3 
9,6 0,6 10,2 6 
8,4 0,3 8,7 3 

7,8 0,5 8,3 6 
6,2 0,5 6,7 7 
0,3 0,3 5,4 6 

culturas de ciclo vegetativo curto, de 
aproveitamento imediato, não se deve 
empregar fosfatos muito solúveis e sim 
um fornecedor de P205 de menor solu
bilidade que venha a fornecer lenta
mente êste tão importante elemento. 

A reserva de carbono é pequena, 
para solos de média fertilidade e aqui 
se justifica em conseqüência de suas 

.queimas anuais e riqueza em ferro; o 
hidra.to de ferro combina-se com o 
ácido húmico formando hlUllatos fer
rosos e férricos fàcilmente oxidáveis. 
O ferro é um verdadeiro catalizador oxi
dante. 

QUADRO X' 

SOLO SOLÜVEL EM KCI 6N (%) e 

Protocolo Secção CaO K20 cm P205 Fe203 Al203 % 

, 
22 833 ........ 0-30 0,07 0,39 0,25 10,00 21,63 1,70 

34 ........ 3o-60 0,04 0,36 0,22 10,33 17,30 1,14 

35 ........ 6o-140 0,06 0,41 0,22 10,4.9 26,38 0,67 

22 762 ........ 0-20 
1 

0,04 0,12 0,11 11,51 17,22 1,75 . 
63 ........ 2Q-90 0,02 0,02 0,10 10,50 17,16 1,39 

64 ........ 9o-160 1 0,03 0,09 0,09 9,84 17,43 1,06 . 
22 765 ........ 0-20 0,05 0,42 0,08 10,39 15,38 1,38. 

·00 .•...•.• 2ü-85 0,04 0,38 0,07 10,56 15,82 0,76 

67 ........ 85-150 0,05 0,37 0,07 10,71 16,24 0,57 
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De acôrdo com e. Assarsson, o ion 
:térrico de humato é de fácil redução 
a ferroso, devido à energia fornecida 
pelo humo, sendo êste novamente 
·Oxidado pelo oxigênio do ar em ion 
férrico. · 

O resultado analitico concernente 
ao tamanho das partículas (Quadro 
XI) ·mostra a inexistência de calhaus 
e pràticamente, a de cascalhos e sai
·bros, revelando. grande porcentagem de 
terra fina (particula menor de 2mms) , 
próxima de 80 % , sendo esta relação 
completada pela água da amostra sêca 
.à sombra, quantidade acentuada devido 
ao bom teor em argila. 

A fração argila - mais elevada no 
-cerrado vermelho justifica o alto teor de 
água retida. Aparece se~pre coin por
centagem superior a 50% predominan- . 

do sôbre as outras frações' cujas rela
ções são mais ou menos iguais, com 
exceção dos dois últimos perfis, onde a 
quase totalidade da areia grossa cede 
lugar a um aumento da fração argi-
losa. · 

Aliás, todos os cerrados vermelhos 
que observamos apresentam riqueza 
nesta fração. 

:tl:ste teor acentuado de argila im
prime características ao solo, de modo 
a permitir o desenvolvimento de árvo
res de porte mais elevado e isto já ha
via sido previsto por Warming em La
goa Santa quando dizendo dos "cerra
dos tão bonitos e tão altos como ao re
dor de Lagoa Santa'" referia-se como 
"condição importante para o desenvol
vimento de uma bonita vegetação de 
cerrado", "a profundidade da argila". 

QUADRO XII . 1 

SOLO AMOSTRA EXAMINADA (%) 

Secção Ãzua Calhaus - Cascalhos Saibro Terra fina Protocolo cm 2Dmm 20-5 mm &-2mm 2mm 

22 833 ...... .. . o--30 22,26 
34 ... . ..... 3()-ô() 23,79 
35 .... . .... 60-140 22,50 

22 762 . . . .... .. 0-2Ó 19,00 
63 ..... .. .. 2Q-90 17,47 
64 ......... 9Q-160 17,03 

22 765 ....... . . 0-20 14,69 
66 ..•. ... .. 20-85 14,62 
67 . . ....... 85-150 15,71 

Esta argila aparece quase tôda flo
culada, devido ao hidróxido de ferro 
coloidal que, como já ficou dito, se en
contra em teor elevado. :tl:ste hidróxido 
de ferro eletropositivo, em contacto com 
argila eletronegativa em suspensão, dá 
lugar a uma floculação. 

Demolon tratando da questão de 
complexo argllo-hidróxido de ferro, diz 
que "é essencialmente sob a forma de 
complexos eletroneg<ativos que a migra
ção do ferro se efetua nos solos argilo
sos, sejam êles ácidos ou básicos", para. 
acrescentar "ser uma noção multo im
portante no ponto de vista pedológico 
e agronômico". 

Djalma Guimarães, .no seu "Esbôço 
Geológico", fala da propriedade do hi
dróxido de ferro migrar para a superfí
cie, produzindo uma crosta a.rgilo-fer-

B . G. -6 

o ~o o 77,74 
o 9 o 76,21 
o o 0,22 77,28 

o o 0,07 80,93 
o o 0,06 82,47 
o o 0,13 81,94 

o 0,07 0,39 84,85 
o 0,07 0,46 84,85 
o 0,07 0,68 . 83,54 

ruginosa protetora, que empresta a êsse 
solo certa plasticidade nos períodos hi
bernais e resistência à erosão. 

Esta crosta. protetora, certamente, 
não será bastante para evitar a erosão 
em solo de declive, onde por ações me
cânicas - aradura. - escavações ou 

·pesquisas do subsolo -, ela é destruída, 
iniciando outras que podem tomar pro
porções ameaçadoras, como verificamos 
em várias regiões, principalmente em 
Lagoa Santa., onde atinge 2 a 30 metros 
de profundidade, não continuando por 
encontrar rocha menos decomposta ou 
secção de solo mais resistente; lateral
mente prosseguem em progressão des-

. truidora, quando uma proteção vegetal, 
(essa espontânea) não se faz sentir. 
Aliás, sôbre o assunto já comentamos e 
ilustramos em capitulo anterior. 
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QUADRO XII 

SOLO 

Protocolo Secção Arei2 uossa 
CIA 

22 833 . . ... . . . . . .. : (}-30 16,16 
34 . . . .. . . ... . . . 30-00 14,50 
35 ... ... . ... . .. 00-140 12,00 

22 762 . . . . .. . .. .... 0--20 (,91 
63 .. . ........ . . 20-90 4,33 
64 .. . . .. . .. . . . . 90--160 4,52 

22 765 . .. . . .. . ... . . 0--20 2,93 
66 .... . .. .... . .. 20-85 3,04 
67 . . . ..... .• ... 85-150 3,3íl 

A capacidade hídrica - capacidade 
do solo em reter água - é relativamen
te elevada graças ao teor em argila. 
Também a higrospiCidade é alta, acre
ditando-se até existir luta da planta 
em épocas sêcas, para retirar água. 
Graças ao fato de a argila se achar 
quase tôda peptizada, o pêso especifico 
real não é elevado, como se verifica no 
Quadro XIII, revelando certa porosida
de para êsse padrão de solo que, como 
dissemos, é argiloso, ao contrário do 
cerrado branco com pêso específico 

ANÃLISE MECÂNICA (%) 

Areia fina l:imo Argila 

-

14,60 18,60 50,64 
14,61 17,66 52,23 
16,79 17,05 54,16 

12,25 15,90 66,!lt-
14,48 9,79 71,40 
15,61 8,95 70,9Z 

a,78 16,z4 66,05 
14,52 13,42 69,02 
14,95 10,46 71,20 

mais elevado não obstante a argila ser 
em menor quantidade . 

Temos no quadro XIII os cálculQS 
da elevação hídrica ou ascensão capi
lar, em 25 h, 100 h e terminal, que apa
rece com valores bem acentuados, po
rém menores do que os já encon trados 
para o · cerrado branco, em conseqüên
cia da maior porosidade observada no 
cerrado vermelho. ~ses· valores eleva
dos são favoráveis, como reguladores da 
água do solo" . 

Omar Vian a 
e 
Wilson Alves de Araújo 

QUADRO XIII 

SOLO ELEVAÇÃO HÍDRICA (%) 
Ch Hy P.E. 

Protocolo Sec~ão 25 h, 100 h Terminal 
- - --- - - - ----- - ---

22 833 ..• . . ... 0--30 35,68 14,50 2,47 . 375 452 485 
34 .. . ..... 30-60 ' 34,73 15,36 2,55 456 575 630 
35 ...... .. 00-1.40 33,36 15,15 2,56 547 660 709 

22 762 ........ 0-20 38,48 13,28 2,59 425 542 597 
63 . . . . . ... 20-90 35,85 13,40 2,67 489 603 654 
64 . .. . . . ... 90--1~ 37,31 12,63 2,M 479 603 660 

22 765 .. . . . ... 0--20 38,52 11,69 2,65 360 472 527 · 
66 . . . ... .. 20-85 35,69 11,38 2,59 458 610 686 
67 . . . .. ... .85-150 ~7,56 11,26 2,64 496 657 737 
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Rio Grande e Açu 

A faixa litorânea da anitga capita
nia de João de Barros, mais tarde de
nominada Rio Grande, era ocupada 
pelos Petiguares ou Potiguaras, da 
grande familia dos Tupis, os quais, se
. gundo os mais bem informados autores, 
dominavam das margens do Paraíba, ao 
sul da baia da Traição, até as ribas do 
.Jaguaribe já em território incorporado 
posteriormente à capitania do Ceará. 

No interior do· pais, predominava 
um gentio de outra raça, apelidado 
.Jandovi ou Jandui, pertencente a outro 
numeroso grupo nomeado Tapuias. 

A extensão beira-mar era de certo 
modo conhecida desde o século XVI, na 
sua primeira metade e mesmo até as 
proilmidades do fim da centúria, pe
los mercadores franceses que trocavam 
suas quinquilharias (bugigangas) , com . 
os senhores da terra, por pau-brasil e 
outros produtos. 

Só no último decênio do século, foi 
que o govêmo metropolitano, ante as 
perturbações coni;tantes produzidas 
pelos Potiguaras e Franceses na Paraí
ba, resolveu conquistar o Rio Grande e, 
então os governadores de Pernambuco 
e Pa;aiba se dirigem às margens do 
Puttgi e ai fundam os primeiros esta
belecimentos após ·a conquista da ter
ra: a fortaleza dos Reis Magos, na sua 
foz, de 1597 a 1598 e · a cidade de Natal, 
em 1599, o primeiro para garantir o 
triunfo que acabavam de obt.er contra. 
o indígena e o francês, e, o segundo, 

· para demonstrar a vontade de povoar a 
terra. 

E' certo que antes disso, já Gabriel 
Soares descrevia a costa nordestina, in
clusive a compreendida no atual territó
rio do Rio· Grande do Norte, de modo 
imperfeito no tocante às distâncias, po
rém, mais congruente quanto aos rios 
que aponta. · 

Falava êle em 1587, vindo do norte 
para o sul, num "Rio Grande" que se 
achava na altura de 4 graus, ao norte 
do cabo de São Roque, com "duas bar
ras, pelas quais entram navios da cos
ta" e em "outro Rio Grande" já' ao sul 
do aludido cabo e o rio Baquipe, atual 
Ceará-Mirim, a 5 graus e 14', no qual 
"podem entrar muitos de todo porte", 
e "pelo' qual vão barcos ·por êle acima. 
de 15 ou 20 léguas". 

Por essa época, êste era tido como 
mais importante do que aquêle, ou por
que o percurso do primeiro ainda não · 
fôsse bem conhecido ou por apresentar 

o Potenji mais largura e profundidade, 
dando lugar a franca navegação, a bar
cos de maior tonelagem, como referem 
os cronistas e ainda se verifica na atua
lidade. Não se pode comparar a nave
gabilidade e amplidão do chamado rio 
Grande com a do Amargoso, braço prin
cipal do Piranhas, onde mal entram 
navios de pequeno calado e mesmo as
sim na preamar . 

Independente disso, o Potenji era 
tido como muito extenso pelos autócto
nes que transmitiram essa noticia aos 
primeiros exploradores, franceses e por
tuguêses, tanto que subiam por êle três 
semanas, chegando-se a afirmar que 
êsse rio nascia numa lagoa de muitos 
quilômetros de circunferência e onde 
havia "pérolas finas", noticia esta que 
parece .aceite ainda pelo meado do sé
culo XVII, tanto que o cartógrafo J. 
Wingboons, liga o rio Grande, pelo seu 
braço Junciiaí, ao rio Gayana, no alto 
sertão· desaguando êste na vasta lagoa 
de Groairas que, por sua vez se liga à 
de Papari, justificando, assim, o-enrêdo 
de provir o rio Grande de um desmedi
do lago. 

Não aludindo os cronistas às deno
minações dêsses rios no século da -ties
coberta, vejamos o que consignam a 
seu respeito na primeira fase cartográ
fica. 

Excluída a lenda de haver Hojeda 
velejado pelo delta do Açu na era pré
cabraliana, por não ter êle sequer al
cançado o do Amazonas, no planisfério 
de La Cosa (1500) já se depara o "r<> 
de baziab_ariles" que, segundo o histo
riador Tomás Pompeu Sobrinho, corres
ponde ao rio aludido, sem .dúvida ali 
registado por informes de Vicente Pin
zon e Diego Lepe, que · por essa costa 
andaram de fevereiro a março de 1500. 

Cantino 0502) · e Canério (1505) 
não ó batizaram, riscando, apenas, a 
configuração litorânea próxima, ao pas
so que Reinei, pai e filho, põem na 
chanfradura correspondente a êsse es
tuário "baia das tarrugas" e "baia das 
tartarugas", respectivamente (1516) 
grafando ali o mapa de Turim e o de 
H. Harlsse "Rio de S. Agustin". 

A denominação de 'b das tartaru
gas', 'b de tartaruga" ou "B . de Tarta
ruga", é consignada também por Gas
par Vle~as 0534) , Diogo Homem 
(1!)58), Fernão Vaz Dourado (1568, 71 
e 80), Gerardus Mercator (1569), Joan 
Martinez (1582) , Jan Van Doet (1585), 
e Guillaume Le Festu (1590), sendo que 
Alonso Chavez regista "B . de S. Ra
fael" (1536), Descallers escreve "P. das 
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tartarugas" no local e Diogo Homem 
(1558) escreve "R. de S. Domingos" 
desembocando na dita enseada. 

Temos, assim, no século cabraliano, 
três nomes para o referido rio. · 

Quanto ao Potenji, sàmente, Qrvllle 
Derby, comentando "Os mapas mais 
antigos do Brasil" acha que o ponto ao 
norte antes do cabo de São Roque, mais 
favorável para o desembarque e tomada 
de água, seria, então, a barra do Rio 
Grande do Norte, "sendo provável que 
seja êste a "Santa Maria de Agoadia" 
ou "datalaya" dos mapas de Kunstmann 
(1502 a 1504) , alterada para "Santa Ma
ria da Gracia" no de Canério (1505). 

Mas, antes de fin,dar o século, como 
já aludimos, Os portuguêses resolveram 
conquistar a capitania de João de Bar
ros e êste nome cedia lugar ao de Rio 
Grande, fundando-se na margem di
reita do rio Potenji uma fortaleza e 
uma cidade. 

Por êsse tempo já aparecia o Puttji 
àos Gentios, e o nome de Rio Grande, 
pelo qual o rio era conhecido, estendia
se à capitania, à fortaleza e à cidade 
ali inaugura~as. 

Não são apenas os cronistas que 
registam o fato; os cartógrafos e ho
mens do govêrno da época também o 
fazem sem discrepância. 

O Açu ou Piranhas permanecia 
inexplorado e desconhecido, só se 
consignando nas cartas geográficas, 
crônicas e .atos oficiais com designa
ções indígenas esquisitas ou apenas · 
referentes aos depósitos de sal ali exis
tentes, e isso mesmo nas proximidades 
do mar. 

No século XVII, outros nomes vão 
surgindo para o rio Açu. 

O governador Diogo de Meneses ao 
demarcar a capitania, em 1611, falava 
no rio "Guarahug" ao norte da forta
leza e nos "Areais eni que não há cousa 
de proveito, mais, q' as salinas que di
zem de Guamaré, ou Carauratamar q' 
são de importância", salinas já conhe
cidas anteriormente, tanto que o ca
pitão-mor Jerônimo de Allóluquerque 
concedia, por ato de 20 de agôsto de 
1605, a seus filhos Antônio e Matias 
"huas salinas que estão corenta le
guoas daquy para a banda do norte, 
não cultivadas nem se fez benfeitorias, 
nem a terra serve pera couza nenhua 

'mais que pera o sal, que por sy cria". 
As .denominações européias refe

rentes à baia ou ao rio que nela desa
guava, postas no primeiro século do des-

cobrimento do Brasil, iam ceder lugar 
a nomes indígenas, devido ao contacto 
mais aproximado com êsses. 

Os flamengos Harmen e Martetl 
Janss, em 1610, saltam de "S. Roque" 
para o "R. de S. Miguel", que alguns 
historiadores acham ser o atual Mo
çoró. 

o cartógrafo João Teixeira e seu fi
lho João Teixeira Albernás, nas suas 
sucessivas edições, de 1612, 1630, 1640 e 
1666, registaram ao norte do rio Gua
maré "Rio das Salinas'', seguindo-se
lhe "R. Omaratibo", "R. Igperug" e 
"R. gavarohug", com pequenas varian
tes no concernente à forma de grafá
los, como sejam 'Gurarahug", "hug pe
rohug", "Gavovohy", "Guarohug". A 
edição de 1666, ainda regista "R. das 
Calinas", além de três outras bôcas as
sim discriminadas: "R. Vmaratibu", 
"R. hug perahg", "R. Guararohug", 
bem próxima uma da outra, entre o "R. 
Guamaré" e a "Ponta do Mel". · 

Mateus Seutterum. (1629-30) e 
Ioanne Blaeu (1630) grafaram ao norte 
do rio Guamara ....... "Rio Omara" e mais 
duas barras ao norte, chamando-as 
"Rio IDperugh" e "Rio Guapetuba", in
tercalando as palavras "Tuba de sau
nas", "De Groote Salines", "Salinas" ou 
"Ornara", "De Klene Salines" e em fren
te à foz do Ornara "Baxos de Salino". 

Guiljelmus Blaeuw (1635 e 1642) 
ainda conserva "B. Tortugo", e em se
guida "Wittebay", "Salinas Caruarta
ma", "Roobay" e "Dolberbay", parecen
do que além das salinas só viu as baias, 
sem os rios que aí desembocavam. A 
"B. de las Tortugas" ainda persiste 
na carta geográfica de Sebastlen de 
Ruesta, de 1660. 

. Em 1671 F. de Wit registava na re
gião do Açu "Soutpan", "Cleyne Sali
ne", Aldea Vewassen; em 1680, Johan
nis van Keulen "Rio Omara", "Tuba de 
Salinas", "Rio Hyperug", "De Groote 
Salinas"; em 1691, o Sr. Sanson "Sout
pan", "Salina Grande", à margem de 
um rio sem nome de mais de uma bôca, 
ao norte do Aguamaré; em 1688, Le 

1 Pere Coronelli "R. Warrin", "Salina 
Grande" uma ampla enseada, onde 
despeja um rio grande e várias bôcas, 
entre a "Ponta do Melo" e uma angra 
menor que deve ser a de Aguamaré; e 
fechando o século, em 1700, Gulllaume 
de L'Isle assinala ao sul da "Punto Da
niel" e do norte do "Guamara R", um 
rio que no interior tem um nome pró
ximo "Guatapugul", parecendo mais a 
designação de uma taba de sllvicolas, 
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ao passo que na sua edição de 1703, Já 
grafa "R. Guarahorug" e "R. Omarati
bo", assinalando salinas entre êases, 
dois rios e no interior do primeiro. 

No atlas de Barbosa Machado, cor
respondente ao século XVII, vê "R das 
Salinas", "R. Vguperahug", "R. Guara
rohug", ao norte de Guamaré; Sanson 
d'Abbevllle (1656) põe "Salina Grande", 
"Cleyne Salinas", na foz de um rio onde 
havia ilhas, escrevendo em ambas as 
margens "Soutpan". Pierre Vander AA, 
em "Le Brésll" registou ao sul da "pta 
do Mel", "R. Guarahorug" e "R. Oma~ 
ratibo", na região das "Salinea"; Eman 
Bowen anotou "R. Ornara"; C. ab Ar-

. tlchau Arciszewski "Soutpan Caruara
metl", "Rooboec", "R. Guapahiba" e· 
"R. Guararasua". Barbosa Machado 
noutra carta regista "Ofs Salinas" e 
"R. Guararahug" e noutra página ... R. 
das Salinas" e "Vgaperahug" e numa 
demonstração dos "Bayxos de 8. Roque 
e Rio Grande", lê-se "Rio das Salinas", 
"Rio hug perohug", Rio garorohug", 
e Andreas Antonius assinala "Salinas 
Grandes" "Groote Saline", "Sout bleene 
Saline" e "Soutpan", tendo no rio prln
_cipal "Aldea Vewasou" . 

Ainda neste século XVII, época. em 
que a expansão portuguêsa foi esten
dendo-se na capitania, seu povoamento 
não passava da região sulina e vizi
nhança do Potenji, sendo raras as con
cessões de sesmarias pouco além do 
Cearamirim, mesmo, no domínio holan
dês, conforme se verifica nas plantas 

, de Marcgrave e Vingboons, cêrca do 
melo do século, ia do vale do Cunhaú 
ao do Cearamirim e para o interior 
poucas léguas de penetração. 

Das crônicas do tempo, verifica-se, 
que o capl~ão-mor do Ceará, Pêro Coe
lho de Sousa dali voltando, em 1605, es
têve nas cacimbas "chamadas Amargo
sa e de Guamaré", e nas salinas, sem 
aludir ao nome,de Açu e Jerônimo de 
Albuquerque, na penetração, um triê
nio mais tarde, em busca de ouro no 
sertão, andou quarenta léguas, talvez 
alcançando as margens daquele rio, 
mas, não se refere a êle e, como consta 
que encontrou ferro, prata e ouro, é 
possivel que houvesse voltado da serra 
da Formiga, onde explorações recentes 
acusaram a existência dêsses minérios. 

Kilian de Resenlaer, ouvindo Gas
par Paraoupaba e outros aborigenes, 
anotou, em 1628, em Amsterdam, o rio 
"Carwaretame" para navios e salina 
natural, o "Barytuba" e o 'Guararug", 
êste também para navios, entre os nos 
Guamaré e "Wupanem", sem habitan-

/ 

tes, a não ser os Tapuias nas suas .fio
restas do interior" (Anats da Biblioteca 
Nacional, vol. 29, p. 173). 

E' certo que, mais adiante, ao falar 
na moradia dos Tapuias refere-se a 
"Uguasu", mas, explica ao descrever a 
costa, que o nome se refere a um pe
queno rio d'água doce, sem portuguê
ses, a seis léguas de "Pecutinga" e 
acrescenta que esta era uma praia, 
também sem portuguêses e com bom 
ancoradouro, a cinco léguas ao norte do 
rio "Poting" (Potenji) . Não podia ser o 
atual Açu, mesmo porque "Uguasu" fi
cava ao sul de Guamaré várias jorna
das de marcha. 

J. de Laet diz que o cacique Cara
cara chamava as duas salinas de "Cara
waretama". (Anais cits., vol. 41-42, 
p. 35). 

Diogo de Campos, no "Rezão de Es
tado do Brasil" (1612); Domingos da 
Belga CCêrca de 1630); Adriaen Ver
donck (1630), ·Johanes de Laet 0636) 
e o conde Mauricio de Nassau (1638), 
não falam em rio ,Açu, e, sõmente que 
havia "salinas" ao norte, adi~tando 
Verdonck "a sessenta milhas da forta
leza", não citando Nassau, entre os por
tos e baias da capit9.I\ia, algum com o 
nome de Açu, ou mesmo o "rio das Sa
linas" ou alguma das denominações in
dígenas indicadas acima. 

No seu relatório se incluem Cunhaú, 
Formosa, Pipa, Búzios, Negra, e até a 
baia de Marten Tyssen, ao norte do Rio 
Grande, a qual segundo as cartas geo
gráficas dos séculos XVII e XVIII, fi
cava logo depois da ponta de J'enlpabu. 

O comandante Smient, cêrca de 
1632, estêve em frente das "Salinas", 
a umas 40 léguas do rio Grande, e, 
onde havia dois rios. 

• • • 
Quando as autoridades lusitanas e 

brasileiras resolveram conq'llistar a ca
pitania do Rio Grande, dirigiram-se ao 
Potenji, iniciando nas suas margens as 
primeiras fundações colaboradoras da 
nova conquista. Aquilo que era indefi
nido, no tempo de João de Barros e de 
seus filhos, aclarou-se, tomou corpo im
pondo seu nome à capitania ainda po
voada de sllvicolas e já colonizada pelos 
portuguêses e tomada pelos flamengos, 
conservando sempre o nome de "Rio 
Grande" que não podia ser o do atual 
Açu, uma vez que, somente, mais de um 
cinqüentenário depois, surgia das ex
plorações dos sertanistas e consolida-
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va-se com a luta travada naquela ri
beira com jl. indiada revoltada por déca
das de anos. 

Os historiadores ao descreverem as 
tabas indígenas, nesse tempo não alu
dem ao nome de Açu e J. de Laet ao 
narrar os "Feitos da Companhia das ín
dias Ocidentais", até 1636, apesar de se 
referir a cinco nações aliadas dos Jan
duís e quatro inimigas, numa extensão 
que se alargava por Cinco ribeiras im
portantes, não cita uma só vez o nome 
de Açu. O murubixaba Caracarã, irmão 
do rei Jandovl, pela bôca do intérprete 
Parapoava, informava que suas terras 
se espalhavam pelo interior, a partir do 
rio Grande, por cinco rios, confirman
do notícia anterior, assim discrimina
dos: 1.0) Wararugi dos Tupis ou Ociu
non dos Tapuias; 2.0 ) Quoaouguh; 3.0 ) 

Ocioro; 4.0) Upanema; 5.0) Woroiguh. 
1!:sses rios eram grandes e distavam o 
1.0 do rio Grande, cinco dias de via
gem; o 2.º do 1.0, um dia; o 3.º do 2.0 , 

dois dias; o 4.0 do 3.0 , dois dias e o 5.0 

melo dia além do 4.0 • 

Examinando-se' µma carta geogrã
flca .do estado poderíamos assim classi
ficar êsses rios: 1.0) rio Amargosc;> ou 
Salgado correspondendo ao primeiro, 
desde que Caracarã adianta que a ele
vada montanha de Cowoyry, possivel
mente a Caboji atual, ficava aquém do 
rio Ociunon; 2.0 > rio Patachoca ou êste 
seria o Ociunon e o Caraú passaria a 
ser o Quoaouguh,· 3:0 o atual Açu ou 
Piranhas, uma vez que o quarto é o 
Upanema, cujo nome ainda hoje assim 
se escreve. 

As distâncias indicadas pelo caci
que assim determinam. Cinco dias do 
Potenji às naséentes do Salgado ou do 
Patachoca, que ficam próximas uma da 
outra e na vertente ocidental da serra 
de Sant'Ana, viagem normal para ín
dios, como frisa o tuchaua, sem mulhe
res. Do 2.0 ao 3.0 , apenas um dia de 
trajeto, corresponde perfeitamente à 
distância do Salgado ao Patachoca, na 
primeira hipótese, ou dêste ao Caraú, 
·na segunda. Daí ao Piranhas não · é 
-extemporânea a estimativa de 2 dias 
feita pelo chefe Tapuia, que também 
calculava em igual tempo. a jornada 
para alcançar o vale · do Upanema, e 
mais meio dia para atingir-se·o Woroi
guh; que só pode ser o atual Apodi ou 
Moçoró, uma vez que a travessia era 
·feita pelo sertão e não pelo litoral. 

Quando os cartógrafos do século 
XVII .davam os nomes mais esquisitos 
ao rio Piranhas ou Açu, jã registavam 
-o· Potenji ou rio Grande, nada mais 

fazendo do que confirmar o batismo dos 
traficantes de pau-brasil, dos conquis
tadores e dos primeiros administrado
res. · 

João Teixeira até 1612, assinala ao 
norte de "ponta negra", "Rio Grande" 
e o "Forte e Cidade do Rio Grande" 
na barra dêsse rio e a "Aldeia do Cama
rão", à margem esquerda. As edições 
sucessivas de 1631, 1640 e 1666, ·do seu 
filho J. Teixeira Albernãs, descrevem 
melhor as margens do rio, pondo "Cida
de" à direita, e alguns riachos. 

No atlas de Diogo Barbosa Macha
do, vê-se entre "P. negra" e "R. cea
rap1hlmiri" - "Rio Grande", bem ex
tenso. Noutro mapa da mesma coleção 
o "Rio Grande" era bem largo. Numa 
"demonstração dos Bayxos de S. Ro
que e Rio Grande" assinalava "Reci
fes sempre descobertos", largura da 
barra, "Fortaleza dos Reys Magos", "Ou
teiros de Areia", "Cidade do Rio Gran
de", vãrios riachos. Na carta do "Rei
no do Brasil" (1654), o mesmo autor 
registava "Potangl OR Grãde" . 

Os cartógrafos namengos são ainda 
mais positivos, como se poderã verificar, 
na obra de Barlaeus: "Fl. Grandis" e . 
"Castrum · Ceulianum" (planta 29), 
"Fluvius Grandis" (30), e, no interior 
do mesmo rio Marcgrave registava 
"Potil" ou "Potigi" e Vingboons "Po
toxy". 

A planta referente à "Pra Fecturre 
de Paraíba e Rio Grande" (1647) não 
ia, ao norte, além do rio Cearamirim e 
para a banda do ocidente, limitava-se 
às imediações de Utinga, no rio Potenji. 

Mateus Seutterum (1629-30) anota
va "Rio Poteingi" o "R. Grande", com 
um curso muito maior que o "Ornara", 
que estava no lugar do Açu. Ioanne 
Blaeu, de 1630, o confirmava, bem como 

. Guijelmus Blaeuw, em 1635 e 1642; F. 
de Wit 0671); ao passo que Johannis 
van Keulen (1680) e Pierre Vander, 
autores no mesmo século, anotavam 
sõ~ente "Rio Grande'', acrescentando 
àquele o "Forte" e "Natal" à margem 
direita e êste, denominava assim, a 
barra, o rio e a cidade. 

Os geógrafos ·franceses Sanson 
d'Abbevllle (1650, 1656 e 1691), Pierre 
du Val (1655, 1664 e 65), e Guillaume 
Sa:lison (1671) grafam respectivamen
te "Rio Grande" e "Potengi", "Poteingi 
R. ats Rio Grande", "Rio Grande ó 
Potengi", "Potengi ó R. Grande" e "R. 
Potengl als Rio Grande"; sendo que 
Guillaume de L'Isle (1700) apenas 
anotou "R. Grande" ao sul do "Cap. 
e B. de S. Roch". 
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O padre italiano Coronelll (1688) 
escreveu "'Rio Potengi, 6 Rio Grande" 
num rio maior do que o que devia ser 
Açu. Eman Bowen anotou "Rio Gran
de" e "Natal", além do forte, e Herman 
Moll, apenas "Rio Grande". 

Apesar de assim procederem os 
geógrafos e astrônomos, e, ainda se 
conservarem nessa atitude por quase 
meio século, o rio Açu ou Piranhas já 
era conhecido dos sertanistas e admi
nistradores da capitania logo após a 
reconquista desta pelos portuguêses. 

O primeiro mapa que deparamos, 
registando o nome de "R. Assu" data 
de 1747 e é da autoria de João de Abreu 
Gorjão, entre "P. do Mel" e "R. Agua.
maré", porém, a despeito deo11ta anota
ção, outros cartógrafos, posteriormen
te, ainda conservavam no mesmo local, 

· '
1R. Omara" (Bourgoin, 1774), "R. 
Amargos" (Bonne, 1780); R. Guapetu
ba", "R. Hyperuah" e "R. Ornara", de
saguando todos na mesma angra, fa
zendo confusão com os rios "de las 
Conchas" e "Amargoso", que põe noutro 
local (La.pie, 1814) ; "Amargoso R." 
(Brion de La Tour et Poirson, 1816) i "R. 
Warin" e "R. Amargoso" (Brué, 1821) ; 
"R. Amargosa" (Vivien, 1825); "Ana.cu" 
(Buchon, 1825); "Wewassu" ou "Sali
nas" (Vivien, 1826) ; ressurgindo o nome 
de t'R. Assu" e "Piranhas" no alto, ao 
ladb de "R. Conchas" e "R. dos Ca
valos'', com um braço à direita chama
do "R. Amargoso" (Brué, ~834). 

* * * 
Ferreira Nobre fala que o Açu foi 

fundado em 1650, chegando a ser por 
algum tempo capitania independente 
da de Natal, mas, os fatos demonstram 
que só mais tarde a aldeia e o rio dêsse 
nome se tomaram conhecidos. Pode
ríamos contrapor à afirmativa do pri
meiro historiador da antiga província, 

· a palavra autorizada de Manuel Dantas, 
quando adianta que o nome do rio Açu 
começou a surgir com a sublevação ge
ral dos índios, em 1687, que deu lugar ao 
povoamento dos sertões, mas preferi
mos acompanhar a concessão de terras 
e outros atos para melhor demonstrar 
o engano de Ferreira Nobre e outros 
que nêle se estribaram. Já tinha a ca
pitania mais de meio século de conquls
ta quando devido à ausência do invasor 
holandês, deu-se a restauração portu
guêsa, reiniciando os capitães-mores do 
Rio Grande a fazer concessões de ses
marias, em regra, àqueles que explora
vam as terras correspondentes às mes
mas. 

Surgiu, então, o capitão-mor Antô
nio Vaz Gondim, em 1656, cingindo-se 
à concessão de terras nas ribeiras do 
CUnhaú, Mipibu e Potenji, alargando-. 
se o âmbito do govêmo seguinte de Va
lentim Tavares Cabral, que outorgou a 
João Fernandes Vieira uma sesmaria 
que ia da barra do Cearamirim ao pôrto 
de Touros, com dez léguas em quadro. 
Na administração de Antônio de Bar
ros Rêgo (1670-73), nomeou-se uma co
missão para angariar donativos para 
ereção de uma nova matriz na capital 
que se estendeu a Cunhaú, Groaíras e 
Potenjl, não se falando em Açu. 

.Já. se estimulava a agricultura, a 
pesca, a pecuária, a indústria do sal, 
voltando Antônio Vaz Gondim ao go
vêmo· que continuou no alargamento 
do povoamento, até que, o governador 
Geraldo Suny, em 1680, concedia ao já 
referido João Fernandes .Vieira as ter
ras compreendidas entre os rios Três 
Irmãos e a lagoa Itu, na ribeira do Açu, 
descobertas pelo próprio concessionário. 

. Antes disso, fala Vicente de Lemos, 
ter Suny nomeado capitão de infanta
ria Valentim de Freitas Guimarães, "o 
primeiro que abriu caminho aos ser
tões", adiantando o historiador que o 
capitão-mor Antônio da Silva Barbosa 
nomeava, a 2 de janeiro de 1682, capi
tão de infantaria das ordenanças da 
ribeira do Açu, a partir do riacho Pa
raibu, nas cabeceiras do Piató até o rio 
Jaguaribe e Xoró, a Estêvão Velho de 
Moura, rezando a patente que nestas. 
paragens sertanejas foi êle o primeiro 
que tratou pazes com os gentios e os ti
nha domesticado com grande dispêndio, 
tendo por companheiros na emprêsa o 
cavaleiro da ordem de Cristo José Pei
xoto Viegas, coronel Antônio de Albu
querque Câmara, o sargento-mor Ma
nuel da Silva Vieira, além de 32 outros. 
companheiros, todos condôminos na 
sesmaria referida. 

O desbravamento ultrapassava a ri- . 
beira do Açu, indo atingir o vale do Ja
guaribe, para lá das atuais raias norte
riograndenses. 

Mas, só um lustro após é que se 
dá a revolta geral dos silvícolas, sendo 
conhecido ali o lugar "Arraial", "Cons
truindo-se de 1687 para 1688, a primeira. 
.casa-forte da ribeira no sítio "Cuó". 

· Surgem, então, outros socorros à.. 
região, vindo Domingos Jorge Velho do 
rio São Francisco para o teatro dos 
acontecimentos, provàvelmente pelo al
to Piranhas e o coronel Antônio de Al
buquerque Câmara na perseguição ao 
gentio, penetrou até as suas cabecet-
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ras, verificando-se nessa é:P.<>ca a exten
são do rio, quando já a capitania do 
Rio Grande datava de noventa anos 
(1597-1687) . 

• • • 
Quanto aos historiadores não há 

<llscrepância: 
Os holandeses não lhe alteraram 

• <> nome, falando Barlaeus, Laet, Dus- · 
.sen, Resenlaer e outros, em Capitania, 
Prefeitura, Distrito ou Colônia do Rio 
Grande, multo antes que se tomasse co
·nhecido e povoado o rio Açu ·ou Pira
nhas. 

Narra o primeiro dêsses autores em 
1647, quando a capitania já tinha cin
qüenta anos de vida: A colônia do Rio 
Grande, que deve também O· seu nome 
a um rio notável, a que os Bárbaros 
chamam de Potenji, foi navegado pelos 
franceses que se aliaram aos indígenas 
e foram mais tarde expulsos pelos por
tuguêses. (Tradução do Dr. Cláudio 
:Brandão (1942, p. 81). E aduz: "O no
me da província é o mesmo do rio que 
·a banha, capaz das maiores naus". 

Laet (1636), só alude ao "Rio Gran
de" que demorava ao sul do cabo de S. 
Roque. 

Van der Dussen (1639) descreve: 
"Os principais rios da capitania são o 
:rio Grande, do qual recebeu o nome a 
capitania e no qual entram navios de 
muito porte". Fala em seguida nos rios 
e baías da colônia, enumerando, ape
·nas, ao norte do rio Grande, a baia 
de Marten Tyssens, a qual ficava logo 
adiante da ponta de Jenipabu. (Tradu
.ção de J. A. Gonçalves de Melo Neto, 
1947, p. 79) . 

Resenlaer 0628) diz: "Poting ou 
Rio Grande" e quando fala nos que ti
nham salinas, chama-os "Carwareta
me, Guararug e Barytuba. (Anais cits., 
-vol. 29, p. 172) . . 

Entre as aldeias indígenas arrola
das pelos flamengos não se encontra 
uma só para as bandas do rio Ornara 
ou Guararohug e no congresso por êles 
reunido, em 1645, em Tapicerica, ne
nhuma delas foi representada, limitan
do-se o domínio holandês efetivo às 
terras ao sul da região salineira em que 
havia quatro freguesias - Cunhaú, 
Goiana, Mopibu e Potigi. Não se fala 
em Açu ou qualquer outro dos seus no
mes, nem mesmo aldeia ou tabQ. Açu 
ou wasu; a que se referiram alguns car
tógrafos e escritores, e, o arraial do Açu 
.só era fundado um século após ao do 
"Rio Grande ou dos Reis" (1597 ' e 

1696), pelo capitão Bemardo_~ielra de 
Melo, sob a designação de "N. s. dos 
Prazeres". 

Os escritores lusos e nacionais não 
destoam desta consonância. 

Para que se tenha uma idéia per
feita do que se chamava "Rio Grande" 
no fim do século XVI, é necessário re
correr ao tempo em que os franceses 
saiam do seu covil para atacar os na
vios que iam e vinham de Portugal. O 
estuário do Potenji era a sua estação 
principal, justamente, por ser o pôrto 
que abrigava maiores naus em tôda a 
'.costa da capitania, como por ser o 
mais aproximado dos continentes afri
cano e europeu, de sorte que, quando El
Rei encarregou os governadores de Per
nambuco e da Paraíba de irem ao Rio 
Grande fundar um forte e um.a povoa
ção, êles se dirigiram ao rio Potenji, on
de a armada penetrou na tarde de 18 
de · de:l;embro de 1597, iniciando logo 
entrincheiramentos com estacas, cons
truindo depois a fortaleza dos Reis Ma
gos e um povoado. · 

Ninguém foi além ou procurou fun
dar mais ao norte qualquer construção 
de caráter duradouro, só surgindo ou
tros sítios, arraiais ou aldeias com . o 
desenvolver econômico da capitania. 

Fr. Jaboatam (1711) registou "Rio 
Grande do Natal" ("Novo Orbe Gedgr 
Brasileiro") , sem indicar outro "rio 
grande" que subst~tua o Piranhas. 

Melchior Estácio do Amaral só lem
bra o "Rio Grande", onde havia três ca
sas de pedra na cidade. (Anais da Btbl. 
Nac.). 

D. Loreto do Couto (1757) diz: "A 
Capitania do Rio Grande chamada Po
taengi dos Gentios, tomou o nome do 
mesmo rio" (Anats cits., · 24, p. 26). 
nome êste também estendido à cidade 
(p. 168) e à fortaleza (p. 237). 

A Idéia da População da Capitania 
de Pernambuco e das suas anexas 
(1774), fala na "Cidade do Natal, ao pé 
da qual corre um rio caudaloso a que 
chamam "rio grande", que toma esta 
Capitania n nome, fazendo barra junto 
a Fortaleza". (Anais cits., vol. 40, p. 10)'. 

A. A. de Luna Freire assevera: "O 
rio Grande do Norte deve o seu nome ao 
rio Potenji, que se supunha tivesse 
maior curso. <Revista do Instituto Ar
queológico e Geogr. Pernambucano, t . 
'l, n.0 48, p. 104). 

M. David Warden fala na conquis
ta de "S. Roque ou Rio Grande du 
Nord" (Htstotre de Z'Emptre du Brésil 
1832, t. I, p. 163)'. ' 
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Dà narração dos h~torilidores e do 
gráficô dos cartógrafos, não se afastam 
os atos oficiais. 

Em 1603, quando a capitania con
tava apenas um. lustro de conquista, o 
rei de Portugal houve por bem "fazer 
mercê da Capitania do Forte do Rio 
Grande" a Jerônimo d'A1buquerque. 

O governador geral do Brasil, Dio
go de Meneses dizia a El-Rei, em Carta. 
datada da Bahia, de 1-3-1612, que "Do 
Rio Grande teve algumas queixas dos 
moradores que eram muitos e que na 
povoação não aula modo nenhum de 
govêrno". (Anais, cits., vol. 57, pp. 80 
e 81). 

A Carta Patente assinada por D. 
Afonso de Portugal, a 12-2-1663, já de
pois da expulsão dos holandeses, ainda 
fazia mercê da "Capitania do Rio 
Grande" a Valentim Tavares Cabral, e, 
tanto o rio Açu não estava oficial ou 
particularmente conhecido que, sàmen- · 
te a Carta Régia de 11 de janeiro de 
1701, confirmada, aliás, por duas outras, 
de 1702 e de 1704, baseada nas infor
mações do último quartel do século 
XVII, referia-se à "Capitania do Rio 
Grande e Açu". 

Um bando de D. João de Alencas
tro, publicado na Bahia, a 16 de no
vembro de 1696, perdoava os criminosos 
"para assistirem na guerra dos Tapuias 
no Rio Grande ou na ribeira do Açu. 
(A. Gonçalves Dias, Catálogo dos Capt
tães-Mores e Governadores da Captta
nta do Rio Grande do Norte, p. 35). 

• ••• 
Alguns dos cartógrafos do século 

XVII, como Seutterum e Blaeu (1629 e 
1630), colocaram no alto Omara o têr
mo Iandovlj e à margem esquerda Jan
dovlg, situando os Tapujas entre o dito 
rio e o Poteingi o R. Grande, assina
lando no baixo Ornara "Tuba de Sali
nas", "Du Groote Salines", "De Kleene 
Sallnes" e "Salinas", misturando fran
cês com holandês e intercalando pa
lavras portuguêsas até com tupi, tudo 
para mostrar que a região se destacava 
por salinas grandes e pequenas no li
toral e, no sertão, pelas tribos indíge
nas, com quem já se comunicavam des
de a terceira dácada do século, mas, que 
lhe não falaram no "iguaçu'.' ou "rio 
grande" daquelas paragens. 

Quarenta anos "após, F. de Witt re
gista Tapouyes no mesmo rio em que 
situa "Soutpan" à esquerda e "Salines" 
à; direita, além de "Aldeia Vewassen" 
mais para o alto. 

A artéria nuvial ficou sem nome. 
mas, a palavra holangesa "Soutpan" 
significa sal, cuja existência é corrobo
rada pelo vocábulo francês "Sallnes". 
mostrando, assim, que o rio era o atual 
Piranhas. 

Neste mapa, nota-se uma povoação, 
aliás, já registada por Sanson d'Abbe
vllle, em 1656, e por Andréas Antonius, 
pouco depois, escrevendo, porém, êste 
"Aldea Vewasou'', cuja terminação se 
parece com o adjetivo tupi - wasu, 

· que corresponde ao português - gran
de. Mas, para que fôsse a "aldeia do rio 
grande", seria preciso que estivesse es
crito Iwasu, ou alguma de suas varia- · 
ções e, como não o foi, somente se lhe 
deve dar o sentido de aldeia ou taba. 
grande, a principal, onde deveria resi
dir o maioral da tribo, como fizeram os 
geógrafos. 

Outros cartógrafos, posteriormente, 
grafaram "Aldea Weipasan" (Lapie, 
1814) ; "Wemassuor" ((La Tour et Poir
son, 1816) ; "Wewassu ou Salinas" (Vi
vien, 1826) . 

Só o "Mapa dos Confins do Brasil", 
que serviu para as negociações do Tra
tado de 1750, entre Portugal e a Espa
nha, regista "R. Grande", porém, "La. 
même carte comparée avec les cartes 
marines modernes" (1749), mostra que 
êste "R. Grande" corresponde a "Ara
cati", (Atas Rto Branco, vol. VI, ns. 29 
e 30), que, não é outro senão o conhe
cido Jaguaribe. 

A ·circunstância de Seutterum e 
Blaeu, já em 1630, situarem os "Tapu
jas" entre o Ornara e o Potenji ó R . 
Grande, demonstra claramente não ser 
aquêle conhecido com essa denomina
ção ne~ época e sim o Potenji, con
forme ressaltam os •autores e cartógra
fos na sua totalidade até a luta pela 
conquista da ribeira do Açu, na segun
da metade do século XVII. 

E' digno de nota qué êsses dois geó
grafos, além de S. d'Abbevllle (1656 e 
1691) , Le Pêre Coronelli (1688) e D. 
Barbosa Machado (1676), riscam o Po
tenji muito maior do que o Ornara, 

· Guararahug, ou das Salinas; sendo 
que Pierre du Val (1655, 64 e 65) e 
Gulllaume Sanson (1679) só registam 
"R. Grande o Potenji", e "Potenji 6 R. 
Grande", com exclusão de qualquer ou
tro rio, no território da capitania do Rio 
Grande. · _ 

• • • 
D. João III falava, em 1532, em dar 

a cada capitania cinqüenta léguas de 
costa, com uma exceção para Martim 
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. . 
Afonso de Sousa, mas, ao eXpedir car
tas aos donatários, a partir de 1534, 
essas extensões., variaram, ficando a· de 
Peres Lopes de Sousa somente com 30 
léguas, ao passo que o primeiro qui
nhão da de João de Barros e Aires da 
CUnha, ampliava-se por cem léguas, a 
começar esta da baía da Traição. (His
tória da Colonização Portuguêsa no 
Brasil, vol. III, pp. XL V e 171) ; Carta 
de Mercê e Doação de 18-6-1535, de D. 
Joham, etc . (Apêndice XIV, p. 269). 

Contudo, o foral referente às minas 
existentes na capitania fala em "50 lé
guas" (Obra e vol. cits., p. 207), e Je
rônimo de Barros, filho do donatário, 
requerendo a El-Rel meios para povoar 
a capitania que herdou de seu pai, ale
ga constar a mesma de cinqüenta lé
goas ao longo da costa dos Pitigoares". 
(Cod. 2. 664 do Arquivo da Tôrre do 
Tombo (Lisboa) - Obra e vol. cits., 
pp. 209 e 210) . 

Ou Jerônimo só herdou a metade 
das cem léguas de seu pai, ou êste só 
tinha direito à meação dêsse primeiro 
quinhão, sendo o restante de Aires da 
CUnha, o que é mais justo e parece 
mais certo. 

Certamente, foi por isso que mUitos 
cartógrafos fixaram o limite entre as 
capitanias do Rio . ·Grande e Ceará ao 
sul de Guamaré e Caiçara e os portu
guêses assentaram um marco com as 
armas lusas ao sul da ponta dos Três 
Irmãos, havendo ali um lugar conhe
cido pelo nome de "Arraial dos Marcos" 
(cêrca de 5º10') Vital de Oliveira, 1909. 

Quer se conte ·o número de léguas 
pelo sistema colonial, quer pelo vigo
rante, a barra do Amargoso ou Açu, fi
cava além do llmlte das 50 léguas. 

Segundo J. de Laet, da baía da 
Traição à foz do rio Grande eram 17 e 
mela léguas e dai à do rio das Salinas 
cêrca de 40, o que daria um total de 57, 
n:um excesso de 7 léguas, e conforme o 
prático Flllpe Francisco Pereira, da em
bocadura do Guaju ã. do Açu, são 162 
milhas ("Roteiro da Costa Norte do 
:Srasll", 1877) que, reduzid~, corres-

. 

pondem à soma de 54 léguas, também 
excedente da linha de demarcação. 

Mesmo recorrendo-se ao quinhen
tista Gabriel Soares, o rio Açu ficaria 
fora das raias do primeiro quinhão de 
João de Barros, uma vez que Soares 
conta da baia da Traição ao Rio Gran
de (Potenj1) 25 léguas e daí ao que 
deve corresponder ao Açu 34, o que 
elevaria a soma de 59 léguas, exorbi
tância est9.-<1ue persistiria ainda que de
la se deduzissem as 4 léguas computa
das para separar a dita enseada do rio 
Goaramataí, que deve ser o atual Gua
ju. Essas 4 léguas são confirmadas pelo 
aludido prático Filipe Pereira, que con
ta 12 milhas da barra da referida baia 
ao dito Guaju, exatamente 4 léguas 
marítimas. 

• • • 
Sintetizando, verifica-se que, desde 

a fundação da capitania, o seu nome se 
originou do rio Potenji: 1.º) porque 
o supusesse muito extenso, ou devido à 
largura e profundidade do seu estuário 
e ancoradouro, único da região que 
comportava as maiores naus; 2.º) por
que os conquistadores da capitania ai 
se fixaram, lançando os seus primeiros 
fundamentos, aproveitando-se do nome 
de "Rio Grande", por que já era conhe
cido o pais, para a denominação da 
recém inaugurada capitania, quando o 
curso do Açu ou Piranhas, por essa oca
sião era desconhecido, só falando os 
autores em apelidos mui diferentes; 
3.0) porque não só os atos oficiais, co
mo as revelações dos silvícolas e dos 
historiadores assim explicam; 4.0 ) por
que os cartógrafos seiscentistas não fa
lam em outro "rio grande" que não seja 
o Potenji; 5.0 ) porque o vale do Açu 
começou a ser explorado pouco antes de 
1680 e o seu curso até suas cabeceiras 
uns dez anos mais tarde, quando a 
capitania do "Rio Grande" já estava 
próximo de completar o seu primeiro 
centenário. · 

José Moreira Brandão Cas
telo Branco 

..-
Concorra para que o Brallil seJa ceocràficamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia lnformaçile• e mapa• que po111am ser de utilidade à nova edlc..Co 

da Caria Geogriflea do Bra•U ao llllllon~•lmo, que o Conaelho esti elaborando. · 



Contribuição ao ensino 

O Espírito do Ensino Moderno da Geografia 
EDWIN . H. REEDER 

Igualmente a outras matérias do plano de estudos da escola elementar, a 
geografia sofreu a influência rejuvenescedora dos modernos pontos de vista 
educativos. Antigamente se dizia que a geografia é o estudo da Terra habitada 
pelo homem. Esta definição é melhor que outra mais antiga, segundo a qual 
é uma descrição dos paises e povos do globo. Ambas as expressões, porém, são 
inadequadas como expressão do espírito da geografia . moderna, porque fariam 
com que o estudo desta matéria fôsse descritivo em vez de ca11$al. 

• Um mestre dominado pelo ponto de vista anterior faz com que seus alunos 
leiam e se recordem do que dizem os livros didáticos. Esforça-se para que as 
crianças compreendam o que os livros contêm, talvez porque apreciem os dados 
interessantes que ali se apresentam, mas certamente para que aprendam com 
perfeição êsses dados. O seu trabalho se concentra nas coisas tais quais elas são. 

O êrro .dêste ponto de vista consiste em ignorar que a única coisa absoluta
mente certa dêste mundo é a mudança. Por exemplo, quando freqüentávamos a 
escola, ensinaram-nos que o sul dos Estados Unidos cultivava o algodão, mas 
não o manufaturava, ao passo que o norte não o cultivava mas o manufatu
rava. Atualmente, o sul manufatura mais algodão do que o que manda para o 
norte. Ensinaram-nos que a borracha se obtinha fazendo-se incisões em certas 
árvores silvestres do Brasil; atualmente as árvores silvestres produzem apenas 
5 por cento do tótal da borracha do mundo e o Brasil desceu muito como pro
dutor de borracha. Aprendemos que o grande valor do território do Alasca era 
constituído pelas suas minas de ouro; e, para a maioria de nós, Alasca significava 
ouro. Atualmente o ouro representa menos de 10 por cento das exportações do 
Alasca, enquanto que, com o aumento de importância da aletricidade, o cobre 
chegou a ser uma exportação mais de duas vêzes superior em importância 
ao ouro. 

Desta forma, poderíamos prosseguir enumerando as mudanças que na geo
grafia do nosso mundo se vêm processando com uma freqüência caleidoscqpica. 
A informação de hoje pode ser o êrro de amanhã. A tolice de se ensinar geografia 
como uma descriçâo do mundo atual parece óbvia, levando-se em conta que 
hão de oc~rrer modificações antes mesmo que as crianças das escolas cresçam. 

Há algum fator geográfico que não mude? Existem montanhas, rios, mares, 
lagos, continentes, etc. Pelo menos durante umas quantas geraçõés, êles per
manecerão bastante estáticos. Mas as fronteiras · políticas podem variar gran
demente. Estudemos um império chamado Rússia; atualmente os nossos filhos 
estão estudando a república russa, da qual se separaram cinco países . Devemos 
deduzir, por conseguinte, que os caracteres físicos do mundo são as únicas coisas 
seguras que se podem estudar em geografia, porque são relativamente imutá
veis? Esta não é uma questão meramente acadêmica para os que estão encarre
gados das escolas elementares. Diàriamente, os professôres .em classe têm que 
enfrentar êste dilema: restringir o seu ensino a descrever unicamente a geo
grafia física, ou ensinar a verdade tal como é hoje, certos de que mudará 
amanhã; ou então encontrar uma interpretação diferente daquilo que deve 

• Trabalho divulgado or!g!nàr!amente, na publicação editada pelo Instituto de Estudos 
Geográficos - Universidade Ne.clonal de Tucuman - · Série Didática 2; traduzido pe.ra o por
tuguês pelo Pro!. Orlan'1o Valverde. 
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ser a geografia da escola elementar. :ti::ste não é um assunto de ciência geográ
fica em si, mas antes do método apropriado para a escola elementar. 

Os mestres de geografia progressistas encontram a solução do problema por 
meio de duas idéias principais, que são consideradas os fatôres dominantes no 
seu ensino geográfico. Estas idéias não são novas; estão de acôrdo com a pro
gressiva teoria moderna da educação. 

A primeira destas idéias admite que um interêsse permanente na geografia 
é um dos resultados mais interessantes do ensino desta matéria na escola ele
mentar. Isto está de acôrdo com o conceito de que um dos fins da vida escolar 
é a formação e o estímulo de interêsses profundos e duradouros que continuem 
na vida adulta. Esta teoria dignifica o lugar que corresponde ao interêsse no 
ensino geográfico. Não é um meio para assegurar a aquisição de dados, nem tam
pouco um mero passatempo do espírito com fins transitórios; pelo contrário, é 
um dos fins principa~ pelos quais o professor deve lutar. Portanto, se uma 
criança ao terminar o seu período escolar não tem interêsse pelos estudos geo
gráficos ou realmente os odeia, o seu mestre malogrou em grande parte, por 
muito bom que tenha sido o exame de · geografia prestado pelo aluno. 

Por outro lado, o aluno ao qual se ensinou com êXtto a geografia tem inte
rêsse permanente nesta matéria e nas suas experiências pessoais, anota os dados 
geográficos. Uma viagem de automóvel se enriquece observando como influi o 
meio ambiente nas atividades do homem e na sua maneira de viver; faz a lei
tura de livros compreendendo o modo por que as causas geográficas afetam o 
caráter e o destino humanos. Se o aluno lê nos jornais que a carne de rena do 
Alasca vai ser utilizada como alimento em outras partes, se lê sôbre o novo 
projeto para aumentar o cultivo da borracha na Africa, ou sôbre a baixa do 
preço do algodão nos estados do sul, lê estas noticias com maior interêsse e de 
certo modo torna-se mais entendido em assuntos nacionais e mundiais. 

Que o fim que se acaba de descrever não é impossível de se conseguir, de
monstra-o o fato de que existe uma revista inteiramente dedicada à geografia 
que se pode comprar - e se compra muito - em quase tôdas as bancas de 
jornais e que os livros de viagens têm cada vez maior procura. Se as nossas 
escolas se esforçam por despertar interêsse pela geografia, podemos esperar 
que chegue a ser considerada como uma diversão agradável para as horas de ócio. 

A segunda idéia diretriz do ensino moderno da geografia é que as relações 
causais são de importância primária. Os dados não são apresentados na classe 
como matérias isoladas que é preciso absorver sem considerar a sua importância 
relativa ou sem referência à sua utilidade para explicar outros dados. :ti::les estão 
unidos numa seqüência de causa e efeito e assim são aprendidos. A investigação 
e os esforços para compreender tal relação constituem uma importante fase 
do raciocínio. 

:ti::ste ponto de vista está de acôrdo com a ênfase que a educação moderna 
põe no fato de que as crianças façam perguntas e formulem problemas, reco
lham a informação necessária e alcancem as conclusões adequadas. Ensinar as 
crianças a pensar em vez de memorizar, tornou-se o fim princlpal dos exercícios 
escolares. Isto não quer dizer que não se exija a aquisição de conhec;imentos 
exatos, nem que se considerem os dados de pouca importância. Pelo contrário, 
êste conceito faz com que os dados adquiram um valor mais elevado que nunca, 
visto que o pensamento sem dados, ou co:m· informação insuficiente ou errônea, 
perturba todo o processo. Se o dado inteiro é uma entidade distinta e da mesma 
importância que os outros, um ou dois podem ser esquecidos ou serem incorre
tos sem causar nenhum mal; mas se estiverem entretecidos na urdidura e na 
.trama de um problema !io pensamento, um engano ou omissão pode prejudicar 
todo o pano. · 

Ninguém acusará a um cientista de menosprezar o valor dos ~ados pelo 
fato de dirigir as suas principais energias para a solução de problemas. Na geo
grafia da escola elementar, procuramos hoje em dia ensinar às crianças alguns 
dos rudimentos do pensamento científico; se o processo é algumas vêzes ineficaz 
ou o método é forçado, ·deve-se .então criticar o caso individual e não a con-
cepção inteira. • . 

Além disso, a aprendizagem de memória não está divorciada atualmente 
do bom ensino da geografia. Muito ao contrário, ela se acentua porque facilita 
o pensamento. O processo do pensamento estabelece um alto valor nos diferentes 
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dados e demonstra quais são os dados que se devem aprender de memória e o 
porque disso; por outro lado, o uso constante dêsses dados faz com que a apren
dizagem de memória seja mais fácil e permanente. 

Para fazer ressaltar a ênfase na natureza causal da geografia da escola 
elementar, uma definição melhor do que as expostas no principio dêste artigo 
St)ria: "A geografia é o estudo das reações humanas ante os limites terrestres". 
Esta definição faz ressaltar o caráter dinâmico da matéria porque a causa e o 
efeito estão necessàriamente compreendidos na idéia exposta. Se se parafraseia 
um pouco, significa que i:> estudante de geografia estuda os efeitos da vida e do 
trabalho humanos causados pelos seus esforços para dominar e modificar o seu 
meio ambiente. As relações de causa e efeito tornam-se centrais ao invés de 
incidentais. 

Na aula da escola elementar, a tarefa de ensinar geografia toma-se a de 
guiar os alunos para que compreendam a fundo estas relações causais. Que 
Pittsburgh é um centro manufatureiro, é lembrado não como um dado isolado, 
porém como um efeito, cuja causa é a sua proximidade das minas de carvão e o 
seu fácil acesso aos portos de embarque dos Grandes Lagos. Que Nova York 
é uma cidade muito grande, situada na parte sudeste do estado de Nova York, 
na embocadura do rio Hudson, na baía de Nova York, não se repete uma e outra 
vez até que se aprenda de memória, mas se discute em classe, ao contrário, o 
tamanho da cidade como um efeito, cuja causa é a de estar situada num exce
lente pôrto e em posição estratégica em relação ao vale do Mohawk. 

Da mesma maneira, a geografia descritiva se contentaria com que as crian
ças aprendessem de •memória que na China se criam muito poucos animais do
méstico1;1; a geografia causal indicaria o enorme problema de extrair do solo 
alimentação para os apinhados milhões de chineses e ensinaria que a carne 
como alimento é uma forma muito desperdiçada de converter os produtos da 
terra em carne e sangue humanos. A geografia descritiva faria com qu,e as 
crianças aprendessem que no Japão o arroz é cultivado em terraço~; a geografia 
causal faria que se relacionasse êsse. dado com as razões para isso. Estas são 
principalmente que o arroz, um alimento excelente, apropriado para o clima, 
tem que ser cultivado em terrenos que possam ser inundados e que portanto 
têm que ser planos. O Japão, entretanto, é muito montanhoso. 

Acresceniemos a êstes dados a densidade de população do país, - mais de 
dez vêzes superior à dos Estados Unidos - e a conclusão natural é que cada 
metro de terreno arável tem que produzir a sua quota de alimento. Por meio 
dos terraços, consegue-se que muitas ladeiras sejam produtivas, que de outra 
maneira seriam em grande parte uma perda agrícola. A geografia descritiva 
ensinaria às crianças que a agricultura decresce em importância como indústria 
na Grã Bretanha. A geografia causal relacionaria isto com o crescente indus
triallsmo da nação. · 

Ao dar maior relevância às relações causais no ensino da geografia, depa
ramos um paradoxo algo estranho. Isto é devido ao fato de que os nossos livros 
didáticos freqüentemente dificultam em vez de ajudar a ensinar bem a geografia. 
São bons resumos do conhecimento atual sôbre os países do mundo e, como tal, 
prestam-se muito mais fàcilmente à classe de ensino que temos atacado do que 

· ao bom ensino causal. Tendo em vista apresentar uma sucinta narração do 
conhecimento geográfico, os autores têm feito 1;odo o trabalho verdadeiramente 
construtivo e intelectual e o material é apresentado ao mestre e às crianças 
"completamente cozido e mastigado". Não é preciso pensar - o autor já fêz tudo 
o que é necessário - e parece que a única necessidade é a:bsorv~r. 

Ante esta situação, alguns professôres sucumbem e deixam que o estudo 
da geografia seja um processo rotineiro. Outros que têm desejos de seguir teorias 
mais novas procuram introduzir o estudo de problemas no seu ensino geográfico, 
mas freqüentemente se perdem devido a uma idéia falsa do propósito dêsse 
estudo. Tais professôres pensam que um problema é um meio para introduzir 
dados e não uma pergunta cuja resposta as crianças desejam realmente co
nhecer. Por conseguinte, os professôres têm procurado induzir um estudo de 
amplos problemas, que cobrem uma grande extensão da matéria. A pergunta 
que um professor - consciente ou inconscientem~nte - está inclinado a fazer 
a si próprio sôbre tais problemas é: "Quanto terreno cobrirá isto?" quando ver
dadeiramente deveria perguntar-se : "Que interêsse têm as crianças em conhe-
cer a resposta?". ' 
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O resultado muitas vêzes tem sido que as crianças das escolas elementares 
têm procurado. lutar com problemas adultos ou têm esquecido completamente 
o problema no estudo de pormenores interessantes e o professor tem tido que 
trazê-los à memória. Na verdade, ante tal situação não se pode argumentar 
que um problema seja necessàriamente. um bom meio para estimular o inte
rêsse no trabalho da geografia. As afinidades causais podem chegar a ser um 
pesado estudo de memorização e perder-se na coleta de um monte de porme
nores. 

Muitos professôres, não obstante, estão encontrando um meio para sair da 
dificuldade e ao mesmo tempo estão acentuando a causalidade na geografia por 
meio de um estudo crítico dos livros didáticos, comparando-os com os livros: 
de consulta, mapas, tabelas e ilustrações. :tl:ste estudo tem por objeto ampliar 
as informações do texto e provar a sua exatidão por meio de uma forma ele
mentar da mesma classe de estudos que fêz o autor. 

Em · virtude das limitações inerentes à preparação de livros didáticos, um 
livro de geografia é uma exposição muito condensada de dados. Muitos porme
nores importantes têm que ser omitidos; entretanto êstes pormenores podem. 
ser muito interessantes e podem ter sido de grande impo'rtância para alcançar 
as conclusões expostas no livro didático. Por exemplo, um texto expõe que as 
renas foram introduzidas na América do Norte e atualmente prométem tornar-se 
uma fonte de carne importante no futuro. 

Esta relação pode ser tudo o que o espaço permita ao texto dizer sôbre a. 
matéria. Entretanto, por detrás dêste simples dado há uma história interessante: 
que os esquimaus estavam em risco de morrer de fome; que um govêrno inte
ligente decidiu auxiliá-los; que os esquimaus aprenderam a criar renas e o 
pequeno rebanho original cresceu e aumentou e, por fim, que a rena se adapta 
especialmente ao seu meio ambiente. :tl:stes pormenores hão de interessar às. 
crianças e todo o relato está cheio de afinidades causais. Todos os dados 
necessários podem ser. fàcilmente conseguidos nos livros de consulta. 

Os livros de consulta tais como "The World Almanac" e "The Statesman's 
Yearbook" estão repletos de informações condensadas em forma de tabelas e· 
resumos de dados e são de grande valor para comprovar as afirmações de um. 
texto. 

O livro diz, por exemplo, que a terra dedicada à lavoura na Inglaterra di
minui grandemente. "The World Almanac" prova a afirmativa indicando que 
em 1924 foram cultivados 600 000 acres de terra menos que em 1921. En\ muitas 
classes as crianças fazem gráficos dêsses dados. 

Os mapas e as ilustrações são outra fonte de ajuda para compreender-se a. 
fundo a afirmação dos textos. Suponhamos que se afirme que uma grande parte· 
da Mongólia é um deserto inútil; uma ilustração dêste terreno vivifica a afir
mação, ao mesmo tempo que um mapa da distribulção da chuva e um que 
apresente o terreno em relêvo e os ventos reinantes demonstram a causa da. 
sitl.!-ação. . · 

Isto não quer dizer que o uso de ilustrações e mapas seja um procedimento 
recente na geografia da escola elementar. O certo é, entretanto, que os mapas 
e as ilustrações foram usados no ·passado com demasiada freqüência para O· 
estudo descritivo em vez de o ser para o estudo causal. Um mapa era usado so
mente para encontrar a situação das cidades, dos rios, das cordilheiras, etc. 
Uma ilustração era usada como uma espécie de descrição, cujos aspectos tinham. 
que ser aprendidos de acôrdo com as indicações do mestre. J!:stes procedimentos 
não fazem um uso verdadeiramente bom dos mapas e das ilustrações porque· 
lhes falta o raciocínio de caúsa e efeito. · 

Um exemplo esclarecerá êste ponto. Um mapa da distribuição da população 
da China demonstra que o povo do país está concentrado na parte meridional 
da República, ao longo da costa. Uma forma de usar êste mapa em classe seria 
indicar êste dado e fazer com que as crianças o aprendessem. 

Outra forma melhor, entretanto, seria ·apresentar o mapa, deixar que as 
crianças descubram o dado referente à concentração da população, ampliar a 
idéia por meio de tabelas que demonstrem o grandioso contraste entre a popu
lação relativa da China propriamente dita e a das quatro provincias limítrofes. 
e então fazer esta pergunta:. 
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Qual é a causa de tão surpreendente situação? 
Desta maneira os mapas não são meros instrumentos para o estudo da 

geografia descritiva. Estão cheios de preciosas sugestões para o estudo da geo
grafia causal. 

Em certo texto hã uma ilustração de um oãsis no Egito. A um lado do cór
rego hã uns homens montados em camelos e um.a pequena caravana. Do outro 
lado hã vãrias ·mulheres com cântaros na cabeça. A margem do deserto estão 
as casas, de telhado plano. Esta ilustração estã cheia de minudências de causa 
e efeito. O professor ignorante segue o exemplo dos oradores que se servem 
de projeções e descreve cada aspecto da ilustração, tornando a criança depois 
responsãvel pela informação. O professor inteligente deixa que a ilustração, por 
assim dizer, fale as crianças e o porquê dos pormenores conduz a conceitos geo
grãficos importantes. Por que se usa hoje em dia camelo em vez de automóvel? 
Por que é preciso transportar mercadorias através do deserto? Por que as mu
lheres levam ãgua dos riachos em vez de ter ãgua encanada em suas casas? 
Por que constrói esta gente suas casas no deserto ao invés de num oásis for
moso e. com ãgua? 

Talvez_ alguém pergunte a si pr,óprio se esta insistência nas afinidades . 
causais não destrói um pouco do romanticismo da geografia. Quiçá não se possa 
dar uma resposta completa, em poucas palavras, a esta pergunta. Mas estou 
certo de que a descrição da luta do homem para dominar o seu meio ambiente, 
para arrancar o sustento necessário de um solo improdutivo, para construir 
sôbre grandes rios pontes com vigas de aço, para impedir os danos que alguns 
rios causam, para fazer com que a água chegue ao deserto e desta forma o 
cubra de verde, e para dominar as fôrça.S principais da natureza pode ser tão 
romântico como as fábulas mais fantásticas. O romantismo desta luta, entre
tanto, está estreitamente ligado às afinidades de causa e efeito. 

Criticamos a aprendizagem da geografia do mundo por memorizaçã.O, tal 
como é hoje em dia, porque, quando os nossos filhos chegarem a ser adultos 
encontrar-se-ão numa situação diferente. Fazendo-se pé firme na causalidade 
no ensino parece estar livre dessa crítica, porque o seu fim é criar pensadores 
geográficos ao invés de memorizadores. Se, por intermédio da experiência escolar 
ensinam-se às crianças, a se deleitarem em busca de atividades, o processo terã 
a tendência a continuar assim e as suas idéias geogrãficas poderão mudar. O 
nosso ideal, por conseguinte como produto último do nosso ensino geogrãfico 
na escola elementar, é que as crianças, ao se graduarem, possuam para sempre 
um profundo interêsse por esta matéria e que sejam inteligentemente sensíveis 
aos "comos" e "porquês" de um mundo que está em contínua transformação. 

-- O Seniço Central de Docnmentaçio Geográfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreende•do Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Coro&"ráfico, destinando

se êste à guarda de documentos como sejam inédHos e artigos de Jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que poHuir s6bre o território brasileiro. 



Noticiário 

Capital 

PRESID~NCIA DA REP"CBLICA 

RELATóRIO DO MINISTRO JOAO ALBER
TO SOBRE A ILHA DA TRINDADE - Che
fiada pelo ministro João Alberto, seu idea
lizador, estêve recentemente na Ilha da Trin
dade uma comissão de técnicos e cientistas, 
que para all foi a fim de estudar as possi
bilidades de colonização e aproveitamento eco
nômico daquela parte insulada do território · 
nacional. Concluiu esta comissão que os ter
renos da ilha se prestam Otimamente à agri
cultura, podendo ser habitada. Tendo em 
vista semelhante conclusão, o ministro João 
Alberto elaborou um plano, no qual preconi
za a colonização e desenvolvimento da agricul
tura em Trindade, o qual acaba de submeter 
ao presidente da RepúbUca junta.mente com o 
relatório das explorações que . orientou. 

Neste seu relatório apresentado ao chefe 
do govêrno, o ministro João Alberto, sugere, 
entre outras cousas, e como uma das primei
ras providências a serem tomadas com o ob
jetivo collmado, a elevação da Ilha da Trindade 
à categoria de território nacional, como já o 
é a Uha de Fernando de Noronha. 

COMISSAO DO V ALE DO SAO FRANCISCO 

PLANO GERAL PARA O APROVEITA
MENTO ECONOMICO DO VALE DO SAO 
FRANCISCO - o presidente da Reoúb!lca 
acaba de remeter à CA.rnara Federal dos De
putados urna mensagem dispondo sôbre o 
Plano Geral para o aproveitamento econômico 
do vale do São Francisco. 

Elaborado de acõrdo com a lei n.0 541 de 
15 de dezembro de 1949, mantém êste Plano 
a livre navegação no médio São Francisco com 
a participação da União e, facultativamente, 
dos estados de Minas Gerais e Bahia, com 
a incol'lloraçilo das respectivas frotas. 

Dispõe ainda a mensagem do chefe do exe
cutivo ora enviada ao Legislativo, sObre a 
criação da Companhia de Navegação do Médio 
São Francisco, que terá autonomia financeira 
e administrativa. · 

-te 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATISTICA 

CONSTITUCIONALIDADE DO SaLQ DE 
l!lBTATISTICA - Em 1942, o Instituto Brul
leiro de Geografia e Estatlstlca firmou com 
todos os municlplos brasileiros um convênio 
pelo qual lhe aBBiste direito de cobrança de 
um tributo adicional ao lmoôsto de diversões 
- o sêlo de estatlstlca - cujo produto se des
tina à manutenção das suas agências muni
cipais de estatlst!ca. Em 1948, porém, a Em
prêsa de Cinemas do Vale do Para!ba, de Tau
baté, levantou dt1vldas quanto à constitucio
nalidade do referido convênio, sendo o caso 
levado ao Judich\rio. Examinado lnlclalm'>nte 
pelo Tribunal Regional, foi a alegação julga-

Federal 

da Improcedente, com o que se confirmou a 
sentença do juiz de Taubaté confirmando a.. 
compatibilidade doe convênios do I.B.G.E. 
com a Constituição Federal de 1946. Perden
do em tOdas as lnstAnclas. e não se conformand<> 
com as sentenças ·antes proferidas, recorreu a 
Emprêsa para o Tribunal Federal de Recursos. 
!:ate agora, entretanto, acaba de dar o caso por 
encerrado, reconhecendo, a lmproced.êncla d<> 
que alegava a agravante. Foi relator do feito o 
ministro CAndldo LObo, cujo parecer foi apoia
do por todos os magistrados, tendo o minis~ 
tro Artur Marinho, apresentado o seu voto com 
a declaração de que a estatistlca representa. 
Importante papel no Estado Moderno e que a.. 
cooperação entre governos é a melhor forma 
para solucionar os problemas dos levantamentos 
estatisticos em nações de regime federativo. 
"Assim sendo, acentuou o ministro Artur Ma
rinho, eficazes seriam os acordos". Em relaçã<> 
à questão da previsão orçamentária, reportou
se o magistrado a pronunciamentos .11eus an
teriores, e concluiu reconhecendo que os pre
ceitos 11onstituclonals estll.o plenamente aten
didos com a simples Inclusão da previsão de
cobrança do tributo nos orçamentos das autar
qulaa. 

VISITA DE OFICIAIS-ALUNOS DA ESCOLA 
DE ESTADO MAIOR DO EXi:RCITO - A lZ 
do corrente, recebeu o Instituto Brullelro àe 
Geografia e Estatistlca a visita de oflclal11-alu
nos da Escola de Estado Maior do Exército. 

Os visitantes que se faziam acompanhar 
do major Lauro Alves Pinto, do corpo· de ins
trutores da Escola de Estado Maior, foram 
recebidos pelo Dr. Valdemar Lopes, diretor da. 
Secretaria-Geral do Instituto, que Inicialmen
te os encaminhou ao auditório, e ali fêz uma 
exposição pormenorizada acêrca da organiza
ção e atividades do I.B.G.E. Em seguida fêz 
uso da p1!.lavra o major Lauro Alves Pinto, que
agradeceu a atenção que estava sendo dispen
sada a êle e aos d~mals oficiais presentes 
declarando-se plenamente satisfeito com o que, 
pela palavra do diretor da Secretaria Geral, 
lhes fôra dado a conhecer em referência ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca. 

Em seguida, os visitantes percorreram a.s 
dependências do Instituto, sendo-lhes prestados 
amplos e minuciosos esclareclmentól!, a respei
to dos trabalhos em execução nos diferentes 
Serviços e Secções instalados no edlflclo onde 
tem sede a Secretaria-Geral do I.B.G.E. 

-te 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

EXCURSÃO DE GEóGRAFOS E ALUNOS 
. DA FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA 

AO VALE DO SAO FRANCISCO - Chefiado 
pelo professor Francis Ruellan, especialista 
do Conselho Nacional de Geografia e professor 
da Faculdade Nacional de Filosofia, deixou esta 
capital a 17 do corrente, com destino a Belo 
Horizonte, um grupo de geógrafos do · c.N.G. 
e alunos daquela Faculdade, que dali rumarão 
para a região do São Francisco onde vai rea
lizar estudos de geomorfologla. 
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-te 
MINISTf:RIO DA AGRICULTURA 

CONDIÇÕES DE POVOAMENTO E POSSI
BILIDADE DE COLONIZAÇAO DO LITORAL E 
DAS SERRAS CEARENSES - O engenheiro 
agrônomo Humberto de Andrade, agente do Ser
viço de Economia Rural no estado do Ceará, 
acaba de prestar A Secção de Segurança Na
cional do Ministério da Agricultura, esclare
cimentos nos quais examina as condições de 
povoamento e as possibilidades de colonização 
do litoral e das serras cearenses. Inicialmen
te assinala aquêle técnico no seu Informe, que 
não há colônias . agrlcolas onde se localizem 
estrangeiros, no estado.t:sses, entretanto, su
gere, poderiam ser colocados em sitios e fa
zendas particulares, mediante. acordos ou con
tratos de trabalho, em que seriam estabeleci
dos direitos e deveres recíprocos. Mais acllante 
lJlforma o agrônomo Humberto de Andrade: 
"Há, porém, excelentes zonas, em clima e terre
no, para a colonização. Tõda a reglAo · costeira, 
compreendendo a extensa faixa litorânea, com 
uma profundidade superior a 20 quilômetros 
para o interior, é prestadia à agricultura. 
De clima ameno, phy~a. terreno de relativa 
fertilidade, devia, sem dúvida, ser melhor apro
veitada". 

·Sôbre as condições das serras, esclarece 
o documento: " As serras frescas, notadamente 
Baturlté, Maman·guape, Pacatuba, Urubureta
ma, Iblapaba e Meruoca, são dotadas de boas 
condições ao cultivo de variadas espécies, In
clusive vegetais de clima temperado . Na gran
de chapada de Ibiapaba, até o trigo pode ser 
cultivado". 

Reportando-se As regiões compreendidas 
nos vales dos rios cearenses, adianta o técni
co do Serviço de Economia Rural: "O Cariri 
constitui região privilegiada. Irrigado por fon
tes perenes, está, a bem dizer, a salvo das 
sêca.s periódicas . A montante do fértil vale, 
acha-se a chapada do Araripe, também aprovei
tável para lavoura e criação. O fertilisslmo 
vale do Jaguarlbe é dotado de lençol freático 
abundante, captado, e serviria para a Irriga
ção das terras marginais. E finalmente os ter
renos em tôrno dos açudes públicos, que pre
cisam ser melhor aproveitados". 

Serviço Florestal 

MESA REDONDA SOBRE O PROBLEMA DO 
COMBUSTtVEL EM FACE DA REDUÇÃO DO 
MIN!tRIO DE FERRO - Convocada pelo Ser
viço Florestal, realizou-se recentemente na sede 
daquele setor do Ministério da Agricultura 
uma mesa r edonda de técnicos do govêrno e 
representantes das emprêsas siderúrgicas mi
neiras, destinada ao estudo do problema do 
combustlvel em face da redução do minério de 
ferro. Presidiu a reunião, que contou ainda com 
a presença do Dr. Edgar Teixeira Leite, na 1 
qualidade de representante do Conselho Na
cional de Economia, o diretor do Serviço Flo
restal, professor Vasconcelos Sobrinho, que 
dando inicio aos trabalhos expôs os objetivos 
daquela concentração de técnicos, frisando que 

se fazia necessár1a uma aolução para o pro
blema da poupança das reservas norestala . do 
estado de Minas Gerais, sem prejulzo das em
prêsas que fazem uso da lenha para alimentar 
os seus altos fornos. A finalidade da reunllo, 
acentuou, seria, portanto, estudar amistosamen
te as questões Individuais de cada empresa in
teressada visando a soluções acertadas. 

Nos debates que então se processaram, 
levantaram-se Indagações quanto ao total de 
combustível vegetal consumido pelas diversas 
siderúrgicas, o montante das reservas dlapo
nivels e as possibilidades de outras fontes de 
suprimento. Entre as fontes de suprimento 
mereceram particular atenção dos ·técnicos, a 
energia elétrica, e o coque de babaçu, cujas 
posslbll!dades, segundo foi lembrado, depen
derá de utilização do interêsse que o ·Plano 
Salte venha a oferecer sõbre o emprêgo amplo 
de tõdas as possibilidades dessa grande ri
queza dos estados do Maranhão e Plaul. 

iC 
MINISTf:BIO DAS RELACõES EXTERIORES 

ACORDOS SOBRE COLONIZAÇAO E IMI
GRAÇÃO ENTRE O BRASIL E OS PAfSES 
BAIXOS - Realizou-se a 15 do corrente, no 
Palácio Itamaratl, a solenidade de assinatura 
do acôrdo sõbre colonização e Imigração entre 
o Brasil e os Palses Baixos. Firmaram o Im
portante documento os ministros Raul Fer
nandes, Marcial Dias Pequeno e Nov.ais Filho, 
titulares, respectivamente, das Relações Ex
teriores, Trabalho e Agricultura, pelo Brasil, 
e pelos Pa!ses Baixos o ministro T. Ellnk 
Schumman . · 

• 
UNIVERSIDADE DO BRASIL 

Faculdade Nacional de Filosofia 

CURSO DE F'&tIAS PARA APERFEIÇOA
MENTO DE PROFESSORES SECUNDARIOS -
A exemplo do que vem levando a efeito todos 
os anos, a Faculdade Nacional de Filosofia, 
em colaboração com o Conselho Nacional de 
Geografia, fará realltar entre 2 de janeiro e 
12 de fevereiro próximos, o Curso de Férias para 
aperfeiçoamento de professores secundários. 

O Curso constará de aulas de geografia, 
história, português e espanhol, sendo fran
queado a pro!essõres não só do Distrito Fe
deral como também dos estados e territórios. 
Para facilitar a freqüência de educadores do 
interior interessados em aperfeiçoar-se, a Fa
culdade de Filosofia instituiu doze bôlsas de 
estudo, no valor de Cr$ 2 000,00, cada uma, à.li 
quais estão sujeitas ao preenchimento dos re
quisitos indlspen~veis pelos respeçtivos candi
datos . Para os pro!essõres de geografia con
correrá o Conselho Nacional de Geografia com 
a conce"51!.o de seis bõlsas de estudo de Idên-
tico valor. · 

As inscrições para o Curso estarão aber
tas na Reitoria da Paculdade a partir de 20 
do corrente, devendo encerrarem-se a 2 de 
janeiro. 

iC 

Instituições Particulares 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

ELEIÇAO DA NOVA DIRETORIA - PR11:
MIOS AOS AUTORES DA "GEOGRAFIA DOS 
TRANSPORTES" E "CULTURA BRASILEIRA" 

A Sociedade Brasileira de Geografia rea-

B . G . -7 

llzou a 12 do corrente, ein caráter de Assem
bléia Geral, a sua última reunião ordinária 
de 1950, a qual se destinou em especial à elei
ção do têrço da Diretoria, e escolha de mem
bros para os demais órgãos constitutivos da 
entidade. 
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Antes de proceder-se à sessão plenária 
para o aludido fim, reuniu-se o Con11elho Di
retor, sob a presidência do Dr. Canabarro 
Relchardt, ocasião em que foram aprovadas 
as propostas de admissão de numerosos novos 
sócios, e discutidos vários assuntos relacio
nados com a vida e atividade da Instituição. 

Procedida depois a eleição, e feito o escru
tínio, verttlcou-se o seguinte resultado : presi
dente, embaixador José Carlos de Macedo Soa
res ; 2. 0 vice-presidente, coronel Francisco Ja
guarlbe de Matos; 3.0 vice-presidente, Dr. 
UliBBell Gomes Pôrto; 1. 0 secretário, Sr. Car
los Pedrosa; 2. 0 secretário, Dr . Paulo José 
Pires Brandão; membros do Conselho Fiscal: 
comandante César Feliciano Xavier (efetivo), 
e comandante Roberto Moreira da Costa Lima; 
membros do Conselho Diretor: comandante 
Armando Pina, Dr. Arnaldo Claro de São Tia
go, Dr. Heitor da Fontoura Rangel Filho e 
pro!easor Antônio dos Santos Oliveira Jr.; 
membro da Comissão de Cultura, professor Ar
tur Hehl Neiva; membro da Comissão da Re
vista, cônsul José de Matos Lavrador; mem
bro da Comissão de Admissão e Exclusão de 
86cloa, Dr. Saladlno de Gusmão . 

Após a aclamação dÓs eleitos, o presidente 
da Assembléia, pro!easor Llndolfo xavier, de
signou uma comissão composta dos sócios ge
neral Leitão de Carvalho, comandante Ollvelra 

Belo, almirante Perry de Almeida, cônsul José 
Lavrador e engenheiro Moactr M. ·Silva, para 
levar ao conhecimento do embaixador José 
Carlos de Macedo Soares a sua reeleição para 
o cargo de presidente da Sociedade. 

Franqueada a palavra, dois sócios se fize
ram ouvir : o general Azevedo Costa e o 
comandante Oliveira Belo. O primeiro re!eriu
se ao transcurso do cinqüentenário da assina
tura do Tratado do Amapá, requerendo a inser
ção em ata de votos de gratidão aos diplomatas 
que levaram a têrmo , o histórico acôrdo, prin
cipalmente ao presidente da Sulça de então 
e ao barão do Rio Branco. Quanto ao coma11-
dante Ol!velra Belo, tratou de problemas da 
Sociedade, notadamente do que diz respeito 
à renovação dos quadros dirigentes, dando 
atenção por outro lado ao que concerne à si
tuação financeira da Sociedade. 

Ao ensejo dessa reunião, foram dados a 
conhecer os pareceres da Comissão de Prê
mios instltuldos pela Sociedade para os au
tores de obras de caráter ou interê.sse cien
ti!ico e cultural julgadas importantes e subs
tancialmente valiosas. As obras premiadas, de 
acôrdo com os pareceres do relator, Dr. Pires 
Brandão, !oram Geografia dos Transportes no 
Brasil e Cultura Brasileira, de autoria, respec
tivamente dos senhores engenheiro Moacir Ma
lheiros S!lva e professor Fernando de Azevedo. 

Certames 

IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ORGANIZAÇAO CIENT1FICA 

SUA PRóXIMA REALIZAÇÃO EM BRUXE
LAS - ESCOLHA DE REPRESENTANTE BRASI
LEIRO PARA RELATOR GERAL DE UM TEMA • 
- Promovido pelo Comitê Internacional de 
Organização Olenti!lca, deverá realizar-se em 
Bl"uxelas, no período de 5 a 11 de junho do 
próximo ano, o IX Congresso Internacional de 
organização Clenti!lca, da qual participarão 
por Intermédio de delegações compostas de 
técqicos e cientistas de nomeada, várias na
ções, incl usl ve o Brasil. 

Incumbido de promover os preparativos do 
importante certame em nosso pais, como mem
bro efetivo que é do Comitê Internacional de 

Organização Clenti!lca, está o Instituto de Or
ganização Racional do Trabalho de São Paulo, 
envidando esfor~ no sentido de que seja con
digna e a mais numerosa posslvel a represen
tação do Brasil no referido Congresso. 

Pelo que divulgou o Instituto, sabe-se, 
aliás, que caberá ao delegado do Brasil a fun
ção de relator geral de um dos doze temas 
do Congresso. Segundo Informa ainda o Insti
tuto de Organização Racional do Trabalho, está 
definitivamente resolvido que o próximo Con
gresso Internacional de Organização Cientifi
ca terá sede em nosso pais, devendo reunir-se 
em janeiro de 1954 na ca11ital bandeirante, e 
de modo a coincidir com os festejos comemora
tivos do 4. • centenário da fundação de São 
Paulo. 

Unidades Federadas 

MINAS GERAIS 

Diretório R!lgional de Geografia 

POSSE DO NOVO PRESIDENTE IN-
FORME SOBRE A X SESSAO ORDINARIA DA 
ASSEMBL:tIA GERAL DO C.N.G. - A CARTA 
GEOGRAFICA DO ESTADO - A 15 de outu
bro último, realizou o Diretório Regional de 
Geografia do estado de Minas Gerais mais uma 
de suas sessões ordinárias. A primeira parte 
desta· reunião foi destinada à solenidade de 
posse do novo presidente daquele órgão, pro
fessor Sfivlo Barbosa, que também é titular 
da Secretaria de Viação naquela unidade federa
da. Fazendo a apresentação do novo presidente, 
falou Inicialmente o Dr. Valdemar Lobato, se
cretário do Diretório e diretor, em exerclcio, 
do Departamento Geográfico, que em seguida 
deu a palavra ao engenheiro Benedito Qulntl
no dos Santos para pronunciar o discurso de 

saudação o!lclal ao professor Sllvlo Barbosa . 
Com a palavra, o engenheiro Benedito Qulntl
no dos San.tos enalteceu as quaUdades do atual 
secretário de Viação de Minas, declarando ver 
com otimismo o Inicio da sua gestão à frente 
da presidência do D. R. Q. Em seguida falou 
o professor Sllvlo Barbosa, que agradeceu as 
palavras ditas a seu respeito pelos oradores 
que o precederam, e assegurou que tudo faria 
no sentido de que o Diretório Regional de Geo
gra!la no estado de Minas Gerais permaneça 
na posição de prestigio a que foi elevado gra
ças aos relevantes serviços que vem prestan
do ao estado e ao pais. 

Passando-se à ordem "do dia, o Dr. Valde
mar Lobato fêz uma comunicação acêrca dos 
trabalhos · da X sessão ordinária da Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, rea
l!zada em setembro na capital do pais e da 
qual participou como delegado de Minas Gerais. 
Finda a exposição, o engenheiro Benedito Quln-
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tino dos Santos propõe um voto de aplausos 
ao secretãrto do Diretório, pelo exemplar de
sempenho que deu à representação do estado 
na Assembléia cujos trabalhos acabavam de ser 
relatados. Em seguida tratou o Diretório de 
assuntos relacionados com os trabalhos da carta 
geográfica do estado, tendo o Dr. José de Oli
veira Duarte, ao manifestar-se sõbre o assunto, 
feito elogiosa alusão à colaboraçlo dada pelo 
Departamento Geográfico ao Conselho Nacional 
de Geografia, adiantando que Isso velo pro
porcionar vantagens à segurança dos trabalhos 
cartográficos no estado de Minas Gerais. Ain
da com referência à carta, discutiram os mem
bros do Diretório os problema.9 de aquisição 
de equipamento e contrato de vOos para le
vantamento aerofotogramétrlco de áreas do 
território mineiro . 

• 

} 

RIO DE JANEIRO 

LIMITES ENTRE O RIO DE JANEIRO E 
SAO PAULO - Com o objetivo principal de 
tratar de assuntos relacionados com a ques
tão de limites pendente entre os estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo, estêve recente
mente na capital desta última unidade federa
da o governador fluminense coronel Edmundo 
de Macedo Soares e Sllva . Dos entendlmentoa 
que ali entabolou, Inclusive com o · chefe do 
executivo bandeirante, o governador do estado 
do Rio de Janeiro, resultou o estabelecimento 
de medidas preliminares, no sentido de con
duzir a questão a uma solução que satisfaça 
aos lnterêsses de ambas as partes litigantes. 

Aproveitando a sua permanência em São 
Paulo, empreendeu o governador Macedo Soa
res Uina série de visitas a repartições e 
serviços oficiais, bem como a várias institui
ções, tendo estado inclusive no Intltuto de Pes
quisas Tecnológicas e no local escolhido para 
construção da futura Cidade Universitária . 

• 1 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios sôbre as atividades da V Assembléia 
Geral do Instituto Pan-Americano de 
· . Geografia e História 

Perante o Diretório Central do Conselho 
Nacional li.e Geografia, leu o professor Jorge 
Zarur, secretário-assistente do C. N. G., o se
guinte relatório sõbre as atividades da V As
sembléia Geral do Instituto Pan-Amerlcano de 
~grafia e História realizada em outubro do 
corrente ano em Santiago do Chile. 

1- IMPORTANCIA DA V ASSEMBLl:IA GERAL 
DO INSTITUTO PAN-AMERICANO DE 

GEOGRAFIA E HISTóRIA 

A V Assembléia Gflral do Instituto Pan
Americano de Geografia e História realizou-se 
de 16 a 27 de outubro de 1950, na cidade de 
Santiago, capital da República do Chile. 

A Assembléiar foi levada a efeito de acõr- · 
do com os Estatutos do Instituto e atendendo 
à reaolução XLIV da IV Assembléia, realiza
da em Caracas, que aceitou o convite do go
vêrno do Chile para que a V Assembléia se 
realizal!Se na capital chilena. 

A Assembléia Geral do Instituto Pan-Ame
ricano de Geografia e História é uma confe
rência lnteramerlcana e!fpeclallzada de caráter 
oficial devido não só aos artigos 93 e 94 da 
Carta ' da Organização dos Estados America
nos, mas por ser o I.P.G.H. um organismo 
especializado da O.E.A., por acõrdo celebrado 
em janeiro de 1949 pelas duas instituições. 

A Assembléia Geral é o organismo supre
mo de deliberações do Instituto e fixa as di
retivas cientificas, administrativas e econômicas 
do mesmo. Assim séndo, a reunião de Santia
go se apresentou como uma reunião polltlca, 
administrativa e cientifica. Para se alcançar 
tais fins foram realizadas, além das sessões ple
nárias da Assembléia, as seguinte.a reuniões: 

a) V Reunião Pan-Amerlcana de Consulta 
llObre Cartografia; 

b) ll Reunião Pan-Americana de Consulta 
sõbre Geografl11.; 

c) II Reunião Pan-Amerlcana de Consulta 
sõbre Blstórla; 

d) Reuniões da Comissão de Finanças da 
.Allllembléla; 

e) Reunião da Comissão de Organização 
da Assembléia; 

f) Reunião da Comissão de Designação 
da .Asaembléla; 

g) Reunião da Comissão de P..esoluções da 
.AMembléla; 

b) Reuniões da Junta Diretiva do Insti
tuto; 

. 1) Reuniões do Comitê Executivo do Ins
tituto; 

j) Reuniões dos membros nacionais das 
Comissões de Cartografia, de Geog]'afla e de 
História; 

k) Exposição de livros e trabalhos geo
gritlcos; 

1) Exposição de cartografia americana. 

II - DA COMPOSIÇAO DA ASSEMBLl:IA 

Para tão importante conclave o Conselho da 
Organização dos Estados Americanos convo
cou a V Assembléia comunicando simultânea
mente aos representantes dos Estados Mem
bros junto ao dito Conselho a data e o temário 
da mesma. 

Depois da convocatória feita pela O .E.A. 
o govêrno do Chile e o Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História fizeram convites aos 
palses americanos, inclusive Canadá, aos or
ganismos Internacionais Interessados, aos insti
tutos profissionais, técnicos e clentlficos dos 
palses americanos e a pessoas que pudessem 
trazer algui;na contribuição cientifica. 

Compareceram à Assembléia 301 delegados, 
oficiais, profissionais e observadores; 20 palses 
americanos estavam presentes; 5 palses euro
peus como observadores; 21 organismos Inter
nacionais e ame1dcanos: 10 sociedades cientifi
cas e universidades internacionais. 

Os Estatutos do I.P.G.H. pedem que os 
Estados Membros nomeiem delegados os mem
bros nacionais das três Comissões e dos seu.s 
vários Comitês C.lentlflcos a fim de manter a 
unidade desejada nos trabalhos do Instituto. 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatlstica se fêz representar como Instituto téc
nico-profissional brasileiro pelo Exmo. Sr. 
embaixador Júlio Augusto Barbosa Carneiro; 
professor Eugênio Vilhena de Morais ; Dr. La- . 
talete Pereira Guimarães e professor Jorge Za
rur, que já se encontravam em Santiago em 
virtude de outras missões. 

O senhor êmbaixador BarbOSB Carneiro 
recebeu convite para chefiar a delegação do 
I.B.G.B. o que depois de autorizado pelo Ita
maratl, fêz com bastante brilho e grande pa
triotismo, tendo então credenciado a nossa de
legação. 

Convém salientar que o professor Vilhena 
de Morais tomara parte antes na reunião do 
Comitê de Arquivos da ComiBSl.o de História 
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realizada em Havana e que a convite do Sr. 
embaixador José Cal1oe de Macedo Soares foi 
a Santiago. O Dr. Lafaiete Pereira Guimarães 
estêve presente à reunião de Santiago como 
funcionário da Comissão de Geografia do 
I.P.G.H. também acedendo ao convite do pre
sidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstica para representar êste Instituto, 

O professor Jorge Zarur estava pôsto à 
disposição das Nações Unidas pelo Diretório 
Central até fins de outubro (26) e ainda em 
missão da O.N.U. compareceu a Santiago, ten
do ai recebido Instruções de seu superior hie
rárquico, o presidente, embaixador Macedo Soa
res, para representar o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca na V Assembléia do 
I.P.G.H .• 

!!: preciso deixar aqui patente o trabalho 
insano que teve a pequena delegação a fim de 
manter as posições conquistadas no passado 
e não deixar que o Brás!l fOsse prejudicado 
na parte financeira e polltica. 

A atuação do presidente da delegação no 
âmbito social e no da Assembléia foi notável, 
fazendo tudo o que estava ao seu alcance 
para que o Brasil não ficasse na retaguarda. 
Nesta oportunidade ofereceu um banquete aos 
dirigentes da Assembléia e ao Instituto e a 
alguns membros das delegaç6es presentes. 

A atuação patriótica, erudita e autorizada 
do professor Vilhena de Morais fêz com que a 
Assembléia o homenageasse, elegendo-o para 
uma das vice-presidências da Reunião .• Duran
te os trabalhos de consulta de História a ati
tude vigilante do professor Vilhena de Morais 
evitou várias vêzeS a possib111dade do Brasil 
ser prejudicado, principalmente na questão da 
revisão dos textos de História. A sua interven
ção na Assembléia e na Comissão de História 
foi causa de grandes elogios ao eminente histo
riador patriclo. 

O Dr. Lafalete Pereira Guimarães, além de 
atender aos trabalhos da Comissão de Geogra
fia, conduziu-se com muita · eficiência e patrio
tismo nos trabalhos da Assembléia, da Junta 
Diretiva, do Comitê Executivo e em algumas 
reuniões dos vários comitês da Comissão de 
História e de Geografia. 

O autor dêste relatório fêz o que pôde; 
além de se encarregar da incumbência reco
mendada pela O.N.U. e de atender aos traba
lhos da Comissão de Geografia do I.P.G.H., 
do qual é secretário, tomou parte nos traba
lhos dos Comitês de Designação, como presi
dente e como membro nos Comitês de Finan
ças, de Organização, de Resoluções, do Comi
tê Executivo e da Junta Diretiva. Participou 
também dos trabalhos de quase todos os Co
mitês da Comissão de Cartografia a fim de não 
deixar que os mesmos fOssem reestruturados, 
perdendo o Brasil seu lugar nos Comitês de 
Cartas Hidrográficas, Cartas Topográficas, Car
tas Urbanas e Cartas Aeronáuticas. Na parte 
financeira conseguiu uma grande e duradora 
economia para o Brasil, como se pode ver mais 
adiante. · 

III A ASSEMBLÉIA GERAL E SUAS RESOLU
ÇôES PRINCIPAIS 

A Assembléia Gerai .foi presidida pelo 
general Ramon Caftas Montalva, do Chile e 
como vice-presidentes foram eleitos· os senho
res Manoel Medina (México), José A. :Padilla 
(Honduras); Gerardo A. Canet (Cuba), Carlo8 
A. Levene (Argentina), Eugênio Vilhena de 
Morais (Brasil), Ulrich Duvlvier (Haiti) e os 
três presidentes das Comissões de Geografia, 
Cartografia e História. O eng-enhelro Chris
tovam Leite de Castro, ausente t>or fôrça maior, 

foi substituído ocasionalmente pelo professor 
argentino Féderico A. Daus, vice-presidente da 
Comissão de Geografia. 

A Assembléia aprovou 22 resoluções admi
nistrativas, dentre as quais cumpre salientar 
as seguintes: 

ResoZuçllo n. 0 1 - Que modifica os Estatu
tos do Instituto. 

De acôrdo com a nova situação do Instituto 
em relação à Organização dos Estados Ameri
canos tornou-se necessário reformar os Estatu
tos aprovados em Caracas no ano de 1946. 
· Também foram feitas modificações nos ar
tigos referentes à parte financeira, principal
mente no que concerne ao sistema de quotas 
e administração financeira do Instituto. 

Na parte referente à direção do Instituto 
foram aprovadas modificações no sentido de 
dar ao presidente do Instituto a direção efeti
va do Comitê Executivo, que é, na realidade, 
o organismo de administração da instituição. 

Pelas modificações aprovadas o Comitê 
Executivo ficou constltuldo do presidente do 
Instituto, do vice-presidente, do vice-presidente 
suplente (com voz sem voto) e dos três pre
sidentes das Comissões Cientificas. Garantiu
se assim maioria para os técnicos sôbre as re
presentações pollticas, o que é bastante lógico 
numa organização de caráter técnico-cientifico. 

Foi também criada a caioegoria de :Membros 
Honorários do Instituto, tendo sido aclamado 
pela primeira vez na vida do Instituto o em
baixador José Carlos de Macedo Soares para 
presidente de honra do Instituto e o general 
Eduardo Zubia para vice-presidente de honra. 

Foram feitas modificações nos artigos se
guintes dos Estatutos aprovados em Caracas: 

Art. 1.•, art. 3. 0 : art. 13. 0 ; art. 14.0 ; art. 
15.0 , art. 17.0 ; art. 22; art. 24. 0 ; art: 26; art. 
30. 0 ; art. 31.•; art. 33. 0 , art. 37.•, art. 42.•, 
art. 44. 0 , art. 49. 0 art. 50. 0 , art. 51. 0 • 

ReaoZuçt!o II - Ratifica o acôrdo com a 
Organização dos Estados Americanos. 

ResoZuçllo III - Estabelece em forma per
manente as Comissões de Geografia e História 
e agradece aos governos do Brasil e México 
pelo patrocínio que deram a essas Comissões. 

De acôrdo com o cometimento feito pelo 
I.B.G.E. nas resoluções 1329 e 242 de 1946, o 
Brasil, através do I.B.G.E. (Conselho Nacional 
de Geografia), terá ainda que patrocinar a 
Comissão até o ano fiscal de 1951-1952, (junho 
de 1952) e esta depois será financiada' pelo Ins
tituto ·Pan-Amerlcano il.e Geografia e História. 

Resoluçllo IV - Baixa um regulamento fi
nanceiro para o Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História. 

Trata-se de uma medida · que procura dar 
normas contábeis seguras ao Instituto e suas 
Comissões fazendo com que a administração fi
nanceira se adapte às das Organizações Inter
nacionais e possa ser verificada periodicamen
te por audlt.ores do I.P.G.H .. 

ResoZuçllo V - Que fixa em US$ 125 000 
o limite máximo do orçamento de gastos do 
Instituto durante o intervalo entre a V e VI 
Assembléias Gerais. 

A fixação dêste limite é importante porque 
estabiliza a contribuição dos paises para os pró
ximos quatro anos, pelo menos. De acôrdo 
com as normas presentes a contribuição total 
do Brasil ficou em USS 18 781 00 anuais. 

Na realidàde e Brasil fêz uma grande eco
nomia, de acôrdo com a legislação presente do 
Instituto. Considerando ser a população do pais 
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menor do que 50 000 000, o Braail deve contri
buir com cêrca de Ust 30 000 da maneira se
guinte: 

1 - Quota do Instituto . . . . . . . . . UR$ 5 000 
2 - Quota da Comissão de Carto-

grafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UR$ 5 000 
3 - Quota da Comissão de His-

tória . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . UR$ 5 000 
4 - Quota da Comissão de Geo

grafia e auxilio como pals 
patrocinador até o ano fis-
cal de 1951-1952 . . . . . . . . . . . UR$ 15 000 

UR$ 30 000 

Como brevemente a população do Brasil 
ultrapaasará a caaa dos 50 000 000 habitantes, 
o que pelo sistema de quotas proposto à o . 
E .A. paasaria o nosso pals a pagar o mesmo 
que os Estados Unidos ou cêrca de Ust 50 000. 

O Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil enviou instruções ao I .B.G.E. no senti
do de se conseguir em Santiago a correção da 
anomalia resultante do sistema de quotas pro
posto pelo O.E .A. de não prever nenhuma es
cala intermediária entre 50 000 000 e 100 000 000 
de habitantes. Também, o Itamaratl instruiu 
o I.B .G .E . no sentido de conseguir que a con
tribuição do Brasil não ultrapassaase a Im
portância de USS 20 00 no orçamento conso
lidado do Instituto. 

O seguinte sistema de quotaa apresentado 
pela delegação brasileira foi adotado unini
memente, trazendo uma grande economia para 
o Brasil e garantindo por longo prazo a polllli
bllldade de pequeno aumento: 

S4atema de quotaa aprovado para vigorar 
no ano ttecal de 1951-1952 (julho de 1951 a 
junho de 1952) • 

a) Contrtbutçlo obrigatória e consolidada 
para a Secretaria-Geral do Inatltuto e as três 
Comlssõea C!entlflcaa: 

b) Escala de quotas var!ãvel de acõrdo 
com o limite mãxlmo de gastos aprovados pela 
Assemblêia Geral para cada quatro anos; 

e) Escala de quotas adotadas. 
Pai ses de menos de 2 ml~~ões .. .. 2 a 4 

4 a 10 .. 10 a 15 .. .. 15 a 20 .. 20 a 40 .. 40 a 70 .. 70 a 100 
" mais de 100 

de habitantes 6 unidades 
10 unidades 
25 unidades 
50 unidades .. 75 unidades 

125 unidades 
175 unidades 
250 unidades 
400 unidades 

De acõrdo com o nivel màxlmo de Ust 
125 000 aprovado para os próximos 4 anos e de
vido a outros ingressos o valor da unidade serã 
de Ust107,32 o que faz com que a nossa con
tribulçlo seja de Ust 18 781,00 anuais. 

:1: preciso notar que em julho de 1962 dei
xaremos de patrocinar a Comissão de Geogra
fia, que tem sede no Rio de Janeiro, a qual 
pUMrã a ser sustentada pelo Inatltuto. 

BeaoZvi;4o IX - Elege presidente do Ins.
tltuto o engenheiro Robert H. Randall dos 
Estados Unidos da América do Norte, vlce-pre
llldente general Ramon CaAaa Montalva do 
Chile; vice-presidente suplente: Dr. Emeterio 
8. Santovenia. 

08 nomes acima foram lançados pelo re
presentante braalleiro na Comissão de Desig
nações. 

BesoZvi;4o X - .Blege por unanimidade e 
pela primeira vez presidente de honra e vtce
presidente de honra do Instituto os senhores 
embaixador José Carlos de Macedo Soares 
(Brasil) e general Eduardo Zubla (Uruguai). 

BBB0Zu114o · XI - Ratifica a nomeação do 
Sr. André Slmonpietrl, dos E11tados Unidos, 
para secretãrlo·geral do Instituto. 

O representante braatlelro no Comitê Exe
cutivo foi quem indicou o nome do Sr. André 
Slmonpietrl. 

BesoZuções nB. Xll, XIII, XIV, XV - · Es
colhem os locais das pró~lmas reuniões. 

a) VI Assembléia Geral do I .P.G.H. -
1954 - México; 

b) VI Reunião Pan-Amerlca:óa de Consul
ta sõbre Cartografia - 1952 - Havana ou 
Ciudad Trujlllo ; 

c) m Reunião Pan-Amerlcana de Consul
ta sõbre Geografia - 1952 - Washington, 
D.O . - SlmultAneamente com o Congresso In
ternacional de Geografia da U.G .I. ; 

d) m Reunião Pan-Amerlcana de Consul
ta sõbre mstórla - 1954 - México. 

ResoZuçao XVll - Toma em consideração 
as resoluções do Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas referente a coorden1ttão da 
Cartografia e convida a O .N.U. a considerar 
a reunião de Santiago como sendo 'a primeira 
reunião regional prevista na resolução do Con
selho Econômico e Social da O.N.U .. 

BesoJvi;4o XVIII - Convida unAnlmemen
te o Domlnlo do Canadã a incorporar-se como 
membro efetivo do Instituto. 

As decisões tomadas na Assembléia foram 
antes estudadas pelas virias comissões regula
mentares Jã mencionadas neste relatório. 

IV - TBABALHOS DA V BEUNIAO. PAN-AME
BICANA DE CONSULTA SôBBE GEOGBAFIA 

A Comissão de Cartografia jà realizou cinco 
Reuniões Pan-Americanas de Consulta sõbre 
Cartografia. Estas reuniões fazem parte das ati
vidades de tõdas as organlzaçõea cartogrãflcas 
dos palses americanos; são também de grande 
lnterêsse para os organismos Internacionais in
teressados no &s11unto. os quais freqüentemen
te enviam observadores. 

A Comissão opera através doe seguintes 
Comitês e Sub-Comlt6s: 

1 - Comitê de Geodésla 
a) Sub.-Comltê de Gravlmetrla e Geo

magnetlsmo 
b)- Sub-comitê de Btmnologia 

2 - Comitê de • Cartas Topogrãflcas e Ae
rofotogrametrla 

3 - Comitê de Cartas Aeronãutlcas 
4 - Comitê de Hidrografia 

a) Sub-Comitê de Marés 
5 - Comlt6 de Cartas Especiais 
6 - Comlt6 de .Levantamentos Urbanos 
Os Comitês e Sub-Comitês em que se dl-

Tlde a Comlasão se reuniram vàrias vêzes, ten
do sido discutidos ps diversos pontos da. agen
da aprovada. Foram lidos relatórios sõbre oa 
progressos alcançados desde a 11lt!ma Consul
ta pelos palses americanos, verificando-se uma 
forte tendência no sentido da coordenação das. 
normas técnicas usadas pelos palses americanos. 

Oitenta e seis resoluções foram aprovadas 
pela V Consulta, cabendo salientar as que to
ram relaclonadQ com os aeguintes Comitês: 
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l - Geodésia: 
Resoluções l, 2, 3, 4, 5, 8, 10. 

2 - Gr1wimetna e GeomagneUamo: 
Resoluções, 8, 16, 20, 21. 

Neste Comitê foram aprovadas, nas Tesolu
ções 20 e 21, normas de precisão para as me
dições gravlmétrlcas e normas interamericanas 
para operaÇ.ões geomagnéticas e publicações de 
resultados. 

3 - Sismologia: 
Resoluções: 25, 30 e 31. 

4 - Cartas Topogrd/icas e Aero/otogram4-
trícas : 

Resoluções: 32, 33, 36, 37, 38, 41 e 43. 
5 - Cartas Aeronáuticas: 

Resoluções: 44, 45, 46, 47, 50 . 
6 - Hidrografia: 

Resoluções: 58, 59, 60. 
7 - Maréa: 

Resoluções: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68. 

8 - Cartas Especiaía: 
Resoluções: 71, 72, 73, 74, 75, 80. 

Cumpre salientar que os trabalhos dêste 
Comitê colidiram com os trabalhos e objetivos 
de alguns Comitês da Comissão de Geografia. 
O problema do conflito foi levai.itado numa 
das Reuniões plenárias, tendo sido o caso re
metido ao Comitê Executivo pará solução. 

9 - Levantamentos de Áreas Urbana.s: 
Resoluções: 81, 82, 83, 84. 

Estas resoluções apresentam normas de pre
cisão a que deverão obedecer os levantamentos 
de áreas urbanas. 

Constiutição da Comiasão de cartografia 

~ representante do Brasil na .Comissão de 
Cartografia o Prof. Alirio Hugueney de Matos 
que também faz parte como membro afetivo 
do Comitê de Oeodésia. São também membros 
efetivos dos seguintes comitês os senhores: 

Comitê de Topografia e AerofotÓgrametrla 
- General D.l_alma Polli coelho 
Comitê de Cartas Aeronáuticas - Tte. Cel. 
Av . Alcldes Neiva 

Comitê de Bidrografla - Vice-Almirante 
Antônio Guimarães (Pres. do Comitê) 

Comitê de Levantamentos de Areas Urbanas 
- Eng. 0 Valdemar Lefevre 

Com a eleição do presidente da Comissão 
de Cartografia engenheiro Robert H. Randall 
dos Estados Unidos para presidente do I .P.G.H. 
foi eleito presidente da referida Comissão o 
coronel Carlos Levene, da Argentina. O Sr. 
Robert H . Randall foi eleito vice-presidente 
e o Sr. André Simonpletri mantido na Secre
taria-Geral da Comissão. O contrõle da Comis
são continua ainda nos Estados Unidos. 

Com a eleição do coronel Leven!l da Ar
gentina para presidente da Comissão de Carto
grafia espera-se que os Comitês t6cnlcos se
jam reorganizados. A delegação do Brasil soli
citou que fôsse mantido o statu-quo no que 
se refere à participação do Brasil com a se
guinte exceção: para que fôsse elevado à pre
sidência do Comitê de Cartas Topográficas o 
general Djalma Polll Coelho, diretor do Ser
viço Geográfico do Exército. Esperamos que 
seja atendida nossa solicitação. 

Sede da VI .Reunião Pan-Americana de Con
sulta sôbre Cartografia - A V Assembléia
Geral autorizou o Comitê Executivo do Institu
to a continuar as negociações com os seguintes 
paises interessados, para a realização da VI 
Reunião de Consulta sôbre Cartografia em 
1952: 

a) Cuba. 
b) Santo Domingo. 

Exposição Cartogrdftcri Quase todos os 
países exibiram trabalh'os cartográficos. Aa 
exposições malB importantes foram feitas pelos 
Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Boli
via e Canadá. 

V - TRABALHOS DA II .REUNIAO PAN-AME
BICANA DE CONSULTA SôB.RE GEOGRAFIA. 

A Comissão de Geografia está sob o patro
cinio do Brasil, através do C .N.O., de acôrdo 
com a autorização dada pelas resoluções do 
Diretório Central - 229 e 242 de 1946. Na últi
ma Assembléia Geral (V) de Santiago foi apro
vada a resolução n. 0 m que estabelece em for
ma permanente no I.P.G.H. a Comissão de 
Geografia . Isto stgn1!1ca que o custeio da Co
missão começará a passar para a responsablll
dade do I.P.O.H., o que se dará. em 30 de junho 
de 1952. Assim sendo, o compromisso do Con
selho se estenderá. até aquela data. 

A Comissão de Geografia é presidida pelo 
representante nacional brasileiro engenheiro 
Christovam Leite de Castro, que foi eleito por 
três anos na 1 Reunião Pan-Americana de Con
sulta sôbre Geografia realizada em setembro 
de 1949 no Rio de Janeiro e vice-presidente 
o professor Féderlco Daus, da Argentina. 

A Comissão opera através dos seus Comi
tês. clent!flcos que são organizados para a so
lução de um problema especifico. A Secretaria 
da Comissão executa os trabalhos que não são 
de atribuição dos comitês. · 

Foi apresentado pelo secretário-assistente 
da Comissão Dr. La!alete Pereira Guimarães 
um relatório das atividades da mesma desde 
a última Reunião de Consulta, tendo o relató
rio sido aprovado com muitos comentários elo
giosos. 

A caracterlstica principal da atividade cien
tifica da II Reunião Pan-Americana de Consul
ta sôbre Geografia foi o interêsse demonstrado 
pela numerosa delegação norte-americana para 
que se reorganize a Comissão dando maior 
sentido prático às atividades de seus Comitês. 

Os debates foram entusiasmados e apaixo
nados, formando-se dois grupos: um que defen
dia a necessidade da Comissão de se concen
trar nas Investigações acadêmicas e outro, mai
or, que se batia pela orientação dos trabalhos 
da Comissão no sentido da realização de estu
dos de caráter prático e útil aos governos. 

O deleg.ado brasileiro propôs uma orienta
ção conciliatória que satisfez a todos os geó
grafos presentes e que se reflete nas resolu
ções aprovadas pela Assembléia. 

O secretário da Comissão de Geografia 
também apresentou à considera~ão dos dele
gados alguns problemas que presentemente a 
Comissão enfrenta e que tornam bastante di
!!cil a ação da mesma. :tstes problemas são: 

I) Inexistência em quase todos os pàlses 
americanos de organismos geográficos financia
dos pelos governos, dispondo · de profissionais 
categorizados como acontece com a Cartogra
fia - faltando, assim, em cada pais, um apoio 
efetivo para as operações da Comlsão. 

2) Falta de geógrafos profissionais na 
maioria dos palses americanos, o que <Uficulta 
a execução .dos programas da Com~são. 

3) Ignoràncla sõbre o estado atual do co
nhecimento geográfico relativo a cada pais ame
ricano. 

A ação da Comissão de Geografia deve cen
tralizar-se principalmente na solução destas di
ficuldades até a próxima reunião de Consulta 
sôbre Geografia, sem prejuizo dos trabalhos 
normais de seus Comitês clentlficos. 
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A V Assembléia Geral aprovou 33 resolu
ções, tôdas elas de grande Importância para 
o conhecimento da Geografia do continente, 
visando, principalmente, o desenvolvimento 
econômico doe recur&oB naturais e humanos doe 
pai.ses americanos. 

As resoluções seguintes se destacam: 
1 - Em assuntos de politlca geral da Co

mlssAo: 
- Resoluções 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 

Estas resoluções refletem o espfrlto de tor
nar a Geografia uma ciência prática a serviço 
do desenvolvimento econômico dos pafses e do 
bem estar das populações americanas. 

2 - Em assuntos de Geografia F!slca e 
Biogeografia: - Resoluções 97 e 98. 

A resolução .97 manda estabelecer um Comi
tê para proceder. a estudos sôbre os recursos 
naturais básicos (relêvo), solos, clima, vegeta
ção, hidrografia, e etc. ) 

3 - Em assuntos de Geografia Humana: 
- Resoluções 99 a 106. 

Nestas resoluções foram aprovadas com 
modificações as recomendações feitas pelo Co
mitê de Povoamento e Colonização. 

4 - Em a.Ssuntos de Geografia Regional: 
- Resoluções 107 a 112. 

·Estas resoluções aprovaram com modifica
ções as recomendações feitas pelo Comitê de 
Classificação e Uso da Terra. 

J!: preciso notar o tom cauteloso com que 
a Assembléia recomendou o inicio dos estudos 
sôbre a classificação e uso da terra nas Amé
ricas. recomendando, primeiro, a execução de 
estudos-pllôto a fim de verificar a objetividade 
das categorias escolhidas para a classificação 
e uso da terra nas várias regiões do conti
nente. 

5 - Em relação ao preparo da Geografia 
das Américas: - Resoluções 113 e 114, 

Por proposta da delegação brasileira e de
vido à grandiosidade do plano, foi aceita a 
Idéia de se proceder por etapas bem qeflnidas. 

Para evitar que a Geografia do Braall fôsse 
prejudicada fizemos a oferta, como se fêz no 
caso da mstória das Américas na reµnlão do 
México, de que o Brasil se encarregaria da ela
boração da sua parte no plano geral. 

6 - Em assuntos de didática e divulgação 
geográfica: - Resoluções 115 a 118' é 120. 

Destacam-se resoluções : a) 116, ·que reco
menda a separação do .ensino da Geografia do 
de História; b) 118, que manda fazer um es
tudo sôbre o problema da transcrição e orto
grafia dos nomes geográficos com o propósito 
de se adotar um sistema uniforme; c) 120, que 
faz um voto de aplausos à UNESCO pelo êxito 
do seminário sôbre o ensino da Geografia e a 
compreensão Internacional, realizado em 1950, 
no Canadá e dirigido pelo professor Carlos Del
gado de Carvalho. 

Comtltuiçiio da Comi8s4o de Geografia. 

Não houve modificação na constituição da 
Comissão de Geografia. O presidente, o vice
presidente e o secretário foram escolhidos por 
3 anos, de acôrdo com os estatutos, na I Reu· 
nlão Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geo
grafia, realizada em setembro de 1949. 

O representante brasileiro na Comissão de 
Geografia e presidente da mesma é o engenhei
ro Chrlstovam Leite de Castro; o vice-presi
dente da Comissão é o professor argentino 
Dr. Féderlco Daus; o secretário é o professor 
Jorge Zarur e o secretário-assistente o Dr. La· 
falete Pereira Guimarães. 

São representantes brasileiros nos Comitês 
clentltlcos: 

C9mltê de Povoamento e Colonlzação 
Eng.0 Fábio de Macedo Soares Guimarães. 

Comitê de Dta,tlca e Divulgação Geográfl
fica - Prof. C&rlo11 Delgado de Carvalho (Pre
sidente do Comitê) . 

Comitê de Classificação e Uso da Terra -
Prof. Aroldo Azevedo. 

Comitê de Geografia das Américas - Prof. 
HUgard Sternberg. 

A V Assembléia recomendou a criação de 
um Comitê para os estudos. dos recursos natu· 
rals básicos, a ser .:onstituldo o mala breve 
posslvel. 

Sede da III Beuni4o Pan-Americana àe Consul
ta sôbre Geografia. 

A Assembléia aceitou o convite do govêrno 
norte-americano para realizar a m Reunião 
Pan-Americana de Consulta sôbre Geografia., 
na. cidade de Washington, no ano de 1952, si
multâneamen te com o Congresso Interna.clonai 
de Geografia, promovido pela. União G€ográfi
ca ln ternaclonal. 

Nesta época1 também será celebra.do o cen-. 
tenárlo da Amerlcàn Geographlcal Society - de. 
New York. 

Exposiçiio àe livros e trabalhos geográficos 

Foi realizada a. exposição de livros e traba
lhos geográficos tendo comparecido quase todos. 
os paises. Destacaram-se as exposições dos Es· 
tados ·unidos, .Chile, Argentina. e Bollvla.. 

VI - TRABALHOS DA II REUNIA.O PAN-AME-. 
BICANA DE CONSULTA SôBBE HISTóBIA 

A Comissão de mstórla. é de criação mais. 
recente. Esta est' sob o patroclnio do govêrno. 
mexicano e é presidida pelo historiador mexi
cano professor Sllvlo Zavala . E' secretàrl.o O· 
Dr. Daniel F. Rubln de Ia Borbolla. e secretário
assistente o Dr. Javler Malagon ·Barcelo, am
bos mexicanos. l!l representante brasileiro da. 
Comissão o secretário do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro - engenheiro Vtrglllo. 
Corrêa. Filho. 

Os trabalhos da. Comissão de História são. 
de grande Importância pa.ra. a harmonia conu- . 
nental e melhor conhecimento do passado hls-
tório dos palses americanos. Devido à posl
çlo fmpa.r do Brasil, de ter uma história glo-. 
rlosa. e grande, porém pouco relaciona.da. com a . 
história dos palses de cultura espanhola ou · 
lnglêsa, torna-se necessário estar vigilante e 
participar ativa.mente nos trabalhos de caráter· 
histórico do Instituto, a fim de evitar 'que a . 
nossa história. seja mal Interpretada e preju
dique as.sim a nossa. posição e nosso prestigio 
no continente americano. 

Em Santiago, o representante brasileiro 
professor Vilhena de Morais, estêve à altura 
da responsabilidade, tendo Impressionado mui
to bem os seus colegas historiadores e todos. 
os membros da Assembléia. pela sua. grande 
erudição histórica e segurança. dos seus conhe-. 
cimentos. J!: preciso notar que o professor Vi
lhena. de Morais fêz sacriffcios de tôdas as es
pécies a. fim de poder chegar a tempo, depois. 
da reunião do Comitê de Arquivos que se rea
lizará em Havana como reunião preliminar à . 
Assembléia de Santlgo. 

A Comissão de mstór4ai>era através dos.. 
seguintes Comitês: 

Comitê de .Mqutvos - Representante brasi
leiro - Dr. Vllhena de Morais . 

Comitê de Folclore - Representante brasi-
leiro - Dr. Renato de Almeida. · 

Comitê de Movimento Emancipador - Re
presentante brasileiro - . Prof. Sllvlo Júllo. 

• 
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Comitê de Programa de Hlstórta das Amé· 
rtcaa e RevlsAo de Textos - Representante bra
stleiro. 
Comitê de História das Idéias - Representante 
brasileiro. 

Comitê de Antropologia - (em constitui
ção) . 

Comitê de Prêmios - Representante bra· 
aileiro - Dr. VirgWo Corrê& Filho. 

A II Comissão Pan-Amerlcana de Consul
ta aprovou 22 resolueões, destacando-1e as de 
números II, IV, VI, Vm, IX, X, XllI, XIV~ 
XVII e XX. 

l!: preciso salientar as resoluções sObre p 
gramas de História das Américas, Revisão do11 
Textos de História, Atlas e História da Amé
rica e História das Idéias. 

A resolução que oferece ajuda ao Arquivo 
Nacional do Paraguai foi de Iniciativa do Prof. 
Vilhena de Morais. Permitirá que o Brasil con
tribua para o salvamento de uma documenta
ção histórica de primeira magnitude para a 
região do Prata e ao mesmo tempo preste um 
serviço à república Irmã. 

Oompoafc4o da Oom'8a4o 

A composição atual da Comissão foi man
tida --MJ>erando-se que no ano fiscal 1951-52 
seja o financiamento da mesma feito pelo Ins
tituto. Pol negado o pedido para elevar os Co
mitês de Folclore e Arquivos à c&t!lgorla de 
Comlsaões. 

Sede da III Beuni4o Pan-Amerlcana de Oonaul
ta aôbre Hiatórla 

Em principio, foi acordado que a III Beu.
nlão de Consulta se realizasse em 1954, na Ci
dade do México. 

VII - ATIVIDADES SOLENES E SOCIAIS 

A Assembléia foi inau!fUrada e encerrada 
no salão nobre do Congresso Nacional; A ses
são de abertura da Assembléia foi presidida 
pelo presidente da República do Chile - Dom 
Gabriel Gonzalez Videla. A sessão de encerra
mento foi presidida pelo senhor ministro das 

Relações Exteriores - Dom Horé.clo Walker Lar
raln. 

As sessões plenárias foram presididas pelo 
engenheiro Robert H. Randall dos U .S.A. e o 
general Caflas Montalva, do Chile. As Reuniões 
de Coll8ulta foram presididas: 

Cartografia Eng.• Robert H. Randall 
Geografia Prof. Féder!co Daus · 
Htstória - Dr. Sflvlo Zavala. 
As instituições geogré.tlcas, históricas e car

tográficas do Chile, homenagearam os delega
dos em várias recepções e banquetes. 

O govêrno do Chile ofereceu um banquete 
oficial, na data do encerramento da Assembléia, 
para 400 pessoas. 

O embaixador do Brasil - Dr. Júlio Bar
bosa carneiro, ofereceu, na sede da Embaixada, 
um almOço aos dirigentes da Assembléia do 
I.P.G.H. e aos membros de virias delegações. 

A delegação argentina ofereceu uma recep
ção aos delegados. 

A delegação americana ofereceu uma re
cepção aos delegados. 

Quase tõdas as Em baixadas dos paises ame
ricanos ofereceram jantares e recepções aos 
delegados. 

Conclusões !'"ª'ª 
Num perlodo de crise mundial, a V Assem

bléia Geral do . Instituto foi marcante pela 
preocupação dos seus delegados, especialistas 
das três alas cientificas do Instituto, no sen
tido de coordenarem as suas atividades ·para 
a obtenção dos conhecimentos fundamentais 
necessários a um padrão de vida mais ele
vado, maior respeito e compreell8Ao dos pro
blemas comuns e planos mais sólidos para a 
melhor defesa do continente. 

A Assembléia to! um êxito e os objetivos 
desejados foram alcançados. Com os resultados 
dos trabalhos de· Santiago, o I.P.G.H. conso
lidou sua estrutura e tomou rumos det!nitlvos 
e fará sentir a sua benéfica Influência, hori
zontal e verticalmente, em todos os palses ame
ricanos. 

Jorge Zarur 
Secretário-Assistente do 

C.N.G . 

• 

-

Concorra para que o Braall seja seosràftcamente bem repreeentado, enviando ao Conaelho 
Nacional de Geosrafla lnformaçClea e mapaa que poHam eer de utilidade à nova edlt:io 

da Caria Geosrillca do BraaU ao Mllloné1lmo, que o Conaelho eaiá elaborando. 



Bibliografia .... 

Registos e 
comentários bibliográficos 

Livros e Periódicos 

CENTENARIO DE BLUMENAU - (1850-
2 de setembro de 1950) - Edição 
da Comissão de Festejos. 

Historiando a fundação, a maravi-
lhosa evolução e progresso da colônia 
e do município blumens.uenses, consti
tui êste livro comemorativo do cente
nário de Blumenau completo documen
tário sôbre a florescente comuna cata
rlnense. 

Blumenau é encarada em todos os 
seus aspectos, avultando não só como 
centro de· atividade da opulenta região 
do vale do Itajaí como sobretudo ates
tado do que pode realizar a, iniciativa 
privada quando bem orientada e am
parada. 

O livro vale como uma monografia 
de Blumenau representando ademais 
um subsidio para os estudiosos dos as
suntos de imigração e colonização, sabi
do que na progressista zona catarinen
se se desenrolou uma das mais felizes e 
proveitosas experiências relacionadas 
com êsse momentoso problema. Reúne, 
além disso, valiosas e interessantes con
tribuições, dentre as quais destacam.os 
as seguintes: "A bacia do Itajai", do 
Sr. Vítor Antônio Peluso; "A. contri
buição do govêrno e do elemento na
cional na colonização de Blumenau", 
de Paulo Malta Ferraz; "Alguns aspec
tos do sistema de colonização do Dr. 
Blumenau", de José Ferreira da Silva; 
"Assimilação e aculturação dos estran
geiros e. seus descendentes no vale do 
Itajai", de Max Tavares d'Amaral. O 
Sr . Carlos Fouquet, em longo artigo, 
estuda a vida e obra de Hermann Otto 
:Slumenau, benemérito fundador da co
lônia, organizando ainda uma completa 

bibliografia sôbre o vale do Itajai. En
riquecem a obra numerosas fotografias 
e mapas. 

A.V.L. 

ANALES DE GltOGRAPHIE - Bulletin 
de la Societé de Géographie -
N.0 316 - LIX• Année - Juillet
Octobre, 1950. 
Do texto do presente número desta

camos: "Les monts du Forez, Recher
ches morphologiques", B. du Roselle; 
"Le relief des Corbiêres orientales", J. 
Malaurie; "Le problême actuel du rail 
et de la route en France", M. Wol
kowitsch; "Les variations fluviales sai- ' 
sonniêres dans le bassin du Mississipe", 
M. Pardé. 

Insere na secção bibliográfica inte
ressantes estudos críticos. Em "Chro
nique (}éographique" são arroladas as 
principais ocorrências geográficas veri
ficadas nas diferentes porções do Globo. 

A .V .L . 

BOLETIM ESTAT1STICO - Ano VIII 
- Outubro-Dezembro, 1950 - N.º 37 

O volume a que nos reportamos 
oferece, em primeira divulgação, os re
sultados provisórios oficiais do censo 
demográfico realizado a 1.º de julho 
do ano passado, muitos dêles já co
nhecidos através de comunicados dis
tribuídos à imprensa diária pelo Ser
viço Nacional de Recenseamento. 

Apresenta também dados e gráficos 
referentes a aspectos básicos para a 
economia brasileira, como potencial 
monetário, empréstimos e depósitos 
bancários, volume e valor do comércio · 
exterior e de cabotagem. 
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Merece destaque especial a .parte 
relativa às "Estatisticas dos Munici
pios das Capitais", bem como o conjun
to de dados sôbre municípios que con
centram a produção de café e algodão 
no pais. E' publicado neste número 
o quadro concernente ao movimento 
de desquites amigáveis e litigiosos, em 
todo o pais. 

A ,V .L. 

DEGC - Boletim Geográfico - Ano 3 
- janeiro de 1949 - N.O 5 - De
partamento Estadúal de Geografia 
e Cartografia - Estado de Santa 
Catarina. 

A vitoriosa publicação do Departa
mento Estadual de Geografia e Carto
grafiâ, do estado de Santa Catarina, tii
sere: 1 - Divisão territorial do estado 
e respectivo quadro de acôrdo com a 
lei n.0 247, de 30 de dezembro de 1948, 
que fixou a divisão administrativa e 
judiciária do estado. 2 - "A vila de Itu
porango", de Vitor A. Peluso Júnior. 
Continua estudo iniciado anterformen-

te desta localidade catarinense. 3 -
"A bacia do Itajai", de Carlos Büchele 
Júnior. O trabalho analisa os aspectos 
de c~a e vegetação, temperatura e 
umidade, etc . 

l!:ste número mantém o mesmo ni
vel dos precedentes . Contém gráficos, 
mapas e ilustrações a bico de pena. 

A.V.L. 

DIGESTO ECONÔMICO - N.0 78 - No
vembro de 1950 - Ano VI. 

Além da variada colaboração, inse
re o presente número trabalho do Prof. 
José Setzer sõbre "A laterização e a 
fertll1dade do solo tropical", em que é 
ligeiramente focalizado o problema da 
la.terização, seus efeitos, males e re
médios que se lhe podem opor. Em 
"Demografia e desenvolvimento econô
mico do Brasil" o Sr. Dorival Teixeira 
Vieira estuda as relações entre o cres
cimento populacional, sua diversifica
ção qualitativa e o desenvolvimento 
econômicó de um pais, fazendo aplica
ção ao caso brasileiro. 

A.V.L. 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geogratla, escreva à 
...., sua Secretaria (Avenida Beira-Mar n.0 436 - Edlffolo Iguaçu - Blo de Janeiro) que 
lhe atenderá pronta e satisfatoriamente. 



Leis e Resoluções 
Legislação federal 

Ementário das leis e decreto& publicados na 2ª. quinzena 
de dezembro de 1949 

Leis 

Lei n.0 973, de 16 de dezembro de 1949 -
"Cria o Quadro da Secretaria e dos servi
ços auxiliares do Tribunal· de .Justiça do 
Distrito Federal". 

"Diário Oficial" de 21-12-949. 

Lei n. 0 9'14, de 17 de 'dezembro de 1949 -
"Concede abono de Natal aos servidores 
da União". · 
"Diário Oficial" de 17-12-949 . 

Lei n.• 9'16, de 17 de desembro de 1949 -
"Regula a situação da Faculdade Nacio
nal de Ciências Econômicas da Universi
dade do Brasil". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei 11..• 976, de 17 de dezembro de 1949 -
"Federaliza a Faculdade de Medicina de 
Belo Horizonte, a Faculdade de Medicina 
do Recife, e a Escola de Engenharia do 
Recite". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n. • 9'17, de 17 de dezembro de 1949 
"Autoriza a abertura de crédito es.peclal 

para pagamento de gratificação de ma
gistério a Umbellno Pereira Martins". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.º 978, de 17 de dezembro de . 1949 
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de gratlflcacão de magis
tério a Cellsa Manhães de Morais". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.º 979, de 17 de dezembro de 1949 
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de gratltlcação de magis
tério a Emilla Lustosa Cabral". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.º 980, d e 17 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura ao Poder .Judiciário 
de crédito suplementar para pagamento de 
sentenças judiciárias". 
"Diário Oficial" de 20-12-949 . 

Lei n . .e 981, de 17 de dezembro de 1949 -
Autoriza a abertura de crédito especial para 
pagamento de gratificação dEi magistério 
a Raimundo .Juliano Rêgo". 
"Diário Oficial" de' 22-12-949. 

Lei n.0 982, de 17 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de gratificação de ma
gistério a .Joaquim da Costa Ribeiro". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.º 98S, de 17 de desmebro de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 

· para pagamento de gratificação de magis
tério a Angelo Guerra Vanderlel". 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.º 984, de 17 de dezembro de 1949 
"Fixa as gratlfl"8ções de representação do 
Presidente e Vice-Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho e dá outras provi-
dênci!lB" . · 
"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Lei n.0 986, de 19 de dezembro de 1949 -
"Dispõe sõbre o pessoal do Serviço de Es
tudo1s e Pesquisas sõbre Febre Amarela". 

"Diário Oficial" de 22-12-949. 
Lei n. o 986, de 20 de dezembro de 1949 -

"Dá nova redação ao parágrafo 2. o do artigo 
21 da lei n.o 164, de 25 ~e novembro de 
1947". 

"Diário Oficial" de 22-12-.949 . 

Lei n.º 987, de 20 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Poder Judiciário. - Justiça Militar -
crédito suplementar especial, para despesas 
que especifica". · 
"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei n.º 988, de 20 de dezembro de 1949 
"Concede auxilio à Sociedade Pestalozzi do 
Brasil" . 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei n. o 989, de 21 de dezembro de 1949 -
Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de vencimentos devidos ao 
professor José Matos de Vasconcelos" . 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei n.º 990, de 21 de dezembro de 1949 -
"Assegura carta de segundo pllõto a alunos 
da Escola de Marinha Mercante do Pará". 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 
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Lei a.• 991, de 2% de desembn de 19'9 -
"Autoriza a abertura de crédito especial pa
ra pagamento de grautlcaçlo de maglst6rlo 
a Anlbal Ferreira da Silva" . 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei n. 0 99%, de %2 de dezembro de 19'9 -
"Autoriza a abertura de crédito . especial 
para pagamento de gratttt~ação de ma
gistério a Dulce Teixeira Fernandes". 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei a.• 998, de dezembro de 19'9 - "Regula 
a di11trlbulção de créditos orçamentárlo11 
para o Superior Tribunal Militar". 

"Diário Oficial" de 24-12-949. 

Lei n . 0 99', de %2 de dezembn de 19'9 -
"Reconhece como de utilidade pdbllca o 
Instituto Histórico e Geográfico do Pará". 

"Diário Oficial" de 24-1.2-949. 

Lei n.• 995, de 2S de desembn de 19'9 ·
"Considera a transferência para a reserva 
de dois generais de brigada no põsto de 
general11 de divisão". 

"Dlàrlo Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n. • 998, de %S de dezembro de 19'9 
"Autoriza a abertura ao Poder Legislativo 
de crédito suplementar para pagamento de 
gratltlca<:ão de representação". 

"Diàrio Oficial" de 28-12-949. 

Lei n. o 99'7, de 23 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura ao P oder .Tudiclàrlo de 
crédito e11peclal para pagamento de grati
ficação" . 

"Dlàrlo Oficial" de 28-12-949. 

Lei n.• 998, de 23 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura ao Poder .Tudiclàrlo de 
crédito suplementar para pagamento de 
grattficacão" . 

"Dlàrlo Oficial" de 28-12-949. 

Lei n . 0 999, de 23 de desembn de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de subsidio ao ex-depu
tado federal Abguar Bastos" . 

"Diàrlo Oficial" de 28-12-949. 

Lei n.º 1 000, de 2l de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de gratificação de magis
tério a Oneida Pedrosa Botelho". 

"Diàrio Oficial" de 28-12-949. 

Lei •·º 1 001, de 23 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura de crédito especial 
destinado ao Hospital de Cirurgia de Ser
gipe" . 

."Diàrio Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n . • 1 002, de 24 de dezembro de 1949 -
"Dispõe sõbre o pagamento dos débitos 
dos criadores e recriadores de gado bovino, 
e d'1 outras providências" . 

"Dlàrio Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n .0 1 003, de 24 de dezembro de 1949 
"Dispõe sõbre o financiamento das lavouras 
de café". 

"Dl'1rlo Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n.• 1 eot, de 24 de dezembro de IH9 -
"~egulamenta o 1 1.0 do art. 198, da Cons
tituição Federal, que dlapõe aõbre o am
paro às populações atingidas pela· 86ca do 
Nordeste". 

"Di'1rlo Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n . • 1 006, de 24 de de11embro de 1949 -
"Concede Isenção de impostos e taxas para 
material Importado pela Fundação para o 
Livro do Cego no Brasil". 

"Diàrio Oficial" de 28-12-949. 

Lei a.0 1008, de 24 de desembro de UNI -
"Autoriza a abertura pelo Ministério da 
Fazenda do crédito suplementar de Cr$ 
671 920,00 em refõrço da verba 3 - Serviços 
e Encargos da lei orçamentária vigente para 
despesa que eepecitlca~·. 

"Diário Oficial" de 28-12-949. 

Lei a.• 1 ot'1, de H de desembro de 1949 -
"Autoriza a abertura ao Poder .Tudiciário 
de crédlto11 especlal11 para pagamento de 
gratificação". 

"Diãrlo Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n.0 1808, de U de de11embro de UN9 -
"Abre ao Poder .Tudiciãrlo o crédito de 
Cr$ 244 711,60 para ocorrer ao pagamento 
de gratlfl~õe11 devidas a escrivães e julse11 
eleitorlas". · 

"Dlirlo Oficial de 28-12-949. 

Lei n.0 1009, de 24 de desembro de 19U -
"Abre créditos especiais para a feitura e 
inauguração dos bustos de Rui Barbosa e 
.Toaquim Nabuco no Palicio Tiradentes· e 
no senado Federal" . 

"Diirio Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n . • 1 010, de 24 de dezembro de 1949 -
"Concede pensão especial à vh1va e filhos 
menores do servidor Otaclllo Luls dos San
tosº. 

"Diirlo Oficial" de 28-12-949 . 

Lei n.• 1 011, de 24 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o Poder Executivo a promover 
festejos comemorativos do centené.rlo do 
nascimento do primeiro cardeal brasileiro 
D . .Joaquim Arcoverde de Albuquerque Ca
valcanti" . 

"Dlãrlo Oficial" de 28-12-949. 

Lei n.º 1012, de 24 de dezembro de 1949 -
"Isenta os motoristas de repartição p1'.íbllca 
de dupla contribuição para Institutos de 
Previdência ou Caixas de Aposentadoria". 

"Dlé.rlo Oficial" de 28-12-949. 
/ 

Lei n.• 1 OIS, de 24 de dezembro de 1949 -
"Altera, sem aumento d e d espesa, as car
reiras de Marinheiro e d e Patrão do Quadro 
Suplementar do Minlstérlo do Trabalho, 
Ind1'.ístrla e Comércio e di outras provi
dências" . 

" Olé.rio Oficial" d e 28-12-949 . 

Lei n.0 1 014, de 24 de dezembro de 19'9 
"Federaliza a Faculdade de Direito de 
Alagoas, com sede em Maceió". 

"Dlé.rlo Oficial" de 28-12-949 . 
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Lei a.• 1 015, de U de desembro de 19'9 -
""Autoriza a abertura de CTédlto suplemen
tar pelo Ministério da Agricultura, para pa-

• gamento de funcões gratificadas". 
"Dlàrlo Oficial" de 28-12-949. 

.Lei n.• 1 016, de "26 de dezembro de 1949 -
"Autoriza a abertura pelo Ministério da 
Educação e Saúde, do crédito especial de 
<Crt 3 963 424,40 para o fim que especifica". 
.. DIA.rio Oficial de 28-12-949 . 

l:.ei n.• 101'7, de 2'l' de desembro de UM9 -
"Altera o decreto-lei n.0 7 197. de 27 de de
zembro de 1949, que estabelece a classifica
ção comercial de lã de ovinos, e dispõe sõ
bre o comércio dessa matéria prima". 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949 . 1 

Lei n.• 1 018, de 27 de deumbro de 1949 
"Autoriza a abertura, pelo Ministério da 
Marinha, de um crédito especial para paga
mento de despesas realizadas em 1948, com 
aqulslcão de gêneros allmentlclos". 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949 . 

Lei n.• 1 019, de 27 de dezembro de · 1949 
"Concede lsencão de Impostos de lmparta
cão para material destinado aos Servlcos 
Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda". 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949. 

Lei n. • 1 020, de 27 de dezembro de 1949 
"Autoriza a abertura ao Poder Judlclàrto de 
crédito suplementar para despesas do Tri
bunal Regional Eleitoral de Santa Cata
rina" 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949 . 

Lei n. • 1 021, de 29 de dezembro de 1949 -
"Transforma em institutos autônomos as 
Escolas de Odontologia e Farmácia da Fa
culdade de Medicina da Universidade de 
Põrto Alegre e da Faculdade de Medicina 
da Universidade da Bahia" . 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949. 

Lei n.• 1 022, de 28 de dezembro de 1949 -
"Concede auxlllo ao IV congresso Brasileiro 
de Ginecologia e Obstetrlcla". 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949 . 

Lei •·• 1 02S, de 28 de dezembro de 1949 -
"Concede auxlllo à Sociedade de Farmácia 
da Bahia" para o IV Congre860 de Farma
cêuticos do Brasll". 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949 . 

Lei n.o 1 024, de :!8 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o govêrno federal a editar obras 
do escritor Mdclo Leão'!. 
"Dlàrlo Oficial" de 30-12-949. 

Decretos 
Deereto n.• 27 1168, de 7 de dezembro de 1949 -

MAi:rtoriza o cidadão brasileiro José Tres
sato a lavrar caullm e argila no munlclplo 
de Campo Largo, no estado do Paranà". 
"Dlàrlo Oficial" de 12-12-949. 

J>eereio n. • 27 669, de 7 de dezembro de 1949 -
•Autoriza o cidadão brasileiro José Antõ-: 
mio Moreira a pesquisar caullm e associados 
no munlc1plo de Juiz de Fora, estado de 
Minas Gerais". 
"Dlàrlo Oficial" de 12-12-949. 

Decret. n.• :!7 llllG, de 7 de dezembro de 1949 -
"Au'°11za o cldadlo brasileiro Plortano 
Blauchim a peequlaar calcàrio e àgua mine
ral no munlclplo de Rio Claro, estado de 
São Paulo". 

"Diário Oficial" de 12-12-949 . 

Decreto n.0 27 561, de 7 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Demétrio 
Oliveira Dantas a pesquisar manganês e 
a.saoclados no município de Senhor do Bon
fim, estado da Bahia". 

"Dlàrlo Oficial" de 12-12-949. 

Decreio n. • 27 562, de 7 de dezembro de lM9 -
"Autoriza o cidadão brasileiro J osé Ermlrlo 
de Morais Filho a pesquisar quartzito e 
associados no munlclplo de Mojl das Cnizes, 
estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 12-12-949 . 

Decreto n.• 2'I' 668, de 7 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Natal Brot
ta a mvrar àgua mineral no munlclplo de 
Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro". 

"Dlãrlo Oficial" de 12-12-949 . 

Decreto n.0 27 564, de 7 de dezembro de 1949 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo 
PeSBoa de Siqueira Campas }'Ilho a: pes
qulaar manganês e aesoclados no munlclpio 
de Caeté, estado de Minas Gerais". 

"Dlàrlo Oficial" de 12-12-949. 

Decreto n.• 27 668, de 7 de dezembro de 1949 -
"Declara de utilidade pública, pará fins 
de desaproprlacão. os Imóveis que menciona, 
sitos n& cidade de São Paulo, estado de São 
PaUlo e necessários ao Ministério da Aero
nãutlca". 

"DIA.rio Oficial" de 9-12-9411. 

Decreto n.• 27 570, de 8 de dezembro de 1949 -
"Dispõe 110bre a Tabela 'On!ca de Extranu
meràrlo-Mensallsta do Conselho Federal de 
Comércio Extertor" . 

"Dlàrio Oficial" de 10-12-949 . 

Decreto n. • 27 571, de 12 de dezembro de 19«9 -
"Revalida o decreto n.º 25-740, de 3 de no
vembro de 1948" . 

"Dlàrlo Oficial" de 80-12-949. 

Decreio n.º 27 57%, de 12 de dezembro de 1949 -
"Abre ao Poder Judlclàrlo crédito 11Uple
mentar à8 dotacões que espec!fleaH. 

l 

"Dlàrlo Oficial" de 14-llHl49. 

Decreto n. • 2'l' 578, de 12 de dezembro de 11K9 -
"Aprova novo areamento para execucão de 
melhoramentos do canal de navegacllo entre 
São Francisco e Jolnvllle, no estado de 
Santa Catarina". 

"Dlãrlo Oficial" de H-12-949. 

Decreto n. • 27 57f, de 12 de outubro de 1M9 -
"Concede reconhecimento ao curso de en
genheiros Industriais metaldrglcos da F.8-
cola de Engenharia d& Universidade de 
Minas Gerais". 

"Dlàrlo Oficial" de 20-12-949. 
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Decreto n.0 27 575, de 12 de dezembro de 1949 
- "Concede autorlzacão para funcionamento 
do curso de matemãtlca da Faculdade · de 
Filosofia da Pontlflcla Universidade Ca
tólica do Rio de .Janeiro". 

"Dlãrlo Oficial" de 24-12-949 . 

Decreto n.0 27 576, de 12 de dezembro de 1950 
"Concede autorização para funcionamento 
do curso de odontolog!a de Campinas". 

"Diário Oficial" de 20-12-950. 

Deereto n.0 27 677, de 12 de dezembro de 1949 
- "Concede autorização para o funciona
mento do curso· de bacharelado da Facul
dade Mineira de Direito, de Belo Hori
zonte". 

"Diário Oficial" de 28-12-949. 

Deereto n. 0 27 578, de 13 de dezembro de 1949 
- "Aprova projeto e orçamento para a 
construcão da subestacão 10-A no pôrto de 
Santos". 

"Diário Oficial" de 24-12-949 . 

Decreto n.0 n 68],, de 1 de dezembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro .Tolo Ne
pomuceno da Silva a pesquisar mica e as
sociados no munlclpto de Conselheiro Pena, 
estado· de Minas Gerais", 

"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Decreto n. 0 27 682, de H de . dezembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Serafim 
da Sílva Gomes a lavrar calcário dolomltlco 
e minério de manganês no município de 
Ouro Prêto, estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22-12-949 . 

Decreto n.0 2! 684, de. H de dezembro de UK9 
-'- "Aprova o plano de uniformes para as 
escolas preparatórias". 

"Diário Oficial" de 30-12-949. 

beereto n.0 27 686, de 14 de dezembro de 1949 
"Cria e suprime consulados de carrelr!I-". 

"Diárlo Oficial" de 15-12-949. 

Decreto n .0 27 586, de 14 de dezembro de 1949 
"Cria e suprime consulados honorãrios". 

"Diário Oficial" de 15-12-949. 

Decreto n.0 27 687, de 14, de dezembro de 1949 
- "Autoriza a Sociedade Carbonffera Rio 
Salto ' Ltda. a lavrar carvão mineral no 
municlpio de Uruçanga, estado de Santa 
Catarina". 

\ "Diário Oficial" de 22-12-949. 

Decreto n .0 27 588, de 14 de dezembro de 1949 
. - . "Renova o decreto n.o 21 645, de 13 de 

agôsto de 1946". 

"Diário Oficial" d e 22-12-949. 

Decreto n,o 27 689, de 14 de dezembro de 1949 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Cristóvão 
Moreira da Silva a pesquisar argila n q, mu
nlclpio de Bara Mansa, estado do Rio de 
.Janeiro". 

"Diário Oficial" de 22-12-949 . 

Decreto n.0 27 690, de 14 de dezembro de 1949 
- "Autoriza a Mlneracão Baiana Ltda. a 
pesquisar manganês e associados no munt
clplo de Senhor do Bonfim, estado da Ba
hia". 

"Diário Oficial" de 22-12-949 . 

Decreto n .0 27 591, de 15 de dezembro de 19'9' 
- "Abre ao Ministério da Guerra o cré
dito especial de Cr$ 20 000 000,00 para ocor-
rer às despesas que especifica". ' 

"Diário Oficial" de 17-12-949. 

Deereto n.0 Z7 61n, de 15 de dezembro de 1949 
- "Extingue vagas d e despachantes adua
neiros" . 

"Diário Oficial" de 17-12-949. 

Decreto n. • n 693, de 15 de dezembro de 19'9 
- "Concede à firma Mourão & Companbia 
autorização para funcionar como emprêsa 
de navegação de cabotagem, de acõrdo com 
o que prelicreve o decreto-lei n . o 2 7~4. de 
20 de novembro de 1940". 

"Diário Oficial" de 21-12·949 . 

Deereto n .• !7 694, de U de dezembro de 19'9 
- "Aprova o regulamento para a execucão 
do disposto no art. 215 do Código de Pro
priedade Industrial, Decreto n.o 7 903, de 27 
de agosto de 11M5". 

"Diário, Oficial" de 17-12-IM9. 

Decreto n.0 27 596, de 16 de de,.embro de UK9 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Júlio Ama
deu Olorgi a pesquisar argila e associados 
no município de Moji das Cruzes, estado 
de São Paulo''. 

"Diário Oficia l" de 22-12-949 . 

Decreto n. 0 27 598, de 15 de dezembro de 1949 
- "Autoriza os cidadãos brasileiros Pedro 
Farlnelll e Francisco Farlnelll a pesquisar 
granito no município de Betim, estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22-12-949. 

Decreto n.o 27 597, de 15 de dezembro de 19'9 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Amr.rico 
Marques da Costa Filho a lavrar barltlna 
e associados no munlclplo de Imbuia!, es
tado do Paraná". 

"Diário Oficial" de 22-12-94\j . 

Decreto n. 0 27 598, de 15 de dezembro de 1!149 
· - " Autoriza o cidadão brasUeiro José JCu

lállo de Matos Pimenta a pesquisar arglti1. 
e associados no município de Mojl das 
Cruzes, estado de São Paulo" . 

"Diãrlo Oficial" de 22-12-949 . 

Decreto n. o 27 599, de 15 de dezembro de 1949 
- "Aprova o regimento da Comissão Per
manente de Crenologla do Ministério da 
Agricultura". 

"Diário Oficial" de 17-12-949. 
• 

Decreto n.0 27 600, de 15 de dezembro de 1949 
- "Aprova as especificações e tabelas para 
a classlt1cação e tiscaUzação da exportação 
da banana anã ou nanica". 

"Diário Oficial" de 17-12-949. 
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Integra da legislação de interêsse 

geográfico 

Leis 
Lei n.0 1 272-A, de 12 de dezembro de 1950 

Diap6e aôbre o financiamento para o Plano 
Ger~ de Reaparelhamento Ferr01Jiário. 

O Congresso Nacional decreta e eu Nereu 
Ramos, Presidente do Senado Federal, pro
mulgo, nos têrmos do art. 70, 1 4. •, da Constl
tUlção Federal, a seguinte lei: 

Art. 1. • - li: criado o Fundo Ferroviário 
Nacional, destinado à construção, renovação e 
melhoramento das ferrovias compreendidos no 
Plano Ferroviário Nacional e ao auxilio às 
ferrovias estaduais, quer de propriedade dos 
estados, quer de sua concessão. 

Parágrafo dnlco - O Fundo Ferroviário 
Nacional será constituído: 

a) pelo produto das taxas de melhora
mentos lnstltuldas pelo decreto-lei n.• 7 632, 
de 12 de junho de 1946; 

b) pelo produto. do impOllto 11n~co sõbre 
minerais do pais e energia elétrica, na forma 
do disposto no Art. 15, item III, e 1 2". • do 
mesmo artigo, da Constituição Federal, con
forme regulamentação a ser baixada pelo Go
verno ·Federal; 

e) pelo produto do impõsto sõbre carvão 
de pedra estrangeiro Importado, o qual pas
aará a Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) por tonelada, 
e conforme regulamentação a ser balxad·a pelo 
Govlrno Federal; 

d) pelo produto da Contribuição de Me
lhoria relativa à.e estradas de ferro: 

e) pelas dotações que lhe toram atrlbuldas 
no Orçamenta Geral da Repdbllca.. 

Art 2. • - Os recursos provenientes das 
fontes, a que se refere o artigo anterior, serão 
recolhidos ao Banco do Brasil, em conta es
pecial, sob a denominação de "Fundo Ferl'.o
vtárlo Nacional" à ordem e disposição do De
)lartamento Nacional de Estradas de Ferro. 

Art. S.• - Do total da arrecadação, a que 
alude o parágrafo 'dnlco, letra a, do art.: 1. •, 
40% (quarenta por cento) constituem receita 
êD D. N. E . F.; 48% (quarenta e oito por cento) 
•rão atrlbuidas aos estados; e 12% (doze por 
monto) a lstes, para distribuição com seus 
m.uniclpias, observado. o seguinte critério: 

20% (vinte por cento) relativamente às su
)H!rflcles; 

:a<I% (vinte por cento) relativamente às po
pulações;' 

60% (sessenta por cento) relativamente à 
produção de minerais e energia elétrica, a que 
ae refere a letra e do art. 1. • 

1 1.0 Os estados e seus respectivas mu
mclpios, que não puderam Instalar ou manter 

serviços ferroviários próprios, terão as suas 
quotas aplicadas na rêde estadual pelo 
D . N. E . F., sem prejuízo da quota federal 
que lhe fõr destinada. 

1 2.0 - A entrega de quotas aos estados e 
muntclpio. depende da apresentação ao D .N . 
E .F . dos planos de obras e serviços a serem 
executados e da sua aprovação, tendo em vista 
a enctência do seu emprêgo e a subordinação 
dos planos às normas adotadas pelo mesmo 
Departamento. 

§ 3. • - Aplica-se ao Distrito Federal o 
disposto nos par'l\grafos anteriores. 

Art. 4. • - li: o Poder Executivo autorizado 
a promover operações de financiamento neces
sário ao reaparelhamento. e ampliação das es
tradas de ferro nacionais, com a garantia dos 
recursos do Fundo Ferroviário Nacional. 

Art. 5. • ::._ No uso da autorização conferida 
no artigo anterior, poderá o Poder Executivo: 

11) emitir obrigações ferroviárias no .valor 
norplnal de Cr$ 1 000,00 (mil cruzeiros) cada 
uma, a juros de 7% (sete por cento) ao ano, 
pagáveis semestralmente, com resgate anual 
de 10% (dez por cento) da quántldade em 
circulação; 

b) .realizar empréstimos externos, para 
aquisição de material de Importação : ~ 

e) dar garantia da União a operações de 
crédito dos estados, ou emprésas particulares, 
proprletàrlos, arrendatários ou concessionários 
de estradas de ferro. 

Art. 6. • - O total dessas operações de fi
nanciamento, constantes das letras do Art. 5.•, 
será de Cr$ 7 000 000 000,00 (sete bilhões de 
cruzeiros) e ficará a critério do Govérno o li
mite de cad& uma delas. Entretanto, em qual
quer caso, a sua soma não poderl\ exceder o 
valor previsto neste artigo. 

Art. 7.• ....,. Ó valor da emissão inicial das 
obrigações ferroviárias, a que se refere o art. 
5.•, não poderá exceder de 50% (cinqüenta por 
cento) da Importância total das obrigações a 
serem emltldu em 10 (dez) anos. 

Parágrafo dnlco - As emissões antiais sub
seqüentes serão feitas em 1mportf.nclas Iguais 
às das obrigações resgatadas, de sorte que, no 
fim de 10 (dez) anos, se tenha atingido o 
total da emissão prevista, sem que o valor 
dos Utulos em circulação possa ultrapassar o 
valor da emissão Inicial. 

Art. 8. • - O produto da colocação d• 
obrigações emitidas em virtude desta lei, sert 
põsto à dispaslçf.o do D.N.E.P' ., que o dlstrl
bulrá pelas estradas do pais, na forma estabe· 
leclda por esta lei. 

Art. 9. • - O Govlrno contratará com o 
Banco do Brasil S.A. a colocação das obriga
ções ferroviárias, emitidas de acõrdo com esta 
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lei, bem como a concessão de adiantamentos 
ao Departamento Nacional de Estradaa de 
J.l'erro, sob a garantia das mesmas obrtgações. 

Art. 10 - O Tesouro Nacional poder#. ad
qulrtr na BO!aa, sempre que a respectiva cota
ção estiver abaixo do valor nominal, o nõmero 
de obrigações ferroviárias necessário ao res
gate anual, previsto no art. 5. •, letra A . . 

Art. 11 - Os Institutos e Calxaa de APo
sentadorta e Pensões, o Instituto de Ressegu
res do Brasil e as Caixas Econômicas Federais 
são autorizadas a aplicar parte de suas dispo
nib!lldades anuais na aquisição das obrigações, 
ferrovlt.rlas e nas operações de crédito, a que 
se refere esta. lei. 

Art. 12 - · As obrigações terrovlártas, em 
virtude desta lei, poderão ser dadas em garan
tia das operações de crédito de .que 'trata o 
art. 5... letras b e e. 

Art. 13 - A distribuição dos recursos pro
venientes das operações de crédito, de que trata 
esta lei, tar-se-á do seguinte modo: 

a) para as estradas de proprtedade da 
União e dos estados competlrt. ao D.N.B.l"., 
com aprovação do Mlnistro da Viação e Obras 
Públicas afixar a respectiva quota anual, dentro 
do plano adotado e tendo em vista as neceBBi
dadea de cada uma: 

b) para as estradas de ferro de concessão · 
ou de emprêsas particulares a .i:iuota anual 
·será fixada atendendo àa rendas da.li taxaa, de 
que trata o art. 1.•, letra b , e em face das 
suas necessidades e das garantias oferecidas 
]leios que as exploram: 

Art. 14 - A aplicação dos recurso.s, de 
·que trata <> art. 4. • desta lei, terá por ba11e 
·o plano aprovado pelo decreto-lei n. • 8 894, 
de 24 de janeiro de 1946, podendo, a jufzo do 
1\Unlstro da . Viação e Obr&11 Pübllcas e apro
vação do Presidente da Repilbllca, ser Intro
duzidas alterações, que melhor consultem aos 
interêsses atuais das estradas e das zonas a 
que servem. 

Art. 15 - Nos têrmos do Art. 6. • do de
ereto-lei n . • 7 682, de 12 de junho de 1945, àe 
estrad&B que, sob sua respcnsab!lldade direta, 
hajam feito operações de crédito ou aasumido 
responsab111dades contratuais, com b&Be nas 
referld&lf taxas e garantias delas, ser-lhes-á 
facultado o direito de resgatar tala operações 
eom o produto da.e lmportAnclas, que lhes to
rem dlstrlbufdu, nos têrmo.s desta lei, pelo 
D . N . E . F . 

Art. 16 - Os materiais fixo 'l! rodante, ad
quiridos pelas estradas de ferro com 011 re
cursos resultantes das operações de crédito, 
de que trata esta lei, não poderão ser cedidos 
ou vendidos a outro titulo, nem onerados de 
qualquet •forma. salvo em casos excepcionais, 
com prévia e_ expreBBa autorização do Ministro 
da Fazenda, a requerimento da Estrada, por 
intermédio do D. N. E . F ., e com parecer favo
rável dêstes. 

Art. 17 - :t prorrogado o prazo de vinte 
anos, concedido pelo decreto-lei n. • 7 632, de 12 
de junho de 1945, para vigência da Taxa de · 
Melhoramentos, até a data do resgate final 
das operações de crédito, a que se refere o 
art. 4. • desta lei. · 

Art:. 18 - O Govêrno Federal poderà cele
brar, ou aprovar contratos de financiamento, 
para exeeuçlo de obras de eletrtficaçlo e de 
melhorta du condições técnicas das ferrovia.e 
ba11eadas na economia resultante da aplicação 
do novo sistema ou traçado assim como para 

B. O . -8 

aquisição de material rodante, fundamentadas 
no aumento da receita decorrente. 

Parágrafo ilnlco - Para os fins dêste ar
tigo, o Oovêrno Federal consifOl&l'i nas pro
postas orçamentárias u dotaç6es lndlspenaá~ 
veis, calculadas pela comprovação das despesas 
do antigo e novo custeio, ou, pelo aumento 
da receita, previsto em conseqüência da am
pliação do material rodante. 

Art. 19 - Será permitida, com autortzação 
prévia do D. N. E. F., na,e ferrovi&11 de admi
nistração. direta da União ou dos Estados, au
tarquia.e, arre•dada.s ou de concessão, a clr· 
culação de material rodante de propriedade 
particular para incorporação posterior no pa
trimônio da Estrada, com o pagamento do res
pectivo custo, mediante desconto de 33% (trinta 
e três por cento) da renda bruta do transporte 
ou resgate Integral 'depois de 3 (três) anos, se 
convier à Estrada. 

Art. 20 - Esta lei entrara em vigor na data 
da sua publlcaçlo, revogadas as dlsposlç6es 
em contrário. 

Senado Federal, em 12 de dezembro de 1950. 
Nereu Ramos. 

uDlárlo Oficial" de 18-12-950. 

Lei n.• 1 288, de 20 de dezembro de 1950 

Autoriza o Poder Bzecufü10 a promouer~ pelo3 
metoa regulares, ci enccimPC1Ç4o àa r~de 
ferromdna, concedidci cl The Leopoldina 
BafZtoCIJI Company Ltmited, e d4 outroa 
proindo!nciaa . 

O Presidente da Repõbllca: 

Faço saber que o Congress0 Nacional de
creta e eu sanciono a · seguinte lei: 

Art. 1. • - :t o Poder Executivo autorizado 
a promover, pelos meios regulares, nos têr
mos integrais do acôrdo, celebrado em Londres, 
a 26 de maio de 1949, entre o Govêrno dos Es
tados Unidos do Brasil e The Leopoldina 
Rallway Company Llmlted, e que se considera 
ratificado por esta lei, a encampaçlo do con
junto do sistema ferovlàrlo da Estrada de 
Ferro Leopoldina. Incluir-se-lo na operação 
os bens de propriedades constantes da cláu
sula -segunda do referido acôrdo. 

Art- 2.9 - As despesa.e decorrentes da ope
ração, prevista no art. 1. o, serão custeadu 
com a abertura dos seguintes créditos: 

CI) :t 10 000 000 (dez milhões de libras es
terlina.e) para o pagamento dos bens encam
pados: 

b) até :t 950 000 (novecentos e cinqüenta 
mil l!bra.e esterlinas) para aquisição dos bens 
constantes do almoxarifado da Estrada e o 
estoque dos armazéns de aba.steclmento do 
pessoal da Companhia, conforme está previsto 
nas cláusula.e quinta e sétima do referido 
acôrdo; 

c) até ! 190.000 (cento e noventa mil 
libras esterlinas), destinada.e à aquisição de 
materiais, equipamentos e sobreBBalentes para 
a Estrad·a , jà encomendados no exterior, à 
data da venda, ainda nos têrmos da.e cláusulu 

· quinta e sétima do acôrdo : 
d) até Cr$ 235 000 000,00 (duzentos e trtnta 

e cinco milhões de cruzeiros), para pagamento 
da responsabllldade a.ssumlda pelo Govêrno, 
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nos tlnnos da cláusula sexta, n. • II dó acôrdo, 
com referência ao aumento do custo totàl, 
proveniente ou resultante de todos os aumen
tos de salários do pessoal do sistema ferroviá
rio da Estrada de Ferro Leopoldina, determi
nados ou solicitados pelo Govêmo e pagáveis 
a partir de 1.• de março até 30 de abril de 1949. 

Art. 3.0 - E' relevada a Companhia do pa
gamento de todos os débitos provenientes de 
Impostos ou taxas da União, com exceção, 
apenas, daqueles lançados e, com os quais, 
até a data da venda, a Companhia haja con
cordado. 

Art. 4. • - !!: o Govêrno autorizado a, uma 
vez realizada a encampação, obter Imediata-

mente dos estados -e munlclplos, em relações 
contratuais com a Companhia, a rescisão de 
seus contratos, d!>ll quais a União assumirá, 
desde logo, os respectivos direitos e obrigações. 

Art. 5. • - Esta lei entrará em vigor na 
da.ta da sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Rio de .Janeiro, 20 de dezembro de 1950; 
129.• da Independência e 62.t da República. 

EURIOO G. DUTRA 

JotJo VaZdetaro de Amorim e Melo. 
Guilherme da Bfüieira 

"Diário Oficial" de 22-12-950. 

Decretos 

Dureto n.• 28 799, de 27 de oniubro de 1950 Art. 3. • - A Comissão Nacional de Assis-
tência Técnica compor-se-á de onze membros 

Cria, no M\ni8tério das Relacões Exteriores, nomeados pelo Presidente da República me-
a Comi8atJo Nacional de Aaai8Uncia T6c1dca. diante Indicação do Ministro das . Relações 

• Exteriores que será o seu Presidente. 
O Presidente da República, usando d11. trl- Parágrafo único - A Comissão poderá 

bulção que lhe confere o artigo fn, número I, convidar, para participar de seus trabalhos, 
da Constituição e tendo em vista o disposto órgãos cuja colaboração jUlgue de lnterêsse ern 
no decreto-lei n.• 9 121, de 3 de abril de 1946, aspectos especlflcos de assistência técnica. 
decreta: 

Art. 1.0 - Fica criada, no Ministério das 
Relações Exteriores, a Comissão Nacional de 
Assistência Técnica. 

Art. 2.• - Compete à Comissão Nacional de 
Assistência Técnica: · 

I - Estudar problemas relativos à parti
cipação do Brasil em programu de assistência 
técnica das Nações Unidas e, eventualmente, 
da Organização dos Estados Americanos; 

II - Fazer o levantamento das necessi
dades brasllelras em matéria de&Sa assistência 
técnica ·e preparar planos e programas par.a 
obtenção de auxilio técnico de tais organiza
ções; 

III - Estudar as possibllidades de contri
buição brasileira para programas cooperativos 
de assistência técnica a que se refere êste de
creto, examinando para êsse fim as faclllda
dea dlsponlvels em órgãos públicos federais, 
organizações estaduais, autarquias e socieda
des privadas de lnterêsse público; 

IV - Estabelecer normas para contratos 
de prestação de serviços, de assistência técnica 
da sua competência, superintender a .execução 
dos mesmos e estabelecer critérios para Inter
câmbio de . bolsistas e técnicos dentro dos· pro
gramas Internacionais de assistência técnica; 

V - Disseminar documentação Informativa 
sôbre as facilidades de assistência técnica dls
pontvels em outros patses ou em organizações 
internacionais e sôbre contribuição brasileira 
para atividades de assistência técnica. 

Art. 4. • ;- A Comissão poderá, em consulta 
com os governos estaduais estabelecer comis
sões estaduais ou regionais para elaboração 
de planos e programas de assistência técnica 
de lnterêsse regional ou estadual. 

Art. 5. • - A Comissão poderá constituir 
Comltés ad hoc para o estudo de problemait 
especlflcos, bem como delegar poderes às Co

. missões Nacionais fllladas a agências especia
lizadas da ONU, para tratar de assuntos de 
assistência técnica de sua especialidade. 

Art. 6. • - A Comissão Nacional de Assis
tência Técnica terá uma Secretaria no Minis
tério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único - Os serviços da Comissão 
serão prestados sem ônus para o Tesouro Na
cional. 

Art. 7.• - O Ministro de Estado das Re
lações Exteriores baixará as instruções neces
sárias ao funcionamento da Comissão Nacional 
de Assistência Técnica. 

Art. 8. • - ~te decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrario. · 

Rio de .Janeiro, em 27 de outubro de 1950; 
129. • da Independência e 62. • da Reptl.bltca. 

Euaroo G. DUTRA 
Raul Fernandes 

"Diário Oficial" de 9-12-950. 

~ t:ste "Boletim", a "Redata Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geoicràflca 
.....,. Brasileira" encontram-se à venda nas prillclpals livrarias do pa(a e na Secretaria Geral 
do Collilelho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar n.o 436 - Edlffclo Igua!)u - Blo 
de Janeiro, D . F. 



.Resoluções do Instituto Brasileiro 

ide Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
X· Sessão Ordinária da Assembléia ·Geral 

' Integra das resoluções ns. 300 a 309 

Resolução n.0 300, de 9 de setembro de 1950 
Aplaude a obra cultural da UNESCO 

A Aa11embléla Geral do Conselho Nacional 
de. Geografia, U8&ndo das auas atribulçõell, e 

Considerando a notável obra de difusão 
.cultural que a UNESCO vem reallzândo, no 
'8entldo de Implantar, em todoa os povos da 
terra, um sentimento não sõmente de mdtua 
.compreenaão senão também de solidariedade 
~ntelectual e moral; 

Considerando ainda o Importante papel que . 
desempenha a Geografia no campo das atlvlda-

' dea da UNESCO, sendo de registrar aliá.li, a 
publicação em sua série de obras sõbre o en· 
tendlmento universal, de. um volume a respeito 
do ensino de Geogi:afla; 

Consldérando, finalmente, que o órgão na
cional da UNESCO, o Instituto Breslleiro de 
Educação, Ciência e Cultura (IBECC), do qual 
faz parte o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca, está levando a efeito, de maneira 
expressiva, as suas diversas tarefas de atuação 
cultural, por Intermédio de comlssõea espe
ciais, cujo trabalho oferece a maior eficiência; 

RESOLVE: 

Art. 1.• - O Conselho Nacional de Geogra
fia assinala, como de elevado algnlflcado para 
a obra de compreensão entre os povoa da terra, 

* 

a tarefa que vem realizando a UNESCO, for
mulando, de par com seus aplausos, sua soli
dariedade aos trabalhos de cunho clentlflco 
empreendidos por aquela entidade, muitos dê
les de particular lnterêeae para o Bruil. 

Art. 2. • - li: reglatrado, de modo eapecial, 
o regozijo de Conaelho pela obra que, eomo 
órgão nacional da UNESCO, o Instituto Bra
sileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) 
vem levando a efeito, principalmente através 
de suas comlasõea técnicas, a cujoa empreen
dimentos o sistema geográfico nacional em
presta seu aplauso e sua colaboração. 

Art. 3.0 - A Secretaria Geral do Conselho 
&11Segurará, de forma mais ampla, sua coopera
ção aos trabalhos da UNESCO e do IBECC, em 
particular os que digam respeito ao Brasil ou 
aqui se realizem, facll!tando-lhes, diretamente 
ou às suas comissões técnicas, tõdas as medi
das a seu alcance. 

Parágrafo dnlcó - A Secretaria Geral en• 
trari em entendlmentoa com a UNESCO, por 
Intermédio do IBECC, no sentido de promover 
a tradução em vernáculo e sua larga difusão 
no Brasil dos trabalhos que, sõbre geografia, 
sejam publicados por aquela entidade. 

Rio de J'anelro, 9 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. · 

Resolução n.0 301, de 9 de setembro de 1950 
Dispõe sôbre a impressão dos Anais da Associação dos Geógrafos Brasileiros 

A Aasembléla Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e . 

Considerando que a Aasoclação dos Geó
grafos Brasileiros está Integrada nos sistema 
geográfico do C.N.G., consoante a resolução 
n.• 22, de sua Assembléia Geral, em 18 de julho 
de 1938; 

Considerando que uma das .flnalldade11 do 
C.N.G. é promover a divulgação de trabalhos 
geogriflcos ou de lnterês.se geográfico; 

Considerando que as teses aprovadas nas 
Assembléias Gerais da Associação doa Geógra
f08 Brasileiros para· publicação nos seus Anata 
contêm matéria de manifesto lnterêsse geo
gráfico; 

Considerando que a Associação dos Geó
grafos Brasileiros não pôde publicar ainda 

·todos os seus Anaú; 
Considerando, .finalmente, que já se h• 

procedido Igualmente com outras lnstltulçõee 
congêneres; 

RESOLVE: 
Artigo dnlco - Fica a Secretaria Geral do 

Conselho Nacional de Geografia autorizada a 
entrar em entendimentos com o presidente da 
Associação dos Geógrafos Brasileiros, com o 
objetivo de Imprimir os Ana'8 da referida A.11-
soclação, correspondentes à.s IlI, IV e V A.li· 
aemblélas Gerais. 

Rio de J'aneiro, 9 de 11etembro de 1950. 
ano XV do Instituto. 
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Resolução n.0 302, de 9 de setembro de 1950 

Homologa o parecer anexo d resolução n. 223, de 15de1ulho de 1948 da Assembléia. 
GM~ ' 

A Allsembléla Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando o disposto nos artigos 4.• e 5.• 
da resolução n. • 223, de 15 de julho de 1948: 

Considerando, também, o aprovado na re
solução n.• 275, de 9 de julho de 1949. 

RESOLVE: 

Artigo dnlco - Ftca homologado o parecer 
anexo à resolução n. • 223, de 15 de julho 
de 1948, da Assembléia Geral. 

Rio de .Janeiro, 9 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

RELATóRIO SOBRE A NOMENCLATURA 
DA CIDADE DE FORTALEZA• 

Atendendo à deliberação do colendo Dire
tório Central do Conselho Nacional de Geo
grafia, apresentamos o nosso relatório sõbre 
a nomenclatura da cidade de Fortaleza, bai
xada com o decreto municipal n. • 799 de 18 
de junho de 1947. · 

:1!:sse decreto, que não veio acompanhado 
da planta onde deviam estar indicados os li
mites dos distritos, zonas e bairros mantém 
disposições de dois outros anterlore~ relativos 
à nomenclatura, nêle não incluidas, nem tam
pouco publicadas em anexo. 

Nessa circunstância, os nossos comentários 
só se reterem ao constante da Terceira No
menclatura da metrópole ceareMe. 

I - NOMENCLATURA DE FORTALEZA 

1 - Constitui-se a Nomenclatun de For
taleza de três partes distintas. Trata a pri
meira parte da sõmula histórica e linhas divi
sórias do municlpio e dos distritos; a segunda, 
do resumo histórico e da delimitação das zo
nas e bairros ; e a terceira, da anotação his
tórica e localização, nos respectivos bairros. 
dos logradoiros públicos da cidade. 

2 - Na órbita estadual e com observância 
dos decretos-leis nacionais ns. · 311 de 2 de 
Março de 1938 e 5 901 de 21 de Outubro de 1943 
e do decreto-lei estadual n. • 1114 de 30 de De
zembro de 1943, foi relacionada a divisão ter
ritorial do municlpio de Fortaleza, ou sejam 
. os seus cinco distritos com os limites respec
tivos. 

3 - Na esfera municipal foram arroladas 
as divisões territoriais dos distritos com as 
respectivas delimitações. 

O distrito de Fortaleza foi dividido em 
três sortes de zonas administrativas: a) o 
zoneamento antigo, com as quatro zonas: cen
tral, urbana, suburbana e rural; b) o zonea
mento urbanistlco, com as cinco zonas: comer
cial, fabril, portut\ria, residencial. e mista . 
sendo dois bairros - Aerolândia e Vila Mili
tar - considerados sub-zonas militares·; .e) o 
zoneamento tradicional, com vinte e quatro 
bairros. 

Os distritos de Parangaba, Messejana, Mon
dubim e Antônio Bezerra s6 tiveram delimita
das suas zonas urbanas. 

• Anexo à resolução n.• 223; homologado 
pela Resolução n.t 302. 

4 - Termina o decreto municipal n. 0 799 
com a relação dos 341 logradoiros pdbllcos da. 
cidade de Fortaleza, dlstrtbufdos nas quatro· 
espécies seguintes: praças (38), avenidas (46). 
ruas (241) e travessas (16). 

II - DISTRITOS MUNICIPAIS 

Nesta epigrafe uºma só objeção fazemos s0o 
decreto-lei estadual n.• 1114 de 30 de Dezembro
de 1943 que fixa a divisão administrativa e ju
diciária da estado do Ceará . Refere-se à de
nominação ' do quinto distrito - Antônio Be:. 
zerra. 

Somos de opinião que não só os nomes das· 
cidades, vilas e povoados mas também os do8' 
munlcipios, distritos e bairros, devem ser pre
servados desveladamente contra o alude de al
terações impróprlu, destoantes, inconvenientes: 
e adversas, porquanto ou não se correlacionam 
com a· acidentação local, ou não se coadunam 
com a natureza ambiente, ou não transmltP.m 
algo das velhas usanças, ou não expressam °' 
sentimento dos seus habitantes. 

E' vêzo edUicio antigo, de que não escapam 
nem as regiões, nem as zonas, nem os logra
doiros, a mudança toponimica, quase sempre-
1ntempestiva, e na maioria das vêzes, ou bajula
tórta, para incensar o sol que nasce, ou afe
tiva, para memorar ente querido, ou inexpres
siva, para nada lembrar de significativo. 

Tais topónimos, visto que não se radicam 
pelos laços da tradição, porque não recordam 
sucesso local e porquanto dêles derivam os 
moradores os seus nomes pttrios, só permane-· 
cem nas placas nomenclaturais enquanto no 
poder a autoridade que os mesmos ordenou. 

Bem merecem do po-der pdblico as popula
ções locais que têm, entre ()Utras, razão psi
cológicà para que o nome do seu torrão e os: 
seus próprios nomes pátrios sejam eufóricos, 
porque, assim, lhes dão a sensação do bonito,. 
vale dizer, do agradt\vel. 

Para o caso do distrito de Antônio Bezerra 
- vulto Ilustre duplamente homenageado num 
distrito e numa rua - se o vetusto e signifi
cativo topónimo "Barro Vermelho" pela sua 
e.xtensão ou coloração não se adapta ao nome· 
pátrio, que se busque manter, na sua tradiçã0o 
túpica, o nome tfpico, ou que êste se procure 
na acidentação local. 
, O decreto-lei nacional n.• 3 599 de 6 de Se

tembro de 1941 estatu1 que as estações ferro
viárias, formadoras de núcleos populosos, re
cebam os topónimos locais: com mais forte 
razão os bairros metropolitanos, ou per terem 
maior âmbito, ou superior população, ou si
multâneamente, êsses dois requleitol!, deveriam 
coMervar os seu nomes tlpicos. 

III - DISTRITO DE FORTALEZA 

A - ZoNll:AMENTO 

Na Nomenclatura de Fortaleza foi adotada 
para o distrito de igual nome, a tripla elas.: 
sificação administrativa. 

1 - A antiga, que divide a cidade em zo
nas central. urbana, suburbana e rural. Destas, 
a zona central. pela sua situação - encravada 
na zona urbana - não passa de uma sub-zona 
urbana - e corresponde, aproximadamente, 
aos centros clvico e comercial da urbe mo-
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derna; a sua categorização como zona é, por
tanto, estravagante, por impedir decretalmente, 
que a zona urbana tal não seja no seu centro, 
e escusada, à vista da moderna e preponde
rante classificação urbanlstlca. 

2 - Na moderna - urbanlstlca - que 
reparte a cidade em zonaa comercial, fabril, 
portuária, residencial, e mista, com dola bair
ros - Aerolf.ndia e Vlla M111tar - nitidamente 
militares, foi omitida a zona agrlcola, que 
corresponde à zona rural da classificação an
tiga e tão necessária em qualquer época ou 
situação. 

O Código de Obras do Distrito Federal 
(decreto municipal n.• 6 000 de 1 de julho de 
1937, arta 2.0 a 8.0 ) se bem não Mija um modêlo 
no gênero, quanto ao ndmero e àil áreas das 
zonas e sub-zonas, pode, transltôrlamente, 
servir de base para u'a mais racional clas•l
flcação, porquanto dividiu a cidade do Rio de 
J'anelro em cinco zonas: comercial, portuArla, 
Industrial, residencial e agrlcola, •ub-dlvldldas 
a comercial e a residencial. 

3 - A divisão do distrito em 24 bairros, 
perfeitamente delimitados não faz senão man
ter uma velha usança local que é também, tra
dição brasllense. 

Reserva formulamos, mas quanto a alguns 
r.emovlvel• nomes de bairros pela mesma razão 
que expusemos quando tratamos do distrito 
de Antônio Bezerra. 

a) Praia de Iracema, por já haver um 
· bairro da Prainha e para que o seu nome res

salte, conciso e lendãrio, seja substltuldo por 
Iracema, simplesmente; . 

b) Praia Formosa, por Igual motivo, por 
Formosa; 

e) Volta da J'urema e São J'oão de Tauape, 
para que, breves e tradicionais, sejam mais 
fàcllmente retidos na memória, por J'urema e 
Tauape, respectivamente; 

d) Barra do Ceará, porque perdeu o seu 
nome primitivo - Nova Lisboa - e como 
preito aos que lançaram os fundamentos da 
capital, seja substltuldo por um nome sonoro 
que signifique e perpetue tão memorável feito: 
Aurora; 

e) Moura Brasil, Farias Brito, Soares Mo
reno, J'oaqulm Távora e Meireles, nomes de 
Individualidades Ilustres que 11ubstltulram a 
topônlmos tradicionais de bairros; se não 
soam bem os antigos topônlmos nos adjetivos 
pátrios (p.ex .Matadouro, matadourense), que 
se tire da natureza um nome sugestivo; para 
Soares Moreno, fundador do Ceará, seria des
tinada a rua Conde d'Eu, que é a mais antiga 
de Fortaleza, passando a ter as denominações 
de Conde d'Eu, M.oura Brasil, Farias Brito, 
J'oaqulm Távora e Meireles, novos logradoiros, 
de preferência localizados, os quatro 11ltlmos, 
nos atuais bairros, de mesmo nome; 

f) Monte Castelo, nome que substituiu o 
de Açude J'oão Lopes, Impróprio êste para 
bairro, que o poderia recordar com a l!Uácea 
que tão bem deve dar na sua margem : Açu
cena; Monte Castelo seria reservado para um 
logradoiro da Vila Militar; 

g) Aerol&.ndla é um vocábulo que tem du
pla Impropriedade: híbrido, porque formado de 
um elemento latino e outro germânico, e Ine
xato, porque empregado para designar bairro, 
quando latld significa pais; os nomes estran
geiros com essa terminação tomaram primiti
vamente a forma "landa" - Holanda, Irlanda 
- e depois do século XVIII a forma " l&.ndia" 
-- Groenl&.ndla, Islândia, Finlândia (V. B. de 
Amaral, Dicionário de DlflcUldades da Llngua 
Portuguêsa); mas êsses nomes estrangeiros e 

não hfbrldo• de pafses são Inevitáveis; se não 
serve o popular Cocorote - local onde se situa 
o campo de avt&ção - porque· não elege o 
helênico Aerólfde, bem soante e gravante? 

Abundam nos arredores de Fortalesa, no
mes tlplcos que aguardam a expansão da bo
nita metrópole cearense. São reservas topanl
mlcas para os futuros bairros : Saraplranga, 
Precabura, Pacoti, Cararu, Jacaraf, Plrambu, 
Emboaca, Jlnlbaú, Pajuçara, !l(araponga, Opala. 
Oxalá sejam êles oportunamente aproveitados. 

B - LooRADOIJt08 

1 - B11pktes de Logradoiros 
f 1 - Espécies Oficiais 

Quatro foram as espécies nomenclaturadae 
de logradoiros: praça, avenida, rua e travessa.· 

Não obstante essa excelente limitação, a 
espécie "estrada" é lncontroversa na nomencla
tura fortalezense. Nas anotações das linhu 
divisórias dlatrltals encontram-se as seguintes: 
rodovia Transnordestlna, estradas de Caucala, 
da Ribeira, das Damas, além de outras sem 
denominação própria (p.ex. a estrada de For· 
taleza a Parangaba); na anotação do bairro de 
Jacarecanga acha-se a estrada de Urubu; e na 
carta magnifica da cidade, Impressa em 1945 
pelo Serviço Geográfico do Exército, estão fl· 
guradas as estradas de Maraponga e da Boa. 
Vista . 

Estão também representadas na carta acl· 
ma referida as e~ctes "caminho", com o de 
Vila Velha, e "parque", com o da Cidade da 
Criança, êste mencionado na anotação da praça 
J'osé J'dllo. 

§ 2 - Espécies Antigas 

Havia na nomenclatura popUlar antiga da 
bela capital nordestina várias espécies de lo
gradoiros. Além das quatro oficiais, cinco ou· 
tras (parque, passeio, jardim, estrada e ca
minho) ainda não calram no desuso, citadas: 
que são na nomenclatura ou figuradas na carta 
da cidade; as demais se tornaram obsoletas 
ou a Isso tendem. 

Citemo-las como achega ao nosso relatório : 
Passeio Pdbllco, outrora chamado largo da. 

Fortaleza e hoje praça dos Mártires. 
Jardim Pedro II, no centro da praça da Sé. 
Campo, o antigo d'Amélla, atual praça 

Castro Carreira. 
Pátto, o antigo do Palácio, agora praça 

General Tlbdrclo. 
Largo, houve quatro : os da Fortaleza, do

Palácio, do Garrote e das Trincheiras, atual.8-
praças dos Mártires, General Tlbdrclo, dos 
Voluntários e do Ferreira, respectivamente. 

Boulevard, existiram quatro: os do Dr. No
gueira Aclóll, Visconde do Rio Branco, do Li
vramento e de J'acarecanga, presentemente 
avenidas Santos Dumond, Visconde do Rio· 
Branco, Duque de Caxias e Padre Iblaplna, 
respectivamente. 

Beco, subsiste o de Poclnhos, mencionado. 
na anotação da rua Pedro Borges; dois outros, 
o das Almas e o do Sabóla, foram alterados, 
respectivamente, para rua São J'osé e travessa_ 
Itaplpoca. · 

§ 3 - Contradança das Espécies 

A luz do urbanismo, as esp~ctes de logra
doiro só devem ser alteradas quando a nove._ 
espécie estiver em harmonia com a largura. 
existente (e não a projetada) do logradoiro. 

l 

.. 
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Na conformidade d6ete conceito, não é admie
slvel promover-se uma travessa a rua, sem a 
mesma ser alargada devidamente. Tampouco 
é aceitável · a elevação de uma rua a avenida 
sem se lhe ampliar a. perspectiva, arranjar a 
arborização e aperfeiçoar o calçamento. Tam
bém não é plauslvel alçar um jardim a parque 
sem se lhe alargar a área, arborizar profusa
mente, entremear de bosquetes e tanques e 
serpentar de alélas. 

Há uma lógica e mútua relação entre os 
dois fatôres vlatórlos "espécie" e "largura", 
que se elevam e ampliam stmulU.neamente, fe
nômeno êsse expllcado na rubrica Classiflcação 
doe Logradoiros. 

A mercê de variados critérios diversos lo
gradoiros de Fortaleza tiveram as suas espécies 
alteradas, sendo uns promovidos à classe su
perior, alguns rebaixados e outros oscilando 
entre diferentes classes. 

1 - Alinhemos os logradoiros que foram 
promovidos: 

Um antigo campo foi equiparado a praça: 
campo d'Amélla, atual praça Castro Carreira. 

Um antigo pdtto foi Igualado a praça: pá
tio do Palácio, agora praça General Tlbúrclo. 

Os velhos Zargos todos promovidos a praça. 
Assim os largos das Trincheiras (atual praça 
do Ferreira), do Palácio (agora praça General 
Tlbürclo), da Matriz (presentemente praça da 
Sé) e do Garrote (hoje praça doe Voluntários), 

Uma estrada foi nivelada a rua e cinco ou
tras foram alçadaa a avemtla. Tais aa estradaa 
do Gado (hoje rua .Justiniano de Serpa) de 
Arronches (hoje avenida .João Pessoa) do Gado 
(hoje avenida .José do Patrocfnio), de .Joaquim 
Alves (hoje avenld.a Moreira da Rocha), de 
Messejana (hoje avenida Visconde do Rio 
Branco) e do Urubu (hoje avenida Francisco 
81.). 

Quatorze "448 foram elevadas a aventda. 
Quais as ruas do Alagadiço (atual av. Bezerra 
de Menezee), de Belém (atual av. Rui Bar
bosa), do Benfica (atual av. Visconde de 
Caulpe)\ do Colégio (atual av. Santos Dumont), 
Farias Brito (atual av. Dom Lute), do Impe
rador (atual av . do Imperador), da Lagolnha 
(atual av. Tristão Gonçalves), da Maloca (atual 

&1'. Sablno do Monte), Oto de Alencar (atual ª"· Desembargador Moreira), da Ponte (atual 
av. Alberto Nepomuceno), da Praia (atual 
av. PeS&O& Anta), Rlachuelo (atual av. Pon
tes Vieira), Rodolfo Teófilo (atual av. Esta
dos Unidos), e do Seminário (atual av. Monse
nhor Ta.boa&) . 

Dezenove travessas foram alçadas a rua. 
Como as travessas N.• 2 (agora rua General 
Clarindo), N. 7 (agora rua Pinto Madeira), 
N. 8 (agora rua Domingos OUmplo), N .11-A 
(agora rua Costa Barros), N. 19-C (agora rua 
Dragão do Mar), da Alegria (agora rua Pedro 
I.•), das Belas (agora rua São Paulo), da Bica 
(agora .rua Rufino de Alencar), da Boa -Vista 
(agora rua Pará), do Colégio · (agora rua Co
ronel Ferraz), da Conceição (agora rua Te
ne.nte Benévolo), das Flores (agora rua Sena
dor Castro e Silva), Formosa (agora rua Libe
ra.to Barroso), das Hortas (agora rua Sena
dor Alencar), Juàzelro (agora rua Manuellto 
Moreira), Municipal (agora rua GUherme Ro
cha), da Praia (agora rua Bórls), do Quartel 
(agora rua .João Moreira) e São Bernardo 
(agora rua Pedro Pereira). 

O beco do Sabóia foi erguido a travessa 
Itapipoca e o beco das Almas saltou a rua São 
.José. 

2 - Entileiremos os logradoiro.9 que pa!llla
ram por altos e baixos~ 

A praça do Conselho desceu a Zargo da 
Matriz, para subir a praça da Sé. O Zargo do 
Palâcio recuou a pdtio do Palácio, para saltar 
a praça General Tibúrcio. A rua do Gasômetro 
subiu a aven4da Senador .Jaguaribe, para vol
ver a. rua Senador Jaguartbe. O boulevard do 
Livramento baixou a travessa "1· 1, para. se 
alçar a avenida Duque de Caxias. ' 

As atuais ru,as Coronel Ferraz, Costa· Bar
ros, Domingos Olimpio, Dragão do Mar, Gene
ral Clarlndo, João Moreira, Manuellto Moreira, 
Rufino de Alencar, passaram sucessivamente 
de rua a travessa e desta a rua. 

3 - Em virtude de orlentacAo administra
tiva, três ruas toram detlnitlvamente rebaixa
das a travessa . .A.sslm as ruas da Escadinha, 
da Tijubana e Adolfo Herbster desceram a 
travessas Baturtté, Camoclm e Juàzelro, respec
tivamente. 

Não entramos na apreciação do enquadra
mento das espécies de logradoiros fortalezen
ses nas regras urbanistlcas. Tal cometlmen_!o 
só poderiamas fazer à vtsta dos projetos dos 
logradoiros da cidade nordestina; ao menos, 
dos projetos das avenidas. 

2 - Toponfm4a 

1 - Topõnimos Antigos 

Não é pe<J.Uena a galeria dos topõnlmos an
tigos, alguns estravaga.ntes, por longinquos do 
bom senso, vários extempor!neos, por não ffi!1iB 
terem significação atual e diversos que, em
bora bonitos e sonoros, foram substltuidoe, 
por efeito de orientação prefeitoral, pelos no• 
mes de cidadãos ilustres, gloriosos voluntários 
e .expedicionários, tribos que habitaram a 
gleba cearense, locais de retumbantes vitórias 
das armas nacionais, estados brasllenses e ci
dades cearenses. 

Allnhemos os do primeiro grupo: a estra
vagante rua da Maloca (vale dizer, rua da Pa
lhoça) , atual avenida Sabino do Monte; as 
duas inexpressivas ruas Trilho de Ferro, hoje 
avenida Tristão Gonçalves e rua Carapinima; 
a pejorativa rua da Cachorra Magra, agora rua 
Marechal Deodoro; a irreverente rua Corredor 
do Bispo, presentemente rua Rufino de Alen
car; a rnacróbia rua de Bata:o, nesta hora rua 
Conde d'Eu; a insignlflcativa rua da Unha, 
agora rua Barão de Iblapab&; a esqu181ta rua 
da Boti;a, atualmente rua Con!úcio Pamplona; 
a estranha rua Stnglehurst, hoje rua José Ave
lino; as pleonásticas ruas da Praia e da B11ca
d4nha ("praia e "escadinha" são espécies de 
logradoiro, do mesmo gênero de "rua"), atuais 
avenidas Pessoa Anta e travessa Baturlté.; a 
evidente rua da Aldeota (vale dizer, rua da 
pequena Taba, ou do pequeno Povoado), nesta 
hora rua Nogueira Acióll; e a axiomática tra
vessa MunWt1>al, atualmente rua Guilherme 
Rocha. 

Enfileiremos os do segundo grupo, a saber, 
oe que receberam o nome de algo local: praça 
da Lagoinha, ruas do CoUg4o, da Pont11 do 
Cajueiro, do Chafarlll, do Córrego, do uasô
metro, da Lagoa s~ca, e do Poço, e travessas 
da B\ca, das HorttJ11 e do Quartel, agora, res
pectivamente, praça Comendador '11eodorico, 
avenidas Santos Dumont e Alberto Nepomu
ceno, ruas Pedro Borges, .José Avelino, Pinto 
Madeira, Senador Jaguaribe, Alvaro de Alen
car, Pereira Filgueiras, Rufino de Alencar, 
Senador Alencar e .João Moreira; e poucos 
mais. 

Colijamos os do terceiro grupo, perene
mente em voga, vtsto que bonitos e sonoros ~ 
praça da Boa Vista,. hoje praça José Júlio; ave
nida Atldntka, atual avenida Almirante Ta-
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mandaré; rua da Concórdia, agora rua .Agapito 
dos Santos; rua Formoaa, presentemente rua 
Llberato Barroso; rua da Alegria, atualmente 
rua General Bizerril; rua da Glória, hoje rua 
Rodrigues .J'dnlor; rua das Belaa, agora rua 
Floriano Peixoto; rua da Tifubaft4, atual rua 

• Padre Mororó; rua da. Soleàade, presentemente 
rua .1. da Penha; e ruas da Aurora e do Boi 
hoje rua Costa Barros. Nem o eterno astro-rei, 
na Terra do Sol, se livrou do ocaso polltlco! 

f 2 - Hierarquia ToponfmJca 

. A nomenclatura urbana tanto preserva a 
graduação das espécies, como consagra a hfe
rarquil' dos vultos que homenageia, ou a pre
cedência dos locais que lembra. A homenagem 
deve, todavia, atender à norma urbanlstlca da 
cl1U181.flcação doe logradolroa, para que não 
fique desproporcionada, tanto em relação à 
importância da espécie, quanto ao mereclmento 
do vulto. 

Exemplos vários dessa proposição, nova no 
• lume, mas vetusta no uso, encontramos na 

nomenclatura de Fortaleza; o largo da Matriz 
transformou-se em praça da 86, com a elevação 
da cidade a bispado; a rua do Imperador foi 
elevada a atttmída do mesmo nome, em homena
gem ao magnânimo Dom Pedro II; a rua Ro
dolfo Teófilo foi erguida em at161lWia dos Esta
dos Unidos, como preito à poderosa nação 
amiga do norte; a rua Belém foi alçada a 
avenida Rui Barbosa, em louvor ao imortal 
civilista; a travessa das Belas foi promovida a 
rua São Paulo, como tributo ao dlnAmlco estado 
sulista; a avenida Dom Lufs cede o lugar à 
avenida Dom Manuel, vale dizer, o primeiro 
bispo diocesano dá a vez ao primeiro arcebispo 
metropolitano; em compensação, a rua Farias 
Brito é promovida a avenjda Dom Luls, em ho
menagem ao primeiro bispo de Il'ortaleza, de
pois arcebispo pr imaz do Brasil; a rua Coronel 
Bizerrll passou a rua General Bizerril, devido 
à prom0ção mllltar dêsse ilustre polltlco; a 
rua Gustavo Sampaio foi erguida a avemda 
Santos Dumont, em admiração ao "Pai da Avia
ção" ; e a. rua Oto de Alencar foi alçada a 
aveni da Desembargador Moreira, em atenção 
a distinto ex-governador do estado . 

Em situação vexante, ficaram, entretanto: 
a) quanto aoe tltulos honorlflco11, o barão de 
Sobral que estã familiarmente tratado .José 
Júlio, na placa de uma praça, e o ·visconde de 
Lançada, pomposamente alcunhado de Gover
nador Sampaio, na placa de uma rua; b) quan
to ao titulo profissional, Monsenhor Graça, 
que ainda continua padre na placa de uma rua; , 
e) quanto às espkles de logradolroe, a Amé
rica, que simboliza tõdas as nações amerlcanu, 
e o barão do Rio Branco, glorioso demarcador 
das nossas fronteiras , cujos nomes Imortais 
foram apostos a placas de simples ruas. 

f 3 - Marulho das Denominações 

Os nomes dos logradoiros de Fortaleza têm 
flutuado, nas placas nomenclatura!&, imodera
da e asslncrõnicamente, não escapando os sim
ples becos ao vai e vem ondulante a que os 

' tem obrigado o tributo polltlco de ocasião. 
Num fluxo e rebuxo de alterações lncon

ceblvels, lmprovàvelmente reparadas em outra 
metrópole, vêm os logradoiros fortalezenses 
suportando os eatorvos decorrentes das sanções 
politlcas infligidas aos venerandos varões cujos -
Ilustres nomes perlbdlcamente lhes ornam as 
placas de denominação. 

Tal mau vêzo é profundamente prejudicial 
tanto ao interêsse pt1blico, quanto ao privado, 
separa!lamente, ou em suas m11tuas e Intimas 

relações. Assim. a correspond&ncla postal e 
telegráfica, a transação comercial, a atividade 
fiscal e a lide forense, são embaraçadas em 
seu regular andamento, devido não só à pro
cura do enderêço alterado, como, principal
mente, à busca de certidão que prove, em ne
gócio ou lltiglo, a mudança de denomina~ do 
logradoiro onde se situa o Imóvel objetivado. 

E tal prática é , em alto grau, danosa à 
imorredora memória dos colendos vultos ho
menageados, pelos constantes desrespeitos aos 
seus nomes venerãvels que vêm servindo de 
joguete nas Imponderadas mãos dos que se 
acham donos incondicionais das situações. 

E têm sido de tal ordem, em extensão e 
profundldade, as variações de prestigio dos ln
stgnea cldadloe .reveren:ciacloe, que - assombro 
nosso - diversos tiveram que ceder a placa, 
mais de uma vez, a vultos de mais lnfiuêncla 
na época, enquanto vãrlos foram transferidos 
para outra via, e muitos, quiçá transltOrla
mente, imergiram no olvido ·ed111clo. 

HA, em verdade, honrarias que se escudam 
apenas no mando e na influência efêmera, 
mas essas, providencialmente, se anulam com 
a diluição da reminiscência dos homenageados, 
ou com ·a perda de prestigio dos seus patronos. 
Mercê do tempo, o nome emplacado oferece 
vaga ao de valor real. 

Exemplifiquemos com as oito denominações 
das ruas Governador Sampaio e Senador Castro 
e Silva: 

Governador Ba~aio - Rua Nova do Ou
teiro, do Sampaio, .José Alencar, N. 7. D, do 
l:lampalo, Dona Bárbara, do Sampaio. Nom. 
de 1932. Zona Comercial. Começa na praça da 
Sé e termina. no açude Pajeú. 

Senador CCJ8tro fJ Silva - Travessa dllll 
Flores. Rua das Flores. Senador Castro e Silva. 
N. ·15. Castro e Silva. Manuel Bezerra. Castro 
e . Silva. Nom. de 1932. Zona Central. Bairro 
Soares Moreno. Começa na praça da Sé e ter
mina na rua Padre Mororó. 

Três vêzes os nomes notàveis de Manuel de 
Sampaio e de Castro e Silva !oram sobrepos
tos à placa da mesma rua e duas vêzes reti
rados, em reverência a influências mais pode
rosas. 

E para que ficassem acautelados contra 
novas ameaças, foram protegidos com os titu
los funcionais : Governador Sampaio e Senador 
Castro e Silva. 

Provemos ainda com as aels denominações 
da praça .José de Alencar : 

José de Alencar - do Patroclnlo, Harqu68 
do Erval, Nogueira Aclól1, do Patrocinlo, Mar
quês do Erval. Dec. n . 392 de 4-8-938. Zona 
Urbana, entre as ruas Guilherme Rocha, Llbe
rato Barroso, 24 de Maio e General Sampaio. 

Duas vêzes o nome glorioso do Marquês 
do Erval foi Içado à placa de u •a mesma 
praça e duas vêzes teve que ceder o lugar, por 
capricho edfllcfo, a outro valor então no 
apogeu ! · 

Demonstremos mais com as quatro denomi
nações da avenida do Imperador : 

Im'l)erador (do) . Mantida pela Nom. de 
1932. T'eve os seguintes nomes : Rua Imperador, 
15 de Novembro, N. 10. Começa na amurada 
da Rêde de · Viação Cearense (Zona Urbana) e 
termlnl' na rua Carapinlma (Bairro Benfica). 

Forçado pelas circunstâncias, teve o titulo 
aureolado do magnânimo e lntemerato Dom 
P ed ro II que se exilar com o seu Imperial 
Senhor, na alvorada republicana, para só mais 
tarde ser ressarcido da descortês manifestação 
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edlllcia. A meritória reparação 11erla, entre
tanto, Integral e perfeita, se o lmarcesclvel e 
imperial nome fôsse aposto na praça que tem 
ao centro o jardim e a estátua de Dom Pe
dro n, tsto é, na atual praça da Sé . Tal qual 
na praça General Tlburclo, ·em cujo centro foi 
erigida a estàtua dêsse .herói da guerra para
guaia; e como na praça Jo~ de Alencar, no 
centro da qual foi erguida a estátua dêsse 
Imortal romancista. 

ReBBaltemos outros nomes de vultos vene
ráveis e famosos que, por motivos óbvios, on
<lularam ao saber da maré polltlca: 

a) entre os que, retirados de uma placa, 
.à mesma volveram: Dom Pedro I, Dona Le·o
poldlna, Dona Teresa Cristina, Princesa Isa
bel, Duque de Caxias, Senador .Jaguarlbe, Se
nador Pompeu e Comendador Teodorico; 

b) entre os que foram transferidos - para 
via de espécie superior: General Tlbúrclo, Joeé 
de Alencar, Figueira de Melo, Clóvla Bevlláqua, 
Santos Dumont, Barão de Aqulrás, Pontes 
Vieira, Adolfo Herbster; para via de espécie 
Inferior: Dom Pedro II (da praça do Ferreira 

:i>ara a avenida do Impera,dor); Gonçalves Ledo, 
Senador Machado, Barão de Iblapaba, Nogueira 
Aclóll e Pedro Borges; · 

e) entre os que não retornaram às placas: 
Tiradentes (as atuais ruas Capitão Francisco 
Pedro e Pedro I tiveram o seu nome), Luls 
de Camões, Farias Brito, Gomes de Sousa, 
Calo Prado e Epltácio Pessoa. 

Revelemos, também, nomes não de pessoas, 
-apostos e substltuldos duas vêzes nas placas 
:nomenclaturals: AlfO.ndega, Carmo, Concórdia, 
Glória, Patroclnlo, Sé e Seminário. 

Nessa mesma ordem .de idéias anotamos: 
1 ..:__ Nos atuais logradoiros, as mudani;as: 

a) dos seus atuais nomes: 

4 vêzes em 2 ruas; 
2 yê'US em 4 praças, 3 avenidas e 16 ruas; 

b) de outros mesmos nome~ : 

2 vêze!I em 1 praça e 7 rUlLS. 

2 - A passagem de nomes de um logradoiro 
:11ara outro, da mesma ou de diferente espécl~: 

de ·praça a praça . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . .. 4 
de 'praça a avenida . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
de praça a rua • .. . • .. . . . . .. .. . • .. . . . . . 6 
de avenida a praça . . .. . .. . .. . . • .. . . . . 1 
de avenida a avenida .. .. .. . . .. .. .. . . • 3 
de rua a praça .• • . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 
de rua a rua . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 20 
de rua a travessa . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
de travessa a rua . . • . .. . . • . . . . • . . . . . . 1 

3 - A 11upressão de 24 nomes Individuais, 
:3 de estados (Minas Oerats, Pernambuco e 
Paralba), 3 de cidades (Belém, Natal e Nite
rói) e 3 datas (15 de Novembro, !i de Julho 
e 16 de Novembro). 

4 - A série de alterações de denominações 
dos atuais logradoiros: 

8 vêzes: ruas (2) Governador Sampaio e 
·senador Castro e Silva. 

7 vêzes: ruas (5) Floriano Peixoto, João 
·Moreira, Llberato Barroso, São ·Paulo e Te
·ret1a Crl11tlna. 

6 vêzell: praças (2) da Sé e Joeé de Alencar; 
ruas (4) Barão do Rio Branco, Conde d'Eu, 

·Pedro I e Rufino de Alencar. 

5 vêzes: praças (3) Caplstrano de Abreu, 
do Ferreira e doa Mártires; avenidas (2) Mon
senhor Tabosa e Santos Dumont; ruas (8) 
Agaplto dos Santo11, Costa Barros, General 
Blzerril, Guilherme Rocha, Henrique Rabelo, 
Jaime Benévolo, Joeé Avelino e Princesa Isabel. 

4 vêzes: praças (8) Almirante Saldanha, 
Benjamim Constant, do Carmo, Castro Carreira, 
Comendador Teodorico, General Tlbúrclo, Joeé 
Júllo e Paula Pessoa; avenidas (6) Almirante 
Tamandaré, Duque de Caxias, Francisco Sá, 
do Imperador, dos .Jagandelros e Tristão Gon
çalves; ruas (13) . da Assunção, Barão de AM
tanha, Coronel Ferraz, Dona Leopoldina, Dra
gão do Mar. General Clarlndo, .J. da Penha, 
Major Facundo. Padre Mororó, Rodrtgues Jú
nior, Senador .Jaguarlbe, Senador Pompeu e 25 
de Março. 

3 vêzes: 4 praças, 7 avenidas e 20 ruas . 
2 vêzes: 4 praças, 12 avenidas, 48 ruas e 5 

travessas. 
Que proposição podemos formular diante 

do quadro tão desconexo, se os maiores vultos 
da nossa história não escaparam à fantasia 
edlllcia, nos seus entusiásticos · arroubos de 
incensar os poderosos do dia? Não há como 
repetir quanto é fraca a memória dos homens! 

IV ORDENAÇÃO NOMENCLATURAL 

1 - Redação Nomenclatural 

1 - o decreto nomenclatura! de Fortaleza 
no.o mantém uma uniforme slstemattzação na 
seqüência das anotações marginais aos logra· 
do~ros. Há várias vias que não estão perfeita
mente localizadas, Isto é, com Indicação pre
cisa do seu inicio e do seu fim. Diversas há. sem 
menção ou do distrito, ou da zona, ou do 
bairro em que se situam. Nenhum esclareci
mento existe sôbre as datas de reconhecimento 
e de alteração de denominação. Alguns logra
doiros trazem apenas, a sitlll!.çAo do ano em 
que receberam determinada denominação e ou· 
troe sbmente o decreto da atual denominação. 

Exemplifiquemos; 

Ararlpe Júnior (praça) - Dec. n.0 180, de 
27 de setembro de 1946. Santa Tereslnha. Ho
menagem ao escritor cearense Tristão de Alen
car Ararlpe Júnior, Bairro Moura Brasil. 

Dom Lufs (avenida) - Decreto n. 0 51, de. 24 
de outubro de 1941. Bairro Aldeota, conhecida, 
anteriormente, como rua Farias Brito. Homena
gem ao 1.0 btspo do Ceará, Dom Luis Antônio 
dos Santos, marquês do Monte Pascoal e arce
blspo-prtmaz do Brasil. 

Jollo 8orcmgo· (rua) - Bairro Damas. Co
meça da avenida João Pessoa e · prolonga-se 
para N.E. Denominação de 1940. 

Com omissões ané.logas encontramos 18 pra
ças, 10 avenidas, 79 ruas e 16 travessas. 

§ 2 - Singularidades da Nomenclatura 

Alguma8 vias pdblicas são marcadas, na 
Nomenclatura, por singularidades que sallen
tiunos: 

A rua Pará não tem existência real, por
quanto não passa de um lado da praça do Fer
reira. A homenagem ao estado norttsta é me
ramente stmbóllca. 

A rua do Pocinh.o é um viaduto sôbre o 
riacho Pajed. Se o logradoiro não se prolonga 
além dos encontros do viaduto, pelo menos 
um quarteirão, a sua inclusão na espécie ~rua" 
é despropositada, 
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A rua Dragão do Mar é o llnico logradoiro 
de Fortaleza com denominação elmbóllca, por
quanto o cognome e não o nome de Francleco 
do Nascimento é que foi apôsto na placa no
menclatura!. HA mais dois apelidos históricos 
sobrepostos a placas de ruas, os dos paladinos 
de revolução republicana de 1817 : padres -W
guellnho e Roma. 

A rua J . da Penha é o único logradoiro 
com abreviatura de nome. Se o bravo militar 
assim . era conhecido pelos coevos nordestinos, 
bem poderão os pósteros estranhar seu nome. 
José da Penha não deixa dúvida. 

A rua Visconde de Mauá é dada como tendo 
Inicio na avenida 'Getúlio Vargas, denominação 
esta desaparecida com a revolução branca 
de 1945. 

A rua São Francisco não traz esclareci
mentos sôbre "o que lembra: o grande rio do 
este brasllense, ou algum dos santos do mesmo 
nome. 

No vocabuh\rlo da Nomenciatura parasi
tam três têrmos escusados• um, por ambiguo, 
dois, por peregrinismos. Na noticia biográfica 
sôbre Clóvls Bevllâqua, tratam-no, em vez de 
jµrlsta , ou civilista, de cHremsta; mas êste 
vocábulo equivoco, no conceito poiltico brasi
lense, é antônimo de esquerdista, e a posição 
do emérito jurisconsulto era equidistante dos 
extremos. Em quatro outras noticias blogrâ
flcas . aparece o sovado ang;llclsmo leader, e 
numa outra o novato italianismo citadi no. 

§ 3 - Inscrição Nomenclatura! 

De nove modos são apostas, nas placas de 
nomenclatura de Fortaleza, as Inscrições refe
r entes a pessoas. Usa-se: 

a) o p r enome e o nome, Isto é, o titulo 
honorifico ou profissional e o nome próprio. 
Tais : avenidas Dom Lu!s e Monsenhor Agos
tinho ; ruas Conselheiro Tristão, Dona Bárbara, 
Dona Leopoldina, Padre Antonino, Princesa 
Isabel, Professor Anacleto e Senador Almlno. 

Há, nesse costume, uma certa Incongruên
cia ou contraste, porquanto o titulo em si 
comporta cerimônia que o nome próprio não 
oferece. Dona Bárbara e Senador Almtno são 
tratamentos por demais familiares para ~êles 
serem relembradas as personagens pelos pós
teros . Há exceção, contudo, para os tltUlares, 
quando prlnclpes, ou guerreiros, ou antlstltes: 
Princesa Isabel, General Tlbúrclo, Dom Luls. 

b) O prenome e o cognome, vale dizer, o 
titulo honorifico ou profissional e o nome ,de 
familia ou o sobrenome . Assim : praça Comen
dador Teodorico, avenidas Desembargador Mo
reira e Padre Iblaplna; ruas Brigadeiro Tôrres, 
Comendador Machado, Conselheiro Estellta, 
Cônsul Gouveia, Coronel Ferraz, Dr. Teodorico, 
General Sampaio, Governador Sampaio, Natu- • 
rallsta Feijó, Presidente Roosevelt, Senador 
Machado e Tipógrafo Sales. 

Com essa usança poderâ sobrevir, tal qual 
em Fortaleza, a coincidência de duas placas 
com o mesmo sobrenome, o . que causará certa 
perplexidade, por Isso dar a Impressão de ser 
uma só pessoa duas vêzes homenageada . AB 
ruas Comendador Machado e Senador Machado, 
não parecem, A primeira vista, preltear a 
mesma Individualidade ? Bem assim as ruas 
Comendador Teodorico e Dr. Teodorico e as 
ruas General Sampaio e Governador Sampaio? 
E dois não foram os presidentes norte ameri
canos com o nome de Roosevelt - Teodoro e 
Frankll~ - primos e notáveis ? 

e) O d,uplo nome próprio. Como : praças 
Benjamim Constant, José Bonlfâclo e José Jú
Uo; ruas Afonso Celso, Antônio Augusto, An
tônio Pompeu, Domingos Ollmplo, João Brl
gldo, José Avelino, Júlio Céisar, Juvenal Oaleno, 
Maria Tomás!& e Teresa Cristina. 

E' 'outra forma provàvelmente 1rreconhecl
vel pela posteridade. Salvante as personalidade& 
de projeção nacional, p . ex. Benjamim Cons
tant e José Bonifácio, e as Individualidades 
que se tenham destacado excepcionalmente pe
las boas ações morais, ou excelentes trabalhos 
culturais, ou notáveis feitos clvlcos ou milita
res e que tenham recebido, além disso, no
mes incomuns, p , ex. Domingos Ollmpio, João 
Brigido, Juvenal Oaleno e Maria Tomâsla, as 
demais, semelhantemente nomeadas, pouca pro
babllldade têm de serem recordados pelos vin
douros. 

Fato curioso é o de ser tratada familiar
mente a augusta · consorte de Dom Pedro II, 
Dona Teresa Cristina, quando os t imoneiros 
municipais julgaram de boa ética antepor o 
titulo, não obstante transitório, ao nome de 
duas Ilustres personagens - Deputado João 
Lopes e Senador Castro e Silva - e o titulo 
vltallcio ao nome de outras lnslgnes persona
gens - Conselheiro Vieira da Silva, General 
Bernardo Figueiredo, Professor Costa Mendes, 
etc. 

d) O nome de familia , apenas. Tais as 
praças do F erreira e dos Tamborins, avenida 
Pasteur, ruas Bóris e Carapinina . 

Mais uma maneira que admite Indecisão na 
caracterização dos homenageados, salvo se são 
invulgares e céleltres os nomes dêsses, como 
os lmpereclveis de Pasteur, Camões, Osório. 

e) Uma combinação das formas preceden
tes, com três n omes : prenome, nome e cog
nome, ou prenome, cognome e agnome, ou pre
nome e duplo nome próprio . Assim: avenida 
Padre Antônio Tomás, ruas Conselheiro Alvaro 
de Oliveira e Professor Lino Encarnação; ou 
ruas Conselheiro Aralljo Lima, Coronel Nunes 
de Melo, Professor Castelo Branco e Senador 
Castro e Silva; ou ruas Coronel Manuel Teó
filo e Maestro Henrique Jorge, 

Tal hâblto traz o Inconveniente da extensão 
nominal, que se faz sentir, sobretudo, em cer
tas repartições pllbllcas, mormente nas postais 
e telegráficas, onde contribui para o retarda
mento das expedições, · despachos e recibos, e 
para encarecimento dos telegramas. 

/) Três são as formas generalizadas nas 
grandes cidades : 

1 ,..- Com o titulo noblllârqulco, exclusi
vamente. Tais : praça Visconde de Pelotas, ave
nida Barão de Studart e rua Visconde de Sa
bóia. 

Esta forma tem uma variante, com a com
binação dos tltulos profissionais e nobiliár
quicos, usada para as nossas glórias navais: 
avenida Almirante Tamandaré e rua Almirante 
Jacegual. 

2 - Com o nome e· sobrenome. Quais: 
praça Clóvls Bevlláqua, avenida Alberto Ne
pomuceno e rua Rodolfo Teófilo. 
· 3 - Com o cognome e agnome. Assim: 
praça Figueira de Melo, avenida Bezerra de 
Meneses e rua Machado de Assis . 

São estas as formas preconizadas, visto 
que breves e precisas, e por Isso que não dei
xam margem a dllvlda, na rememoração dps 
homenageados. 

A relação dos logradoiros públicos de For
taleza regista, com acêrto, diversas alterações 
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de denominações extensas para as formas de 
dois nomes 1ncluldas na allnea /. Como &ejJlm: 
praça Senador Ferrelr.a de Melo para praça 
Ferreira de Melo; praça Senador Fernandes 
Vieira para praça Fernandes Vieira; rua Be
sembargador Pontes Vieira para avenida Pon
tes Vieira; rua Marechal Floriano Peixoto 
para rua Floriano Peixoto; rua Conselheiro 
Liberato Barroso, para rua Llberato Barroso ; 
rua Conselheiro Rodrigues .Júnior, para rua 
Rodrigues .Jllnior; rua Senador Paula Pessoa 
para rua Paula Pessoa; rua Coronel Israel 
Bezerra para rua Israel Bezerra; rua Coronel 
Tibllrcio Cavalcantl para rua Tibllrcio Caval
canti; rua Dr. Carlos Vasconcelos para rua 
Carlos Vasconcelos; rua Dr. Pedro Borges 
para rua Pedro Borges; rua Dr. Pedro Pereira 
para rua Pedro Pereira; rua Dr. Meton de 
Alencar para rua Meton de Alencar; rua Dr. 
Rufino de Alencar para rua Rufino de Alencar. 

V - NORMA NOMENCLATURAL 

1 - Embora minucioso na dellmltaç~ e 
anotação histórica dos distritos, zonas e balr
rO! , não observa o decreto municipal n.9 799 
de 18 de junho de 1947, relativamente à des
crição dos logradoiros, minudência análoga 
para vários e rigorosa ordem para diver11os, 
além de, entre menores falhas e singularida
des, não manter uma sistemática perfeita 
quanto à denominação. 

Por falta de esclarecimentos quanto à lar
gura dos logradoiros nomenclaturados, não en
tramos no mérito da questão relativa às espé
cies dos mesmos. !!:, entretanto, o Ignoto equlli· 
brio entre a largura e a espécie das vias públl· 
cas, ponto nOdal da nomenclatura urbana. 

Não obstante tais falhas, as súmulas his
tóricas dos territórios e dos logradoiros e as 
anotações biográficas dos vultos homenagea
dos, são achegas que, ornando a Nomenclatura, 
lhe dão uma singular e útil feição. Melhor 
dl.sclpllnada, seria um modêlo no gênero. 

2 _; Para o decreto nomenclatura!, tal 
qual o da cidade de Fortaleza, aconselhamos, 
em benetlcio da sua sistemática, que seja obe· 
decida a seguinte disposição: 

a) Pai:a a divisão territorial : 
As dlvll!ões administrativas, tanto antigas 

quanto modernas, articular-se-ão ordenada
mente em esquema que Indicará. suas relações 
de dependência, Isto é, a subordinação das 
zonas e bairros aos distritos. 

b) Para cada logradoiro: 
Nome do logradoiro -'-- Decreto ou Resolu· 

ção de denominação-Limites (inicio e fim) -
Distrito - Zona (urban!stica) - Bairro -
Nomes anteriores do logradoiro, com os res
pectivos decretos ou resoluções de denomina
ção - Noticia ·btográ.flca do homenageado ou 
anotação explicativa do tato ou coisa lembrada 
- Informações complementares . 

Para os decretos de denominação de novos 
logradoiros propomos a seguinte ordem: 

Nome do logradoiro - Limites - Distrito 
- zona (urbanlstica) - Bairro - Noticia bio
gráfica do homenageado ou anotação explica
tiva do nome lembrado. 

A noticia blográ.f!ca ou anotação explica
tiva poderá constituir os considerandos do de
creto. 

3 - Recomendamos para a norma de placa 
de denominação referente a pessoa, qualquer 
das três formas lricluldas na allnea f), con
vindo ser sotoposto ao nome: a) as datas do 
nascimento e falecimento do homenageado, 

para que êste tique bem caracterizado; b) o 
nome do bairro, para que seja conhecida a 
localização do logradoiro . 

Praça 
.José de Alencar 

(1829 - 1877) 
Bairro X 

Para as grandes cidades de vastlssima á.rea, 
onde haja numerosos distritos urbanos cujos 
limites se confundam com os dos bairros 
como na metrópole guanabarlna - o nome do 
do distrito deverá. prevalecer. 

Tais placas, de 0,45m x 0,30m, de ferro 
com fundo azul e letras de côr branca, serão 
colocadas, uma em cada esquina, à direita da 
mão que regula o trânsito e a outra em posição 
diagonalmente oposta, na quadra seguinte. 

4 - A denominação dos logradoiros p(l
bllcos e a revisão da nomenclatura urbana 
serão feitas por proposta de uma Comissão de 
três membros, designada pelo Prefeito e adida 
ao seu Gabinete, e da qual façam parte um 
historiador dos tastqs da cidade e um .especia
lista da história urbanistlça municipal. 

5 - A Prefeitura fará organizar, por Ser
viço especial subordinado ao Departamento de 
Obras, com a colaboração da Comissão ins
tulda no n.9 4 e dos Institutos e Sociedades 
Cultqrais da cidade, um fichá.rio dos logra
doiros que contenha o histórico de cada um, 
isto é: anotações sôbre atos de denominação 
e alteração de denominação, localização, des
crição, noticia histórica ou explicativa dêsses 
nomes e. motivo por que toram escolhidos; e 
!ará publicar, perlbdlcamente, o roteiro ou ln
dice das vias pllblicas da cidade. · · 

VI - CLASSIFICAÇAO DOS LOGRADOmos 

§ 1 - Espécies de Logradoiros 

Muitas são as espécies de logradoiros de
finidas nos léxicos. A maioria, hodlernamente, 
só é ul(lada em linguagem literária. Em nossa 
tese "Classificação e Denominação dos Logra
doiros Pllbllcos" (Revista Municipal de Enge
nharia, .Julho de 1946), aprovada pelo 1. 9 Con
gresso Brasileiro de Urbanismo, lnclulmos um 
quadro onde estão classificadas as vias pú
blicas e particulares, em 112 espécies popula
rizadas nas velhas metrópoles lusa e guana
barlna. 

Na cidade do Rio de Janeiro uma boa 
messe está oficialmente reconhecida: parque, 
campo, praça, largo, adro, portta, praia, ave
nida, ti.la, travessa, ladeira, beco, ziguezague, 
estrada, caminho, t(lnel, ponte; outras são po
pularizadas: quinta, passeio, jardim, viaduto, 
arcos, galeria. 

O decreto municipal n.9 6 580 de 9 de se
tembro de 1939 (art. 5) fixou as espécies de 
logradoiros em 16: praça, largo, praia, ave
nida rua, travessa, estrada, caminho, parque, 
túnel, ponte, viaduto, galeria, esca!llnha, jar
dim e alameda. Não as de!lnlu, nem as rela
cionou em função das larguras das vias, pon
tos êsses cardeais para uma lógica e técnica 
classificação de logradoiros. 

As larguras d'as vias cariocas são as mais 
variadas e disparatadas, não havendo uma só 
espécie com a largura sistematizada. Em tra
balho noseo "Sinopse Descritiva e Demonstra-
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tiva dos Logradoiros. P\1bllcos do Rlo de .Ja
nelroH (Revista da Diretoria de Engenharia, 
Novembro de 1936) enumeramos aa anomalias 
das . artérias guanabarinas, cujas esp6cies têm 
sido dlstrlbuldas indisciplinadamente, atenden
do sbmente ao mérito do homenageado, não se 
levando em conalderação o tipo do logradoiro. 
Assim, a avenida São Sebastião mede 6,00m 
de largura e a avenida Nlemeyer, 7,00m; ao 
revés, a rua Felipe Cardoso mede 34,00m de 
largura e a rua CoDBelhelro .Junqueira 32,00m. 
A rua C,unha Barbosa tem largura variável 
de 1,50m a 7,00m e ·a rua Pedra do Sal de 
2,50m a 8,80m, quando a ladeira do Senado tem 
largura constante de 12,00m, a traveBBa Coronel 
Julião 9.00m e o beco da Batalha 9,50m. A 
praça Frei Veloso cabe algumas vêzes. no largo 
da Lapa e a J)raça Francisco Barbosa não 
passa de um mero entroncamento de duas ar-
térias. · 

Para coroar a série de anomalias, o Código 
de Obras (dec. mun. ·n.0 6 000, de 1 de Julho 
de 1937) estabeleceu as larguras mlnlmaa de 
12,00m em terreno plano e 9,00m em terreno 
acidentado ou exlguo, para os logradoiros re
sidenciais (art. 577, H 3 e 4) e 6,00m para 
as ruas de vila (art. 177, ai. a). 

Impõe-se para o Rio de .Janeiro a revisão 
de sua nomenclatura. 

Belo Horizonte, quando foi fundada, teve 
a orientá-ta, quanto à nomenclatura, o decreto 
estadual n.9 803 de 11 de janeiro de 1895, que 
fixou as espécies de suas artérlaa ilm praça, 
avenida e rua, mas omitiu as ditas parque e 
estrada, representadas na planta da cidade, 
organizada pela Comissão Construtora 'dirigida 
PillO Inolvidável urbanista patrlclo Aarão Reis. 

Figuram nessa planta, o parque com a área 
de 545.000,00m•, · as avenidas com a largura 
de 35,00m, as ruas urbanas com 20,00m e as. 
ruas suburbanas com 14,00m. 

Para as ruaa de vila, só permitidas na zona 
suburbana, estabeleceu•o Regulamento de Cons
truções (art. 255) , aprovado pelo decreto-lei 
municipal. n .9 84 de 21 de Dezembro de 1940, 
a largura de 10,00m. 

A zona nuclear da metrópole mineira en
quadra-se no padrão urbanlstlco. Seria mode
lar a nomenclatura belohortzontlna deede que 
fõssem: a) acrescidas as espécies até o Umlte 
necessãrlo; b) sistematizadas as larguras des
sas espécies em função do módulo urbanls
tlco vlatórlo. 

Tal Ilação pode ser generalizada à8 grandes 
cidades braslleDBes. 

f 2 - Hierarquia Vlatória 

Recapitulemos o que expusemos na refe
rida tese "Classificação e Denominação dos 
Logradoiros PllbllcosH. 

Çoncorrem diversos requisitos para a clas
sificação técnica dos logradoiros. São êstes 
ordenados consoante o g~nero e a ~e, re
lacionados con,torme a cat11goria, tipo, natu
r11Sa e uao, e dlstribuldos •egundo o seu ca
ráter tisico ou polftlco. 

A luz do cardter /laico, são repartidos em 
Z01148 topogrdficM (terreno plano ou acidenta
do) . Em harmonia com o cardter polittco, são 
dlstrlbuldos em sonaa aàmin'8trativaa : as an
tigas fiscais - urbana, suburbana e rural; as 
modernas urbanlstlcaa: comercial, portuária, 
lndustrlat, residencial, civica, desportiva, agrl
cola e pastoril; e as tradicionais, em bairros. 

Os gtneroa · aão os cmeo clássicos: parque, 
praça, rua, caminho e obra de arte. As e11~
ctea, reduzida a nove, esenclals e caracte
rfstlcaa : parque, praça, alameda, avenida, rua, 
travessa, estrada, caminho e túnel. 

As categorlall referem-se à !unção (tráfego 
rápido ou tento) do logradoiro e são as con
vencionais: dominante, servlente, principal, se
cundária, terciária, ou primeira, segunda e 
terceira classe. Os tipos relacionam-se com a 
área ou largura da artéria. A natureza diz 
respeito ao piso da via (calçamento aperfei
çoado ou não). O 'U80 é a destinação da rota: 
residencial, comercial, mista (residencial-co
mercial, etc.), etc. 

f 3 - Módulo Urba,nlstico 

1 - Quatro são 011 elementos essenciais e 
variáveis que, harmonizados, bem definem a 
classe de logradoiro: secção, perfll, piso e 
função. 

A 118CÇão patenteia a amolltude do logra
doiro; o Pilrfll moatra o pendor do terreno; o 
piso maniteata a resistência do calçamento; e 
a função revela a lnteDBldade do tráfego. 

Para que uma artéria seja considerada 
dominante, p . ex., não basta ser uma rota 
orientada do centro à periferia da urbe, ou 
de ligação de bairros, ou mediana ·de zona, 
nem ter um perfil e calçamento que facilitem 
o rápido escoamento c!o tráfego e largura pro
porcionada a êsse eacoamento. :I!: necessária, 
ainda, que IM!Ja uma via (praça, avenida) dlll
tribuldora do tráfego (pesado, rápido) .-

Em oposição, uma via é reputada terciária, 
quando, pela sua localização à margem da 
grande ou média circulação de velculos, tem 
tráfego multo teve ou morto, ainda que possua 
perfil. ou piso favorável (caminho, traveBSa). 

O tráfego, mercê da velocidade dos mo
dernos velculos, é, na atualidade, o fator pri
mário na cl&BBlflcaçlo vlatórla. E é correlativo 
à largura da calçada. Resulta dessa condição 
ter aido subordinada a noBB& classificação vla
tórla ao tipo de logradoiro. 

2 - Para ser distinguido o tipo, adotamoa 
uma unidade que denominamos módulo urb11-
n'3tico viatório. Encontramo-lo ao pesqulaar
mos o tipo rimples de logradoiro, Isto é, o 
formado de trêa partes : duas laterais para pe
destres e uma central para velculoa. 

Convencionamos as definições : plafaf0f"m4, 
a largura total do logradoiro: calça.da, a parte 
carroçável, pavimentada, entre os meloa fios: 
leito, a parte carroçável, sem revestimento; 
pC111118'°11, as partes laterais, entre os meios 
fios e as testadas dos lmóveill; tr4flllito, a 
circulação de pessoas; tr4fego, a circulação de 
velculos; 11e11soa, a unidade de largurll de pas
seio, ou unidade de trânsito (p =O, 75m); ma, 
a unidade de largura de calçada, ou unidade 
de tráfego (v = 3,00m); drvore, a unidade de 
espaço arbóreo, em passeio arborizado, ou uni
dade de arborização (a= 1,~). 

As unidades de largura de passeio e de 
calçada são dlnàmlcaa, isto é, referem-se ao 
individuo ou ao veiculo em movimento, en
quanto é e8tátlca a unidade de espaço arbóreo. 

Formemos com êsses dados, excluindo u 
metragena fracionárias (3p = 2,21im, 5p = 3, 75m, 
etc.), um quadro de dlmen~lonamento do tipo 
símple11 de logradoiro, partindo das_ medidas 
mínimas admls11lvels para a calçada (2v) e os 
passeios (4p), a saber, dois veicutos (mão e 
contra mão) para a calçada e duas pessoas 
para cada p11&9elo : 
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CALÇADA ""-'°' Plataforma 

2v 6,00 m .. ...... 4p 3,00 m 9,00 m 
Sp 6,00 m 12,00 m 

3v 9,00 m ...... •. 4p 3,00 m 12,00 m 
8p 6,00 m 15,00 m 

4v 12,00 m . ....... 4p 3,00 m 15,00 m 
8p 6,00 m 18,00 m 

6v 15,00 m ....... . 8p 6,00 m 21,00 m 
12p 9,00 m 24,00 m 

Os tipos de plataforma poderão variar, para 
cada subtipo de calçada, com a ampliação dos 
passetos correspondentes. 

Os passeios que somam 9,00m ou mais po
derão ser arborizados, pois que cada parte 
lateral de 4,50m contem a unidade de arbo
rização e o múltiplo da unidade de trânsito. 

As dimensões das partes e do todo do 
tipo simples de logradoiro representam núme
ros dlvislvels pelo fator 3, que denominamos 
módulo urban4stico viatõrio. :mste fator é igual 
à unidade de trãfego (v = 3,00m) e é múltiplo 
das unidades de arborização (2a = 3,00m) e 
de trânsito (4p = 3,00m). · 

Se considerarmos neste quadro os sub-tipos 
pares de via e .de pessoa, Isto é, os múltiplos 

de 2v (6,00m) e de 4p (8,00m), teremos ·as 
calçadas e passeios normais . 

S · - Anàlogamente, suponhamos um tipo 
composto de logradoiro, a saber, o formado de 
diversas partes : duas laterais para pedestres 
e duas ou mais centrais para veiculo, entre
meadas ou orladas de refúgios (espaços arbó
reos, pistas cavaleiras, de ciclistas) ou de 
passeios, ou de faixas de estacionamento de 
velculos, ou de linha de carris. · 

A pista cavaleira para u'a mão necessita 
de l,50m de largura; a pista veloclpédlca, para 
mão e contra mão, 1,50m; a Unha singela de 
carris, 3,00m; a faixa de estacionamento de 
velculos, 3,00m. Essas novas unidades sito di
nâmicas, exceto a última que é estática. 

:msses novos elementos com os anteriores 
formarão um varlabillsslmo quadro de dimen
sionamento do ttpo· composto de logradoiro. 

Se separarmos na progressão cuja ra114o 
seja a via .(v = 3), ou unidade de tráfego 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, .•. . 
os têrmos pares, a saber, os dlvlslvels peio 
duplo da via, ou os que dão mão e contra mão 
o mesmo número de vêzes, tais tênnos repre-
sentarão os tipos normais de calçada. . 

A via, ou os seus múltiplos, darão os tipos 
nôrmals de passeios, refúgios e faixas diversas. 

§ 4 - Esquema Viatórlo 

Dlstrlbuldos os têrmos na progressão via
tórla pelos diversos · tipos, categorias e espécies 
de logradoiros, teremos esquematizado a clas
sificação urbanlstlca vlatórla (quadro anexo), . 

CLASSIFICAÇÃO URBAN1STICA VIATôRIA 

LOGRADOUROS 

CARÁTER 

Pollllco Fisico Gineto Espécie Categoria Tipo Natunza Ueo 
(Zoriu (Zonas (csl~to) 

Admlnt11rattvu) · Topogriflcas) 

U.8. ou R ....... Mista I- Parque 1- Parque Servente Área 1uperior Saibro com- Recreativo a 60 000 m2. primido 

Mista II - Praca 2 - Praca Dominante Área superior Aperfell)08do Misto a 3 000 m2 
------

Plana 

1 

3-Alameda .Dominante 60m Misto Recreativo 

Urbana ou Subur'. Plana 4-Avenida Dominante 30m Aperfeicoado Misto 
bana Plana 

_{ 
Princi!l"l 21,24 e 27m Aperfeiçoado Misto 

Plana III - Rua 
6-Rua Secundária 12,16 e 18m n/ Aperfeiçoado Misto 

:Acidentada Principal 15 e 18m Aperfeil)08do Misto 
Acidentada Secundária 9 e 12m n/ Aperfeiçoado Reoidellcial 

Acidentada 6-Travesea Terciária 9m D/Aperfeiçoado ~dencial 

8uburbena ou~ { 

Plana 

7'-Estrada{ 

1.• cla8se Aperfeiçoado Misto Plana 21.24 e 27m 
Acidentada • . 2.• ria- 16 e 18m n/Aperfeiçoado Misto 
Acidentada l.~cl..- 12 e 16m Aperfeicoado Misto 

IV - Camlldlo 2.~cl..- 9m e 12m n/ Aperfeiçoado Misto 

RunJ . ... ....... . { 
Plana •· . 

8-~o{ 
3.•cl..- 16m Saibro com- Agricola . primido 

' 3.•cl..- 9m e 12m Saibro com- Agrícola 
Acidentada primido 

U. 8 . ou R .. .... . Acidentada V- Obra de 9-Túnel l.• eia- 12m Aperfeiçoado Ligaçlo 
arte 
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Há sempre um ponto de contacto (área ou 
largura) entre duas espécies do mesmo gênero 
de logradoiro ; distinguem-se elas, entretanto, 
pela quantidade e arranjo da vegetação, fun
ção de grandiosidade da perspectiva, e pela 
qualidade e Intensidade da circulação, função 
da natureza do calçamento. A alameda, p , ex., 
tem vegetação abundante, disposta asslmêtrl
eainente em bosquetes, e pistas estreitas várias 
para pedestres, cavaleiros e veiculos, e desti
na-se a recreio; e a !1.Venlda tem arborização 
em renques, e largas pistas para vefculos, e 
des~lna-se a Intensa clrcula~ão. 

Tomamos para limite minimo das grandes 
vias o padrão das artérias de Paris. Não es
queçamos que é de origem francesa o ·vocábulo 
"avenida", cujo menor tipo parisiense - ave
nida da Opera e boulevarda de Sebutopol, 
Haussemann é Salnt-Mlchel - mede ·30,00m de 
largura. Não olvidemos, outrossim, que o têrmo' 
"alameda" tem origem espanhola · e significa 

:paaselo (esp. rseo; tr. promenade, cours) 
arborizado. 

O menor tipo do gênero rua é a travessa, 
de rampa superior a 18%, e que ligará, em 
morro, outras vias, e que servirá exclusiva-
mente a pedestres. A estrada (autovla ou ro
dovia) -é categorizada na conformidade da con
clusão VIII do 6. • Congresso Nacional de Es
tradas de Rodagem. 

O limite m!nlmo da espécie praça é algo 
moderado, em atenção a vetusta usança. 

§ 5 - Definições das Espécies 

A Impropriedade que verificamos na maio
ria das espécies apostas nas placas de nomen
clatura, resulta da falta de classificação das 
vlaa públicas . As definições dessas espécies, algo 
Imprecisas, concorrem também para tal ano
malia. 

Numeremo-las na ordem genérica decres
cente: 

Parque (esp. parque; lt. parco; fr . pare; 
lngl. park) - grande bosque ou Jardim, entre
meiado de tanques e serpenteado de aldeias, e 
que ·se destina a recreio. 

Praça (esp. pla2a; it. pia22t1; fr. place; 
ingl . square) - espaçosa via, encontro de ou
tras e que se destina a recreio ou a estaciona
mento. 

Alameda (esp. alameda, paseo; lt. Viale; 
tr. boulevard, cours; ingl. parkwa11) - logra
doiro de majestosa perspectiva, densamente ar
borizado e que se destina a recreio. 

Avenida (esp. aventda; it. corso; fr. e lngl. 
avenue) artéria de larga perspectiva, arboriza
da em renques e que se destina a tráfego. 

Rua ( esp. caZZe; lt. vta fr. rue; tngl. street) 
- via tipo, de perspectiva reduzida e que se 
destina a trAnstto ou a tráfego. . . 

Traveasa (esp. traversa; lt. vicolo; tr. 
traverse; lngl. Zane) - rua estreita, que corta 
ou Incide em outras e se destina a trãnslto. 

Estrada (esp. carretera; lt. strada; fr. route; 
lngl. road) - largo logradoiro rural, com me
lhoramentos. 

Caminho (esp . . camtno; lt. cammino; tr. 
chemtn; lngl. wa11) - estreita via rural, geral
mente sem melhoramentos. . 

Túnel (esp. túnel; -it .. tr. e lngl. tunneZ) -
galeria subterrAnea, para paasagem de uma via 
de comunicação. 

§ 6 - Minuta de Decreto de Nomenelatura 
de Logradoiros Públicos 

Para a norma'Ílzação nomenclatura! dos lo
gradoiros públlcos, sugerimos, na forma da 
nossa classificação viatórla, e com alteraç6e8 
de uma para outra cidade, consoante as con
dições topográflcaS locais, a minuta de decreto 
seguinte: 

Decreto n. 0 ••••• • • ., de . ... de .... de 19 .••• 

Dispõe sõbre a nomenclatura dos logradoi
ros públicos. 

O Prefeito do Municipio de .... , usando da 
atrlbutÇAo que lhe confere o artigo . . . . . do 
decreto n.0 • i ... .. . , de .... , ..... de ........•. 
de 19 ••••• 

Decreta: 

Art. 1.0 - Os logradoiros públicos da ci
. dade de . . . . . . . . . . . . ficam classificados, com as 

respectivas dimensões mlnlmas, nas espécies se
guintes: 

Parque ............. . ..... . 
Praça ..................... . 
Alameda ...... . ......... . . . 
Avenida .....•.....•.. ••. .. 

{ 
Principal ... . .. ..•. .. 

Rua 
Secundária . , ... . ... . 

Estrada ...... . ............ . 
Caminho ..... , .... •. • •.... 
Túnel ......• .. .. . ..... . .. . 

área de 
área de 
largura 
largura 
largura 

largura 
la~ura 
largura 
largura 

60000 m• 
3 000 m• 

60m 
30 m 
21 m 

15 m 
18 m 
12 m 
12 m 

§ 1.0 - As demais espécies existentes na 
nomenelatura atual, serão substltuidas pelas 
congêneres dêste artigo . 

. § 2. 0 - Para os logradoiros atuais que não 
estiveram contldos no padrão minimo dêste 
artigo, serão organizados projetos de alarga
mento, de modo a ficar slst~matlzada a espécie 
de logradoiro em !unção da largura do mesmo. 

Art. 2.0 - Os logradoiros públlcos deverão 
lembrar, precipuamente, nomes de vultos, povos 
e fatos de tradição local ou pátria, nora, fauna, 
lugares e acidentes geográficos estaduais. 

Parágrafo único - Nas placas de nomen
clatura referentes a vultos, serão Inscritas, em 
baixo do nome, as datas do nascimento e do 
falecimento do homenageado . 

Art. 3.0 - Ficam vedadas: a) as denomi
nações extensas, Inexpressivas, Impróprias, alle
nígenas, de pessoas vivas e as que tenham 
pronúncia semelhante; b) as repetições de de
nominação de logradoiros e as denominações 
diferentes que se retiram à mesma pessoa, povo, 
fato ou lugar; e) as alterações de nomes tra
dicionais que não sejam Impróprios e as de 
nomes de pessoas que não sejam Inexpressivas. 

Art. 4. 0 - As denominações vedadas pelo 
art. 3.0 · serão substituídas. 

Parágrafo único - Das denominações que 
constltulrem duplicata ou que tiverem pronún
cia semelhante, serão substltúidas, de prefe
rência, -as mais novas. 

Art. 5.0 - Os logradoiros, quanto à nume
ração dos prédios, orientar-se-ão, coordenada
mente, do lltoral para o Interior, do centro para 
a pertterla e dos trechos baixos para os altos. 

Parágrafo único - Os prédios serão nume
rados seguidamente, correspondendo os núme
ros à dlstãncla, medida em metros, pelo eixo 
do logradoiro, desde a origem dêste até o 
centro da estrada respectiva e situando-se os 
pares do lado direito e os ímpares do lado 
esquerdo. 
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Art. 6. • - Os distritos e os batrros serão 
designados pelos topõnlmos tradicionais, veda
das, porém, as denominações Impróprias, alie
nígenas e de pessoas, !:)em assim as expressões 
~postas de mais de dois têrmos. 

Art. 7.0 - Revogam-se as disposições em 
contrirlo. 

Prefeitura do Muntc!plo de ........ de ..... .. 
de 19 .... 

a) Valdemar Paranhos de Mendonça 

Resolução n.0 223, de 15 de Julho de 1948 

•promove a realização de estudos sõbre uma 
sistemática de classificação e denominação dos 
logradouros públicos e de numeração predial". 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geogzafla, usando das suas atribuições; 

Considerando que a maioria das cidades 
brasllenses não têm regulamentadas a classi
ficação e a denominação dos logradoiros pú
blicos, bem assim a numeração predial ; • 

Considerando que nos atuais Códigos de 
Obras ou Regulamentos de Construção munici
pais, em que são versados tais assuntos, não 
existe uma norma racional que os oriente; 

Considerando que se faz mister uma siste
matização racional de classificação e denomi
nação dos logradoiros públicos e de numeração 
predial, para que a nomenclatura urbana seja 
bem compreendida pelo povo e atenfia satlsfa
tôrlamente ao •seu objetivo; 

Considerando que, do ponto de vista urba
nlstlco, a "espécie" e a "largura" do logradoiro 
se correlacionam; 

Considerando. que a largura do logradoiro 
é função de três fatõrea essenciais pessoa, 
árvore e veículo, que devem guardar entre si 
proporção adequada (1 :2:4); 

Considerando que o Primeiro Congrell.!lo 
Brasileiro de Urbanismo (1941) já adotou para 
os fatõres "pessoa'' (dtnãmlco), "l\rvore" (es
tático) e "veiculo" (dlnAmlco), as unidades 
0,75m,. 1,50m, e 3,00m, re.spectlvamente; 

Considerando que o fator dlnAmlco "pessoa" 
é submúltiplo dos fatõres eatàtlco "árvore" e 
dinâmico "veiculo"; · 

Considerando que a "unidade" de veiculo, 
por ser múltipla das outras, se torna "módulo 
vlatórlo"; 

Considerando que, do 1>0nto de vista urba
nistlco convém a adoção dêste "módulo vlató
rlo", como padrão brasllense; 

Considerando a conveniência de uma slste-· 
matização racional entre a •espécie" e a "lar
gura" do logradoiro pdbllco; 

Considerando, ainda, que há proveito em 
ser reiterada a resolução n. o 186 de 12 de julho 
de 1946 da Assembléia Geral dêste Conselho, 
sõbre denominação dos logradoiros l>úbllCÓS; 

Considerando, atinai, a vantagem de ser 
sistematizada a orientação dos logradoiros p"d
bllcos e a numeração predial; 

RESOLVE : 

Art. 1.• - Os Diretórios Regionais promo
verão o estudo de um sistema racional para 
a denominação e classlficação dos lograd<>lros 
p"dblicos e p~a a numeração dos prédios. 

Art. 2.0 - Os estudos, em cada unidade 
politlca, terão a orientação que o Diretório 
Regional respectivo julgar a mais conveniente, 
o qual, na medida do posslvel, procurará obter 
o concurso dos técnicos estaduais versados no 
assunto e das Prefeituras da capital e das 
principais Cidades do Estado. 

Art. 3.• - O objetivo da campanha con
siste em promover-se o estabelecimento de uma 
sistemática geral, de caráter nacional, que se 
possa recomendar aos governos municipais do 
pais. 

Art. 4. • - As contribuições dos Diretórios 
Regionais serão apreciadas pela Assembléia, 
na sua seBSão vindoura, que decidirá sôbre 
as recomendações previstas no artigo anterior. 

Art. 5.o - A Secretaria organizará para: 
cada Diretório Regional um documentário sõbre 
o assunto, co.m base no parecer apresenta.do 
ao Diretório Central pelo representante do 
Distrito Federal acêrca da nomenclatura da 
cidade de Fortaleza, parecer que, como anexo, 
taz parte integrante desta reaolução. 

Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1948, 
ano XIIl do Instituto. - Conferido e numerado 
- Jorge Zarur, Secretário-Assistente do Con
selho; Visto e rubricado - Christovam Leite 
de CGJ1tro, Secretário-Geral do Conselho; Pu· 
bllque-se - Joa' Carlos de Macedo Soares, 
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 303, de 9 de setembro de 1950 

Dirige apélo ao gov~rno federal para a construção do monumento comemorativo 
do bicentenário do Tratado de Madri 

A AasemblHa Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das 1~ atribuições, e 

Conllldl!rando que a reaolução n .0 249, de 4 
de Julho de 1949, determinou a participação do 
Conselho nas comemorações do bicentenário do 
Tratado de. Madrl; 

Conslderando que, por melo de concurso 
de que. participaram artistaa de nomeada, foi 
escolhido proJeto adequado; 

Conslderando que não dlsp6e o Conselho 
de recursoa para tornar efetiva a construoão 
do monumento; 

RESOLVE: 

Art. 1.• - :t formulado ap6lo ao govêrno 
federal, para que seJa empreendida quanto an
tes a construção, em -Ouiabá do monumento 
comemorativo do bicentenário do Tratado de 
Madrl. 

Art. 2.0 - l"lca autorir.ado o prea!dente do 
Instituto a ceder ao govêmo ·a maqueta e de
senhos que permitam a execução do projeto 
adotado. 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1~. 
ano :XV do Instituto. 
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Resolução n.0 304, de 11 de setembro de 1950 

.Reitera as recomendações constantes da resolução n.O 61, de 24 de julho de 1939, 
sóbre a nomenclatura das cidades brasileiras e formula apêlo 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
<te Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando o alto conteúdo geográfico 
das normas sistematiza.doras da nomenclatura 
·das localidades brasileiras, prescritas e reco-
·mendadaa pelo Conselho; · 

Considerando as vanthgens resultantes da 
.sua fiel observância, veri!icâdall em todo o 
pais; 

Considerando a tendência notada Ultima
mente no sentido do . abandono de tais pre
·<:eitos; 

RESOLVE: 
Art. 1. • - A Assembléia Geral reafirma sua 

.convicção no alcance cultural e pràtico das 

normas prescritas em sue. resolução n.• 61, de 24 
de julho de 1939, consubstancie.de. nos decretos
-lels de ns. 3 599, de 6 de setembro de 1941 
e 5 901, de 21 de outubro de 1943. 

Art. 2.0 - A Assembléia. Geral e.pele. para 
os poderes federe.is, estaduais e municipals, em 
favor da continuada. observância dessas dire
trizes referentes à toponímia. brasileira. 

Art 3. 0 - A Presidência do Instituto enca
minhará a presente resolução às autoridades 
competentes, d4 maneira que julgar mals con
veniente. 

Rio de JaneirO, 11 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 305, de 11 de setembro de 1950 

.Inclut nos anais do Conselho a declaração sôbre a raça, elaborada por comissão 
de peritos da UNESCO • 

A Assembléia. Geral do Conselho Nacional 
-de Oeogrà.!1&, usando da.s suas atribuições, e 

Considera.ndo que a Comissão de Peritos, 
reunida por inicia.tive. da UNESCO, em Parle, 
elaborou uma. decla.re.ção sôbre a raça, na. qua.l 
é exposto o conceito cientifico daquela expres
.são; 

Considerando que êsse documento apre
senta o maior interêsse, quer para a compreen
são do sentido da palavra, quer para os estudos 

·geográficos, especia.lmente de geografia humana 
e cultural; 

RESOLVE: 

Ali;. l.• - Fica incluída nos anais do Con
·selho, anexada à presente resolução, a declara
ção sôbre a raça, elabore.da pela Comissão de 

• ANEXO A RESOLUÇÃO N.0 305 
·"Comité de Peritos sôbre Relações de Baç48" 

" Declaraç4o sôbre a Raça": ."Os antropó
Jogos estabeleceram um acôrdo geral sôbre o 
reconhecimento de que a humanidade é uma 
só; que todos os homens pertencem à mesma 
espécie, Homo aapíens. ~ ainda comumente 

·reconhecido e aceito entre os antropólogos que 
todos os homens são provàvelmente or1glnãr1os 
do mesmo tronco ancestral da espécie humana; 
. e que as diferenças existentes entre os diver
sos grupos em que a espécie humana se divide 
são devidas à atuação evolutiva. de !e.tores de 
-0.lferenclação, como o Isolamento, a mutação, 
a hlbrlde.ção, a fixação ocasional de partículas 
de hereditariedade (chame.de.e genes) e à se
'leção natural. Em conseqüência da. atuação 
dêsses fatôres, vários grupos, de diversos graus 
de establlldade e diferenciação, têm surgido, 
os quais têm sido classificados de diferentes 
·modos para diferentes finalidades. 

Do ponto de vista biológico, a espécie Homo 
sapíens é formada por um certo número de 

:populações, cada uma delas diferenciando-se 

Peritos reunida, em Pa.rts, sob o alto paµ-ooi
nio da UNESCO. 

Art. 2.0 - O Conselho reconhece o lnterêsse 
-de que se revestem os pr1nc1pios do referido 
documento, para os estudos de geografia., em 
p~lcular de geografia humana e cUlture.1, e 
exprime seu aplauso não sómente à lnlcia.tiva 
daquela declaração, quanto: 1) ao relaciona
mento de uma série de problemas que devem 
ser estudados a fim de aumentar os conheci
mentos sôbre relações da raça; e 2) a elabora
ção, na base da declaração sõbre a raça, de 
textos didáticos e de divulgação em tôdas as 
llngua.s do mundo a fim de dar-se a maior 
difusão àquelas Idéias, bem como, às duas 
resoluções subseqüentes adotadas na mesma. 
reunião. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. · 

das outrás pela distribuição de freqüência. de 
um ou mals genes. !:sses genes, por sua vez, 
representam uma proporção mlnima do número 
total de genes que todos os homens têm em 
comum. Isto significa, noutros têrmos, que a.s 
semelhanças entre os homens são multo maio
res do que as diferença.s e que os diversos 
grupos humanos não se distinguem pela qua
lidade dos genes que possuem mas pelas pro
porções em que aparecem os vários conjuntos 
de genes que cada. um dêles possui . 

Dêsse modo, do ponto de vista biológico, 
a.s raças podem ser definidas como cada um 
dos grupos de população que constituem a es
pécie Homo sapíens, populações que são perfei
ta.mente capazes de se cruzarem umas com as 
outras mas que, em virtude das barreiras 180-
ladoras que no passado as conservaram mais 
O\l. menos separe.das, · exibem, hoje, certas di
ferenças fislcas como resulte.do da hlstórta 
biológica algo diferente que tiveram. 

Em suma, o têrmo "raça." designa certa.s 
concentrações, resultantes de. freqüência e dls
trlbulção diversa de genes ou caracteres fisicos, 
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que aparecem, nutuam e não raro desapare
cem no curso do tempo, em con.aeqüêncla do 
laolamento geográfico, ou cultural, ou de am
bos os fatõres. All variáveis manlfestações dês
ses traços nas diversas populações são perce
bidas de modo dlferente por cada grupo . E o 
que é percebido é, na maioria dos casos, pre
concebido, de modo que cada grupo, de ma
neira arbltrárla, tende a interpretar errada
mente a variabllidade de caracteres que apa
rece como uma diferença que separasse fun
damentalmente cada grupo de todos os outros. 

:tsses são os fatos estabelecidos pela ciência. 
Desgraçadamente, porém, quando a maioria das 
pesaoaa usa o tênno "raça" não o faz com o 
significado acima definido. Para a maior parte 
das pessoas uma "raça" é qualquer grupo de 
mdividuos que elas resolvem denominar "raça". 
Aasim, grupos nacionais, rellgiQSOs, geogré.ficos, 
llngüistlcos ou culturais têm sido chamados 
de "raça", nesse sentido indefinido da palavra 
quando é ôbviamente sabido que os america
nos, lnglêses, franceses ou quaisquer outros 
grupos nacionais não constituem "raças" ; nem 
são "raças" os católicos, protestantes, judeus, 
muçulmanos ou maometanos; como também 
não são "raças" os grupos · que falam inglês, 
português, ou qualquer outra llngua; ou os 
que vivem na Europa, na América, na IslAndia, 
ou na Inglaterra; nem os povos que são cul
turalmente chineses ou turcos, ou quaisquer 
outros grupos como êstes, multas vêzes descri
tos como raças. 

Os traços culturais, llngu!stlcos, geográfi
cos, religiosos, naclonals não têm qualquer co
nexão genética com traços raciais. Por êllte 
motivo, como sérios erros dêsse tlpo são habi
tualmente cometidos, quando o têrmo "raça" 
é usado em linguagem comum, é sempre me
lhor, falando-se de "raças" humanas, abando
nar o têrmo "raça" e falar de grupos étntcos. 

A luz dêsses pontos de vista estabelecidos. 
quais os grupos étnicos da humanidade que 
podem hoje ser identificados pelos cientistas? 
Existem três grandes divisões da espécie hu
mana: , 

a) o grupo mongolóide 
b) o grupo negr6ide 
c) · o grupo caucasóide 

Os processos biológicos que geraram essa 
repartição, na realidade, não se apresentam 
estáticos mas din4mico11; as divisões acima re
feridas não foram as mesmas no pasoo.do e 
tõdas as razões indicam que elas sofrerão mu
danças no futuro. _ 

Multes sub-grupos ou grupos étnicos des
sas divisões têm sido descritos. NAo existe, 
porém, acõrdo geral quanto ao seu número e, 
de qualquer modo, pode-se afirmar que a maior 
parte dos grupos étnicos ainda nl!.o foi estu
dada ou descrita por especialistas em antro
pologia fislca. 

Sejam quais forem os critérios de que. se 
servem os antropólogos para classificar os ho
mens, êles jamais incluem caraoteristlcos men
tais como parte dessas classlftcaç~es . . Hoje é 
geralmente admitido que os testes mentais, por 
B1 sós, não nos habilitam a diferençar entreº que é devido à capacidade inata e o que é 
resultado de Influências do ambiente, do trei
namento e da educaçl!.o. Tôda vez que tem sido 
poes!vel isolar as diferenças resultantes do melo 
ou da oportunidade - tornam-se aparentes as 
semelhanças essenciais de caracteres mentais 
que existem entre todos os grupos humanos. 
Noutras palavras, dadas oportunidades cultu
rais semelhantes para a plena realização de 
suas potencialidades, o rendimento médio dos 
membros dos diversos grupos étnicos é aproxi
madamente o mesmo. 

Pode-se dlzer, dêase modo, que as investi
gações c1ent111cas dos 11ltimos anos apoiam. 
inteiramente o conceito de Cont11clo (551/47& 
A.O . ): "A natureza dos homens é Igual; sã<> 
os seus hé.bltos que oa distinguem". 

A cultura e as realizações culturais dos. 
povos diferem entre sl, não por causa de dife
renças genéticas herdadas, mas em conseqüên
cia das peculiaridades históricas da experiência 
cultural de cada grupo. O traço que acima de
todos mais claramente vem permitindo a evo
luç.ão mental do homem, tem sido sua edu
cabilidade, sua plasticidade. ltsse caracter!stlco, 
por ser Inerente à eePécie Homo saptens, todo· 
ser humano Igualmente poaauf. 

No que concerne ao temperamento também 
não se encontra nenhuma evldêncla ctent!flca 
de que existem diferenças inatas entre os gru
pos humanos. Igualmente a personalidade e o
caTé.ter não apresentam qualquer marca racial. 
Em cada grupo humano en·contra-se rica va
riedade de tipos de personalidade e caráter e 
nenhuma prova racional existe que nos de; 
monstre que, a êsse respeito, qualquer grup<> 
humano seja mais rico do que outro. A here
ditariedade é função do meio e é, por lss<> 
mesmo, até certo ponto, sujeita ao contrôle 
humano. 

Com respeito à mistura racial, a evidência. 
Indica Inequivocamente que ela se tem proces
sado desde que existem homens na face da 
terra. De fato, um dos principais processos: 
de formação, abaorçl!.o ou extinção das chama
das "raças" tem Ilido a hibridação entre elas. 
Ma.is ainda, a evidência demonstra sobejamente 
que a mistura racial não produz, do ponto de· 
'71sta biológico, maus efeitos. Pelo contré.rio, 
o vigor dos h!bridos é um fenômeno.tão comum. 
na eapécle humana quanto entre os outros 
animais e entre os hibridos vegetais. As afir
maçÕ!'s segundo as quais os hibridos humanos 
freqüentemente apresentam traços indesejé.vels: 
- quer físicos, quer mentais - ou desarmo
nias de corpo ou degenerescências de eap!rito 
não encontram nenhum apolo nos fatos. Asalm 
sendo, não existe qualquer poss!vel Justlftca
ção biológica para a proibição de casamentos. 
mistos de pessoas de grupos étnicos diversos. 

Para todos os objetivos pré.tlcos a "raça•• 
não é um fenômeno biológico mas tem sido
um "!tito; um mito que tem da.do origem a 
enormes males sociais e humanos, nos quais: 
fenômenos biológicos comprovados têtfr sld<> 
totalmente relegados no fundamentar o com-· 
portamento,' a mentalidade e a ação. A uni
dade da espécie humana, do ponto de vista. 
biológico e do ponto de vista social, é, entre-· 
tanto, o dado principal. Reconhecer isto como 
o objetivo comum da humanidade e agir de· 
acõrdo com êste .objetivo - els a primeira exi
gênola a que deve atender o homem moderno. 
E Isto apenas representa o reconhecimento do· 
que jé. escreveu um famoso blologlsta no sé
culo XIX : "Na medida em que o homem. 
avança no caminho da clvlllzaçf.o, e pequenas: 
tri~os se reúnem em comunidades maiores, a 
razão mais elementar ensina a cada. Individuo 
que lhe cumpre estender as suas simpatias e
os seus sentimentos gregários a todos os mem
bros da mesma naÇão, embora pessoalmente 
jamais os tenha visto. Depois de atingir êste
ponto, sómente barreiras artlflclals podem im
pedi-lo de estender a sua simpatia. a todos os: 
homens de tôdas as raças e naçõea". (Charles 
Darwin, Descent o/ Man, 2.• ed., 1875, pé.gs .. 
187-188) . 

Indiscutivelmente, tôda a história da hu
manidade prova que o instinto de cooperação 
não é sômente uma tendência natural do hO-· 
mem, mas também que esté. mais arraigado· 
nêle que qualquer tendência egocêntrica. Se· 
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allllim . não tora, não assisttrfamos ao cresci· 
mento, à extensão e à organlzaç6o de suas 
comunidades, fatos que aparecem coiiatante· 
mente através dos séculos. · 

· Cumpre-nos, agora, considerar 08 efeitos 
dessas afirmações sõbre o problema da Igual· 
dade humana. Queremos deixar declarado, com 
a maior ênfase, que a. lgual~de, como princi
pio moral, de nenhum modo depende de que os 
sêres humanos sejam :le fato ,tguals nos dotes 
que poSBuem; na.o obstante, os caracterlstlcos 
pelos que.la diferem entre si os grupos e indl
vlduos são freqüentemente deforma.dos e usa
dos como tase para contestar a vallJez da igual
dade no pia.no étnico. Por essa razão pensamos 
que seria valloso apresentar de modo formal 
o que . está hoje cientlticamente estabelecido 
com respeito às diferenças indlvldua1s e gru
pals: 

1) Os únicos caracterlstlcos que os an
tropólogos podem efetivamente usar como b&se 
para a claSBl!lcação dos grupos humanos são 
caracterlstlcos flslcos e tlsiológlcos. 

2) De acôrdo com o estado atual do co
nhecimento não existe qualquer justltlcação 
para o ponto de vista segundo o qual os grupos 
que constituem a espécie humana são dife
rentes quanto aos caracterlstlcos mentals ina
tos, ou ainda no g.ue diz respeito à intellgêp.cla 
ou ao temperamento. 

3) · Os estudos históricos e sociológicos 
apóiam o ponto de vista. segundo o qual as 
mudanças sociais e culturals são fundamental· 
mente Independentes de mudanças de constl· 

· tutção inata. Grandes mudanças soclals têm 
ocorrido sem qualquer relação, de qualquer ee
pécle, com mudanças no tlpo racial. 

4) Nenhuma prova existe de qÚe a mis
tura racial em s1 produz maus resultados do 
ponto de vlsta blológlco. Os resultados soclals 
da mistura racial, bons ou maus, estão ligados 
a ta tõres socials. 

. S) Todos os sêres humanos, em todos 08 
tempos e l~res, .têm demonstrado serem 
igualmente capazes de participar de uma vida 
comum, de compreender a natureZ& da ajuda 
mútua e da reclprocldade ·e de respeitar 08 
contra.tos e obrigações soclals. Nenhuma. das 
diferenças que se tem alegado exlsttr entre 
membros das dl!erentes "raças", mesmo que 
acaso se pudesse provar que tinham funda
mento, não poderiam ter qualquer pertinêncla 
nos groblemas de organlmção social e poUtlca, 
de vlda moral e de aSBOClação entre sêres hu
manos. 

Por flm, cabe dizer que os estudos bloló
gtcos dão, aeslm, pleno apolo à ética da fra· 
"ternldade universal. O homem nasce· com im· 
pulsos que o levam à cooperação e a não ser 
que êsses impulsos sejam reallzados tanto os 
homens quanto .as nações tendem a perecer. 
Cada homem é guardião dos outros homens, 
porque cada homem é peça de um todo, pane 
da humandade à qual pertence e à qual estl. 
1ndl88oluvelmente ligado. , 

Paris, 14 de dezembro de 1949. 

Profeswr Ernest Beagleh.ole - Victoria 
Unlverslty College, Wellln~ton, New Zealand; 
Professor Juan Comas - Instituto Indlgenlsta 
Inter-Americano, México, D .F., México; Pro
fessor L. A. Costa Pinto - Faculdade Nacional 
de FUosotta e Faculda:l:e "de Clênclas Econõml· 
cas da Universidade do BrasU, Rio de Janeiro, 
BrasU; Professor Frankltn Frazter - Depart· 
ment o! Soclology, Howa~ Untversity, Wash· 
lngton, U.S.A:; Professor Morria GtnsbeFg -
London School o! Economlcs, London Unlted 
Kingdom; Professor Ash.le11 Montagu - . Deput
ment o! Anthropology, Rutgers Unlverslty, 
New Brunswlck, U .S .A. ; Doutor Huma11an 
Kabir - State Secretary, Mlnlstry o! Educatton, 
Government o! Indla, New Delbl, Indla; Pro
fessor Claude LéVJ1-Strauss - Musée de L'Ho
mme, Paris, France. 

Resolução n.0 306, de 11 de setembro de 1950 

Reelege os membros das Comissões Técnicas eleitos em 1949 e mantém os temas 
dos estudos 1á fixados 

A Assembléia· Geral cto Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrlbuições, e 

Considerando que não há propostas de no
mes para a composição das Comissões Técnicas 
Permanentes, consoante o §2.0 , do art. 2.0 , da 
resolução n.• 21, de 16 de julho !Je 1938, da II 
sessão ordlnàrla da Assembléia Geral; 

Considerando ainda a ressalva contida no 
art. 3.0 , da mencionada. resolução, que regula 
o funcionamento dàs Comissões Técnicas Per
manentes, no que tange à renovação dêsses 
mandatos; 

RESOLVE: 
· Art. 1.0 - São declarados reeleitos os mem

bros das sela Comissões T~nlcas P!lrmanentes, 
eleitos pela resolução n.• 261, de 8 de Julho de 
1949, a saber: 

a) para a Coml88ão de Levantamentos 
Terrltorlals: Cel. Dáclo César e Pro!. Armando 
Sócrates Schnoor, da admlntstração federal; 
Eng.• Dllermando Cãndido de AS81s (São Paulo), 
Dr. Oscar Campos Júnior (Goié.s) e Dr. Ale· 
zandre Beltrão (Paraná), das adm1n1strações 
estaduals; 

_.....__,B.._,.c..O,,,.. - 1 

?I) para a Comissão de Cartografia: major 
Luís Eugênio de Frelta.s Abreu e Fernando 
Pires de Albuquerque, da administração fede
ral; Eng.• Aristides :aueno (SI.o Paulo), Dr. 
José Sousa de Mtranda (Rio de Janeiro) • 
Eng. 0 José Duarte . (Minas Gerais), das a<lmi· 

· nlstrações estaduais; 
c) para a Comissão de Geografia Flstca.: 

Pro!. José Veríssimo da Costa Pereira e Prof. 
Henrique P. Veloso, da administração federal; 
Pro!. GUberto OSórlo de Andrade (Pernam· 

· buco), Pro!. Benjamim de Jesus Rorlz (Oolé.8) 
e Prof. Alvaro Alv.es Ferreira (Plaul), das ad· 
ministrações esta.d.uals; · 

d) para. a Comissão de Geografia Humana: 
Pro!. João Capistrano Raja Gabaglla e Dr. Ma
nuel Diegues Júnior, da admlnlstra.ção federal; 
Pro!. Dáclo Rabelo (Pernambuco), Dr. Clóvls 
Lima (Paralba), Pro!. FUogõnto Correia (Mato 
GroSs<>J, das administrações esta.duais; 

e) parà a comissão de Geografia Regional: 
Eng.• Lucas Lopes •e Pro!. Jorge Zarur, da ad· 
mlnistra.ção !edera.l; Dr. Hlldebrando de Me
neses (Paralba), Prof. Abelardo Duarte (Ala· 
goa.sJ e Dr. Lauro de Andrade Sampaio (Bahia), 
das admlnls~ões estaduaia; 
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f) para a Comissão de Didática da Geogra
fia: Prof. Carlos Marte Cantão e Prof. Héldio 
Xavier Lenz César, da administração federal; 
Prof. Alberto Stange Júnior (Espirtto Santo), 
Prof. Francisco da Conceição Meneses (Bahia) 
e Prof. Aloisto da Costa Chaves (Pará), das 
admUilstrações estaduais. 

Art. 2. • - Essas Comissões se aplicarão 
durante seu novo mandato ao estudo dos se· 
gutntes temas já fixados: 

a) para a Comissão de Levantamentos Ter
ritoriais: "Cadastro das trlangUlações geodés1· 
.cas do pais"; • 

b) para a Comissão de Cartografia: "Sim· 
pllflcação do desenho de cartas para a ~
l'ressloº; 

e) para a Comissão de Geografia Fistea: 
"Plano de estudo do cerrado": 

d) para a Comissão de Geografia Humana: 
"Caracterlsticaa geográficas das localidades bra• 
silelras"; 

e) para a Comissão de Geografia Regional: 
"Os problemas bás1cos do São Francisco"; 

f) para a Comissão de Didática da Geo
grafia: "A Cartograt1a no enstno secundário". 

Art. 3.0 - Fica ressaltado que o estudo 
dêsses temas vtsarà, sobretudo, às medida• 
mais adequadas à solução dos problemas cor· 
respondentes. 

Art. 4. 0 - O trabalho dessas Comissões 
será efetuado de acôrdo com as normas regi• 
mentais vigentes. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 30'7, de 11 de setembro de 1950 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que o Instituto Geogràfico 
e Histórico da Bahia está promovendo a reali
zação em fevereiro de 1951, na Cidade do Sal· 
vador, do II Congresso de História da Bahia, 
em comemoração ao IV centenário da diocese 
de Salvador, da Bahia, a primeira criada no 
Brasil; 

Conslderand'o a circunstância de que o 
venerando Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, pela resolução n.• 283, de 9 de Julho 
de 1949, da Assembléia Geral do Conselho, foi 
integrado no sistema geográfico brasileiro; 

Considerando que do temário do Congresso 
constam assuntos· de tnterêsse do Conselho, 
como sejam: Geografia Histórica, Iconografia e 
Cartografia; 

RESOLVE : 

Art. 1.0 ..:.... Pica o presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatlstlca autorizado 
a promover a r~presentação do C.N.G. no ·n 

Congresso de História da Bahia, a realizar-se 
em fevereiro de 1951, na Cidade do Salvador, 
Bahia. 

Art. 2. 0 - O secretário-geral do Conselho 
coordenará a apresentação de teses ou memó· 
rias de caráter geográfico, nos têrmos do te
mário elaborado para aquêle Congresso: 

Parágrafo 11ntco - Para os fins dêste ar· 
ttgo, serão dtstrtbuldas cópias do Reguiamento 
e Temário. 

Art. 3.0 - O representante ou representan· 
tes do Conselho no referido Congresso, terão 
direito a passagens e à indenização de despe
sas de estada, no valor de Crt 3 000,00, cujos 
pagamentos correrão por conta da verba pró· 
prla do orçai:nento. 

Paràgrafo 11nico - Durante a sua ausência, 
o representante ou representantes do Conselho 
terão asseguradas as vantagens do cargo. 

Art. 4. 0 - A delegação apresentará à 
Secretaria Geral um relatório das respectivas 
atividades. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1950, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 308, de 11 de setembro de 1950 

Dispõe sôbre a participação do Brasil às reuniões do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
, de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Consi!\erando a elevada posição alcançada 
pelo Brasil no selo do Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História, cuja presidência vem 
ocupando desde 1946; . 

Considerando as vantagens que advirão com 
a participação do nosso pais nos certames ln· 
ten1actonals promovidos pelo referido Instituto; 

RESOLVE: 

Art. 1.• .:..... A presidência do Instituto Bra• 
sllelro de Geografia e Estatlstica promovem a 

organização da delegação brasileira às reunlôes 
que o Instituto Pan-Amerlcano de Geografia 
e História está organizando e que se realizarão, 
conjuntamente, na cidade de Santiago, capital 
do Chile, em outubro vindouro, a saber: V As· 
sembléla Geral; Comité Executivo; II Reuntli.O 
de ConsUlta sôbre Geografia; II Reunião de 
Consulta sôbre História e V Reunião de Cou
sulta SÔbre Cartografia. 

Art. 2.0 - A participação do Brasil nos 
referidos certames constará, al~m do eavlo de 
delegados do seguinte: apresentação de teses, 
remessa de publicações e mapas' para distribui· 
ção, exposição de livros e trabalhos geogràficos 
e cartográficos e projeção de fllmes geográficos • . 
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Art. 3. • - -01 delegados bralllelro11, tnclu
atve os membros do Comitê Executivo e os 
representantes das Com18sões do mesmo lnr..1-
tuto Pan-Americano de Geografia e Hlatórla, 

- terão direito a passagens e a indenização de 
despesas de estada; na base de quinhentos ctu
zetros diàrtos, cujos pagamentos correrão J'<)r 
conta da verba própria do orçamento Vigente 
do conselho. .. 

Art. 4.• - O presidente da ~legaçln bra
sUelra darà conta do desempenho da 11\11\ mis
são e da dos delegados à Seoção Brallllelra cto 
Instituto Pan-Americano de Geografia e Hta-
tórta. . 

Art. 5.0 - O delegado que fOr funclonàrto 
do Conselho terà a88eguradas, durante eua au
sência, as vantagens do cargo. 

Rio de Janeiro, 11 de setembro de l&M, 
ano XV do Instituto. 

Resolução n.0 309, de 11 de set~mbro de 1950 

Dtsp6e sôbre pagamento· àe quota àe representaç{J;o aos àelegaàos d Assembléia-
Geral · 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, uaando das suas atrtbulçõea, e 

Considerando a flagrante destgualdade que 
se criou, relativamente à gratlflcação de re
presentação dos membros da Assembléia Geml, 
para com a delegação federal, em virtude de 
receberem êstes uma quota de presença para 
cobrir as despesas de representação, na impor
tância de Crt 100,00 enquanto a delegação 
dos estados e terrttórtos recebe, além da ajuda 
de custo de Crt 1 000,00, prevista no decreto-lei 
1527, uma verba de representação; ; 

Considerande que alguns delegados regio
nais recebem, ainda, uma ajuda de custo por 
conta dos cofres estaduais; 

Considerando que as despesas de repre
sentação a que estão sujeitos os membros do 
Diretório Central, por ocaBlão da realização das 

• 

Assembléias Gerais dêste Conselho são muito 
superiores ao total representado pela soma das 
quotas de presença; 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A verba de representação atual
mente paga aos membros da delegação federal, 
na forma de quota de presença, serà, a partir 
da presente reunião da Assembléia Geral, paga 
a cada delegado, em forma de gratificação de 
representaçãp Igual à dos delegadOll regionais. 

Art. 2.0 - A despesa decorrente da execução 
da presente resolução correr.\ à conta da verba 
referida no art. 2.0 , da resl'lução n.0 354, do 
Dtretórlo Central, do Conselho Nacional de Geo• 

. grafia. 
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1950, 

ano XV do Instituto . 

.... Se lhe lnteress& adquirir as publlcacões do Con1elho Nacional de Geop-afla, escreva • 
. 1ua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Icuacu - Blo de Janeiro) que Jlle 

ateaderi pronta e tatlafaiõriamente. 



Diretórios Regionais 

SÃO PAULO 

Integra das resoluções ns. 85, e de 93 a 99* 

Resolução n.0 85, de 5 de a~llsto de 1947 

Deaigna o representante déste DlretórlO na Co
mtss4o Especial de Tomada de Contas do 
Conselho Nactonal de Geografia. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Pallio, usando das 
suas atribUlções, 

Conslderen<lo os "tf!'"J'nos "'" rP.•oluoão n.• 
272, de 3 de junho de 1947, do Diretório central 
do Conselho Nacional de Geografia; 

Considerando que cumpre a êste Diretório 
Regional designar :um representante seu na 
Comissão Especial de Tomada de Contas do 
Conselho Nacional de Geografia, 

RESOLVE: 
Artigo \lnlco Designar para representar 

êste Diretório Regional na Comissão Especial 
de Tomada de Contas do Conselho Nacional de 
Geografia o senhor Dr. José Bueno de Oliveira 
Azevedo Filho, Secretário-Assistente. 
São Paulo, 5 de a~llsto de 1'147. - Visto e 
ru°l'rlcado - · José Bueno de Oliveira Azevedo 
Ftlho, Secretãrlo-Asslstente: Publique-se. - Al
kindar M. Junqueira, Presidente. 

-te 
Be1olnçlo n.o 93, de 3 de fevereiro de 1948 

Aprova o relatório sucinto de 1947. 

o Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando que o relatório anual de 1947, 
apresentado em s!ntese pelo· senhor secretãrlo
aaalstente, foi ela"omt1-o com mnlt.o cuidado 
e expõe l:lem os trabalhos realizados, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Aprovar Integralmente o relatõ

. rio sucinto de 1947, agradecendo ao senhor 
eecretãrto e demais funclonãrlos o lnterêsse 
e a dedicação demonstrados. 

Art. 2. • - Consignar um voto de louvor 
ao senhor secretárto-as~lstente, Dr. José Bueno 
de Oliveira Azevedo Fllho. 

São Paulo, 3 de fevereiro de 1948. ~ Confe
rido e numerado - José Bueno de Oltve«ra 
Azevedo Filho, Secretário-Assistente: Visto e 
rubricado - José Meneseal Campos, Secretãrlo: 
Publique-se - Hugo Borgh.f, Presidente. 

• Com as ·presentes resoluções estamos 
dando prosseguimento à publicação das reso
luções do. D.R. de São Paulo, que, por motivos 
Independentes da nossa vontade, nl.o puderam 
Mr divulgadas em tempo mal.a oportuno, 

Resolução n.0 94, de S de fevereiro de ' 1948 

, Dispõe sôbre a ades4o do Diretório .Regional 
de Geografia ao XVI Congresso Internaa(o
nal de Geografia. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo~ 
grafia no estado de São Pauto, usando das 
suas atribUlções, 

Considerando que se realizam perlàdica
mente os Congressos Internacionais de Geo
grafia; 

Considerando que o XVI Congresso Inter
nacional de Geografia se reunirá no ano em 
curso em Lisboa, promovido pela União Geo
gráfica Internacional; 

Considerando a adesão dp Conselho Nacio
nal de Geografia à União Geogrãflca Interna
cional (Decreto n.0 1 527, de 24 de março de 
1937); 

Considerando o grande Impulso que os con
gressos culturais e clentl!lcos emprestam às 
matérias de que tratam; 

Considerando que Isso é de real 1nterêsse 
para a coletlvldf!.de; 

Considerando que êste Diretório Regional 
de Geografia foi especialmente convidado a 
aderir ao congresso, pela sua Comissão Orga
nizadora: 

Considerando, ninda, a solidariedade que 
devem merecer tôdas as Iniciativas de ordem 
cultural, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aderir ao XVI Congreaso Inter
nacional de . Geografia. 

Art. 2.0 - Formular os melhores votos pelo 
completo êxito do Importante e oportuno cer
tame. 

Art. 3.0 - A Secretaria dêste Diretório Re
gional de Geografia tomará as medldM necea
sãrlas artm. de que se efetive esta adesão. 

São Paulo, 3 de fevereiro de 1948. - Confe
rido e numerado - Joaé Bueno de Oltvdra 
Azevedo Ftlho, Secretãrlo-Asslstente; Visto e 
rubricado - Joaé Meneacal Campos, Secretãrlo; 
Publique-se - Hugo Borgh.t, Presidente. 

Besoluclo n.o 95, de 4 de março de 1948 

Aprova a P,.eataç4o tf.e• contai do Diretório Re
gional tf.e Geografia, relativa ao ano de 1947. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no esJ;ado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando o disposto na resoluç&o 
n.• 70; 
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Considerando o exame procedido nas pres
tações de contas do Diretório Regional de Geo
grafia, do ano de 1947; 

Considerando os têrmos do "parecer" fir
mado .pela comissão designada para pronun
ctar-se acêrca da prestação 4e contas apresen
tadas pelo senhor · secretário do Diretório Re
gional de G~na e que fica fazendo parte 
integrante desta resol'l!ção, 

RESOLVE: 

Art. 1.• - Aprovar o "parecer". 
Art. 2.• - Aprovar, em conseqüência, a 

prestação de !l()ntas, relativa ao ano de 1947. 

São Paulo, 5 · de março de 1948. - Confe
rido e numerado - José Bueno de Ollvetra 
Azevedo Ft!ho, Secretário-Asslatente; Visto e 
rubricado - José MenescaZ Campos, Secretário; 
Publique-se - Hugo Borght, Presidente. 

Parecer da ComlHlo de Contas 

Os abalxos-asstnados, depois de examina
rem a prestação de contas do DIRETÓRIO 
REGIONAL DE GEOGRAFIA NO ESTADO DE 
SAO PAULO, relativa ao ano de 1947 (mll e 
novecentos e quarenta e sete), achando que 
a mesma está acorde com a escrlturaçio, con
tas e demais ·atos do senhot' sect'etá'l'lo, · são 
de parecer que a mesma deve ser aprovada. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 1948. 
F. Tet:i:eira Leite 
Hugo Melo Matos de Castro 
Paristo Bueno de Arruda 

B.eaoluçio n.• 96, de 5 de março de 1948 

Dtspôe sôbre a ades4o do Dtretório Begtonal 
de Geografia ao Congreuo 'Comemorativo 
do Bt-Centendrio da Colonizaç4o Açoriana 
no Brast!, 

O Diretório do,.Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

1 • 
Considerando que se reallzarã em outubro 

dêste ano, em Florianópolis, um Congresso de 
mstórla, comemorativo do bl-centenàrlo da .co
lonização açoriana no Brasil; 

Considerando que êsse Coqgresso é patro
cinado pelo Oovêrno e pela Assembléia Legis
lativa do estado de Santa Catarina e pela Pre
feitura Municipal de Florianópolis; 

Considerando o grande lmuulso que os con
gressos culturais e científicos emprestam às 
matérias de que tratam; 

Considerando que Isso é de real lnterêsse 
para a coletividade; 

Considerando, ainda, a solidariedade que 
devem merecer tõdas as iniciativas de ordem 
cultural, às quais nunca tem faltado êste Di· 
retórlo Regional de Geografia, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aderir ao Congresso. 
Art. 2.• - Formular os melhores votos pelo 

completo êxito do Importante e QPortuno cer
tame. 

Art. 3.• - A Secretaria dêste Diretório Re
gional de Geografia tomará as medidas neces-

sãrias afim de que se efettve esta adesão • 
Indicará um de seus membros para represen
tá-lo. 

São Paulo, 5 de março de 1948. - Confe
rido e numerado - José Bueno de Olivetra 
Azevedo FUho, Secretárto-ASS1stente; Visto e 
rubricado - José Menescal Campos, Secretário; 
Publique-se - Hugo Borghi, Presidente. 

-te . 

B.esoluç•o n.0 97, de IS de março de 1948 

Estabelece a obrigatoriedade de que, nos tra. 
balhos de engenharia nos quais hllfa alti• 
tudes menctonadas, fiquem estas subordt
nadas aos R.NS do Instttuto Geogrd/ico 
e Geológico. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Paulo, usando daa 
suas atribuições, 

Considerando que na capital do estado as 
altitudes estabelecidas por vários trabalhos de 
entenharta apresentam planos básicos de refe
rência que não são concordantes; 

Considerando ser Isto resultante dos vários 
nivelamentos executados no passado, on to• 
mando como ponto. de partida as altitudes 
transportadas pelas estradas de ferro, ora por 
outras emurêsas particulares; 

Considerando que essa falta de concot'dAn
cla dos planos de referência Já tem pt'ejudieado 
e multo pode continuar a prejudicar os tra
balhos futuros, quer públicos, quer de natu
reza privada, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Prooor ao estado e ao munlclplo 
a adoção de um único plano de referência de 
nlvels, com o objetivo de criar uniformidade 
perfeita nas altitudes estabelecidas por tra• 
balhos públicos e particulares dentro do estado. 

Art. 2.0 - Ficam os RNS (referências de 
nlveis) estabelecidos pelo Serviço de Oeodésla 
do Instituto Geográfico e Geológico, na capital 
e no interior do estado, como pontos básicos 
de altitudes para todos os nivelamentos que 
selam executados dentro do território do es
tado. 

Art. 3.• - !:ste Diretório Regional de Geo
grafia oficiará à Secretaria da Agricultura pe
dindo seja encaminhada à Assemblé1a Legi&la• 
tiva a presente resolução soltcltando uma lel 
que estabeleça de modo definitivo o que llÕbre 
o assunto se dispõe. 

São Paulo, 5 de março de 1948. - Confe
rido e numerado - José Bueno de Oliveira 
Azevedo Filho, Secretàrlo-Assistente; Visto e 
rubricado - José Menescal Campos, Secret6.rto; 
PubUque-se - Hugo Borghi, Presidente. 

B.esoluçlo n. o 911, de IS de abril de 1948 

Regulamenta a concess4o de pr~mtoa anua" 
para t rabalhos geogrd/lcos sôbre o utado 
de S4o Paulo. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, 

Considerando os têrmos da resolução n.• 
20, de 18 de dezembro de 1942; 

Considerando as vantagens de incentlvar-ee 
o estudo da Geografia do estado de São Paulo; 
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Considerando o êxito alcançado pelos con
cursos já realizados por êste Diretório Regional 
de Geografla, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ficam lnstituidos por êste Dire
tório Regional de Geografla prêmios que serão 
concedidos, todos os anos, aos autores de me
mórias, monograflas e trabalhos congêneres 
que interessarem à Geografia do estado de 
São Paulo, observadas as condições e normas 
estipuladas nesta resolução. • 

Art. 2.0 - Os prêmios serão: Um 1.• de 
Crt 3 000,00; um 2.0 , de CrS 2 000,00 e três a.•, 
de Crt 500,00. 

Parágrafo único - O 1.0 prêmio será con
ferido a trabalho de primeira ordem, de real 
valor, ainda que resumido. 

Art. 3~0 - Pam fazer tus a prêmio, qual
quer trabalho deverá satisfazer às seguintes 
condições: 

1.• - Ser Inédito na forma e no conteúdo 
e escrito em bom vernáculo; 

2.• - Ser apresentado até 31 de outubro 
de cada ano, em quatro vias, dactllo<>:rafado em 
papel t>ranco tamanho oficio, assinado com 
pseudônimo, cuja ldentlflcação será feita após 
o julgamento e classlflcação, pelo modo ordl
nàrlamente seguido, consistindo na colocação 
do nome verdadeiro do autor em envelope 
fechado, entregue com o trabalho e que será 
aberto por ocasião da Identificação. 

Art. 4. 0 - Encerrado o recebimento, o Di
retório Regional de Geografla nomeará, na pri
meira reunião que se seguir a Comissão Jul
gadora dos trabalhos. 

Parágrafo único - A Comissão Julgadora 
será composta de três elementos, todos bra
sllelros natos, sendo um representando o Di
retório Regional de Geografia; outro, o Insti
tuto Geográfico e Geológico, e o terceiro a 
Unlve,.sldade de São Paulo, escolhidos em ses
são, dentre os membros e consultores técnicos 
do Diretório Regional de Geografla. 

Art. 5.0 - A Comissão encerrará o exame 
e julgamento até 15 de dezembro, fazendo, em 
ocasião oportuna, entrega do seu "parecer" ao 
Diretório Regional de Geografia, para as pro~ 
vidências atinentes ao pagamento do prêmio 
ou prêmios. 

Parágrafo único A Comissão Julgadora 
será sot-erana em seu julgamento desde que 
êste tenha a concordância absoluta de seus 
componentes. No caso, porém, de q:ualquer di
vergência, caberá ao Diretório Regional de Geo
grafla decidir em plenário. 

Art. 6. 0 - A Secretaria do Diretório Re-' 
glonal de Geografia divulgará, em tempo hé.
bU, edital convidando os Interessados a apre
sentarem os seus trabalhos. 

Art. -7,o - Haverá no Diretório Regional 
de Geografla, com as formalidades de abertura 
e encerramento, um livro destinado ao registo 

dos trabalhos oferecidos a concurso, se lllllO 
tõr necessário. 

Art. 8.0 - Cada "concorrente poderá Ins
crever-se apenas com um trabalho. 

Art. 9.0 - Ao Diretório Regional de Geo
grafia serão adjudicados os direitos autorais 
dos trabalhos premiados, os quais, se possivel, 
serão publicados, salvo combinação em con-
trário. ! 

Art. 10 - Fica reVO!!ada a resolução n.0 20, 
de 18 de dezembro de 1942. · 

São Paulo, 6 de ·abril de 1948. - Confe
rido e numerado - José Bueno ele Oliveira 
Azevedo Filho, Secretárlo-Aslllstente; Visto e 
rubricado - José Menescal Campos, Secretário; 
Publique-se - José de Paiva Castro, Presidente. 

Besolui:ão n.0 99, de 4 de maio de 1948 

Aprova o "parecer" da Comiss/1.o Julgadora doa 
trabalhos geogrcl.ficos e geológicos de campo 
realizadoa durante o ano de 1947. 

o Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no estado de São Paulo, usando das 
suas a trl bulções, 

Considerando que a resolução n.0 54, de 24 
de setembro de 1945, Instituiu vários prêmios 
para serem dlstribuidos anualmente aos exe
cutores de trabalhos geográflcos e geológicos 
de campo; 

Considerando que foi aberto, regularmente, 
o concurso, apresentando-se concorrentes; 

Considerando que a Comissão designada 
para dar "parecer" sõbre os trabalhos se desln
cumblu honrosamente da missão; 

Considerando que tal "parecer", hoje apre
sentado, recebeu o apolo de todos os senhores 
membros e cçmsultores técnicos presentes; 

Considerando que a Comissão foi de parecer 
que o "Prêmio Orvllle Derby", destinado aos 
chefes de turma que realizaram melhores tra
balhos geológicos, fõsse conferido ao senhor 
professor Sérgio Mezzallra, classlflcado em 1.0 

lugar, cabendo "Menção Honrosa" aos senhores 
engenheiro Augusto Durante e geólogo Arman
do Wohlers, 

\ 
RESOLVE: 

Art. 1.0 - Aprovar o "parecer" da Comis
são Julgadora. 

Art. 2.0 - Conceder o "Prêmio Orvllle 
Derby", para 1947, nos têrmos do clta~o "pa
recer". 

São Paulo, 4 de maio de 1948. - Confe
rido e numerado - José Bueno de Oliveira 
Azevedo Filho, Secreté.rio-Asiilstente; Visto e 
rubricado - José Meneacal Campoa, Secretário; 
Publique-se - Salvador de Toledo Artigaa, 
Presidente. 

~ l'RP o snvtro de informacões do Conselho Nacional de Geografia para dlSBlpar suas' dúvld&1 
~ e completar os 11eu11 informes sôbre a geografia em &"eral e a &'CO&'rafia do Bra11l em e1pee1-L 


