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Editorial 

Nota Explicativa_ 

A partir dêste número apresentará o Boletim Geográfico pequenas mo

dificações na divulgação e distribuição dos assuntos, modificações essas que 

não afetam a sua estrutura . 

Em obediência aos moldes ora adotados, desapareceram as secções "Co

mentário" e "Resenha e Opi~iões" para darem lugar a uma nova, denominada 

"~ontribuição à Ciência Geográfica", a qual enfeixará, além de tópicos, artigos, 

notas e resenhas, tudo o que acolhiam as duas secções suprimidas. 

A parte de bibliografia ganhará nova feição, e a de noticiário encerrará 

o relato de. acontecimentos que interessem à Geografia e ciências correlatas, 

leis e decretos de natureza geográfica, relatórios, atos dos órgãos deliberativos 

do Conselho Nacional de Estatística, do Conselho Nacional de Geografia e 

dos seus congêneres regionais. 

A secção que aparece sob o título "Contribuição à Didática da Geografia" 

oferecerá aos que se dedicam ao ensino da Geografia uma visão ampla dos 

problemas da ·metodologia e da didática dessa matéria, orientando-os, forne

cendo-lhes programas, esquemas de aulas, planos e orientações metodológicas . . 
De igual modo, no tocante à periodicidade, o Boletim Geográfico que, até 

o momento, tem circulado mensalmente, a partir dêste número aparecerá seis 
vêzes ao ano, correspondendo cada número, respectivamente, ao período de dois 

meses, a saber: janeiro-fevereiro, março-abril, maio-junho, julho-agôsto, setem

bro-outubro, novembro-dezembro. 

Tal alteração motivou a mudança de numeração referente ao ano dêste 
periódico, a qual passou a ser contada de janeiro. 

~ssas medidas se justificam por serem exigências determipadas pefo. 

empenho de imprimir ao Boletim 'ae'ográfico sentido prático e objetivo, e têm 

por fim, de outra parte, assegurar a regularidade de sua circulação. 



Transcrições 

Notas Estatísticas sôbre a Produção Agrícola 
·e Carestia dos Gêneros Alimentícios · 

no Império do Brasil* 
SEBASTIÃO FERREIRA SOARES 

IV - DO AÇÚCAR 

Nos artigos antecedentes demonstrei com dados estatísticos irrecusáveis que 
a produção do café marchava em um constante e contínuo progresso, mesmo de
pois da cessação do tráfico dos africanos; e concluí dizendo que ainda se não 
sentia no país falta de braços que se pudessem empregar nos trabalhos da la
voura, como erradamente se apregoa. 

Fiz algumas considerações tendentes a provar que a carestia dos gêneros 
alimentícios não era a conseqüência necessária da terminação do imoral comér
cio de importação da escravatura, como por cálculo, ou por irreflexão se pre
tende incutir na opinião pública; porquanto, para ser verdadeira tal proposição, 
fôra necessário e indispensável demonstrar que tôdas as espécies de nossa pro
dução iam em decadência, 9 que não é possível;·porque a estatística oficial apre
senta _progresso na produção dos gêneros que alimentam o comércio externo 
do país . 

Vou, pois, continuar no meu propósito, demonstrando neste, e nos seguintes 
capítulos, que a produção dos principais gêneros de nossa exportação continua 
na sua progressão crescente e constante; e porque já tratei do aumento da cul
tura e produção do café, me ocuparei agora da planta da cana e fabricação do • 
açúcar, por ser o· segundo produto que mais avulta na nossa exportação; per
mita-se-me, porém, que antes de entrar nas demonstrações estatísticas faça 
algumas breves considerações conexas com a questão de que estou tratando -
aumento da produção dos gêneros exportáveis, e carestia das espécies alimentícias. 

Muitas causas reunidas têm concorrido para a carestia dos gêneros alimen
tícios, as quais estão exercendo uma destruidora pressão sôbre a população bra
sileira, especialmente nas cidades populosas; mas essas causas podem ser re
movidas, e então desaparecerá o flagelo que nos aflige, que penso ser anormal 
e transitório, como já o disse, e hei-de demonstrar no decurso dêste meu opúsculo, 
se bem que pouco tempo me reste para um trabalho tão acurado e enfadonho . 

Não há quem ignore, por menos versado que seja nos estudos econômicos, 
que o preço de qualquer objeto produzido pelo trabalho está sujeito, e é sempre 
regulado pela lei da demanda e oferta; pois bem, a demanda segue a razão di
reta do consumo, assim como a oferta a da produção. Se, pois, a demanda não 
é suficientemente satisfeita pela oferta, o preço dos objetos procurados sobe infa
livelmente no mercado na razão inversa da sua raridade; exemplificarei esta tese 
para torná-la mais compreensível aos que não estão familiarizados com a ter
minologia da ciência econômica. 

Se uma dada porção de indivíduos consumir anualmente 10 barricas de fa
rinha, e produzir 20 barricas, o preço da farinha será menor 50% que se a pro
dução e o consumo fôssem iguais; se, porém, o consumo fôr de 20 barricas, e a 
produção somente de 10, o preço da farinha será maior 50% do que ela teria 
se a produção e o consumo se balancea,ssem; visto que na primeira hipótese o 
excedente do consumo seria vendido em benefício dos produtores ; e na segunda, 
o deficit seria preenchido por compra que seriam forçados a fazer os consumi-

• Tip. Imp. e Const. de J . Villeneuve e Comp. - Rua do Ouvidor n .0 65 - Ri<? de J aneiro, 1860 
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. dores da farinha que lhes faltasse, ou de outro qualquer gênero que a substi
tuísse . A aplicação dêste princípio é tão exata quando posta em ação com refe
rência a uma família, como quando atuando sôbre uma nação. 

Os homens em geral não se ocupam senão do presente, e poucos são os que 
lançam suas vistas para um futuro mais ou menos remoto . Se a grande por
ção de indivíduos de que se compõe a sociedade fôsse mais previdente, seria mais 
econômica, e a miséria não afligiria em tão elevada escala a espécie humana; 
porquanto, cada indivíduo tratarià de formar uma reserva de seus ganhos para 
acudir às eventualidades futuras, assim prevenindo-se de alguma forma contra 
as vicissitudes da sorte . 

Da imprevidência humana nasce em grande parte a carestia dos gêneros ali
mentícios, porque os lucros imediatos que apresentam os produtos de maior pro
cura para o comércio de exportação desafiaram a sua cultura exclusiva, e o 
abandono das espécies mais necessárias para o sustento do povo . Não é porém 
esta a causa única; outras existem que, além de odiosas, são reprovadas por 
imorais ; e tais não partem dos agricultores. Hei-de tratar delas conveniente
mente mais para diante . 

Na província do Rio de Janeiro, e nas que com ela confinam, até em grande 
parte a cultura da cana e fabrico do açúcar foi abandonado pela plantação dos 
cafeeiros, alegando-se o frívolo pretexto de que o café era de menos trabalhoso 
cultivo, sendo a sua colheita mais aproveitável e rendosa que a da cana de 
açúcar; porém ainda nisto há grande êrro de raciocínio e de cálculo; porquanto, 
a razão alegada é fútil e quimérica, visto que esta transição de cultura se operou 
para suprir a maior procura do café, a cujo cultivo foram exclusivamente apli
cadas tôdas as fôrças produtivas dos agricultores . 

O lavrador inteligente e industrioso faz todos os esforços possíveis para 
ensaiar diversas espécies de cultura em suas terras, e assim poder expor promis
cuamente à venda no mercado vários produtos de sua indústria, não só porque 
disto lhe resulta maior glória e proveito, como porque quanto maior fôr a 
diversidade de suas plantações, tanto menores serão os riscos de uma má colheita; 
mas o lavrador brasileiro entende que deve somente cultivar uma única espécie, 
e até leva o seu exclusivismo ao ponto de abandonar a cultura dos gêneros ne
cessários à alimentação de sua própria família! É bem singular, e mesmo para 
admirar-se tal excentricidade de raciocinar. Um povo que assim procede é muito 
impropriamente apelidado de agricultor. 

Entendo que uma tal inversão não pode ser operada a arbítrio, porque os 
interêsses gerais do todo não devem e nem podem estar à mercê da vontade de 
uma só classe da sociedade, ainda que muito considerada e importante seja. 
A lição prática que uma tão rápida transição produziu na economia doméstica 

·tem feito ultimamente com que alguns fazendeiros se proponham a recontinuar 
no cultivo das espécies alimentícias para o consumo de suas famílias e tra
balhadores. 

A cessação do tráfico dos africanos pôs inativos muitos capitais que se em
pregavam nesse nefando comércio, e assim se conservaram até que principiou 
a aparecer a influência das emprêsas por associações; e como nós ainda não 
estávamos preparados para essa nova forma de comerciar, muitas combinações 
baquearam por falta de base, e mesmo de direção, e com elas algumas fortunas 
ficaram comprometidas, principalmente quando nos abordou a imoralidade do 
jôgo das ações bancárias; os espertos, porém, locupletaram-se à custa dos inex
perientes; foi uma lição, se bem que dolorosa, para os que perderam nesse jôgo 
imoral . 

A ambição não tem limites quando agitada pelo móvel de um ganho certo, 
e daí não havendo ações em que jogar, porque o govêrno previdentemente soube 
cortar o vôo dos muitos especuladores que se apresentaram em campo, novas 
combinações se fizeram sempre com o fito de obter lucros fabulosos; e um novo 
cavalo de Tróia foi fabricado, de cujo assalto está sendo prêsa a cidade do Rio 
de Janeiro, e as outras por onde se acha ramificado o monstruoso monopólio, 
o qual é sem dúvida o principal cancro que está corroendo e dilacerando o mí sero 
povo. Deixarei, porém, para ocasião oportuna o tratar dêsse terrível flagelo ; 
visto que para o seu desenvolvimento muito tem concorrido a inércia . 

Entrarei agora na questão dos números, para provar que, mesmo a des
peito do abandono que em muitas 'fazendas da província do Rio de Janeiro e São 
Paulo se fêz da plantação da cana e fabricação do açúcar, tem êste produto de 
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nossa indústria marchado em constante progresso, mesmo depois da cessação 
do tráfico da escravatura. Alguns importantes melhoramentos se têm nos últi
mos tempos jntroduzido na fabricação do açúcar, porquanto várias máquinas de 
moderna invenção têm sido compradas pelos ricos cultivadores de cana, e das 
quais sem dúvida terão de resultar, além de maior lucro para os seus proprie
tários, muitos melhoramentos para esta indústria agrícola . 

Para provar que o açúcar tem marchado nas vias do progresso depois que 
cessou o tráfico dos africanos, tomarei duas épocas, uma anterior, e outra pos
terior àquele imoral e reprovado comércio ; e comparando entre si os têrmos 
médios , das exportações nelas efetuadas, demonstrarei a verdade de minha pro
posição . 

DEMONSTRAÇÃO DO AÇúCAR EXPORTADO NOS QüINQüÊNIOS DE 1839 A 
1844 E 1852 A 1857, COMPARADOS ENTRE SI PELOS TÊRMOS MÉDIOS DESTAS 

DUAS ÉPOCAS, POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Épocas 
1839-1844 
1852-1857 

Aumento de produção 

Têrmo médio 
Quantidade Preço médio 

5 603 929 arrôbas 1$842 
7 765 534 2$588 

2 161 605 arrôbas $746 

Valor exportado 
10 313:480$ 
20 099:740$ 

9 786 :260$ 

O qual é igual a um acréscimo na razão de 38,6% em relação à quantidade 
prodúzida; de 40,5%, com referência ao aumento do preço por arrôba; e, final
mente, de 96,8% sôbre o valor total exportado . 

Ora, em vista de um tão grande aumento de produção, como se poderá avan
çar que a agricultura definha por falta de braços?! . .. Não é possível, porque 
os dados estatísticos oficiais demonstram até à evidência o contrário. A lógica 
dos números é evidente de si mesma. 

V - DO AÇÚCAR 
(Continuação) 

Comprometi-me a demonstrar por partes o progresso da produção do açú
car, cujo aumento apresentei comparando entre si duas épocas distintas, uma 
anterior e outra posterior à cessação do nefando comércio de importação dos 
escravos africanos; vou cumprir minha promessa, produzindo os dados estatís
ticos oficiais da nossa exportação; antes, porém, farei algumas considerações 
em ordem a provar as proposições que avancei sôbre o abandono que fizeram 
alguns lavradores da cultura da cana e fabricação do açúcar na província do 
Rio de Janeiro, e nas que com ela confinam, e isto porque pretendo, e tenho por 
hábito não avançar uma única proposição da qual não deduza as provas, e muito 
principalmente agora que estou sustentando uma tese contrária à opinião de 
alguns dos nossos estadistas . 

Em economia política tenho por costume estudar os fnestres em seus escri
tos, mas não jurar nas suas palavras, antes de sujeitá-las a uma acurada aná
lise comparada com as minhas próprias observações sôbre os fenômenos que 
observo em nosso país; e raríssimas vêzes deixo de reconhecer que na ciência 
econômica há mais de relativo que de princípios absolutos ; porquanto, para que 
se obtenham certos e determinados efeitos, é indispensável que concorram os 
mesmos fenômenos observados pelos escritores dessas belas teorias . Não se infira 
do que acabo de expender que eu negue regras e preceitos invariáveis na ciência 
econômica; mas êsses princípios são muito poucos. 

No Brasil, pais novo, onde a ciência agronômica está pouco vulgarizada, ou, 
melhor me expressando, onde só se tem estudado a agronomia por distração e 
não para aplicar, não pode ser mesurada a sua cultura e produção pelos mes
mos cálculos que se empregam na Inglaterra, França, Bélgica, etc . : os cálculos 
devem-se fundar nas observações colhidas em cada localidade, e fora disto 
tudo é falível. 

Na Europa as terras são preparadas e adubadas depois de escolhidas para 
as plantações a que se destinam, porém, entre nós, tôda t erra é urópria para 
a planta que nela se quer lançar; a única diferença está em escolher os altos, 
encostas ou baixadas ; porque quanto ao tamanho e preparo do terreno, é sem
pre o mesmo; consistindo êstes em fazer derrubadas a machado, destruindo as 
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árvores cortadas pelo meio do fogo: neste ponto a nossa agricultura ainda se 
acha no rp.esmo atraso que se achava quando se começaram a fazer as primeiras 
plantações no país. 

Muitos dos nossos fazendeiros possuem uma educação superior, e tendo 
viajado pela Europa viram os processos seguidos nos países que percorreram, 
mas não fazem aplicação nas suas terras dêsses processos porque entendem que 
são dispendiosos, e observam que com menor trabalho obtêm ótimos resultados 
do nosso ubérrimo solo. Desprezam os princípios da ciência, e continuam na 
rotineira vereda da destruição das matas seculares! ... 

Se não aberrarmos dêste absurdo sistema, se sistema se pode chamar -
devastar a ferro e fogo - muito breve nem mesmo haverá a madeira necessá
ria para a construção das casas, e outros misteres indispensáveis em um esta
belecimento rural. Ora, as árvores são indispensáveis ao país, sejam elas enca
radas sob que ponto de vista forem, e desaparecidas as matas , as chuvas se 
tornam mais raras, e conseguintemente as fontes secam ou pelo menos dimi
nuem; além de que as terras tornando-se arenosas nas estações de calma, 
fazem elevar mais a temperatura, ocasionando moléstias destruidoras. 

Ninguém ignora que as camadas terrenas estão como que ligadas entre si 
pelas raízes das árvores, arbustos e ervas, e que sendo estas déstruídas pelo 
machado e consumidas pelo fogo, com facilidade se desprendem as camadas 
superiores, e são carregadas pelas aluviões pluviais, do que resulta a esterili
dade do solo, além da obstrução dos álveos dos rios e entupimento de suas 
barras. 

Um distinto filósofo observador, e abalizado matemático, o senhor conse
lheiro e. Batista de Oliveira, provou em um bem elaborado escrito, como soem 
ser tôdas as obras de sua bem aparada pena, que a bela baía de Niterói, e prin
cipalmente a sua franca barra, iam diminuindo de fundo; e sem dúvida as 
causas que acabo de demonstrar devem ter concorrido em máxima parte para o 
aparecimento do fenômeno observado pelo distinto geômetra. 

Em vista de fatos tão ponderosos, não será permitido àquele que· se ocupa 
em escrever sôbre a produção agrícola reclamar a atenção dos homens consi
derados do país para um tão vandálico propósito de destruição, e pelo qual, se 
não nossas pessoas, a nossa memória será responsável à geração futura? Penso 
que me assiste o direito de reclamar despertando a atenção dos homens emi
nentes do país, b~m como a dos lavradores ilustrados, sôbre tão importante 
assunto. 

Não pretendo ostentar erudição que não possuo, quando assim me exprimo; 
mas tendo tomado o pesado encargo de escrever sôbre a produção do país, sou 
forçado a fazer as considerações que julgo indispensáveis para provar a minha 

. tese; e penso que hei de chegar às minhas conclusões, se não semeando em 
meus escritos belos trapos e flores de retórica, ao menos provando minhas 'pro-
posições na frase singela da verdade. · 

É geralmente sabido que a província de São Paulo era uma das do Império 
que mais açúcar produzia, e que o pôrto da cidade de Santos foi sempre pro
curado em maior parte pelas embarcações que se destinavam a carregar êste 
produto de nossa indústria agrícola; mas nestes últimos tempos, se a fabrica
ção do açúcar não tem diminuído naquela província, tem-se pelo menos conser
vado estacionária; e pelo que terá isto acontecido? deixariam as terras de pro
duzir a cana? terá dado alguma moléstia nesta planta? Não, nada disto tem 
acontecido; · as terras são ubérrimas, e as mais apropriadas para esta espécie de 
cultura. 

A plantação da cana e fabricação do açúcar foi abandonada por muitos 
lavradores para empregarem tôdas as suas fôrças na cultura do café, a exem
plo do que viam praticar por diversos agricultores da· província do Rio de Ja
neiro. Vou demonstrar a verdade desta proposição com os dados estatísticos 
oficiais que me fornece o relatório do presidente daquela província do ano de 1857. 

Diz o presidente da província em seu relatório - que na comarca de Guara
tinguetá foi quase que total o abandono da cultura da cana e da fabricação do 
açúcar, ao mesmo passo que a plantação dos cafezais prospera admiràvelmente: 
porquanto, tendo sido a colheita do café em 1850 de 150 000 arrôbas, em 1856 ela 
se elevou à soma de 1 250 000 arrôbas, contando-se naquele ano nesta comarca 
127 fazendas de cultivar café. 
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· No município de Vila Bela, que dantes era um dos mais abundantes em 
engenhos de fabricar açúcar, atualmente só se contam 10 pequenos estabeleci
mentos para êste fim. 

No município de Campinas, só de 1854 para cá, se tem desmontado 44 en
genhos de fabricar açúcar, para serem aplicados os braços nêles empregados 
em cultivar as lavouras de café; porém ainda assim, observa o relator dêstes fa
tos, que a produção do açúcar sàmente tinha diminuído 3,3 por cento; com 
o que se prova evidentemente que a terra naquelas localidadeii, além de ubér
rima, é a mais apropriada para a cultura da cana de açúcar, que tão inconside
radamente foi abandonada pela plantação do café. Há fatos que não se podem 
explicar satisfatàriamente, e êste é um dêles. 

Felizmente êste abandono da plantação da cana e fabricação do açúcar na 
província de São Paulo, pela exclusiva cultura do café, parece querer cessar 
para serem ensaiadas ambas as espécies. Lembra-me ter lido há pouco tempo 
num dos jornais desta côrte, que uma máquina das de nova espécie para a 
fabricação do açúcar tinha sido introduzida e montada nesta província por um 
aôastado fazendeiro dela natural: sinto não ter guardado êsse jornal para dar 
uma breve descrição dessa máquina,. bem como para citar o nome dêsse distinto 
brasileiro que assim se dedica pela prosperidade e melhoramento industrial do 
país. 

Os poucos fatos relativos à província de São Paulo, que acabei de narrar, me 
parece que provam a proposição que emiti - de que grande número de fazen
deiros tinha abandonado a cultura da cana e fabrico do açúcar pela plantação 
dos cafezais. 

Não me é possível precisar o número de fazendeiros da província do Rio de 
Janeiro que, como na de São Paulo, abandonaram a plantação da cana pela do 
café, porque a êste respeito nenhum dado estatístico possuo; mas é um fato 
tão geralmente sabido, que me parece não poderá ser contestado. 

Feitas estas breves' considerações, vou entrar na questão numérica, para 
completar o meu raciocínio com referência ao aumento da produção do açúcar 
no nosso país, e para isso apresentarei a tabela que abaixo se segue, na qual 
compreendo as exportações efetuadas nos exercícios de 1840-1841 a 1857-1858, 
cujo espaço dividi em duas épocas, uma anterior e outra posterior à cessação 
do imoral tráfico dos africanos, a fim de poder provar que a cessação dêsse co
mércio até ao presente não tem influído para a diminuição da produção do país. 

DEMONSTRAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DO AÇúCAR ANTES E DEPOIS DA 
CESSAÇÃO DO TRÁFICO DOS AFRICANOS, COMPREENDENDO OS EXERCÍ
CIOS DE 1840-1841 A 1857-1858, POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Antes da cessação do tráfico 

Exportação 

Exercícios Quantidade Valor oficial 
da exportação 

1840-1841 . . . ... . . 6 698 392 arrôbas 11 892:000$000 
1841-1842 4 817 578 " 8 373:000$000 . .. . . .. . 
1842-1843 . . ... .. . 5 209 721 9 998:000$000 
1843-1844 . . . . .... 5 682 981 10 313:000$000 
1844-1845 . .. .... . 7 476 287 14 325:000$000 
1845-1846 . . . . . . . . . 7 110 804 15 86~:000$000 

Média ........ 6 165 960 11 793:500$000 

1846-1847 ... . .... 7 098 843 14 782:000$000 
1847-1848 . ....... 7 768 309 14 121:000$000 
1848-1849 . . . .. . .. 8 305 '659 15 879:000$000 
1849-1850 . .. . . . .. 7 933 586 15 026:000$000 
1850-1851 .. .... .. 8 907 852 15 779:000$000 
1851-1852 . . ...... 7 490 099 13 488:000$000 

Média ..... . .. 7 910 726 14 845:800$000 
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1852-1853 
1853-1854 
1854-1855 
1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 

Média 

BOLETP4 OEOORAPIOO 

Depois da extinção· do tráfico 

........ 10 681 344 arrôbas 

. . . . . . . . 8 258 378 " 

........ 8 193 137 

........ 7 448 582 

........ 7 670 430 

. . . . . . . . 7 257 758 

8 251 604 

18 232:000$000 
10 356:000$000 
16 679:000$000 
18 910:000$000 
25 845:000$000 
22 705:000$000 

19 787:800$000 

Dos três sexênios compreendidos nesta demonstração, os dois primeiros são 
anteriores e o último posterior à cessação do tráfico; e procedendo-se à compa
ração entre os têrmos médios dêstes períodos, se reconhece que a produção do 
açúcar, mesmo a despeito da inversão que se tem feito, em algumas das pro
víncias do sul do Império, da sua cultura para a do café, marcha em um cons
tante progresso, como numericamente se demonstra pela seguinte comparação: 

Têrmo médio de 

COMPARAÇÃO SEXENAL 

Épocas 

1840-41 a 1845-46 
1846-47 a 1851-52 
1852-53 a 1857-58 

Quantidade 

6 165 960 ar. 
7 950 726 " 
8 251 604 " 

Valor 
exportado 
11 793:500$ 
14 845:800$ 
19 787:800$ 

Comparando-se o 2.0 sexênio com o 1.0 , se verifica que houve um aumento 
de produção de 1 784 766 arrôbas, o qual é igual a um acréscimo anual na razão 
de 3,76%; e procedendo-se à comparação do 3.0 com o 2.0 sexênio, se reconhece 
um aumento de 300 878 arrôbas, que é igual ao progresso de 3,64% no sexênio, 
ou de 50 146 arrôbas por ano. 

Quanto porém em referência ao valor exportado, verifica-se um aumento 
do têrmo médio do 3.0 sexênio comparado com o do 1.0 , na razão de 67,8%, ou 
um progresso constante anual na razão de 6;15%. 

Suponho ter provado até à evidência que o açúcar, segundo produto da 
nossa exportação, assim como o café, marcha nas vias de um constante e con
tínuo progresso, mesmo depois que cessou o tráfico dos africanos. 

VI - DO ALGODÃO 

Tehdo até agora tratado do aumento da produção do café e do açúcar, por 
serem êstes os dois principais gêneros de nossa lavoura que maior valor repre
sentam no comércio de exportação, provei, com os números extraídos das esta
tísticas oficiais, qual o seu progresso anual, antes e depois da cessação do trá
fico dos africanos, ficando assim demonstrado que estas duas espécies de nossa 
produção-agrícola seguem ainda em sua progressão crescente, não se ressentindo 
da falta de braços para sua cultura e manipulação; cumpre pois que me ocupe 
de outro não menos importante produto de nossa lavoura, qual é o algodão, que 
também muito avulta no comércio externo do Brasil. 

O algodão produz abundantemente, e sem grande cuidado, em tôdas as 
províncias do Império em que o cultivam, mas só nas que estejam situadas ao 
norte da Bahia se planta esta espécie como ramo de comércio, porquanto nas 
outras nem mesmo se cultiva o necessário para o consumo interno . 

Só da existência de três fábricas de tecidos de algodão tenho conhecimen
to, duas na província da Bahia e uma na do Rio de Janeiro: naquela província 
uma é estabelecida dentro da capital, e outra na cidade de Valença, sendo esta 
muito bem montada, e trabalhando em grande escala; e a do Rio de Janeiro é 
situada no município de Majé, e também trabalha regularmente; contudo os 
produtos destas três fábricas, ainda que bem obrados, não chegam talvez para 
o consumo de uma centésima parte de nossa P,Opulação. 
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Na província de Minas Gerais há muitos anos que se fabricam diversos 
tecidos de algodão, e alguns de superior qualidade para vestuário, de que muito 
uso fazem os naturais daquela província ; mas êsses produtos fabris não che
gam para um quinto do seu consumo interno . Também na província do Rio 
Grande do Sul, no distrito de Mostardas, se fabricam belos tecidos de algodão, 
como sejam toalhas e colchas artisticamente executadas; contudo são mui toscos 
os teares empregados nesse trabalho, e mesmo em pequena quantidade. 

As províncias de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Pará são as 
principais na cultura do algodão como gênero de comércio, e que, por assim me 
exprimir, servem para determinar ,o progresso ou decrescimento dêste ramo de 
cultura no país . 

Anteriormente, ao ano de 1800, era o algodão de Pernambuco o mais esti
mado nas fábricas de Inglajerra, não só pela sua qualidade, finura e fortaleza 
de seus fios, como principalmente pelo lustro e brilho que possuía; êstes predi
cados lhe davam muito merecimento, e um valor superior a todos os algodões 
importados na Europa; e conquanto fôssem tais qualidades dignas do maior 
aprêço, concorreram indiretamente para o descrédito dêste nosso produto; por
que a avidez do ganho fêz com que só se atendesse à quantidade na produção, 
desprezando-se a principal condição da qualidade ; e o resultado final foi cair 
em descrédito êste importante produto de nossa lavoura, perdendo no seu valor, 
e deixando de ser procurado de preferência nos mercados de seu consumo . 

A maior parte dos produtores e exportadores, observando a aceitação que 
tinha na Europa o algodão de Pernambuco, começaram por misturar as suas 
diversas qualidades com a superior, assim falsificando a espécie mais estimada; 
e mesmo até de envôlta com as várias qualidades, misturavam algo.dão dani
ficado, pensando que com as grandes remessas recolheriam lucros fabulosos; 
mas não refletiam que, assim procedendo, iam desconceituar um produto tão 
bem reputado; e o que. sobretudo admira é que os mesmos a quem mais cum
pria sustentar o crédito do algodão, fôssem os que procediam de forma a desa
creditar a sua espécie, e por conseqüência êste ramo de comércio . .. 

No Correio Brasiliense, periódico escrito em Londres sob a direção de um 
distinto riograndense, foi lúcida e magistralmente combatido êsse crasso êrro; 
bem como aconselhava os meios que se deviam empregar para limpar e preparar 
o algodão, a fim de o tornar a reabilitar na estima de que gozava anteriormente 
à sua fraudulenta falsificação pelos exportadores; infelizmente os esforços em
pregados por aquêle distinto e patriótico escritor foram a voz clamando no de
serto -; nenhum dos meios por êle indicados foi aceito e pôsto em prática, e 
o algodão de Pernambuco não pôde mais re11.dquirir a reputação de que tinha 
gozado nos mercados europeus. Como esta, muitas outras indústrias do nosso 
país têm sido depreciadas e até mesmo sacrificadas pela ignorância e avareza 
dos especuladores, que circunscrevem seus cálculos de ganho só ao presente; 
assim foi depreciado o nosso anil, a cochonilha, etc . .. 

Se porém o algodão produzido no Brasil não goza atualmente de primazia 
sôbre o dos Estados Unidos da América e outras procedências, é contudo estimado 
como um dos melhores que concorrem aos mercados europeus; e o seu valor 
venal paga superabundantemente ao produtor, bem corno ao negociante que o 
exporta . 

Mais algumas considerações poderia fazer sôbre a produção do algodão, 
antes de entrar no desenvolvimento das demonstrações numéricas da estatística, 
para provar o aumento que tem tido a sua cultura; mas sou forçado a restrin
gir minhas idéias a êste respeito para esclarecer algumas proposições que emiti 
no capítulo anterior, visto que não desejo que minhas enunciações sejam tomadas 
em absoluto, pelo que sempre as faço acompanhar dos fatos probatórios. 

Disse no capítulo antecedente - que em economia política tenho por cos
tume estudar os mestres nos seus escritos; porém não jurar nas suas palavras, 
sem que primeiramente sujeite seus princípios à análise comparada com os fa
tos observados no país . - Pois bem: vou dar as razões que tenho para assim 
proceder . 

Diversas medidas econômicas têm sido postas em prática no país nestes 
últimos tempos, sem que delas se tenha colhido um resultado satisfatório; entre 
outras aí estão para o provar as instituições bancárias. Muíto se tem dito e 
feito, porém o que se tem observado quanto a melhoramento?! A certeza de 
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que em cada país há especialidades locais inerentes às suas indústrias e comér
cio, que não podem ser desprezadas quando se quiser dar-lhes maior desenvol
vimento por intermédio do crédito. 

Ainda em setembro de 1858, querendo o govêrno imperial minorar os males 
que flagelam o povo, originados pela carestia dos gêneros alimentícios, fêz 
baixar um decreto reduzindo os direitos de consumo de alguns artigos desta es
pécie; mas nenhum resultado se tem obtido de tal medida. Entre outros gê
neros favorecidos acha-se a farinha de trigo, da qual de 30 foram reduzidos a 
5% os· direitos de sua importação, porém nem assim ela baixou de preço no mer
cado, nem o pão aumentou em tamanho! ... 

Quem há que ignore que os direitos e despesas são computados pelos nego
ciantes nos preços das vendas de suas mercadorias, e conseguintemente que 
quanto menores forem as taxas e despesas, tanto menos devem custar as · mer
cadorias a elas sujeitas? Mas porque, baixando-se os direitos de consumo da 
farinha de trigo, do bacalhau e da carne-sêca do Rio da Prata, êstes objetos . 
não têm acompanhado . aquela lei econômica?! Quanto a mim, isto procede, 
além de outras causas, das razões gue passo a expor em brevíssimas palavras. 

Os tributos têm . um limite que não pode ser ultrapassado impunemente, 
sem grande prejuízo do comércio e dos consumidores; conseguintemente os di
reitos excessivos, danando a produção e o comércio, diminuem o consumo. dos 
objetos excessivamente tributados; mas neste caso não se achavam a farinha, o 
bacalhau e o charque do Rio da Prata: portanto quem lucrou com a redução 
dos direitos de importação dêstes artigos foram os produtores e importadores, 
e não os consumidores do país. No meu entender é esta uma das causas que 
concorrem para a conservação da alta de preços dêstes três artigos, e as outras 
que com esta se juntam são latentes, porém constantes, e se acham simboli
zadas pelo novo cavalo de Tróia de que já falei, e do qual pretendo tratar de
pois de ter demonstrado ·o acréscimo da produção dos principais gêneros de 
nossa exportação . . 

Assim cu_mprido o dever que me impus de produzir as razões em que se fun
dam as minhas proposições, vou entrar na questão dos algarismos, a fim de 
provar por forma incontestável que a cultura e colheita do algodão marcham 
até o presente nas vias de um constante e contínuo progresso, mesmo depois 
que cessou o imoral tráfico da escravatura africana .. 

Para ser coerente com o sistema que adotei neste escrito, sàmente apresen-
. tarei neste capítulo o resultado da comparação da média exportação do qüin
qüênio de 1839 a 1844 com a do qüinqüênio de 1852 a 1857, sendo aquela época 
anterior e esta posterior à cessação do tráfico, reservando-me para no seguinte 
desenvolver esta demonstração por anos, bem como tratar de outros pontos que 
por brevidade omito. 

DEMONSTRAÇÃO DO ALGODÃO EXPORTADO NOS QüINQüÊNIOS DE 1839-1844 
E 1852-1857, COMPARADOS ENTRE SI PELOS SEUS TÊRMOS MÉDIOS 

EM QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Épocas 
Têrmo médio do (1839-1844) .... .. . . 
qüinqüênio de (1852-1857) ... . . .. . . . 

Aumento de produção . . . . . .... .. .. . . 

Quantidade 
705 768 arrôbas 
958 182 

252 414 

Preço 
médio 
5$162 
5$760 

$598 

Valor 
exportado 
3 646:040$ 
5 518:850$ 

1 872:810$ 

Prova-se desta demonstração que houve um aumento de produção na razão 
de 35,8% , e que o preço do algodão se elevou por arrôba na razão de 11,5%; ha
vendo um acréscimo de valor no total exportado na razão de 51,36%. 

VII - DO ALGODÃO 
(Continuação) 

Para completar a minha demonstração sôbre o aumento da produção do 
algodão, de que acabei de tratar, e bem assim para melhor desenvolver as 
proposições que emiti no capítulo findo, . vou fazer mais algumas breves consi
derações, nas quais não me alongarei para não fastidiar aquêles que tiverem 
tido a bondade de acompanhar-me nesta demonstração sôbre uma tão árida 
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questão, que, conquanto a julgue interessante para o pais, não desconheço· ser 
fastidiosa, porque nada contém de amenidades . 

Tenho constantemente profligado o bárbaro sistema de destruir a ferro e 
fogo as matas seculares para abrir-se espaço às lavouras, e não cessarei de .. 
bradar que um tal processo nos conduz em rápido marchar para um abismo 
de males insondáveis, dos quais esboçarei os mais visíveis em tôsco e singelo 
quadro. 

A frondosa vegetação que se descobre por todo o nosso vasto país é a mais 
evidente prova da fôrça nutriente do solo brasileiro; mas, lançadas por terra 
essas árvores colossais, e aplicando-se-lhes o fogo para destruí-las, carboniza-se 
a crosta superior da terra, e os sais fertilizantes contidos nas camadas supe- • 
riores do humo se alteram e o esterilizam, e conquanto as cinzas resultantes das 
árvores queimadas e o seu carvão supram de alguma forma os sais decompostos, 
êstes resíduos não se concentram no humo, e ficam na superfície da terra, desa
parecendo com as aluviões pluviais; e em último resultado aparece a esterili
dade do solo, porque não é revolvido pelo arado; de sorte que as partes nutrien
tes e fertilizantes da vegetação ficam inativas e concentradas nas camadas 
inferiores do solo. 

Às terras assim esterilizadas pela ação do fogo chamam os nossos lavra
dores - terras cansadas - como se por ventura a terra se cansasse de espargir 
os seus· inesgotáveis frutos àqueles que perseverantes lhe rasgam o seio, e a 
regam com o suor do trabalho metódico e sistemático . A terra jamais cansa: 
é esta uma verdade demonstrada pela ciência, e que não admite i;i. menor con
testação. 

A Inglaterra, a França, a Alemanha e outras partes da velha Europa pro:... 
duzem hoje muito mais, e melhor do que produziam as suas terras nos tempos 
primitivos dos Bretões, Galos, Germanos, etc. Se a terra cansasse, a Asia e a 
Europa seriam hoje desertas, e não sustentariam tantos milhões de habitantes. 
Contudo, é bem verdade que hoje nós fazemos no Brasil o mesmo que pratica
vam aquêles povos na sua infância e antes de receberem a civilização dos séculos, 
mas nem por isso deixamos de ser censuráveis, porque o seu exemplo e a ciência 
temos para nos conduzir no caminho da verdade . · 

Um não menor mal resulta para o país da destruição das matas, qual é a 
raridade das chuvas e a diminuição ·do fundo dos rios com a obstrução de suas 
barras, bem como a extinção dos mananciais das águas potáveis, como disse 
no capítulo antecedente; e porque desejo apresentar os fatos probatórios de 
minhas proposições, citarei alguns dos muitos de que tenho notícia. 

Lançando-se um rápido olhar para os contornos da baia de Niterói, se verá 
que a maior parte dos rios que nela deságuam vão-se obstruindo a olhos vistos: 
sirva para provar esta verdade o rio Macacu, Guapimirim e o Iguaçu, que já 
tiveram muito maior profundidade nos seus ·1eitos e nas suas barras, estando 
estas quase que completamente obstruídas por bancos de areia, que de certo 
não foram ali depositar-se impelidas pelas correntes do mar, mas indisputàvel
mente foram trazidas pelas aluviões pluviais dessas roças feitas pelo ferro e 
fogo, e _depois abandonadas, cujas terras desligadas do solo pelo apodrecimento 
das raízes, fàcilmente rolaram com o turbilhão das i_guas. 

No rio Paraíba do Sul, nas proximidades de sua fo~, têm-se formado diversas 
ilhas, que ainda havia 20 anos eram simples coroas de areias aglomeradas nesses 
lugares pelas caudalosas correntes nas épocas das chuvas; e algumas dessas ilhas 
tal crescimento têm tido nestes últimos tempos, que já foram requeridas por 
aforamento pelos fazendeiros possuidores das margens do rio, entre as quais 
elas medeiam. íl:stes fatos são dignos de serem estudados em sua origem e 
efeitos . 

Em referência à diminuição das chuvas, é fato observado na província do 
Rio de Janeiro que de vinte e cinco anos a esta parte as chuvas têm-se tornado 
mais raras em tôdas as estações do ano; bem como que as fontes de água cor
rente são atualmente menos abundantes, mesmo aquelas que abastecem os cha
farizes da côrte; e se bem que eu não possua nenhumas observações higromé
tricas e pluviométricas daqueles tempos para comparar com as do presente, 
devo aceitar a opinião dos homens práticos da província; bem como, mesmo 
sem ter observações termométricas comparadas, sou propenso a crer que a 
temperatura nestes últimos tempos tem tido maior elevação; e penso que a cau
sa primordial dêstes .fenômenos meteorológicos é a destruição das matas se-
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culares com o fim de abrir espaço para as roças, que dentro em pouco tempo 
são abandonadas por estéreis. 

Os meus amigos os Drs. Capanema e Oliveira, lentes da Escola Central de 
Matemática, calcularam em 1854 a quantidade de água contida em um rio da 
serra da Estrêla, que serve .para fazer mover as máquinas da fábrica de pólvora, 
e nêle acharam a suficiente para aquêle fim. Em 1858 o Dr. Oliveira achan
do-se dirigindo aquêle estabelecimento nacional, reconheceu, por nova obser
vação, que a água do rio tinha diminuído de mais de um têrço; e isto porque 
tinham destruído as matas que bordavam suas margens, para nesses lugares 
fazerem plantações de capim; eis um fato que prova a minha asserção. 

Citarei mais a observação de um distinto oficial de nossa Marínha de 
Guerra, que se tem dedicado às observações meteorológicas com muito apro
veitamento: narrou-me êste amigo, por ocasião de tratarmos dêste assunto, 
que na Ilha Grande êle tinha as provas palpáveis da verdade de mínha pro
posição; porquanto, ali havia observado que fontes abundantes de águas cor
rentes, ainda há bem poucos anos, hoje, ou estão completamente extintas, ou 
sómente manando tênues fios de água; e afirma que isto se observa em mais 
de uma fonte na enseada de Abraão; acontecendo êste fenômeno depois que 
aquela ilha vai sendo despida do seu frondoso arvoredo, pelo braço armado de 
- ferro e fogo - que são os inimigos implacáveis das florestas do Brasil. 

Tendo assim dado, senão cabalmente, ao menos o mais breve que me foi 
possível, a razão de minhas opiniões emitidas no decurso dêste escrito, vou 
continuar na demonstração do progresso e cultura do algodão no país, a fim 
de que também sôbre êste gênero fique demonstrado até à evidência o seu 
progresso, mesmo depois de extinto o tráfico dos africanos. Para chegar às 
minhas conclusões ainda me basearei nos dados que apresentam as estatísticas 
oficiais. 

No capítulo anterior demonstrei por meio da comparação estabelecida entre 
os têrmos médios das exportações dos qüinqüênios de 1839 a 1844 e 1852 a 1857, 
que a cultura e produção do algodão tinha tido um aumento na razão de 35,8%, 
bem como que o seu valor total exportado se tinha elevado no último período 
na razão de 51,36%; agora pâra firmar estas conclusões vou comparar as expor
tações do algodão relativas aos exercícios de 1840-1841 até 1857-1858, cujo espaço 
de tempo compreende dezoito anos. • 

Esta nova demonstração compreende duas épocas distintas, uma anterior 
e outra posterior à cessação do tráfico da escravatura; mas unindo-as em uma 
só, a subdivido em três períodos sexenais, sendo dois relativos à primeira, e o 
último à segunda divisão, a fim de poder estabelecer as minhas comparações, 
bem como o aumento e progresso da cultura do algodão, antes e ao depois de 
cessado o tráfico da escrava~ura . 

Assim estabelecidas as bases do meu cálculo, vou produzir os dados esta
tísticos sem fazer mais reflexões, porque a lógica dos números é mais convin
cente que a eloqüência dos Cíceros antigos e modernos. 

DEMONSTRAÇAO DO ALGODAO EXPORTADO NOS TR~S SEX~NIOS DECOR
RIDOS DE 1840-1841 A ~57-1858, SENDO OS DOIS PRIMEIROS ANTERIORES 

E O úLTIMO POSTERIOR A CESSAÇAO DO TRAFICO DA ESCRAVATURA 

Época anterior à cessação do tráfico 

1840-1841 a 1851-1852 

Exercícios Quantidade Valor 
exportado 

1840-1841 . . .. .. .. 691 872 arrôbas 3 920:000$000 
1841-1842 639 580 " 3 224:000$000 . .. . . . .. 
1842-1843 ... . ... . 685 149 3 452:000$000 
1843-1844 ... . .... 814 255 3 650:000$000 
1844-1845 ... . .. . . 826 445 3 277:000$000 
1845-1846 . . .. .... 645. 346 2 912:000$000 

Média .... . . . . 717 107 3 405:800$000 
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1846-1847 608 890 " 3 152:000$000 ..... ... . 1847-1848 639 288 ,, 3 588:000$000 . ....... 
1848-1849 854 829 " 3 490:000$000 .. . . ... . 
1849-1850 . ....... 1 109 313 5 679:000$000 
1850-1851 883 440 " 5 696:000$000' ...... .. 
1851-1852 898 249 " 4 288:000$000 . ...... . 

Média ..... 832 334 4 315:500$000 

Depois de extinto o tráfico 

1852-1853 ... ..... 997 908 arrôbas 5 094:000$000 
1853-1854 892 273 " 4 902:000$000 ........ 
1854-1855 877 177 " 4 686:000$000 ....... . 
1855-1856 .. ...... 1 024 801 5 635:000$000 
1856-1857 . ....... 1 088 025 6 990:000$000 
1857-1858 . ....... 1 008 680 6 623:000$000 

Média 981 477 " 5 656:000$000 ..... .. . 

Procedendo-se à comparação das exportações médias dos três sexênios acima 
descritos, se obtêm. os vantajosos resultados de um constante progresso da cul
tura e colheita do algodão, como passo a demonstrar numericamente, assim com
pletando o meu raciocínio 

COMPARAÇÃO DOS TÊRMOS MÉDIOS SEXENAIS COMPARADOS ENTRE SI, 
PARA DEMONSTRAR O PROGRESSO DO ALGODÃO 

Têrmos médios 

.Do l.º sexênio .... . ....... . ........ . 717 107 arrôbas 
Do 2.0 dito ........................ . 832 334 " 
Do 3.0 dito . .... . ...... . ...... . ... . . 981 477 

Comparação em arrôbas e por centos 

O 2.0 mais que o l.º .... . .. . 
O 3.0 mais que o 2.0 •••••••• 

115 227 ~rrôbas 
149 143 " 

O 3.0 mais que o l.º ....... . 264 370 

ou 16,07 % 
ou 17,96% 
ou 34,03% 

E procedendo-se à comparação dos valores totais das exportações médias se
xenais, se observa que o 2.0 sexênio exportou maior valor que o 1.0 na razão 
de 21,15 por cento; e o 3.0 sexênio mais que o segundo na razão de 31,15 por 
cento; e conseguintemente o 3.º sexênio realizou mais que o l.º um valor de 
exportação na razão de 52,3 por cento . 

Desta forma me parece que tenho demonstrado a certeza do meu primeiro 
cálculo, bem .como provado até à evidência que a cultura e produção do algo
dão segue nas vias de um constante e não interrompido progresso . 

VIII - DO FUMO 

Tenho até agora tratado da produção do café, açúcar e algodão, e me pa
rece ter satisfatoriamente provado que êstes três principais produtos de nossa 
Indústria agrícola marcham nas vias de um constante progresso, sem que a 
sua cultura se tenha ressentido da falta de braços, como se pretende propaliµo 
por entre a nossa população, dando-se como causa a cessação do tráfico dé)s 
africanos. 

Ninguém que conheça o nosso sistema de lavoura poderá negar que o café 
e o açúcar são os dois gêneros de cultura do país que dependem do emprêgo 
de maior número de braços, não só para as plantações e capinas, como princi
palmente para as colheitas e preparas indispensáveis do café, e fabricação do 
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açúcar. Se, pois, eu tenho demonstrado concludentemente que êstes dois pro
dutos de nossa,. agricultura ainda hoje, que são decorridos mais de oito anos 
depois da extinção do tráfico, continuam na sua marcha pro~ressiva crescente, 
é claro que não há falta de braços no país que se possam ocupar na lavoura. 

Também já pela mesma forma demonstrei que o algodão, terceiro produto 
da nossa lavoura, acompanhava o progresso do café e açúcar, de sorte que bem 
poderia dar por demonstrada a minha tese - que a produção do país marcha 
em progresso, mesmo depois da extinção do tráfico da escravatura africana -
mas como penso que em questões desta ordem quanto mais forem as provas produ
zidas, tanto melhor se reconhecem e apreciam os fatos existentes, cujas causas 
claras ou latentes os põem em ação, vou por isso ainda demonstrar o cresci
mento que têm tido mais alguns outros produtos do país, que em maior escala 
concorrem para alimentar o nosso comércio de exportação, para só ao depois 
de reunidos todos êsses elementos estatísticos poder entrar na apreciação das 

. causas que têm dado origem à carestia dos gêneros alimentícios, que se observa 
exercendo uma destruidora pressão sôbre a população brasileira . 

Não cessarei de repetir que, por maiores esforços que faça para desviar a re
produção de idéias dêste' meu árido trabalho, não o posso conseguir, porque por 
tal forma elas se acham ligadas entre si, que sem o querer se repetem a todo 
momento, assim tornando algum tanto monótonos meus argumentos; consola-me 
porém a lembrança de que estou escrevendo, não com o fim de mostrar erudição, 
mas tão somente com o de apresentar reunidos os fatos estatísticos existentes, 
que têm passado despercebidos até agora por se acharem dispersos em vários 
documentos oficiais pouco lidos no país. 

O fumo ou tabaco é um dos mais importantes gêneros de·nossa lavoura, e 
desde muito tempo assim foi considerado peia antiga metrópole e pelos nossos 
estadistas, tanto que, feita a independência em 1822, escolheram para figurar 
no emblema das armas imperiais do Brasil um ramo de fumo e outro de café, 
destarte simbolizando as duas principais fontes da riqueza agrícola do Estado. 

Observando-se a ordem por valores em que são descritos os produtos nacio
nais que mais concorrem para a alimentação do nosso comércio externo, se 
verificará que o fumo ocupa o quarto lugar na escala dos mapas estatisticos 
das exportações do Império porquanto representa atualmente um valor médio 
anual de 5 000: 000$ compreendendo-se nesta soma não só o fumo em fôlhas e 
em corda, como o preparado em tabaco de pó, charutos e cigarros. Devo, po
rém, observar que anteriormente ao exercício de 1851-1852, isto é, no tempo em 
que era tolerado o tráfico da escravatura africana, o valor do fumo exportado 
nunca se elevou acima de 1 850:000$000, havendo por conseqüência aumentado 
o seu valor nos últimos anos ·na razão de 37%, ou 1 150:000$000 por ano, têrmo 
médio. 

A maior parte das províncias do Império produzem o fumo, ou antes esta 
erva vegeta perfeitamente em tôdas as localidades do Brasil em que a querem 
cultivar. As províncias, porém, que plantam o fumo como gênero de comércio 
são poucas, sendo que aquelas que o exportam em grande escala são a da Bahia, 
Rio de Janeiro e São Paulo; cumprindo atender-se a que a máxima parte do fumo 
exportado pelo Rio de Janeiro é produzido na província de Minas Gerais, e quase 
que exclusivamente preparado em corda, sendo o melhor em qualidade que se 
conhece, principalmente o que é fabricado em Baependi. 

O fumo brasileiro é excelente, e em cousa alguma cede na qualidade ao 
superior· fumo da Virgínia e Maryland, mas não pode ainda competir com o fumo 
daquelas procedências nos mercados em que com o delas concorre por não ser 
tão bem preparado; contudo, essa diferença seria fácil fazer desaparecer se os 
nossos lavradores quisessem prestar mais um pouco de atenção e cuidado, não 
só na sua colheita, como na seca das fôlhas e seu acondicionamento em fardos 
ou mangotes. 

Para que o fumo conserve tôdas as suas apreciáveis qualidades, se requer 
que seja colhido no estado de perfeita maturidade, e que as suas fôlhas sejam es
tendidas a secar de forma que não fiquem aglomeradas umas sôbre as outras, 
visto que secadas em montes, além de mais se confrangirem, as do centro ficam 
verdoengas, e depois de enfardadas danificam as outras, comunicando-lhes um 
gôsto acre e cheiro desagradável, bem como uma côr denegrida, assim per
dendo muito as suas propriedades narcóticas, e mesmo em maciez e flexibili
dade, que são qualidades essenciais e muito apreciáveis na fabricação dos 
charutos. 
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Colhido o fumo no estado de perfeita maturidade e secadas conveniente
mente, as suas fôlhas se tornam de uma côr alourada, aromáticas e macias, e. 
com facilidade se prestam a serem enroladas. Procedam os plantadores do flimo 
aos indispensáveis cuidados na colheita e preparo desta planta, que ainda mes
mo fabricando menor quantidade de fumo obterão muito maiores vantagens, 
visto que o valor dêste nosso produto subirá na razão direta do seu melhor pre
paro, que é só do que carece para ser o melhor do mundo. 

O fumo preparado em corda, na província de Minas Gerais, é, na opinião 
dos apreciadores, o melhor que se conhece para fazer cigarros, e mesmo para 
torrar e fazer o tabaco de pó; e quer nesta ou naquela forma tem uma grande 
extração no mercado, e principalmente para as repúblicas da América do Sul. 

Muito poucas, ou quase nenhumas notícias posso dar sôbre a introdução 
da cultura do fumo no Brasil; somente de Antonil, no seu tratado da Cultura 
e Opulência do Brasil, se colhe que o fumo começou a ser cultivado no país na 
província da Bahia em princípio do século XVI, e que já em 1711, época em que 
êle escrevia a sua obra, se exportavam daquela província para Portugal anual
mente 220 000 arrôbas de fumo, ou 27 500 rolos, no valor de 344: 650$000, sendo 
200 000 arrôbas da cultura própria da Bahia, e 20 000 arrôbas das Alagoas. 

Tendo assim esboçado êstes ligeiros traços sôbre a cultura do fumo no 
Brasil, vou tratar do aumento da sua produção, servindo-me para demonstrá-la 
dos dados que me fornece a estatística oficial, e comparando entre si duas épo
cas, uma anterior e outra posterior à cessação do tráfico dos africanos. 

Para ser coerente com o sistema que adotei neste opúsculo, somente tratarei 
neste capítulo de demonstrar o progresso da exportação do fumo, realizado no 
espaço decorrido de 1839 a 1857, tomando para êsse fim os têrmos médios de 
suas épocas qüinqüenais, sendo a primeira a que e<ompõe os exercícios de 1839 
a 1844, e a segunda os de 1852 a 1857, e comparando as exportações médias en
tre si, terminarei o presente capítulo, reservando-me para no seguinte fazer 
mais algumas considerações sôbre êste objeto. 

TÉRMO MÉDIO DO FUMO EXPORTADO NO QüINQüÉNIO DE 1839 A 1844, 
COMPARADO COM O TÉRMO MÉDIO DO QüINQültNIO DE 1852 A 1857, POR 

SUAS QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Quantidade Preço Valor 
Épocas de arrôbas médio exportado 

De 1839 a 1844 . .. ..... . 301 247 2$493 751:010$000 
De 1852 a 1857 . .. .... . . 570 568 3$790 2 162:200$000 

Maior produção . . . . . . . . 269 321 1$297 1 411: 190$000 

Desta comparação reconhece-se que no último qüinqüênio a produção do 
fumo exportado, em fôlhas e em corda, foi muito superior à do primeiro período 
qüinqüenal, sendo êsse aumento realizado, quanto à quantidade exportada, na 
razão de 89,47 por cento; em referência ao preço da arrôba, elevou-se êste na 
razão de 52 por cento; verificando-se um excesso em réis, no total do valor ex
portado na razão de 137,9 por cento. 

Ora, um resultado dêstes me parece que, de forma aiguma ,que fôr encarado, 
pode indicar diminuição de produção; e porque o aumento de produção de
monstrado pertence à época em que se achava extinto o tráfico dos africa
nos, devo concluir que ainda até o presente a nossa lavoura não se ressente 
da falta dos braços que nos eram trazidos das costas da Africa . 

Tendo tratado da produção do fumo, demonstrei que êste produto de nossa 
agricultura também marchava nas vias do progresso, acompanhando assim o 
aumento que tem tido nestes últimos anos a cultura do café, da cana de açú
car e do algodão ; e porque somente me ocupei da comparação das exportações 
médias de duas épocas que distam entre si doze anos, bem como nessa compa
ração só compreendi o fumo em fôlhas e em corda, sem nada dizer com re
lação ao rapé e charutos, que muito avultam em valor, vou agora demonstrar 
que o progresso que apresentei foi constante nos anos decorridos de 1840 a 1858, 

B. G. -2 
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só experimentando algumas p"assagelras alterações naqueles em que mal corre
ram as estações, bem como tratarei de mais outros produtos fabricados do fumo. 

• Com a comparação dos têrmos médios das exportações efetuadas nos qüin
qüênios de 1839 a 1845, e de 1852 a 1858 provei que o fumo em fôlhas e em 
corda apresentava um progresso médio anual na razão de 7,45%, e direi que 
êsse aumento apresentaria maior porcentagem, se me fôsse possível coligir as 
remessas feitas das províncias produtoras para as consumidoras naqueles qüin
qüênios; porquanto, tenho plena convicção de que o consumo dêste gênero tem 
muito aumentado no país nos últimos tempos. 

O aumento do consumo interno do fumo é incontestável, e êste procede não 
só do acréscimo da nossa população, como da maior generalização que vai tendo 
o uso do tabaco e de fumar; é hoje em dia bem rara a pessoa que não faça 
uso do fumo . As fábricas de rapé e tabaco, e principalmente as de charutos, 
têm-se multiplicado muito nestes últimos anos; ainda em 1850 não excediam 
de 100 as fábricas de charutos, e segundo a estatística comercial de 1858-1859 
elas se elevavam naquele exercício a 305, tendo assim triplicado no curto espaço 
de nove anos; e como observo que a exportação de seus produtos não tem acom
panhado na mesma razão aquêle aumento de fábricas,. concluo que o consumo 
interno dêste gênero é atualmente muito superior ao que se fazia em 1850. 

Os charutos mais apreciados pelos fumadores são os fabricados em Ha
vana, contudo os bons charutos da Bahia se confundem com os daquela pro
cedência, e talvez mesmo lhes fôssem superiores se com colheita e preparo das 
fôlhas do nosso fumo se despendesse mais algum trabalho, do qual muito melhor 
resultado obteria o produtor no preço das vendas que efetuasse. 

Ainda importamos fumo da Virgínia e de Maryland, porém em pequenas 
porções, e êsse mesmo deixaríamos de importar se, como disse no capitulo ante
rior, se colhesse o nosso fumo no estado de perfeita maturidaéie, e na seca de 
suas fôlhas se tivesse mais cuidado, bem como no seu acondicionamento; por
que o fumo brasileiro possui tôdas as qualidades apreciáveis que contêm os mais 
superiores fumos conhecidos, e o fabricado em corda na província de Minas 
Gerais não tem outro que o exceda em qualidade . 

A maior quantidade de fumo em fôlha que exportamos é pela província da 
Bahia, o qual goza de muita estima nas praças da Europa, para onde é navegado; 
mas infelizmente já os consumidores se queixam, e com razão, das fraudes que 
se vão introduzindo nas remessas dêste importante produto; e contra tais frau
des por mais de uma vez têm representado os nossos cônsules na Europa . 

Não há muitos anos que foram apreendidos na cidade da Bahia cinqüenta 
e tantos fardos de fumo em fôlhas que se pretendiam despachar para a Europa, 
os quais sendo examinados pelos empregados fiscais , verificaram conterem-se 
nesses fardos, além de muito fumo deteriorado e em migalhas, matérias estra
nhas, como piaçava, etc. ! ! ! ! Admira que alguns exportadores assim procedam, e 
concorram para o descrédito dos próprios gêneros em que negociam! . .. 

Parece que um mau fado nos persegue: muitas indústrias do país têm sido 
sacrificadas pela avareza e má fé, e desapareceram dentre os produtos de nossa 
exportação pelo descrédito em que caíram . Assim se extinguiu o importante 
comércio da cochonilha e do anil, porque chegava a fraude ao ponto de mistu
rar com a cochonilha a farinha de mandioca! 

O conselheiro Câmara assevera que a planta do anil é agreste no país, mas 
atualmente ninguém mais trata de preparar um produto tão importante para 
a tinturaria, e que noutros tempos figurava em não pequena escala entre os 
gêneros de nossa exportação. 

O govêrno imperial, sempre solicito em proteger as indústrias e o comércio 
nacional, tem tomado as convenientes providências em ordem, senão a extin
guir1 de todo a fraude que se tem dado nas remessas de fumo em fôlhas, ao 
menos fazendo com que ela diminua consideràvelmente; e isto de alguma forma 
tem contribuído para que o crédito dêste importante produto de nossa lavoura 
se vá restabelecendo. É contudo bem censurável que se precise da intervenção 
do govêrno para obstar aquilo que o mesmo crédito do produtor e exportador 
mais que ninguém devia evitar . 

Existem atualmente no Brasil nove fábricas de rapé e seis de tabaco de pó, 
que trabalham em grande escala. O rapé fabricado na cidade da Bahia e nesta 
côrte, goza de boa reputação entre os apreciadores, mas ainda não chega a 
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igualar ao rapé denominado - Princesa de Lisboa -, se bem que há quem 
sustente que o rapé da Bahia, quando viajado, é igual, e mesmo superior, ao 
de Lisboa. 

A exportação anual do rapé nacional regula por 15 000 libras, representando 
um valor de 15:000$, conquanto a porção fabricada seja superior a 500 000 li
bras, que são quase tôdas consumidas no país. 

Os charutos e alguns poucos cigarros, exportados desde 1840-1841 até 1857-
-1858, são os que constam da demonstração que se segue: 

1840-1841 
1841-1842 
1842-1843 
1843-1844 
1844-1845 
1845-1846 

Média 

1846-1847 
1847-1848 
1848-1849 
1849-1850 
1850-1851 
1851-1852 

Média 

1852-1853 
1853-1854 
1854-1855 
1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 

Média 

2:632$550 
3:519$380 
1:870$930 
2:301$870 
2:388$240 
3:287$000 

2:666$650 

2:090$170 
3:453$600 
4:425$690 
6:127$480 
5:701$700 
5:605$000 

4:567$270 

3:439$890 
3:614$330 
5:658$500 
5:703$140 
6:830$190 
6:314$820 

5:261$910 

Desta demonstração resulta conhecer-se que esta indústria vai em cons
tante aumento no país, visto que, comparando-se o têrmo médio do 2.º com o 
do 1.0 sexênio, se reconhece uma maior exportação de 1 900 620 charutos, e da 
comparação do têrmo médio do 3.0 com o do 2.0 sexênio, que houve um acrés
cimo de 694 640 charutos; havendo quase que duplicado no terceiro período: 
assim como se observa que o valor médio do 1.0 sexênio foi de 17:200$, do 2.0 

de 29:600$, e do 3.0 de 34:400$; conseguintemente duplicado em valor no último 
sexênio. 

É bem digno de atender-se a transmutação que se tem operado nesta côrte 
nos trabalhos das fábricas de charutos, das quais ainda nãp havia muitos anos 
eram todos os operários escravos, sendo atualmente em sua máxima parte livres. 
As diversas fábricas de charutos existentes nesta côrte empregam para cima de 
2 000 meninos e moços açorianos, e muito poucos escravos; pode-se dizer que 
esta indústria já não depende dos braços escravos, porque na sua quase totali
dade é exercida por gente livre. 

Assim como as fábricas de charutos operaram uma tão rápida transição sem 
se sentir, porque as outras indústrias não se irão também insensivelmente liber
tando do trabalho escravo sem grande abalo social? O tempo há de resolver 
esta importante questão, a qual os incrédulos não julgam realizável sem um 
cataclismo social. 

Feitas estas breves considerações sôbre diversos produtos do fumo do país, 
passarei à demonstração das exportações anuais efetuadas nos exercícios de 
1840-1841 até 1857-1858, a fim de poder provar o cálculo que apresentei no meu 
anterior artigo. 
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A demonstração que vou apresentar compreende 18 exercícios, divididos em 
três períodos sexenais, dos quais os dois primeiros são anteriores, e o último 
posterior à cessação do nefando tráfico da escravatura africana, a fim de bem 
se poder apreciar o progresso da produção em uma e outra época. 

DEMONSTRAÇAO DO FUMO EM FôLHAS E CORDA EXPORTADO NOS EXER
CíCIOS DE 1840-1841 ATÉ 1857-1858, DIVIDIDOS EM PERÍODOS SEXENAIS, E 
COMPARADOS PELOS T:i!:RMOS MÉDIOS DAS QUANTIDADES E VALORES 

OFICIAIS 

Antes da extinção do tráfico 

Quantidade 
Exercícios 

1840-1841 . . . . . . ... .. . . . . . 
1841- 1842 . . . . . . ... . . . . . . . 
1842-1843 .. . .. . .. . . .. .. . . 
1843-1844 .. . . . . . . . . . . .. . . 
1844-1845 .. . . . . .. .... . . . . 
1845-1846 . . . . . . . .. .. . . . . 

Médía 

1846-1847 
1847-1848 
1848-1849 
1849-1850 
1850-1851 
1851-1852 

Média 

de arrôbas 
218 886 
342 310 
314 604 
292 844 
390 491 
290 339 

308 245 

330 709 
323 841 
236 290 
346 522 
490 508 
566 113 

392 337 

Depois da extinção do tráfico 

1852-1853 
1853-1854 
1854-1855 
1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 

Média . . . . . .. . . . . 

412 825 
680 151 
681' 230 
526 366 
602 268 
302 278 

525 858 

Valor 
exportado 

653:000$000 
907:000$000 
764 :000$000 
772:000$000 
996:000$000 
968 :000$000 

843 :000$000 

939 :000$000 
747 :000$000 
893 :000$000 

1 051 :000$000 
1 703: 000$000 
1 794:000$000 

1 187:800$000 

1 169 :000$000 
2 101: 000$000 
2 028:000$000 
2 075:000$000 
3 438 :000$000 
2 372 :000$000 

2 197 :000$000 

Desta demonstração se deduz que o aumento da produção do fumo foi cons
tante e maior no último sexênio, isto é, depois da extinção do tráfico . 

Comparando os têrmos médios das exportações dos três sexênios se obtém 
o resultado seguinte: 

Épocas 

1840-1841 a 1845-1846 
1846-1847 a 1851-1852 
1852-1853 ll: 1857-1858 

Têrmo médio 

Comparações e aumento por cento 

Quantidade 
de arrôbas 

308 245 
392 337 
525 858 

O 2.0 mais que o l.º . . . . . . . . . . 84 092 arrôbas ou 27,3 
ou 31,23 
ou 61,53 

O 3.0 mais que o 2.0 • . • • • . . . . • 133 521 " 
O 3.0 mais que o 1.0 . . . . . . . . . . 217 613 
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E com referência aos valores exportados se observa que no 2.0 sexênio houve 
um maior valor que .no 1.º de 344:500$, ou de 41%; e no 3.0 mais que no 2.0 de 
1 009: 000$000 ou 85,52 % ; e conseguintemente que no 3.0 sexênio, comparado com 
o 1.º, houve um acréscimo de valor na exportação na razão de 126,52%. 

Concluindo direi que êste produto, bem como os outros que já demonstrei, . 
ainda até agora não se ressentem da falta de braços pela cessação do tráfico . 
dos africanos. 

COMENTÁRIO * 

Nestes capítulos da obra de S. F . Soares, cujo principal objetivo é demons
trar o crescimento da produção dos gêneros de exportação nos meados do sé
culo XIX, encontram-se elementos interessantes sôbre o desenvolvimento do co
mércio e da indústria do país. Existem, também, elementos históricos sôbre o 
desflorestamento ·e a sedimentação dos rios na Baixada Fluminense. 

Da leitura dos referidos capítulos, sente-se a influência da classe comer
cial nas atividades agrícolas estimulando aquelas lavouras que lhe davam 
maiores lucros. Nota-se também uma relação entre a qualidade da produção e 
a organização do comércio . " 

S. F. Soares atribuía aos maiores lucros que o café oferecia, o fato de, em 
diversas áreas, ter havido a substituição da lavoura canavieira pelos cafezais, 
se bem que, de modo geral, a produção do açúcar também estivesse em ascensão. 
A questão é, no entanto, mais complexa e o abandono das fazendas canavieiras 
no egtado do Rio sem a substituição da cana de açúcar por outra cultura, prova 

. que êste problema não está apenas ligado ao fenômeno do café. 
Já tive a oportunidade de ventilar êste assunto no que diz respeito à Bai

xada Fluminense, mostrando o papel das transformações da indústria açuca
reira na economia das fazendas de cultivo e na distribuição geográfica destas 
plantações. 

Em poucas palavras é o seguinte: A modernização da produção do açú
car por um maquinismo mais complicado porém mais rendoso, levava a uma 
concentração da produção industrial do açúcar e conseqüente decadência dos 
pequenos engenhos. Muitos senhores de engenho, não se conformando com a 
perda de sua função industrial, foram levados também ao abandono..das lavouras. 

* * * 
A influência da classe comercial no desprestígio da qualidade da produção 

é um assunto que se mantém atual. S. F. Soares trata o problema do comércio 
do algodão e do fumo nos meados do século XIX indicando o desprestígio dos 
produtos nacionais no mercado estrangeiro devido à queda de qualidade . 

Em 1950 tivemos a oportunidade de observar questões que dizem respeito 
à qualidade da produção nas zonas do fumo e do cacau da Bahia. 

Os plantadores de fumo são na maioria pequenos arrendatários ou peque
nos proprietários . Pelas necessidades financeiras, é comum fornecerem as fôlhas 
antes do tempo para obter dinheiro, o que convém aos comerciantes, pois pa
gam preços bem inferiores. Esta diferença de preços parece assegurar bom 
lucro aos comerciantes se bem que a ql,lalidade do fumo nestas condições seja 
bem inferior. Por outro lado, não há incentivo de preços mais compensadores 
aos agricultores que produzem melhor. 

Na região do cacau verificamos que os intermediários do comércio, inclu
sive o próprio Instituto do Cacau, pagam determinado preço ao fazendeiro, 
qualquer que seja à qualidade do produto. É claro que isto não é estímulo para 
o apuro da produção. 

... . ... 

A fôrça que tomava a classe comercial no Brasil no século XIX aparece 
bem nas observações de S. F. Soares sôbre a diminuição da taxação de direitos 
de certos produtos importados e que segundo êle beneficiavam os importadores 
n:as não os consumidores. Ao mesmo tempo nota-se que a indústria, na forma 

• Elaborado pelo Prof. Pedro Pinchas Geiger. 
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fabril ainda não t.inha pràticamente nenhuma importância. S. F. Soares diz que 
nos meados do século XIX só existiam no país 3 fábricas . de tecidos; uma em 
Majé, no atual estado do Rio de Janeiro e 2 na Bahia cuja produção chegava 
apenas a uma 100.ª parte do consumo. É reg.ra geral que o desenvolvimento 
comercial antecede a indústria fabril . 

No entanto, já havia o emprêgo de braço livre na fabricação de charutos . 
Assim as indústrias que tinham condições para se desenvolver impunham aos 
poucos o trabalho livre mesmo na época da escravidão . Não se deve pensar, 
pois, que apenas a abolição oferec~u braços à indústria; foi antes, a indústria 
com seu relativo desenvolvimento, no fim do século XIX que reforçou o mo
vimento abolicionista . 

• * * 

As críticas que S. F. Soares continua fazendo nestes capítulos ao sistema agrí
cola que usa a queimada são admiráveis pela sua lógica e por indicar as rela
ções entre êste processo e o desflorestamento, a erosão, o entulhamento dos 
rios, etc . O importante é que o autor dá exemplos concretos. Por exemplo, 
trata da influência das queimadas no entulhamento dos rios Macacu, Guapimi
rim e Iguaçu na Baixada da Guanabara. Trata também do crescimento do 
delta do Paraíba e da ocupação destas terras novas para a agricultura . 

Além de podermos apreciar o grande espírito geográfico de S. F. Soares, rela
cionando os fenômenos inclusive estabelecendo as ligações entre a geografia 
física e humana, estas informações são importantes para os estudos de geomor
fologia que se pretendia fazer atualmente. Êle nos fornece dados históricos 
para comprovar problemas de morfologia ; por exemplo, o crescimento do delta -
do Paraíba é um fato de comprovação histórica. 

São também valiosas as informações sôbre a influência do desflorestamento 
no abastecimento dos cursos d'água e conseqüentemente nos regimes. 

~ Êste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãfica 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F. 



Manual de Conservação do Solo 
<Continuação ) 

CAPtTULO VII 

'TIPOS DE CULTURA EM FAIXAS E SEU EMPRÊGO 

Reconhecem-se, em geral, quatro tipos de cultura em faixas : (1 ) cultura 
em faixas segundo curvas de nível (contour strip cropping); (2) cultura em 
faixas aproximadamente transversal ao pendor do terreno; (3) cultura em faixas 
contra o vento e (4) cultura em faixas-tampão . 

No caso da cultura em faixas segundo curvas de nível, as culturas são dis
postas em faixas ou cintas em curvas de nível, em ângulo reto com o do terreno. 
São as faixas, em geral, plantadas dentro de uma seqüência definida de rotação, 
não sendo, entretanto, necessário que tôdas as culturas componentes desta se 
encontrem, simultâneamente, no mesmo campo . Êste tipo de cultura em faixas 
é geralmente empregado no combate à erosão causada pelas águas correntes. 
Usa-se também com êxito nas terras declivosas de regiões em que a erosão eólia 
pode atingir a gravidade do desmonte pelas águas correntes . (Veja-se a gra
vura 128.) 

Gravura 128 - Cultura em faixas segundo curvas de nível. 

No caso da cultura em faixas aproximadamente perpendicular ao declive, 
as faixas são de largura uniforme e se dispõem transversalmente ao pendor 
geral do terreno, não se infletindo, todavia, para conformar-se a quaisquer 

Nota - Manual de Conservação do Solo, obra compllada pelo Serviço de Conservação do 
Solo da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos da América . Prefácio de Hugh Hammond 
Bennet, chefe do referido Serviço . Traduzida e prefaciada pelo Prof. H!lga rd O'Rellly Sternberg, 
da Faculdade Nacional de Filosofia. Publicação da Repartição de Linguas Estrangeiras da Se
cretaria de Estado dos Estados Unidos da América - Washington, D.C. 

... . ·· 
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Gravura 129 - Cultura em faixas aproximadamente transversais ao declive. 

curvas de nível. Só podem ser recomendadas para tratos em que a topografia 
seja demasiadamente irregular ou ondulada para que possam ser práticas as 
culturas em faixas segundo curvas de nível. (Veja-se a gravura 129.) 

Na cultura em faixas contra o vento, as cintas são de largura uniforme, 
geralmente retas, e tanto quanto possível perpendiculares aos ventos predomi
nantes . É indicada para terrenos planos ou quase planos, onde a erosão pelas 
águas seja destituída de importância. (Veja-se a gravura 130 . ) · 

No caso da cultura em faixas-tampão, intercalam-se faixas d~ certas gra
míneas ou de leguminosas nas faixas constituídas pelas culturas usadas na 
rotação comum. As faixas podem ser largas ou estreitas e, ainda, de largura 
uniforme ou variável. Podem ser localizadas apenas nos trechos íngremes, forte
mente erodidos, da encosta, ou, a intervalos mais ou menos regulares, em todo· 
o declive. Planta-se, em geral, apenas uma das culturas da rotação por talhão, 
isto é, deve haver tantos talhões quantas sejam as culturas da rotação . Empre
gam-se as faixas-tampão para obter uma proteção mais eficiente do que aquela 
proporcionada pelo plantio fechado de cereais ou o de culturas capinadas . Onde 
as faixas-tampão se conformarem às curvas de nível, os trabalhos de cultivo 
nelas serão mais fáceis . Tratando-se de combater a erosão eólia, pode-se usar 
uma cultura anual na faixa-tampão. (Vejam-se as gravuras 131 e 132. ) 

Gravura 130 - Cultura em faixas contra o vento. As faixas são de largura uniforme, paralelas, 
e perpendiculares aos ventos predominantes. 
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O tipo de cultura em faixas que será usado depende de uma série de condi
ções locais, tais como as culturas que seja possível plantar, a modalidade de 
erosão (vento ou água) e as características físicas do solo. 

AS DIFERENTES CLASSES DE TERRAS 

Os lavradores, como já ficou dito, devem conhecer a capacidade de uso de 
suas terras. Os terrenos planos exigem pouca defesa contra a erosão, a menos 
que sejam sujeitos à erosão eólia. As terras de pendor entre suave e moderado 
são passíveis de erosão; a cultura em faixas contribui de maneira positiva para 
evitar a sua dilapidação e para aumentar as safras. Pode-se dar o caso de as 
enco·stas serem íngremes e fortemente erodidas; a produção, acanhada, por causa 
de fertilidade deficiente, carência de matéria orgânica ou pluviosidade insufi
ciente; e o terreno, sujeito à erosão, tanto eólia, como pela água . Cumpre, então, 
empregar tôdas as medidas suscetíveis, de melhorar e conservar o solo. Sempre 
que aplicável a terras como essas, a cultura em faixas, representa uma das mais 
eficazes medidas de conservação do solo, porque concorre para o uso racional 
do solo e facilita a adoção de outras práticas salutares. 

Glebas providas de solo raso, encostas demasiadamente enfestas, pluviosidade 
insuficiente ou outros fatôres que as tornem impróprias para a lavoura, devem 
ser destinadas à vegetação permanente, a fim de se obter uma compensação, 
por menor que seja, sob forma de pastagem ou de feno. Uma que outra aração 
e ressemeadura poderão, entretanto, ser exigidas, sob determinadas condições, 
para manter a mais elevada produtividade possível nas pastagens ou capineiras 
para feno. Ao renovar, destarte, campos de fenação, é freqüentemente aconse
lhável plantar o terreno com culturas capinadas ou cereais não capinados, du
rante um ou dois anos. É sempre recomendável que a lavoura em terras dêste 
tipo seja praticada em faixas, a fim de não expor simultâneamente tôda a encosta 
à investida da erosão. 

ROTAÇÕES 

Não se pode salientar demais a importância que tem a rotação no sistema 
de cultura em faixas, já relativamente à sucessão cronológica das culturas dentro 
do ciclo de rotação, já quanto à disposição das diversas culturas no terreno. 
As rotações que fazem alternar faixas de leguminosas e gramíneas perenes, de 
crescimento fechado, com faixas de uma. cultura capinada ou de cereais não 
capinados constituem o arranjo de culturas de maior eficácia no combate à 
erosão em terras agricultadas. Semelhante disposição de culturas pode ser obtida 
pela adoção, seja de uma rotação quadrienal de cultura capinada, cereais não 
capinados e dois anos de prado ou capineira; seja de uma rotação qüinqüenal 
de cultura capinada, cereais e três anos de capineira; seja, ainda, de uma rotação 
sexenal de cultura capinada, cereais e quatro anos de capineira. Para conseguir 
o arranjo desejado, cumpre dividir os campos de cultura em duas unidades para 
a rotação de quatro anos, e em três unidades para as rotações de cinco e seis 
anos. Em qualquer dessas três rotações, uma unidade terá faixas alternadas de 
cereais e capineira; outra terá faixas alternadas de cultura capinada e prado e, 
no caso das rotações qüinqüenal e sexenal, a terceira unidade será tôda destinada 
a capineira. A disposição das culturas será variada, de ano para ano, no decorrer 

,do ciclo de rotação. 
Nos lugares àos quais sejam pouco adaptadas as gramíneas e leguminosas 

perenes, é possível dispor em faixas uma rotação que compreenda cultura capi
nada, cereais não capinados e uma leguminosa anual. Deve-se planejar a seqüên
cia de culturas, de maneira que as culturas de cobertura de inverno e de verão, 
as plantas destinadas a fornecer adubo verde e os resíduos das culturas tenham 
o máximo efeito na proteção e no beneficiamento do solo. Nas regiões de lavoura 
sêca, a seqüência de culturas capinadas, de cereais não capinados e, eventual
mente, de alqueive, deve proporcionar o mais amplo aproveitamento da unidaje 
e dos resíduos de cultura. 

O CULTIVO SEGUNDO CURVAS DE NÍVEL E O TERRACEAMENTO 

Operações como a aração, a gradagem, o plantio e a mondadura, podem 
ser executadas ao longo das curvas de nível, mesmo sem a cultura em faixas; 
porém, em geral, isto é mais difícil, visto não haver marcas permanentes que 
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Gravura 131 - Uma faixa-tampão de bluegrass (Gramínea do gênero Poa) e capim tim6teo 
ou rabo-de-rato, Intercalada entre fumo e milho. 

os orientem . Um sistema de cultura em faixas fornece roteiros definidos que 
encaminham cada operação agrícola segundo as curvas de nível. O uso de ter
raços constitui uma proteção adicional contra a erosão pelas águas correntes. 
li: particularmente necessário associá-los à cultura em faixas nas glebas que 
apresentem grande número de pequenas depressões, ou voçorocas, onde se con
centra o escoamento superficial. Os terraços regularmente espaçados são freqüen
temente substituídos, com vantagem, por valetas de desvio tanto nas glebas ocupa
das por culturas dispostas em faixa , como a montante das mesmas, a fim de pro
tegê-las do deflúvio proveniente das terras mais elevadas . Haverá necessidade, 
em muitas regiões de lavoura sêca, de utilizar terraços horizontais, de extremi
dades fechadas, em combinação com a cultura em faixas, a fim de impedir 
o escoamento superficial e aumentar as safras. A associação de terraços à cul
tura em faixas, com o fim de evitar o deflúvio e a erosão, permite incluir na 
rotação maior proporção de culturas capinadas e dar maior largura às faixas. 

CALAGEM E ADUBAÇAO 

A eficiência da cultura em faixas nas regiões úmidas muito depende da qua
lidade das faixas de capineiras . Há necessidade de maciços vigorosos, densos, 
de gramíneas e leguminosas perenes para combater a erosão, melhorar o solo 
e aumentar as safras . Cpm o objetivo de promover o crescimento cerrado das 
gramíneas e leguminosas e para aumentar as safras, deve-se, no início da rota
ção, aplicar calcário e adubos, de acôrdo com as necessidades . A cultura em 
faixas fornece um plano sistemático, pelo qual cada faixa pode ser calada ou 
adubada em uma seqüência regular; as despesas podem ser unüormemente dis
tribuídas através de um período de vários anos, e, em virtude da proteção ofe
recida pelo sistema de cultura em faixas, o desperdício por erosão dos elementos 
aplicados é pequeno ou nulo. 

A cultura em faixas facilita , em muitos casos, a adoção de práticas que visem 
a conservar no solo matéria orgânica, ou a adicioná-la a êle . Escolhem-se rota
ções que, durante grande parte do tempo, incluam uma combinação de culturas 
de raízes profundas e raízes fasciculadas. Os resíduos das colheitas são deixados 
sôbre o solo ou a êle restituídos, sob forma de estrume, numa seqüência que 
a rotação sistemática utilizada na cultura em faixas , faz metódica. Intercalam-se 
ou combinam-se freqüentemente adubos verdes e culturas de cobertura com as 
culturas usuais da rotação. 
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Gravura 132 - Faixa-tampão de milho em um batatal, destinada a fornecer proteção contra o vento. 

O CULTIVO E O APROVEITAMENTO DOS RESíDUOS DAS COLHEITAS 

Como medida suplementar na cultura em faixas, para evitar a remoção 
do solo pelas águas e pelo vento, bem como para conservar a umidade, deve 
manter-se a superfície do solo aterroada e coberta de resíduos de colheitas. 
É medida das mais eficientes na conservação do solo e da água em terras alquei
vadas, e para proteger os terrenos destinados à produção de cereais não capi
nados e culturas capinadas, enquanto se prepara o semeadouro para o plantio 
seguinte. A combinação dessas duas práticas proporcionará maior proteção contra 
a erosão do que qualquer uma delas isolada . A cultura em faixas concorre para 
reprimir a erosão eólia, reduzindo a superfície das áreas capinadas e abrandando 
a velocidade do vento à superfície do solo, enquanto o cultivo, deixando o 
solo aterroado e coberto com uma camada protetora de resíduos vegetais, diminui 
a tendência para a deflação e conserva a umidade. É muito comum começar a 
corrosão eólica nas terras de cultura, por um cômoro desprotegido, uma mancha 
arenosa ou uma área sem vegetação . A cultura em faixas circunscreve a deflação 
a uma única faixa, onde, pelo cultivo ou por outro meio, pode ser dominada, 
mais facilmente do que no caso de se ter alastrado por tôda a gleba. 

LARGURA DAS FAIXAS 

Não existe uma regra univer!:al para determinar a largura das cintas na 
cultura em faixas, válida para tôdus as combinações de fatô'res. Estão-se usando, 
nas regiões úmidas, faixas com 20 a 50 metros de largura . A declividade e o 
comprimento dos lançantes, a permeabilidade do solo, sua suscetibilidade.à erosão, 
a precipitação anual e a intensir:lade das chuvas, a natureza das culturas e sua 
seqüência na rotação e o tamanho do equipamento agrícola - eis alguns dentre 
os fatôres que ditam a largura das faixas. Nas regiões de lavoura sêca, dão bons 
resultados para combater a er0são eólia as faixas de amendoim com apenas 
quatro metros de largura, assim como as faixas de cereais não capinados que 
chegam a ter 100 metros de largo. Em face das diferentes condições de deflação, 
a largura da faixa pode variar dC' acôrdo com o solo, com o sistema de culturas, 
tratos culturais e velocidades do vento . Onde se exigir, a um tempo, proteção 
contra a erosão eólia e contra a erosão pelas águas correntes, a largura da faixa 
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não deve exceder os limites de segurança estabelecidos quando se procura ·repri
mir isoladamente um ou outro tipo de erosão . A experimentação efetiva no 
terreno é que sugerirá naturalmente as especificações mais adequadas. 

O efeito dos terraços é, como vimos, . o de parcelar as encostas, reduzindo 
o comprimento dos lançantes à distância de um terraço a outro. Nestas condi
ções, os terraços; aplicados em combinação com o sistema de cultura em faixas 
têm influência na largura das faixas. Esta equivalerá, em alguns casos, à dis
tância entre os terraços; noutros casos pode ser aconselhável fazer a faixa sufi
cientemente larga, para abranger mais do que um intervalo entre terraços . 

Geralmente, deve-se dar às faixas largura que permita as operações agrí
colas, porém nunca tão dilatada que favoreça a concentração do deflúvio e a 
espoliação desmedida do solo. Tem-se verificado que as perdas de solo e de água 
causadas por se afastarem demasiadamente as faixas das curvas de nível, podem 
exceder às 'que decorrem de uma largura excessiva das faixas de culturas capi
nadas . No caso de declives irregulares, onde as faixas não acompanham de perto 
as curvas de nível, será eventualmente indicado dar àquelas uma largura menor 
do que têm as faixas dispostas, com insignificantes afastamentos das curvas de 
nível, ao longo de encostas uniformes. 

ESCOADOUROS RELVADOS 

Os escoadouros constituem, sem dúvida, uma parte integrante do sistema 
de cultura. em faixas, devendo ser protegidos por um gramado, ou por outra vege
tação conveniente, de crescimento unido. Ao traçar os planos para a adoção, 
em determinada gleba, da cultura em faixas, deve-se prever o revestimento vege
tal dos principais escoadouros. 

Se as terras estiverem ocupadas por um capinzal, no momento de iniciar-se 
a GUltura em faixas, cumpre deixar intacto o tapizado dos escoadouros. 

É geralmente preferível semear ou encespedar os escoadouros ao mesmo tempo 
que se faz a semeadura nas faixas destinadas a capineiras, podendo êles, entre
tanto, ser preparados e semeados de per si. Quando o escoadouro se apresentar 
fortemente erodido ou com voçorocas, será talvez necessário nivelá-lo um tanto, 
antes de preparar o semeadouro. Uma manta protetora de feno ou de palha 
protegerá a sementeira até que o capim se instale. Mais tarde, será necessário 
colocar torrões de céspede ,nos pontos em que, a despeito de tôdas as precauções, 
a nova sementeira, ou o encespedamento, tiver sido carreado pelas águas. 

l!:rro comum é fazer demasiadamente estreitos os escoadouros. Devem ser 
suficientemente largos para serem segados devendo-o ser concomitantemente 
com as faixas destinadas à fenação . (Veja-se a gravura 133.) 

Gravura 133 - Um escoadouro gramàdo, de largura ampla. 
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A ADMINISTRAÇAO DAS GLEBAS AGRICULTADAS SEGUNDO O SISTEMA 
DE CULTURA EM FAIXAS 

O sistema de cultura em faixas, quando bem planejado e meticulosamente 
executado, pode ser mantido por tempo indefinido, mediante uma administração . 
adequada . As operações agrícolas executadas nas faixas não divergem, de modo 
geral, das que se praticam nas glebas contínuas, reclamando, entretanto, algu
mas precauções mais. 

Deve-se manter a rotação de culturas, arando as faixas de capim e plan
tando-as com culturas apropriadas, de acôrdo com o plano adotado. Se, por acaso, 
a sementeira falhar em algumas faixas, estas devem ser novam~nte semeadas, 
para que se não altere a seqüência de culturas no sistema de cultura em faixas . 

Deve-se variar a aração de faixas, a fim de não formar cristas elevadas 
nas bordas e depressões profundas no centro . O equipamento utilizado e o feitfo 
e localização das faixas podem determinar o modo de ará-las . No caso de se 
empregar um arado reversível, pode-se virar o solo para cima em tôda a extensão 
do terreno, de maneira que permita a infiltração da água por debaixo da leiva. 
Com um pouco de prática, a aradura das faixas tdrna-se tão fácil como a de 
terras ocupadas por culturas contínuas. 

· Ao plantar faixas de largura uniforme, em obediência a curvas de nível, 
convém começar no limite de cima ou no de baixo, e prosseguir através de tôda · 

· a largura da faixa. Onde as faixas tiverem largura variável e os dois bordos 
se ajustarem a curvas de nível, a maioria dos lavradores prefere plantar a partir 
dessas margens para o centro. Com êste arranjo de linhas - o mais eficiente 
para a conservação da umidade - obtém-se a coincidência do maior número 
possível de carreiras com curvas de nível, ficando no centro da faixa tôdas as 
linhas mortas . Semelhante sistema de plantio também (1) economiza tempo, 
pela eliminação de passadas inúteis no cultivo e na colheita de linhas longas e 
curtas, concomitantemente; (2) é conveniente especialmente quando se colhem 
culturas em linhas (o milho pode ser cortado para ensilagem, ou para desbagoar, 
manual ou mecânicamente, a começar pelas carreiras longas, exteriores, dei
xando para o fim a colheita das linhas mortas, de extensão menor) e (3) elimina 
a necessidade de manobrar sôbre as culturas que ocupam as faixas adjacentes 
ao fazer a volta. (Veja-se a gravura 134.) 

Gravura 134 - O plantio que parte dos bordos exteriores em direção ao centro reúne tôdas 
as linhas mortas no centro da faixa. 
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É necessário resguardar os escoadouros relvados de tôda e qualquer operação 
de cultivo . Antes de transpô-los, cumpre suspender os arados, abrir os discos 
das grades e erguer os cultivadores. 

Há, às vêzes, tendência para que o fundo dos escoadouros relvados se eleve. 
pelo acúmulo de sedimentos . Em casos extremos, o deslocamento da linha de 
fundo pode ser tal, que a água escorra pelos lados, o que freqüentemente resulta 
na formação de novas voçorocas. Recomenda-se, por êste motivo, deixar irre
gulares as margens do escoadouro relvado. Um pouco de atenção na travessia 
dos escoadouros com a maquinaria agrícola ; o cuidado de não rasgar sulcos 
paralelos ao escoadouro ; a precaução de fazê-lo mais largo, onde necessário; a 
ceifa, para evitar o acúmulo excessivo de forragem; e a proteção contra o pisoteio 
pelo gado, quando o solo estiver molhado e brando assegurarão um escoadouro 
eficaz e permanente para a evacuação do deflúvio produzido pelas chuvas de 
grande intensidade. (Veja-se a gravura 135.) 

Permitindo-se às águas carrear o solo superficial das partek mais elevadas 
da gleba, êste solo será depositado nos .tratos mais baixos e planos . As vêzes, 
a erosão e a deposição do solo se verificam na mesma lavoura; outras vêzes, os 
sedimentos são transportados de um campo de cultura para o campo vizinho. 
Tal processo é capaz de destruir as culturas do primeiro trato pelo arrastamento, 
e do segundo, pelo soterramento com detritos. Parece reduntante frisar ,que 
semelhantes danos infligidos às culturas reduzem as safras . Quando há deflação 
de solo, as plantas podem ser debilitadas ou perecer, pela ação abrasiva das par
tículas em movimento, pela remoção do solo em tôrno de suas raízes, ou pela 
asfixia resultante da deposição dos detritos. É possível que o terreno permaneça 
inútil durante um ano ou que se torne necessário fazer nova semeadura e, neste 
caso, que o plantio já fora de época produza uma safra reduzida. 

As perdas de água e de solo são menores nas faixas de prados do que nas 
de cereais não capinados ou de culturas capinadas. As perdas são também muito 
menores no caso das rotações do que no de culturas contínuas . Quanto mais 

· fechada uma cultura e quanto mais tempo ocupar o terreno, menores serão 
as perdas de água e de solo. As culturas capinadas não fornecem um revesti
mento denso, nem um sistema radicular que proporcione grande proteção ao 
solo. Culturas como milho e sorgo podem, entretanto, propiciar boa defesa contra 
a erosão eólia. Os cereais não capinados, embora ocupem as terras durante 
menos tempo, proporcionam um revestimento do solo mais fechado, um sistema 
radicular total maior e resíduos mais abundantes do que as culturas capinadas, 
constituindo, assim, maior resguardo contra a erosão . As gramíneas e leguminosas 
perenes ocupam a terra durante o ano inteiro, apresentam desenvolvimento 
muito grande das partes aéreas durante o verão e um sistema radicular fasci
culado e profundo, formador de um emaranhado denso de raízes, que oferece 
a melhor defesa contra a erosão. 

Gravura 135 - Suspendendo o arado na travessia dos escoadouros. 
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O melhor arranjo de culturas é o que intercala faixas de gramíneas e legu
minosas perenes, entre faixas de culturas capinadas e de cereais não capinados. 
Nas regiões onde a porcentagem de gramíneas e leguminosas normalmente in
cluída na rotação fôr insuficiente para tal sistema de culturas, pode-se, fre
qüentemente, lançar mão de faixas de gramíneas e leguminosas perenes, não 
incluídas na rotação . 

O deflúvio proveniente das faixas de cereais não capinados durante a pre
paração da sementeira e enquanto a cobertura toma pé, é freqüentemente maior 
do que aquêle que emana das faixas plantadas em linhas, em virtude das cristas 
levantadas pelos implementos de lavra e de semeadura usados. Se a rotação 
adotada nas regiões úmidas exigir que cereais não capinados e culturas capi
nadas ocupem faixas adjacentes, cumpre situar as faixas de cereais a jusante 
das de culturas capinadas, a fim de obter os melhores resultados . Onde fôr 
necessário alternar cereais não capinados com culturas capinadas, em virtude 
da falta de gramíneas e leguminosas que se prestem a ser incluídas na rotação, 
exige-se, em geral, o uso de terraços em combinação com a cultura em faixas . 

Em regiões de menor pluviosidade, onde se pratica a lavoura sêca, faixas 
alternadas de cereais não capinados e culturas capinadas, de cereais não capi
nados e alqueive de verão, ou de duas culturas capinadas, das quais uma ofereça 
maior cobertura e mais abundantes resíduos do que a outra (como, por exemplo, 
algodão e sorgo ou feijão e sorgo), constituem arranjos em faixas de comprovada 
eficácia na conservação do solo e da umidade. Onde fôr possível o plantio de 
gramíneas e leguminosas, a intercalação de uma faixa de prado entre faixas culti
vadas aumenta a proteção oportuna. Em muitas regiões sêcas, onde as encostas 
forem longas e suaves, a associação de terraços h<Xizontais à cultura em faixas 
poupa mais a umidade, aumenta mais as safras e produz maior quantidade de 
resíduos vegetais (que concorrem para impedir a remoção do solo pelas águas 
e pelo vento), do que a cultura em faixas por si só. 

AUMENTO DAS SAFRAS 

O estabelecimento de um sistema de cultura em faixas é geralmente acompa
nhado de determinadas mudanças nas condições do solo, as quais resultam em 
safras maiores. Em regiões úmidas, far-se-á provàvelmente a calagem, a fim 
de estabelecer as leguminosas na rotação, e a aplicação de adubos nas semen
teiras de cereais não cultivados e de prado, enquanto tanto nas regiões úmi
das, quanto nas de lavoura sêca, tôdas as operações efetuadas na gleba pas
sam a ser executadas segundo as curvas de nivel, e não mais segundo as linhas 
de maior declive. A experiência, conseguida no emprêgo do cultivo segundo as 
curvas de nível, da rotação de culturas, da calagem, da adubação e de outras 
medidas para melhoramento do solo, tem demonstrado que a incorporação de 
tôdas essas providências e práticas no sistema de cultura em faixas aumenta 
a produtividade do solo . 

CAPtTULO VIII 

AS CULTURAS DE COBERTURA NA CONSERVAÇAO DO SOLO 

Os dados obtidos pela experimentação corroboram a conclusão de que o 
solo é mais suscetível de erosão quando os campos se encontram destituídos 
de vegetação . Indicam também que os solos deficientes em matéria orgânica e 
de baixa fertilidade são mais facilmente erodidos do que os de elevado teor em 
humo . As provas acumuladas mostram ainda que, com exceção dos declives 
extremamente suaves, é infalível ocorrerem perdas devidas à erosão pela água, 
se o solo não fôr retido por uma cobertura vegetal. Percebe-se a gravidade dêste 
fenômeno quando se pondera que cêrca de 3)i de tôdas as culturas são produzidas 
em terras suficientemente declivosas para sucumbirem à erosão, a menos que 
sejam protegidas por amplo revestimento vegetal ou por outras medidas 
repressoras . 

Qualquer cultura, enquanto funcionar como cobertura fechada do solo, · é 
considerada como cultura de cobertura, tenha ou não sido plantada para êsse fim. 
Assim é que um cereal em crescimento, o capim de um pasto e as culturas plan
tadas para serem enterradas como adubo verde são tôdas culturas de cobertura. 
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: · A-acepção mais usual da expressão é, entretanto, algo mais restrita e definida, 
liimitando-se às culturas plantadas com o objetivo precípuo de conter a erosão 
do solo, acrescentar-lhe matéria orgânica e aumentar a sua fertilidade. É sobre
tudo para aplicação nas terras cultivadas que se deve cogitar das culturas de 
cobertura, embora o manto vegetal se revista sempre da maior importância na 
conservação do solo. . 

A medida que a camada fértil do solo é arrastada pelas águas ou se vai 
depauperando, o arado traz à superfície o subsolo menos produtivo, as safras 
diminuem, as operações de cultivo tornam-se mais difíceis e os lucros declinam, 
a menos que se recorra à aplicações de matérifl. orgânica e de adubos químicos . 

As principais vantagens das culturas de cobertura podem ser assim 
sumariadas: 

1. Reduzem o deflúvio e, destarte, conservam a umidade. 
2. Impedem a erosão desmedida do solo. 
3. Melhoram as condições físicas do solo, pelo aumento no teor de matéria orgânica. 
4. Impedem a llxlviação de elementos nutritivos disponíveis, particularmente o nitrogênio 

nltrlco. 
5. Enterradas, originam ácidos orgânicos ou outros compostos, que contribuem para a 

llbertação de elementos nutritivos minerais. 
6. Podem aproveitar-se como pasto no fim do outono, no Inverno e no comêço da primavera. 
7. Protegem terraços e outros dispositivos mecânicos de combate à erosão, recém-construidos 

(gravura 136). 
8. Aumentam as safras de m•llho, algodão e outros produtos agrícolas comuns. 
9. Aumentam a capacidade de absorção do solo e a infiltração da água. 

As vantagens provenientes das culturas de cobertura superam, por via de 
regra, quaisquer objeções; indicam, entretanto, a seguir, para ciência dos lavra
dores as principàis desvantagens que possam eventualmente resultar do emprêgo 
das culturas de cobertura: · 

1. O custo das sementes. 
2. O custo da mão-de-obra para preparação do terreno e semeação . 
3. A incerteza de que a vegetação pegue. 
4. O possível efeito nocivo, em relação à umidade do solo. 
5. A poss1b111dade de constituir um abrigo para pragas como lagartas que irão mais tarde 

atacar o milho e outras culturas. 

As culturas de cobertura não representam uma panacéia, mas apenas uma 
das práticas aconselhadas para um programa completo de conservação do solo. 

As culturas produzidas em linhas apartadas, como algodão, milho, batatas 
e fumo, favorecem, em alto grau, a perda do solo. Desejando-se reduzir ao mínimo 
esta perda e manter o volume das safras, tais culturas deveriam ser plantadas 
segundo um sistema ordenado de rotações, suplementado com o emprêgo de 
culturas de cobertura . Também o trigo e outros cereais não capinados, quando 
plantados em encostas declivosas, sobretudp quando se adota o pousio de verão, 
exigem cuidados especiais, para evitar perdas excessivas de solo e reduções nas 
colheitas. 

As culturas de cobertura de verão possuem, da mesma forma, importância, 
às vêzes, capital. Nas regiões onde o solo é arenoso e onde as chuvas de estio 
possam ser violentas ou a velocidade do vento excessiva, impõe-se uma cultura 
de cobertura, a menos que o teor de matéria orgânica do solo seja descomunal
mente elevado. 

As lespedezas anuais, que sucedem aos cereais de inverno, constituem uma 
cultura eficiente e econômica com que revestir e melhorar o solo. Leguminosas, 
plantadas em maciços fechados, restringem a erosão a um mínimo, enquanto 
ocupam a gleba e aumentam a safra de qualquer cultura com que sejam asso
ciadas em rotação. Tôda e qualquer cultura de verão plantada em linhas muito 
próximas ou a lanço, se fôr incluíd~ nas rotações, constituirá um meio de com
bater a erosão e contribuirá para manter a fertilidade do solo. 
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Gravura 136 - Uso da ervilhaca peluda como cobertura, em um camalhão de terraço recém
construído; também a aveia e o centeio são usados com freqüência para reforçar dispositivos novos. 

Visto que o entrosamento de culturas destinadas expressamente a fornecer 
cobertura (quer de inver:qo, quer de verão) com a rotação de culturas econô
micas, para renda imediata, tem por objetivo impedir a lixiviação e a erosão, 
não se visando precipuamente à colheita daqueles vegetais, não devem os mes
mos necessitar, dentro de um bom sistema de culturas, de adubação ou trata
mento especial do solo . Suas exigências quanto a elementos nutritivos devem, 
pois, ser satisfeitas pela aplicação de fertilizantes, feita para as culturas comer
ciais da rotação . 

Muitas · culturas de cobertura permanentes, tais como cudzu, lespedezas pere
nes, capim, vários subarbustos, trepadeiras e outras plantas, que, comumente, 
não se plantam em combinação com culturas capinadas e que ocupam a gleba 
durante longo tempo, podem ser plantadas em solos pobres, erodidos,. que não 
sejam agricultados. 

O plantio das culturas de cobertura constitui uma imitação do método ado
tado pela Natureza para prender o sôlo. A medida que os agentes naturais com
pletam o processo da formação do solo através dos séculos, a Natureza protege 
a sua obra com um manto diversificado de vegetação . Ao homem não é dado 
desatender a êste plano, desprezando os princípios fundamentais de formação 
e retenção do solo, sob pena de pagar o preço da erosão acelerada e, por fim, 
do abandono de suas terras. 

Sob condições naturais, um ou outro tipo de vegetação sempre ocupa o solo 
durante o período vegetativo, e deixa um resíduo orgânico, para cobrir o solo 
durante o inverno. Se quisermos que a agricultura seja permanente, cumpre 
tratarmos o solo de modo que se mantenha a fertilidade - não mediante o 
fornecimento temporário de elementos nutritivos para as plantas, mas ·~onser
vando o solo em si mesmo, pelo emprêgo de culturas de cobertura, quer em 
rotação, quer associadas a culturas anuais (veja-se a grávura 137), a pomares 
(veja-se a gravura 138) e as outras culturas que ocupem as terras durante 
apenas uma parte do período de crescimento ou que constituam uma cobertura 
do solo apenas parcial . 

É excelente a prática de empregar as culturas de cobertura como adubo 
verde revolvendo-as com o arado antes de secarem. Aproveitadas desta ma
neira, beneficiam o solo, acrescentando-lhe matéria· orgânica, e proporcionam 
elementos nutritivos para as culturas subseqüentes . Uma cultura destinada a 
fornecer adubo verde propicia, assim, durante seu período de crescimento, uma 
cobertura que evita a erosão e, posteriormente, aumenta a fertilidade do solo . 
Para que tais culturas sejam mais eficientes, é necessário atentar para um grande 
número de fatôres; evita:-se, entretanto, a erosão do solo, durante uma parte 
do ano, e, utilizando convenientemente o adubo verde, ver-se-ão aumentadas 
as safras. 

B. G . -3 
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As culturas de cobertura, quando empregadas como adubo verde, devem ser 
enterradas na primavera, enquanto ainda houver umidade abundante e antes 
que as plantas atinjam um grau de maturação que as torne mais resistentes 
à decomposição - geralmente duas semanas antes do plantio do milho, ou três 
semanas ante·s de plantar o algodão . Para o plantio de hortaliças precoces, é 
aconselhável escolher um tipo de cobertura que se constitua ràpidamente no 
comêço de outono, sirva de manta durante o inverno, e possa ser ent~rrada no 
fim desta estação . Nos pomares, a cobertura deve ser enterrada ou ceifada antes 
de ter início o <:rescimento das árvores, na primavera . · 

O tipo de cultura de cobertura a empregar deve ser determinado pelas con
dições e exigências locais e pelo fim específico a que se destina . 

Gravura 137 - Trevo roxo ou vermelho semeado em uma seara de trigo. O tl'evo roxo, bem 
como outras leguminosas e gramíneas, semeado em campos de cereais não capinados, 

evita a erosão depois de os cereais terem sido colhidos. 

Em terras que não produzam culturas econômicas ou comerciais e onde seja 
severa a erosão, será freqüentemente_ aconselhável empregar, para cobertura, 
uma mistura de herbáceas perenes, apropriadas ao local, com o · propósito de 
permitir que as mais adaptadas e mais agressivas acabem por formar um revesti
mento permanente, que, com o correr dos tempos, poderá ser, natural ou arti
ficialmente, substituído por uma cobertura florestal. Podem-se revestir com 
plantas vivazes os cortes de estrada e outros locais semelhantes, a fim de evitar 
a erosão e melhorar o aspecto dos mesmos . Em terras cultivadas, pode-se confiar 
nas culturas herbáceas comuns - tais como trevo doce, trevo roxo, trevo encar
nado, alfafa, ervilhaca, ervilha-do-campo, centeio, lespedeza, azevém, capim 
pé-de-galinha, capim timóteo ou rabo-de-rato, capim cevadinha, trigo e aveia 
- que se sabe serem adaptáveis às condições locais, para fornecer a cobertura 
mais econômica e mais eficiente. As misturas de leguminosas e gramíneas são 
particularmente aconselháveis no combate à erosão e no beneficiamento do solo .. 
Usados com êstes objetivos, os referidos vegetais devem ser semeados e cultivados 
segundo a prática local observada para a sua produção como forragem. 
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Gravura 138 - Floração de lupino azul .em um pomar de pecá. 

Entre outras culturas que são ou que podem ser usadas, da mesma maneira 
que muitas das que se discriminam acima, contam-se: trevo amargo, chocalhos, 
feijão-de-corda, soja, · painço, capim sudão, sorgo, trigo sarraceno, alfafa, trevo 
roxo, trevo híbrido e grande número de gramíneas. Quando usados, à guisa de 
cobertura, com o objetivo de combater a erosão e beneficiar o solo, devem êsses 
vegetais ser semeados a lanço, adotando-se as mesmas práticas culturais segui
das quando são produzidos com objetivos forrageiros . 

As sementes para as culturas de cobertura devem, tanto quanto possível, 
ser produzidas na propriedade onde forem usadas . Isto tende a reduzir-lhes o 
custo e a garantir um suprimento adequado, além de oferecer maior garantia 
da adaptação da cultura à região . 

TABUA 4 - DADOS SOBRE A PROPORÇAO DE SEMENTES DE CULTURAS COMUNS 
EMPREGADAS COMO COBERTURA GERAL OU DE INVERNO 

CULTURA 

Trevo doce (M elitotus alba) . .............. . . . . • . 
Trevo encarnado (Trifolium incarna/um) . . . ..... . 
Alfafa dentada (M edicaoo hispida)....... . . . ............• 
Ervilhaca peluda (Vicia villosa) ... .. . . ... .. ... . ..........•. . 
Ervilhaca-dos-campos (Pisum sativum variação aruense) . 
Lespedcza (de Coréia) )Lespedeza stipulacea) . . 
Centeio (Secale cereale). . . . . . . . . . ....• . ... 
Aveia de inverno ·(Avena saliva) . . . .. ... . . ...... . . . .. . .. . . . . . . . . .... . . . . . 
T rigo (Triticum) . • . . ............ . .. ... • .• . . .. . . • •. .. • .. • . .•. 
Aveia e cevada (Hordeum) ........... . ... • . . . . • ... ....•.•. .. . 

Quantidade de 
semente por 

hectare 
(Quilos) 

13 a 20 
22 a 28 
13 a 17 
34 a 40 
39 a 45 
17 a 28 
fiO a 105 
54 a no 

100 
112 a 135 
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CAPÍTULO IX 

CULTURAS ESGOTANTES, CULTURAS CONSERVADORAS E CULTURAS 
ENRIQUECEDORAS DO SOLO 

De algumas culturas, diz-se que "esgotam o solo", de outras, que "o conser
vam", atribuindo-se a outras ainda o poder de "enriquecê-lo! ' As culturas exer
cem, de fato, influências diversas sôbre a conservação do solo e da água. Parece 
desejável fique bem compreendida a acepção das expressões acima e os motivos 
por que algumas culturas são depauperantes, outras conservadoras, e outras 
enriquecedoras . 

As expressões "culturas esgotantes", "culturas conservadoras" e "culturas 
enriquecedoras" não devem ser confundidas com as práticas esgotantes, conser
vadoras e enriquecedoras do solo . Um solo pode vir a ser exaurido pela adoção 
de práticas más, sem que nêle se tenha cultivado nada . As práticas conservadoras 
e enriqµecedoras do solo implicam a aplicação d~ calcário e adubos, a prática 
da rotação e o uso de outras medidas, que ultrapassam a mera adoção de deter
minadas culturas. 

A nutrição das plantas pede grande variedade de minerais, porém os que 
mais comumente precisam ser considerados nas práticas agrícolas são o cálcio, 
o fósforo, o potássio e, eventualmente , o magnésio. Será vantajoso, em determina
das circunstâncias, acrescentar ao solo elementos como o manganês, o boro, o 
cobre, o ferro e o zinco e, excepcionalmente, certos minerais menos comuns . As 
plantas também requerem nitrogênio, porém êste elemento não provém da rocha 
decomposta . Um solo pode ser esgotado quanto a seu conteúdo de elementos 
nutritivos minerais, quanto a seu teor em matéria orgânica ou quanto a ambos. 
Definamos, agora , uma cultura esgotante do solo e vejamos a perda. de minerais 
e de matéria orgânica que lhe é atribuída . 

CULTURAS ESGOTANTES DO SOLO 

Pode-se definir cultura esgotante do solo como aquela que ocasiona uma 
destruição de matéria orgânica ou uma perda de minerais, que excede a quanti
dade extraída com a colheita. Perde-se matéria orgânica, porque a cultura 
requer cultivo demasiado. Perdem-se os minerais, porque a cultura deixa o solo 
exposto à erosão . A expressão tem valor relativo; algumas culturas são mais 
depauperantes do que outras . Os cereais não capinados permitem alguma erosão 
e, quer sejam colhidos ou não, jamais constituem culturas realmente conserva
doras do solo. Há, entretanto, menos exaurimento do que com o plantio de milho 
ou de algodão . 

Se um cereal não capinado fôr entremeado com trevo ou lespedeza e se a 
leguminosa já tiver revestido o t erreno por ocasião da colheita do cereal, é pro
vável que se restitua ao solo tanta matéria orgânica quanta dêle se extrai . 
Deixar-se-á ainda mais, se êsses cultivos se deixam para servir de pasto . Uma 
combinação de cereal não capinado com trevo, ou lespedeza, deixada para pasto 
ou de pé na terra, tende, pois, a conservar o solo . 

Do solo onde a planta medrou retirou esta todo o cálcio, fósforo e potássio 
existentes em seu t ecido; n ão h á outro lugar donde possa obtê-los. Se estas 
plantas forem dadas em pasto ao gado ou removidas por outra forma do local 
onde cresceram, ter-se-á, pois, extraído do solo uma quantidade de cálcio, fós
foro, potássio e outros minerais, exatamente equivalente à que nelas se continha. 
Se permitirmos que estas plantas se decomponham no terreno, ou se elaS' forem 
enterradas, os minerais que contêm serão devolvidos ao solo . O conteúdo mineral 
dos solos pode ser esgotado pela colheita, pela lixiviação ou pela erosão ; pode 
ser conservado mediante práticas agrícolas adequadas, que moderem a lixiviação 
e a erosão, não existindo, porém, sistema de cultura algum que o faça aumentar. 
Havendo necessidade de minerais, cumpre adicioná-los. Tôdas as culturas, quando 
colhidas, extraem algo do solo e, proporcionalmente, êste se vê empobrecido . O 
algodão e o milho são classificados como culturas esgotantes do solo, ao passo 
que a maioria das culturas para fenação são conservadoras do solo . 

Do ponto de vista dos elementos nutritivos extraídos, entretanto, o algodão 
não é mais depauperante do que uma safra de capim-de-burro para feno. Uma 
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colheita de 9 toneladas por hectare de alfafa retira maior soma de elementos 
nutritivos do que uma colheita de 43,5 hectolitros de milho por hectare . 

O algodão e o milho são considerados esgotantes, por favorecerem a erosão. 
Se fôsse possível plantá-los em condições tais que esta fôsse eliminada, não seriam 
mais depauperativos do que o feno. (Veja-se a .gravura 139.) 

A quantidade de minerais absorvidos do solo pelas plantas é pequena, em 
confronto com a que se perde pela erosão; porém, no caso de solos menos bem 
dotados de minerais, a perda incessante dos elementos de nutrição vegetal exerce, 
pelo tempo fora, um efeito considerável e não pode ser desprezada . Os pastos 
velhos vão-se empobrecendo, com o correr dos anos, porque o constante consumo 
de erva pelo gado que produz leite e carne, importa o empobrecimento gradativo 
do solo. Em cada 1 000 litros de leite produzido pelas vacas em um pasto, a 
terra perde cêrca de 1 % quilograma de cal e 2 quilogramas de ácido fosfórico, 
sem falar no consumo de nitrogênio . Com uma tonelada de fono de alfafa, remo
vem-se cêrca de 17,5 quilogramas de cal, cêrca de 5 quilogramas de ácido fosfórico 
e mais de 20 quilogramas de potassa, sendo esta, pois, a medida do depaupera
mento sofrido pelo solo. 

É inteiramente impossível evitar êsse exaurimento dos minerais do solo, se 
se quer aproveitar a colheita . Tornar-se-á necessário, depois de algum tempo, 
repor êsses minerais, sob pena de se verificar progressivo declínio na produti
vidade, ainda que não haja erosão. A reposição dos minerais não é, felizmente, 
muito dispendiosa e é amplamente compensadora. 

É indispensável a presença de matéria orgânica no solo, pois nela se encontra 
o azôto , importante elemento nutritivo. As culturas conservadoras e as enri
quecedoras do solo devem ser consideradas principalmente sob o ponto de vista 
de seu efeito sôbre o teor de matéria orgânica . Onde o solo se acha coberto de 
relva, êsse teor se vê aumentado, antes que diminuído; onde, porém, ,houver 
uma cultura capinada, seja ou não leguminosa, há grande consumo de matéria 
orgânica, a qual é, literalmente, queimada. 

Gravura 139 - Esta cultura de algodão depauperou o solo porque permitiu a erosão. 

A destruição da matéria orgânica se realiza, com efeito, através de um 
processo de oxidação, resultante da proliferação de microrganismos . O areja
mento do solo, que resulta do cultivo, acelera êste processo. Quanto mais intensos 
os cultivas, tanto maior, portanto, a destruição de matéria orgânica, máxime nas 
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Gravura 140 - A, O cudzu protege esta encosta e conserva a matéria orgânica e os sais minerais; 
B, pôsto que uma certa quantidade de minerais seja removida no feno, a lespedeza conserva 
esta gleba, na qual já se haviam manifestado os primeiros sinais de voçorocamento; e, se bem 
Ds cereais não capinados não constituam verdadeiras culturas conservadoras do solo, a erosão 

é menor com êles, do que com uma cultura ,capinada. 

regiões de clima quente. A erosão também exerce importante papel no esgota
mento dessa matéria, encontrada, sobretudo, na porção superior do solo. Sendo 
justamente esta a parte removida pela lavagem das águas, a matéria orgânica 
é arrastada com ela. O revolvimento do solo também favorece a erosão. As cultu
ras esgotantes e as enriquecedoras do solo devem, pois, ser consideradas à luz 
de seus efeitos, tanto sôbre a matéria orgânica, quanto sôbre os minerais do solo. 
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As culturas que enriquecem o solo podem só modificar o teor de matéria orgânica 
do mesmo solo. 

O papel da erosão no depauperamento do solo é indiscutivelmente mais 
importante do que o da mera remoção de colheitas, máxime quando esta se faz 
pelo apascentamento do gado. Colocado, portanto, em seus verdadeiros têrmos, 
o problema mostra ser, acima de tudo, uma questão de erosão do solo. Não 
se deve pois, esquecer que, mesmo onde não haja erosão, o próprio cultivo tende 
à destruição da matéria orgânica e, conseqüentemente, as culturas capinadas, 
portanto, encabeçam a lista de espoliadores do solo. 

CULTURAS CONSERVADORAS DO SOLO 

As culturas que exigem um mínimo de revolvimento da terra são, por outrc 
lado, em maior ou menor grau, conservadoras do solo. Como já foi salientado, 
não é possível con:Servar inteiramente os minerais do solo, quando se consome 
a colheita; com exceção do prejuízo ocasionado pela erosão, a perda é, porém, 
pequena, e os minerais podem ser restituídos econômicamente. Culturas não 
capinadas, tais como alfafa, trevo, lespedeza, cudzu, capim para feno e pastos, 
retêm a matéria orgânica no solo e é isto o que importa. (Veja-se a gravura 
140, A e B .) O plantio dessas culturas tende, portanto, a conservar o solo, não 
obstante certa quantidade de sais minerais ser removida com a colheita. 

Essas culturas fechadas impedem a erosão e a resultante perda de matéria 
orgânica e de minerais . O revolvimento anual do solo, exigido para a cultura 
de um cereal não capinado, ocasiona certa perda de matéria orgânica e permite 
que a erosão seja maior do que no caso de um prado ou pasto. (Veja-se a gra
vura 140, e . ) Um cereal não capinado só pode, pois, ser denominado conservador 
do solo comparando-o com uma cultura que cansa ainda mais a terra, como, 
por exemplo, milho ou algodão. Em relação a um prado; o cereal não capinado 
é uma cultura depauperadora do solo. Vale frisar ainda mais uma vez que a 
expressão "cultura conservadora do solo" possui valor relativo. As plantas con
servam o solo, na medida em que a sua cultura é possível com um mínimo de 
revolvimento da terra e em que é fechada e permanente a cobertura que pro
porcionam . A absorção de nutrimentos pela planta, conseqüência inelutável do 
aproveitamento desta, representa um fator secundário no depauperamento do 
solo. Estando a manutenção da produtividade compreendida no conceito de con
servação do solo, as melhores culturas conservadoras do solo serão as que, permi
tindo o seu aproveitamento, contribuírem eficazmente para manter a fertilidade 
das terras. 

CULTURAS ENRIQUECEDORAS DO SOLO 

Os objetivos das culturas enriquecedoras do solo vão mais longe: elas devem, 
não só conservar o que já existe, mas estimulá-lo, isto é, devem melhorar o solo . 
O que importa é, ainda uma vez, a matéria orgânica. As plantas não podem 
aumentar o teor de minerais; o que possuem de minerais lhe veio da terra; se 
forem enterradas, essa quantidade, e apenas essa, retorna ao solo. Se êste precisar 
de mais cálcio, fósforo ou potássio, será necessário adicioná-lo. 

As plantas podem, entretanto, incentivar a matéria orgânica e, com ela, 
o teor de nitrogênio do solo. As le~uminosas são, como se sabe, os melhores fixa
dores ·de nitrogênio. Extraem-no em grande parte da atmosfera e, se forem 
enterradas, o solo será enriquecido por uma quantidade correspondente. É pre
ciso, evidentemente, atentar para o tipo de leguminosa·e o modo de sua utilização. 
Assim é que a soja, plantada em linhas e ceifada para feno, é uma espoliadora 
do solo quase tão impiedosa como o é o milho. Permite a erosão e a destruição 
da matéria orgânica. Mesmo quando a semente tenha sido bem inoculada, o feno 
dela proveniente encerra mais nitrogênio do que a quantidade que a planta extraiu 
do ar; e, visto ser o sistema radicular relativamente pequeno, a quantidade de 
nitrogênio devolvida ao solo é diminuta. Esta afirmação é igualmente válida em 
relação a outras leguminosas anuais, tais como o feijão-de-corda, ou mucuna, 
se elas forem retiradas da gléba . Quando estas culturas são semeadas a lanço 
ou plantadas em linhas próximas, concorrem, até certo ponto, para impedir a 
erosão; colhidas e removidas do terreno, nada farão, porém, para melhorar a 
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composição do solo. Somente o seu enterrio permite alcançar tal designio. Mesmo 
que se enterrem as leguminosas, o benefício derivado do nitrogênio será 'pequeno, 
se não houver outra cultura para utilizá-lo prontamente. Proceder ao enterrio, 
no outono, de uma leguminosa de verão, deixando o solo descoberto, representa 
injustificável desperdício. A maior parte do nitrogênio proveniente da leguminosa 
será perdido durante o inverno, por erosão ou lixiviação. ll:sse esbanjamento 
não deve ser atribuído à cultura em si, mas à prática agrícola adotada . Tôdas 
as leguminosas anuais possuem um sistema radicular relativamente acanhado, 
não excedendo, geralmente 10 ou 12 por cento do pêso total da planta . No caso 
do trevo roxo, ao contrário, cêrca de 1/3 do pêso total da plantá é encontrado 
abaixo da superfície. Mesmo quando se colhe a safra dêsse trevo, permanece no 
solo apreciável quantidade de matéria orgânica e de nitrogênio, o que contribui 
para manter a fertilidade. 

A FORMAÇÃO DO SOLO É UM PROCESSO DEMORADO 

Ao tratar de culturas enriquecedoras ou "formadoras" do solo, não basta, 
portanto, sugerir o emprêgo das leguminosas. É necessário especificar, não so
mente o tipo de leguminosa, mas o modo de utilizá-lo, a fim de contribuir para 
a formação do solo, que é processo sumamente demorado. A expressão não se 
identifica aqui com o conceito geológico de formação do solo, que tem lugar nas 
camadas mais fundas da terra, mas: é empregada em sua acepção agrícola, isto é, 
o do fomento permanente da capacidade produtiva. Assim compreendida, a for
mação ou, melhor, a reabilitação do solo pela cultura pode ser realizada em um 
único sentido - o da elevação do teor de matéria orgânica. Se êste objetivo puder 
ser atingido, outros efeitos, físicos e químicos, sobrevirão espontâneai:nente. É bem 
verdade que o conteúdo mineral do solo, não será enriquecido pelo cultivo, embora 
possa ser conservado pela eliminação de seu desperdício. Já se demonstrou que, 
em regiões de solo arenoso e clima quente, é simplesmente impossível haver um 
aumento permanente no teor de matéria orgânica. Uma safra abundante de 
·leguminosas enterrada em tal solo é assimilada pelo cultivo, em uma única esta
ção. No caso de solos mais pesados e de climas mais frescos, o soterramento das 
plantas produz, de fato, certo enriquecimento de matéria orgânica, mas êste 
aumento se realiza mui lentamente . Enterrando uma safra de ervilhaca, que, 
cortada, pudesse render cêrca de 2 toneladas e um quarto de feno por hectare, 
perde-se logo metade por decomposição, principalmente sob a forma de anidrido 
carbônico. Parte do restante .se perde subseqüentemente, e apenas pequena fração 
se incorpora à matéria orgânica do solo . 

Gravura 141 - Uma capineira permanente protege o solo e, a pouco e pouco, 
eleva o seu teor de matéria orgânica. 
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Tendo em conta a perda de matéria orgânica ocasionada pelo necessário 
trabalho de culti~s de verão, teriam provàvelmente de decorrer mais de cem anos 
para, mediante o enterrio anual de uma boa safra de adubo verde, se dobrar a 
quantidade de mat~ria orgânica que já existisse na proporção de 2 por cento 
em um solo cultivado qualquer. É, portanto, mais exato considerar a adubação 
verde como Utrla prática de conservação, e não de "formação" ou enriquecimento 
do solo . O que se pode almejar, na melhor das hipóteses, é manter um teor de 
matéria orgânica tal, que permita uma produção adequada. A adubação verde, 
combinada corri as práticas. de combate à erosão, deve ser capaz de conservar 
a produtividade do solo. 

O enriquecimento do solo, a que comumente se refere a prática agrícola, 
é processo efêmero. É bem verdade que, quando se enterra um adubo verde, o 
solo se apresenta temporàriamente mais produtivo . Isto é devido, em parte, ao 
nitrogênio adicional, proporcionado pelo enterrio de uma leguminosa, e, em parte, 
ao aumento de matéria orgânica. Se esta não fôsse, a seguir, consumida pelo 
cultivo, viria talvez enriquecer o solo; mas acontece que as plantas a utilizam, 
pelo menos parcialmente .. Cumpre renová-la constantemente, se desejarmos 
manter a produtividade do solo. Isto é mais conservação do que enriquecimento 
do solo. 

Para o verdadeiro enriquecimento, é necessário recorrer ao revestimento 
vegetal permanente . :í!:ste aumenta a matéria orgânica do solo, sobretudo pelo 
deaenvolvimento do sistema radicular. Uma cobertura viçosa de capim emite 
anualmente novas raízes, e a decomposição das raízes velhas contribui com ma
téria orgânica, a maior parte da qual é retida no solo, que se deixa 'por cultivar. 
Estas raízes morrem e se renovam constantemente e restauram a matéria orgâ
nica em um prazo relativamente curto . Nos tratos florestais, onde a matéria 
orgânica deriva das fôlhas caídas e da decomposição das raízes, a acumulação da 
matéria orgânica levou muito tempo, tempo êsse que deve ser expressado em 
têrmos geológicos e não em têrmos de gerações humanas. As árvores formam 
o solo lentamente .demais, para que êste possa ser imediatamente utilizado pelo 
homem. É provável, portanto, que o único revestimento prático para a "formação" 
efetiva do solo seja um tapête de capim; no caso de ser êle pastado ou de se 
praticar a fenação, será eventualmente precisó adicionar-lhe nutrimentos, mas, 
mesmo assim, a defesa que proporciona contra a erosão, aliada ao aumento de 
matéria orgânica, que resulta do desenvolvimento das raízes, faz de tal cultura 
(veja-se a gravura 140) o ideal do conservadorista. É e\ridente que nem tôdas 
as glebas podem ser tratadas assim, pelo que, de modo geral, é mais apropriado 
dizer que as culturas conservam Ç> solo e não que o enriquecem. '. 

O uso apropriado de culturas e rotações, a calagem e a l:!-Plicação de minerais, 
sempre que estas medidas forem exigidas, e a adoção de práticas antierosivas 
de reconhecida eficácia, fazem perfeitamente exeqüível a conservação dos nossos 
solos. Assim se evitará o declínio gradativo das safras, que tem caracterizado 
as práticas de "mineração" do solo . 

(Continua) 

~ O Serviço Central de Documentação Geogrãfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrãfico, destlnan

. do-se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que poss"Q.lr sôbre o território brasileiro. 
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à Ciência Geográfica 

lmpor·tância da Alteração Superficial das Rochas 
O estudo da crosta superficial emersa do globo terrestre é assunto que 

interessa a diversos especialistas, os quais executam suas tarefas segundo os 
métodos empregados pelas ciências por êles seguidas. A alt~ração superficial das 
rochas e as transformações dos solos que afloram acima do nível do mar estão 
sujeitas a uma série de modificações produzidas tanto por fatôres endógenos, 
como exógenos . Aqui vamos nos preocupar mais especialmente com os efeitos 
produzidos por esta última categoria de fatôres, os quais se fazem sentir em 
tôdas as áreas sólidas do globo terráqueo. Todavia vamos nos cingir mais à 
análise dêsses fatos nas áreas intertropicais, e a importância dos mesmos para 
os geólogos, mineralogistas, engenheiros de obras públicas, pedólogos, agrônomos, 
paleogeógrafos e geógrafos. 

O "geólogo de campo" encontra, em seus itinerários, dois tipos de rocha: 
umas em estado de decomposição, ou alterado, e outras não alteradas em suas 
propriedades físicas e químicas. Pràticamente é quase impossível, no campo, 
o geólogo encontrar apenas "rocha sã". O mais comum é o trabalho sôbre rochas 
alteradas e sua experiência o pode levar em certos casos a encontrar a filiação 
até a rocha primitiva ou rocha mãe. · 

Nas regiões intertropicais, segundo domine o clima do tipo úmido ou do 
tipo árido, vamos encontrar um número menor ou maior de afloramentos de 
"rochas sãs" . No primeiro caso, isto é, nas áreas de clima úmido, a decompo
sição das rochas será grande tanto no sentido horizontal, como no sentido 
vertical. Enquanto nas zonas de clima árido os efeitos da desagregação mecâ
nica dominam sôbre os outros devido à forte insolação, à pequena taxa de 
umidade relativa e às chuvas . Essas diferenciações climáticas trabalham de 
modo diverso as rochas e os solos, acarretando a necessidade da utilização de 
processos diferentes de pesquisa segundo se trate de uma área onde aflorem 
rochas cristalinas e metamórficas, ou sedimentares. A cobertura vegetal tam
bém acarteta a existência de vários problemas. Nas florestas por exemplo, 
os itinerários possíveis de serem percorridos são bem limitados e a técnica de 
interpretação de fotografias aéreas pouquíssimas indicações pode fornecer . Já 
nas áreas de campo cerrado ou de caatinga onde a circulação é · fácil, a possibi
lidade de precisão cartográfica dos afloramentos das rochas é bem maior. Além 
do mais, com o emprêgo da técnica do magnífico auxiliar nesses trabalhos, as 
fotografias aéreas, é possível realizar-se verdadeiros prodígios. Na região ama
zônica, por exemplo, onde além da grande área coberta de floresta há uma forte 
decomposição das rochas, as pesquisas geológicas têm que se limitar, na maioria 
dos casos, aos itinerários feitos ao longo dos rios . 

Nas áreas tropicais, os geólogos têm também que considerar o problema 
da laterização. A êste propósito SERPOKZYLOW 1 diz que para o estabelecimento 
dos mapas geológicos, os lateritos têm geralmente um papel medíocre. Todavia 
esta neo-rocha ' pode ajudar na interpretação dos fenômenos geológicos e geo
morfológicos. Mesmo que ela seja bauxítica, poderá ser muito útil. Nesse campo 
encontraremos duas opiniões: 1 - a que acredita conseguir a dedução hipotética 
da "rocha mater" partindo dos lateritos 3 ; 2 - os que apenas procuram nos 
lateritos elementos para compreensão de certos fenômenos geológicos, e a ex
plicação da morfologia da região bem como os processos de alteração. 

1 S . SERPOKZYLOW - Carte geologique d.u plateau du Bandiagara et de la plaine du Godo. 
Serv. geoL de l'A.0 .F . , 24 pp., Dakar 1934 . 

2 H. ScAETTA Les types climatiques de l' Afrique Occidentale Française et leur raport avec 
l' evolution du sol tropical e . R. A. Se. Paris 

3 H. HuBERT "L'lnterpretation de la nature llthologlque du sous sol en A.O.F . par l'examen 
sur !e terraln des formatlons laterltlques" ln Étude des alterations super/icielles .- 1939 . 
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De nossas pesquisas de campo estamos quase que convencidos de que há 
muito pouca probabilidade de se chegar à identificação da rocha matriz partin
do-se de um laterito . Êste adquire geralmente no seu .estágio final, um aspecto 
muito cavernoso e de colorações variáveis, desde o branco, o alaranjado até o 
vermelho vivo e bôrra de vinho. Em certos casos êle adquire um aspecto com
pacto-; porém, isto ocorre quando há uma porcentagem maior em ferro e man
ganês, constituindo uma hematita . 

Nas áreas intertropicais de clima úmido geralmente, o geólogo encontra em 
seus itinerários espêssas camadas de argila de coloração avermelhada, como 
é freqüente em tôda a encosta atlântica do Brasil . Esta espêssa camada de 
decomposição mascara completamente os afloramentos de rochas sãs . 

Os geólogos e miQeralogistas foram os primeiros técnicos a se dedicarem aos 
trabalhos de pesquisa da natureza e gênese dos lateritos e dos minerais que 
entram na sua composição. Lacroix e Arsandaux foram os dois que mais se 
dedicaram ao estudo da composição mineralógica dos lateritos na França •. 
Nos estudos dêsses autores se sente perfeitamente que a maior preocupação de 
ambos era conhecer, com bastante minúcia, os minerais que entram na compo
sição dos lateritos e averiguar o modo de formação segundo os diferentes está
gios da laterização, conforme a rocha matriz que lhes deu origem . 

Os "engenheiros de obras públicas" têm grande interêsse no conhecimento 
dos afloramentos das rochas, natureza e grau de alteração, por causa do ma
terial disponível a ser aproveitado para as construções. ·Além do mais necessi
tam ainda de estudos pormenorizados das áreas a serem edificadas por causa da 
abertura do solo para a construção de alicerces . A estrutura e a natureza do 
material constituem pontos básicos para os engenheiros 5 

Nas áreas de depósitos sedimentares recentes, situados nas zonas intertro
picais úmidas, os engenheiros de obras são obrigados a deixar de lado os seus 
hábitos clássicos e procurar um novo tipo de rocha, que aflora, por vêzes, à 
superfície ou mesmo a certa profundidade - os "lateritos" . 

Os técnicos que trabalham no oeste africano, ou ainda os que executam a 
construção de obras de alvenaria na região amazônica, (na parte aluvial) ou 
mesmo a cobertura do piso das estradas, sabem aquilatar perfeitamente o valor 
do aparecimento dessa neo-rocha, o "laterito" (vulgarmente denominada de 
canga) para as construções. 

Na cidade de Macapá por exemplo o único material de construção encon
trado para concreto é a "piçarra" ou a "canga" ". Todos os edifícios de cons
trução recente, como o hospital, o grupo escolar e tôdas as obras de arte da 
estrada Macapá-Clevelândia estão sendo feitos com estas concreções ferruginosas . 
O único defeito técnico da "piçarra" é o grau de aderência na massa. A den
sidade dela é de mais ou menos 2,5 e o tipo de concreto é A-350 ' Do ponto de 
vista técnico é preciso considerar ainda que a "piçarra" não pode ser classificada 
de acôrdo com as "britas" usadas •. Em Macapá as concreções são apenas la
vadas para separá-las da argila sendo depois passadas na peneira para dar o 
tipo da brita . 

Em tôda a faixa aluvial do Amapá, isto é, na zona que vai desde o' rio Jari 
ao Oiapoque e do canal do Norte e oceano Atlântico até o degrau das primeiras 
cachoeiras, terão os engenheiros que se valer, em grande parte, do uso dos la
teritos para fazer o concreto, pois, não se verifica, nessa área, o aparecimento 
de rqchas compactas e resistentes como os granitos, gnaisses, basaltos, etc. 
As rochas mais resistentes que aí aparecem são os nódulos de laterito. Na cidade 
de Belém, por exemplo, aproveita-se também a chamada "pedra-Pará", que 
passa por vêzes a constituir uma verdadeira "canga". 

• ARSANDAUX "Contribution a l 'étude de l 'alteration des roches sllicat ées alumlneuses dans 
les regions inter-tropicales" ln: Bull. Soe. Française de Mineralogie (Buli . n. 0 1) 10-4-1913, 
pp . 70-110. 

• APoLrNAS HERNANDEZ S . - "La geologia en sus relaciones con la Ingenieria Clv!l" ln 
Boletim de la Sociedad Mexicana de la Geografia y Estadística. Tomo LIX n s. 3 e 4, maio
-agôsto de 1944. 
- • "Piçarra" é a concreção ferruginosa de formas e tamanhos variados. "Canga" é a crosta 

ferruginosa de laterlto cavernoso. 
7 o hospital tem cêrca de 6 000 toneladas de pêso e a área construida foi de 3 727 m 2 

compreendendo 3 andares. O tipo de concreto usado foi 1 : 2 : 3, ou seja 1 lata de 20 litros 
ele cimento, 2 de areia e 3 de "plçarra.". 

• Britas 1, 2, 3. 
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Nas principais cidades do oeste africano, situadas junto ao oceano como 
Dacar, Casamence; Bathurst, e Bissau observa-se que a crosta laterítica é muito 
aproveitada como pedra de construção. 

Na cidade de Dacar, por exemplo, onde há vastas capas de laterito, e onde 
também aparece um grande afloramento de basalto, observamos que êstes 
dois tipos de rocha são aproveitados nas construções. Os engenheiros acostu
mados apenas aos materiais das zonas temperadas, ficam admirados, por exem
plo, com as muralhas feitas de canga ao longo da "Route da Cornija", em 
Dacar. · 

O emprêgo do laterito de maneira 'intensiva começa a preocupar os admi
nistradores dacarianos, pelo fato da carapaça constituir uma cobertura imper
meável do solo, quando contínua e por conseguinte proj,etora da erosão em 
lençol . O seu desaparecimento vai permitir que as águas àa chuva se infiltrem 
mais facilmente nos terrenos móveis que estão abaixo. O trabalho de ravina
mento produzido pela erosão vai fatalmente exigir que sejam executadas obras 
de proteção e estas são sempre caras e custosas. 

Partindo-se de Cabo Verde em direção à Guiné Portuguêsa verifica-se que 
o uso do laterito e das concreções de laterito é generalizado . Poucos quilômetros 
a oeste da capital da Gâmbia (Bathurst) encontramos um britador de laterito . 
Na pequena localidade de Bacau a carapaça forma uma espessura contínua e 
homogênea e aí os inglêses aRroveitaram para instalar um britador para ex
plorar esta "pedra". É com êste material ferruginoso que se faz grande parte 
das construções no oeste africano, e se recobre o leito das estradas. 

Em Fatick e em Kaolack, à borda do mar, a cota absoluta é quase no nível 
zero, e na falta do laterito os homens foram obrigados a lançar mão das conchas 
marinhas para a construção de tijolos e para o empedramento das estradas . 

Em Touba (Senegal) estão os indígenas construindo a maior mesquita da 
Africa Ocidental, e o material usado no concreto é retirado das concreções de 
laterito . Aconteceu, porém, que no início a direção da construção estava entre
gue aos próprios indígenas, que começaram a usar as concreções ferruginosas 
sem observar o tamanho da brita . O mais grave ainda foi a utilização dêsse 
material sem sofrer uma triagem preliminar e uma lavagem, pois nos interstí
cios das concreções havia grandes porções de grãos de quartzo . O resultado téc
nico foi lastimável pois muitas colunas racharam devido a esta imperfeição. 
Atualmente os dois t écnicos franceses, contratados para a construção da mes
quita, exigem que o material seja lavado com escôvas de aço passando depois 
por dois tanques, ficando apenas o "laterito". 

Na cobertura do leito das estradas quando talhadas em chapadões, como 
as do Planalto Central do Brasil, e havendo perto afloramento de canga, geral
mente se utiliza êste material laterítico . A rodovia Macapá-Clevelândia, no 
território do Amapá , tem quase todo o seu piso revestido de "piçarra" . No 
oeste africano, excetuando as zonas francamente arenosas, nos trechos onde 
afloram os lateritos, êles são aproveitados para cobrir o leito da pista ou estrada. 

Os campos de aviação também têm, geralmente, áreas cobertas com as con
creções de laterito como observamos em Rabat (Marrocos) . No grande aeroporto 
internacional de Yoff (Península do Cabo Verde) grande parte da:s pistas é 
coberta por concreções de laterito; no norte do Brasil nos aeroportos das ci
dades de Macapá, São Luís e também Parnaíba, foi utilizado o mesmo material. 

Aos engenheiros de obras públicas os lateritos interessam principalmente 
pela' função que desempenham como material de construção, e não propriamente 
do ponto de vista de sua formação, e da razão de ser da sua gênese. 

Os "pedólogos" e "agrônomos" são especialistas que têm o máximo interêsse 
nos mapas agro-geológicos, onde aparece a distribuição dos afloramentos de ro
chas e também os tipos de solo. A distribuição geográfica dos diferentes tipos 
de rocha bem como condições do meio ambiente, especialmente microclima e 
cobertura vegetal, é o que mais interessa para explicação do tipo de material 
decomposto e dia gênese do solo . · 

Êstes especialistas, conhecendo bem a rocha máter e os diferentes fatôres 
exógenos que trabalham na erosão elementar ou meteorização, poderão com
preender melhor a evolução cíclica das rochas e também a própria diagênese 
do solo. A rocha decomposta é do campo de estudo do geomorfólogo e não dos 
pedólogos e agrônomos, os quais cuidam mais especialmente da "terra arável" 
ou "solo". 



CONTRIBUIÇAO A CIJl:NCIA OEOORAFICA 45 

Entendemos por solo, a película de material decomposto in situ ou trans
portado, possuidora de uma vida de microrganismos e capaz de suportar uma 
cobertura vegetal associada à vida animal . Por conseguinte, o solo diz respeito · 
a uma camada viva, enquanto o material decomposto é constituído por u'a 
massa de minerais inertes . 

Alguns pedólogos ao estudarem as regiões tropicais verificaram que estas 
apresentam os tipos de solos mais variados, exigindo grande conhecimento do 
ponto de vista científico, e prática de campo ". Os que conhecem os solos tem
perados nos seus mínimos pormenores do ponto de vista químico, ficam surpresos 
com a pobreza e acidez dos solos tropicais, ficando mesmo com certo pessimismo, 
quanto ao seu aproveitamento para a agricultura . 

Para alguns pedólogos a crosta laterítica não pertence mais ao seu campo 
de trabalho e sim ao dos geólogos e mineralogistas, em virtude da riqueza fer
rífera que ela pode ter. O Prof. R. Furon publicou um longo capítulo no seu 
livro Erosion du sol, e outro in Ressource m ineral d' Afriqui;, mostrando que na 
África Ocidental Francesa a crosta ferruginosa é explotada pelos fornos domés
ticos dos negros, e por conseguinte é um minério. 

Correntemente se afirma que o solo evolve para o seu extremo que é a 
crosta de laterito, irreversível e inaproveitada para a agricultura. G. Aubert, no 
entanto, numa de suas viagens observou na Guiné Francesa, o desmantelamen
to de certas crostas ferruginosas que escorregando pelos declives vão formar, 
no fundo dos vales, ou depressões, os elementos componentes de um novo ciclo 
pedogenético . Como podemos observar, são muitas as contradições sôbre as ques
tões dos lateritos, a partir de sua gênese, e se manifestando em vários outros 
aspectos . 

Ó problema do aproveitamento dos solos laterizados e dos lateritos merece 
muito cuidado e coloca os técnicos em posição delicada diante do perigo para 
as futuras gerações, devido à facilidade com que êstes solos são esgotados e dão 
aparecimento a crostas de canga . 

No oeste africano, na região de Tabacounda, imensas são as áreas onde a 
"cuirasse" ou "bowal" forra inteiramente a superfície do solo . Neste caso é im
possível tentar-se uma agricultura, por causa da falta de elementos a serem 
fornecidos às plantas, pois o laterito é uma neo-rocha e ninguém planta na 
rocha e sim no solo. 

A laterização dos solos situados nas áreas de clima tropical bem como os 
lateritos devem constituir uma preocupação constante para os técnicos em .vista 
do perigo que os agricultores poderão causar depredando o exíguo e pobre solo, 
de que disporão seus sucessores. 

A questão da alteração das rochas não tem apenas um valor especulativo, 
pois, ninguém pode desconhecer o que representa para o Brasil a decomposição 
do trapp do sul do país, fornecendo a "terra roxa" ótima para as culturas do 
café ; na Indochina Francesa os basaltos dão a "terra vermelha" aproveitável 
no Cambodge e na Conchinchina com plantações de "hevea" ; na índia o "regur" 
proveniente da decomposição de basaltos é aproveitado com culturas de algodão. 

De indiscutível valor é o estudo das argilas lateríticas e dos lateritos para 
os "paleogeógrafos" e "climatologistas". Urvoy 10

, ao tratar dos depósitos qua
ternários e da alteração superficial das rochas, procurou mostrar o grande in
terêsse que elas apresentam para a compreensão das mudanças climáticas e as 
delimitações de certas linhas litorâneas . No primeiro caso, o assunto é atinente 
aos páleo-climatologistas e, no segundo, aos paleogeógrafos. O Prof. G. Aubert 
citando o trabalho de H. Scaetta e Ch. Killian intitulado Observations pédolo
giques et biologiques sur la laterite f ossi le, les sols latéri tiques et les sols alluviaux 
d'une mission en A. O. F. - 1938-1939" também invocou êste fato explicando que 
nas regiões tropicais sêcas pode-se encontrar lateritos. Êstes, todavia, não são 
devidos ao clima atual; são lateritos fósseis e se formaram na região por ocasião 
da existência de um clima mais úmido n . 

• H. MAr~ citando DEMOLON: "La science du sol" Science et Vie (pp. 13 a 20), janeiro, l!M7. 
10 URVOY Les Bassins du. Niger (p . 37) . 
u G. Au~ERT "Travaux récents sur les sols a frica ins" (Sepa rata · da R evue de Botanique 

Appliquée et d'Agriculture Tropicale . Museum Natlonal d'Ag ronomie Colon iale. Pa ris. A XXII, 
ns. 254 256 , outubro a dezembro de 1942 - Pp~ 495-500) . 
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Nos estudos do litoral da Guiné Portuguêsa e da Gâmbia (Africa Ocidental) 
pudemos observar certos exemplos de movimentos do litoral, graças aos aflora
mentos de lateritos. Também n:o Senegal, vimos por exemplo, em Seumbedioune, 
na parte leste, a formação de uma crosta de laterito sôbre um tasalto, cuja ex
plicação pode ser devida ao desaparecimento superficial das camadas pela abra
são marinha ou a um afundamento local da enseada. 

Lemoine e Chautard 12
, num artigo sôbre os fenômenos de laterização, ob

servaram que do ponto de vista paleogeográfico, parece de grande interêsse 
colocar em evidência o caráter tropical desta decomposição. A presença de 
produtos como a bauxita, análogos a lateritos; pode fornecer para o estudo do 
clima no tempo geológico uma útil indicação. 

Polynow, citado num artigo de A. Castro intitulado Notas sôbre a degradação 
dos solos na Guiné Portuguêsa, teve oportunidade de salientar que êste fenô
meno se dá nos climas tropicais não porque seja daí exclusivo, mas porque na 
presente época geológica o processo de acumulação de sesquióxidos atingiu seu 
máximo nas regiões de mais alta meteorização"'. Aliás outras regiões do globo 
que estiveram outrora submetidas a um tipo de clima semelhante ao tropical 
qile conhecemos atualmente, também sofreram um comêço de laterização. 

Após esta rápida visão do problema da alteração superficial das rochas e 
mais especialmente da laterização para os diversos especialistas, passaremos a 
encarar êste tema no que diz respeito aos geógrafos. 

É fora de dúvida que as áreas laterizadas possuem características específicas 
que as distinguem das áreas circunvizinhas; tanto assim que no artigo que inti
tulamos: "Reflexões em tôrno de uma geografia da laterização" tivemos oportu
nidade de explanar suficientemente o assunto e encarecer a necessidade da for
mação de geógrafos dedicados a êstes problemas. "A geografia dos lateritos 
poderá ser compreendida como o "estudo das áreas onde há o aparecimento dos 
tipos de laterização", ou em outros têrmos, poderemos considerá-la como o "es
tudo da paisagem física e cultural onde se manifesta a existência das crostas 
de lateritos e das argilas lateríticas" u. 

A geografia é, por natureza, uma ciência de síntese, e no estudo das áreas 
submetidas ao processo da laterização, ela partiria da análise da gênese dêsse 
tipo de alteração até chegar a considerar os efeitos que ela acarreta para os 
grupos humanos que habitam estas áreas. 

Do ponto de vista físico, o estudo das formas de relêvo abriria um campo 
vasto para os geomorfólogos. A êste propósito R. Schenell salienta que os aflo
ramentos de "laterito" podem, em certos casos, fornecer os elementos expli
cativos tanto de uma paisagem "fóssil" como de uma paisagem atual, com re
tomadas de erosão, etc. '". 

Podemos encontrar afloramentos dessa neo-rocha dando plataformas es
truturais, como é o caso dos níveis encontrados na zona de Macapá. A crosta de 
laterito pode ser responsável pela existência de certos testemunhos de erosão 
como encontramos a noroeste da cidade de Salvador (Bahia) , na rodovia que 
segue para Feira de SantuAna. Ela pode ser também indício de variação do nível 
das terras e águas, como ocorre em Barra, na margem direita do rio Gâmbia, 
na África Ocidental. Mesmo as menores variações podem ser controladas e me
didas. A praia suspensa de Barra tem cêrca de 4 a 5 metros e está localizada 
sôbre uma crosta de laterito formando uma pequenina falésia de laterito caver
noso e rico em grãos de quartzo. E . de Chetelat encontrou fenômenos idênticos 
na Guiné Francesa, e acredita que êsses alvéolos sejam devidos à dissolução em 
virtude da ação dissolvente de sais marinhos'". Na região de Barra a plataforma 

12 PAUL LEMOINE e JEAN CHAUTARD "Sur le phenomêne de laterlsatlon" pp. 35-38 ln: Buli. 
Soe. Geol. France tome VIII, 1908. 

13 A. CA!>TRO "Notas sõbre a degradação dos solos na Guiné Portuguêsa" ln: Boletim Cultural 
da Guiné Portuguêsa, vol. VI, n .0 22, abril de 1951, pp. 371 a 397 (p. 397). 

u ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA "Reflexões em tôrno de uma geografia da laterlzação" Boletim 
Geográfico. 

:w R. ScHENELL "Le modelé des monts Nlmba (A .O .F . ) dans ses rapports avec les sols et 
l'evolutlon de la vegetatlon" - Annales de géographie, ano LVII, n. 0 307, 1948, pp. 23-28. 

16 Enzo De Chetelat "Le modelé laterltlque de l'ouest de la Guiné Françalse" ln Revue de 
Geographie Physique et de Géologie Dynamique, vol II, Pl. Paris, 1938, pp. 1-120 . 
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continental é também constituída por uma imensa crosta de laterito submersa, 
o que prova um movimento de abaixamento do litoral, notando-se atualmente, 
porém, um pequeno movimento de levantamento, atestado pelas praias suspensas .. 

Algumas vêzes podemos encontrar crostas de laterito fossilizado como ocorre 
na península do Cabo· Verde. Observamos aí a existência de uma crosta de la
terito que foi constituída após a erupção de lavas que vieram do cabo Manuel. 
Posteriormente, esta crosta foi recoberta por outro derrame basáltico vindo do 

·vulcão de Mamelles. 
Do ponto de vista geomorfológico, as crostas de laterito podem dar formas de 

relêvo em cornijas, escarpas abruptas, bordas de planaltos muito pronunciadas, 
como no Planalto Central do Brasil, vertentes com fortes declives devido à pro
teção feita contra a erosão pela crosta superficial do laterito, etc. 

Nos campos de Macapá, onde a superfície plana dá um caráter acentuada
mente monótono à paisagem, de quando em vez, se encontram vales encaixados 
com vertentes de forte declive (relativo) e fundo chato . :Êsse tipo de vale está 
ligado à existência de uma capa de piçarra protegendo a parte superior da 
vertente, que termina como u'a cornija. 

As áreas onde a laterização já se encontra num estágio bem avançado se 
tornam "áreas-problemas" para sua ocupação do ponto de vista agro-pecuário. 
O rendimento conseguido com a agricultura itinerante nestes tipos de solo 
tem levado alguns estudiosos a calcular a capacidade de povoamento, para se 
ter uma noção aproximada da densidade relativa, que são capazes de suportar 
êstes solos. 

A pecuária extensiva, a agricultura itinerante e a baixa densidade de po
pulação das áreas atacadas pela "lepra pedológica" constituem marcas frisantes 
da paisagem cultural dessas zonas. 

Os geógrafos acostumados a viajar por regiões do Planalto Central do Brasil 
ou pela Amazônia tiveram ocasião de ver o estabelecimento de colônias agrícolas 
sôbre áreas já em avançado estado de laterização ou mesmo quase que sôbre 
a canga. O resultado final de tais empreendimentos é o fraco volume da pro
dução dos primeiros anos de ocupação e um rápido esgotamento do solo com 
a perda quase completa dos elementos assimiláveis pelas plantas, lixiviados e 
mesmo queimados. Cabe assim ao geógrafo orientar, ou melhor, fornecer na 
medida de suas possibilidades técnicas, uma orientação do ponto de vista car
tográfico da distribuição dessas áreas, onde a laterização se fêz sentir e, se 
possível, o seu grau de evolução. Ao geógrafo, por conseguinte, compete um es
tudo minucioso da distribuição das áreas sujeitas à laterização e os seus tipos 
de paisagem. 

Antônio Teixeira Guerra. 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos 
geográficos, seus levantamentos, sua documentação. 



Aspectos Geopolíticos de Nosso Território* 
Os mestres da geopolítica, todos êles, reconhecem as enormes vantagens que 

levam sôbre os demais, os Estados possuidores de grandes áreas. M;:i,s ao lado 
dessas vantagens substanciais, há que se considerar, também, "os perigos de 
esfacelamento pela atuação de fôrças centrífugas nas zonas extremas" (Eve-
rardo Backheuser, Problemas do Brasil) . ·· 

Podemos alinhar entre as vantagens das grandes áreas uma de caráter 
psicológico e inúmeras outras de cunho econômico. A primeira diz respeito às 
influências que os grandes espaços exercem sôbre a mentalidade dos povos que 
os possuem. 

Esta tese é tratada intensivamente pelo professor Derwent Whittlesey, da 
Universidade de Harvard, no seu trabalho sôbre Geografia Política . Em síntese, 
está provado que ós povos possuidores de territórios vastos são impulsionados 
por um espírito altamente otimista . Êste, se bem conduzido, resultará numa 
vocação para grandes empreendimentos políticos, econômicos e sociais. No pas
sado, gerou o bandeirante, desbravador dos sertões em busca de riquezas que 
imaginava enterradas nos confins da selva . No presente encontra sua expressão 
mais alta no capitão de indústria norte-americano, cuja fôrça criadora, iniciativa, 
coragem, arrôjo e técnica transformaram os Estados Unidos em celeiro do mundo. 
Êste mesmo otimismo poderá provocar nos pnvos de vontade fraca e doentios 
resultados negativos, como a indolência e a esperança no "deus dará". São 
exemplos dessas manifestações negativas do otimismo vários povos asiáticos. 
No Brasil, vemos no paulista a expressão mais alta do espírito empreendedor do 
homem tangido pelo otimismo do "senhor de grandes terras", que esperam o 
toque mágico de sua iniciativa para se transformarem em fontes inesgotáveis de 
riquezas. E para o bem do Brasil, a iniciativa paulista se irradia cada vez mais, 
levando ao Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás os benefícios de sua 
técnica progressista. 

Encontramos, também, para infelicidade nossa, espalhado por todos os rin
cões do País, o chamado caipira - um otimista sem fôrças - com o corpo cor
roído pelas' verminoses, pela maleita e pela ignorância dos mais elementares 
preceitos de higiene . Êste é o homem do "deus dará". Terá que ser curado, êle 
e sua prole, e transformado num fator econômico. Essa é uma missão, a um 
só tempo humanitária e patriótica, que cabe aos estadistas, aos médicos e aos 
higienistas dela se desincumbirem . 

Os grandes espaços revelam, também, como fator favorável, múltiplas e 
variadas possibilidades econômicas que, exploradas convenientemente pelo ho
mem, conjugam-se e completam-se, dando como resultante uma formidável 
potencialidade estatal. Nós, brasileiros, sentimos bem isto. 

Nossa imensa área coberta por uma crosta onde se encontram desde a rocha 
primitiva, o gn!lisse e até os sedimentos quaternários, enquadrada em várias 
faixas climáticas, revestida das mais variadas espécies vegetais, oferece incon
táveis recursos que, na sua maior parte, estão à espera da vontade, da energia 
~ da técnica do moderno barl:deirante, o desbravador econômico do nosso sertão. 

Não há melhor testemunho da alta expressão econômica emprestada pelos 
geógrafos europeus ao território nacional do que opinião do geógrafo alemão 
Penck, que estima em um bilião e duzentos milhões de habitantes a população 
que poderá ser abrigada em nossas fronteiras. Os geógrafos norte-americanos 
não são tão otimistas e calculam em quatrocentos milhões de almas. 

Ao lado das inumeráveis vantagens em possuir, um Estado, imenso território, 
há que se considerar também um grande perigo - o do esfacelamento político 
provocado pela atuação de fôrças centrífugas nas zonas extremas. Cumpre aos 

·governos dos Estados grandes prevenirem-se contra os males da desagregação. 

• Extraido do Jornal do Brasil - Edição de 14 de julho de 1951. 
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O Império Romano conseguiu, por vários séculos, amalgamar imensas e longínquas 
áreas ao poder de Roma, por mérito de uma política de comunicações, estradas 
e frotas marítimas, que garantiam o contacto da península italiana com as 
mais afastadas terras da Europa, Ásia e África. A tarefa dos estadistas brasilei
ros é, por certo, menos complexa que a de Júlio César, Augusto e Pompeu. 
Nosso território, além de apresentar continuidade geográfica, é habitado por um 
mesmo povo, que fala a mesma língua e tem as mesmas tradições históricas e 
políticas . Não temos quistos raciais ou espirituais. Embora menos complexa, 
não será menor sua tarefa. Temos tido, até hoje, a ventura de não vermos le
vantarem-se, nas proximidades de nossas zonas extremas e que recebem, muito 
fracamente as influências dos centros políticos e econômicos nacionais, outros 
centros irradiadores de interêsses estranhos, verdadeiras fôrças de atração desa
gregadoras, que, por certo, criariam aqui, como sempre criaram em tôdas as 
regiões do mundo em que se repetiu êste fenômeno, o problema das minorias 
insatisfeitas e agitadas, sequiosas por trocarem ,de nacionalidade. · 

Os progressos cada vez II}aiores dos meios de comunicação, encurtando as 
distâncias, criando novas rotas de intercâmbio, levando a propaganda de idéias 
revolucionárias a todos os cantos do mundo e aumentando a esfera de influência 
dos grandes, seriam um perigo permanente para ks nações menos poderosas, 
menos aptas ao domínio da moderna técnica de comunicações. Suas zonas ex
tremas, de uma hora para outra poderão estar submetidas à atração dos inte
rêsses absorventes de outra potência. 

No Brasil, a incidência dessa atração mais forte, de fora para dentro, po
derá fazer-se sentir, principalmente, em três pontos: no saliente nordestino, 
caso circunstâncias eventuais o transformem novamente em um dos suportes 
de uma importantíssima e altamente estratégica ponte sôbre o Atlântico; a 
região da foz do Amazonas, muito próxima do mar das Caraíbas e das Guianas, 
doi~ maiores centros cosmopolitas da América Latina, onde se entrechocam 
interêsses europeus e americanos do norte; ou no Rio Grande do Sul, caso o ritmo 
do desenvolvimento de nossas regiões fronteiriças, ali, não possa acompanhar 
o de nossos vizinhos. 

O remédio contra os perigos do centrifugismo brasileiro está receitado há 
longa data. Desde os idos tempos do Império que todos os estadistas de visão 
têm enxergado o problema e atinado com a solução, que está contida em três 
medidas principais: 

1) Melhor divisão territorial; 
2) Melhor localização da capital da República; 
3) Fortalecimento das fronteiras. 
Várias tentativas têm sido feitas em cada uma dessas direções, principal

mente por ocasião das mudanças de regime, quando um bafejo de coragem e 
renovação aquece o espírito e a vontade dos novos governantes. l\{as a obra 
a realizar é ciclópica. Exige convicção, vontade férrea e imensa coragem. Será 
necessário contrariar milhares de interêsses pequeninos, de regiões ·e de grupos, 
em benefício do interêsse da união nacional. E, de mais a mais, não será obra 
para uma geração, e os nossos governantes gostam de inaugurar . os seus em
preendimentos. 

Meira Matos 

B. G. -4 



A Revelação da Amazônia* 
Raimundo Morais, numa de suas páginas mais interessantes sôbre as coisas 

da Amazônia, chamou-a de paraíso dos naturalistas. Evidentemente podíamos 
dizer o mesmo de outros trechos do espaço tropical, que atraem a curiosidade dos 
homens .de ciência e, pela riqueza de motivos que apresentam, são uma fonte 
permanente de exageros perturbantes, a prejudicar o conhecimento sereno, exato, 
do que são, do que valem, do que podem oferecer ao bem-estar da humanidade . 
A Amazônia, no entanto, tem constituído um mundo misterioso sôbre que não 
se cansa a atenção de aventureiros, de cientistas, de agentes do imperialismo 
internacional. Tôda uma vasta ronda de militares, religiosos, sertanistas, etnó
logos, botânicos, zoólogos, antropólogos, geógrafos, economistas, sociólogos, a ela 
veio e continua vindo, em busca de sensações ou na coleta de informações que 
sirvam ao progresso da ciência, ao conhecimento real do que é a terra que ha
bitamos, ou facilitem a execução de planos políticos de expansão . 

Essa ronda tão heterogênea não começou, todavia, em nossos dias, século 
XX, nem no anterior . Se quisermos fazer uma sondagem perfeita, teremos de 
partir do século XVI, quando Orelana, tão bem estudado recentemente pelo 
historiador equatoriano Miguel Albornoz, atravessou o vale vindo do Peru, em 
direção ao Atlântico, revelando-o, pelas pág~nas emocionantes de frei Gaspar 
de Carvajal, aos olhos atônitos do Velho Mundo. A façanha, realmente empol
gante, já no século XVII ia permitir, contudo, uma primeira solução política, 
com a incorporação da Amazônia à soberania luso-brasileira, capítulo esplen
doroso de nossos fastos . Como a história da incorporação do extremo-sul do 
Brasil, esta emprêsa de soldados e de colonos pacíficos. Sôbre êle só agora, porém, 
se vem fazendo a luz bastante que permite conhecê-la nas minúcias como uma 
página de política imperial traçada em Lisboa e executada, sem desfalecimento 
incessantemente. A documentação que, a propósito, se está divulgando, leva a essa 
conclusão e deixa ver, igualmente, que aquela norma agendi não se tornava 
efetiva apenas através das providências administrativas e militares para o avanço 
sôbre as posições espanholas, ocupação dos espaços interiores, domínio do gentio 
pela ação catequista dos missionários, atividades econômicas que iam da coleta 
da droga do sertão às tarefas agrárias e manufatureiras, movimentadas com a 
excelente matéria prima em que era abundante a região. Ao mesmo tempo que 
assim se realizava, procedia-se ao estudo do meio geográfico, examinando-lhe 
as condições exóticas, as particularidades fisiográficas, espécies vegetais e ani
mais que o enricavam, as atitudes culturais dos primitivos que o habitavam, le
vantando a cartografia daquele mundo imenso. Tôda, evidentemente, uma am
pla atividade científica que, mesmo empreendida sem o rigorismo de uma técnica 
avançada, apresentava frutos , autorizando a prática de medidas legais e contri
buindo para que o conhecimento do Novo Mundo se fôsse tornando uma reali
dade. 

Geralmente, é certo, se nega a Portugal qualquer preocupação de natureza 
científica sôbre os territórios que descobriu e ocupou formando o ultramar que 
explorou econômicamente . Os ensaios de Fidelino de Figueiredo, Jaime Cortesão 
e Luís de Pina são um primeiro desmentido a essa afirmativa fácil. No caso par
ticular da Amazônia, exemplifiquemos, é costume datar da façanha de Charles 
Marie de la Condamine ou do jesuíta Samuel Fritz o início das preocupações 
não apenas pragmáticas sôbre aquela área gigantesca de nosso espaço político . 
Teria sido o eminente homem de ciência o primeiro a efetivar o grande tomba
mento do que era aquêle conjunto de florestas e de águas sem fim . Como teria 
sido o missionário alemão o primeiro a levantar a carta geográfica do grande 
vale. Ora, nada mais sem fundamento. Porque antes do francês, que veio à 
Sul-América medir o arco do meridiano, como antes do religioso, que trabalhava 

• Extraído dp O Jornal - Edição de 15 de julho de 1951. 
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para os interêsses de Espanha, já os portuguêses, cogitando da investigação me
ticulosa do ambiente amazônico, haviam empreendido uma série de trabalhos de 
campo, provando que aquela atividade que os distinguira no Oriente, por êles 
revelado em suas características físicas, sociais e econômicas à Europa, não se 
encerrara. Mais, aqui e ali era uma .resultante de ordens emanadas de Lisboa 
quando não se procedia por iniciativa dos próprios homens que vinham operar 
no extremo-norte do Brasil. 

Assim, logo após a fundação do fortim do Presépio, a cuja sombra se foi 
constituindo o núcleo urbano de Santa Maria de Belém, fizeram-se as primeiras 
indagações sôbre o que valia a região. Nos Documentos para a História da Con
quista da Costa Leste-Oeste, que a Biblioteca Nacional editou em seus Anais e 
em separata, ano de 1905 como nos preciosos Documentos para a História do 
Brasil, especialmente do Ceará, que devemos à infatigável coordenação de Gui
lherme Studart, o barão de Studart, como todos o conhecemos, está divulgada 
essa coleta inicial de dados de que se carecia para empreender a conquista polí
tica. Riscados à luz da palavra do gentio ou de verificações imediatas e diretas, 
apresentam, evidentemente, as falhas naturais em inquéritos dessa natureza, 
feitos empiricamente. Nem por isso, no entanto, são de desprezar-se. Se foram 
pontos de partida que evidenciam o interêsse que despertara o ambiente, de logo 
a deslumbrar o ádvena europeu ! 

Ao lado dêsses pronunciamentos, marcados pelos exageros, impostos pela im
ponência regional, de logo se fêz uma carta da área reconhecida e onde se jo
garam os primeiros lances guerreiros contra a ambição estrangeira. Essa carta, 
da autoria de Antônio Vicente Cochado, pilôto-mor da pequena frota que Cas
telo Branco comandou ao vir para a fundação do Presépio, é verdadeira precio
sidade que se guarda na Biblioteca Nacional, onde foi identificada por Manuel 
Barata, o grande pesquisador paraense. Cochado, após a ereção do pôsto forti
ficado, voltou à Europa com André Pereira e Antônio da Fonseca, a fim de re
latar o que fôra o episódio e solicitar as providências que se impunham para 
garantir à Ibéria a nossa colônia que acabava de estabelecer. Perante o Conselho 
das índias, uma vez que, à época, Portugal se unira à Espanha pela mesma casa 
reinante, apresentara memorial a respeito. De volta, acompanhara Luís Aranha 
de Vasconcelos, que vinha fazer a subida do Amazonas, em missão oficial, e en
frentar o estrangeiro voraz que tentava usurpar a região. Nessa ocasião - ano 
de 1623 - teve oportunidade de realizar sondagens no delta, possivelmente atin
gindo a zona dos estreitos . Então, riscou o primeiro mapa daqueles trechos de 
terras e águas. Fê-lo em época em que as águas cobriam vastas extensões de 
Marajá. A ilha, por isso mesmo, aparece na carta não como uma grande uni
dade, mas como um arquipélago. O mapa, ademais, assinala aldeamentos indí
genas, posições de inimigos constituindo, dessarte, uma peça interessantíssima 
que iria ser repetida nos atlas que se começavam a fazer, como os de João Teixeira 
Albernoz, de 1635, em original na Biblioteca Nacional, e João Teixeira, de 1640, 
em original na Biblioteca Pública do Estado do Pará. 

Artur César Ferreira Reis. 



Rios de Botaf ogo * 
Os dois rios de Botafogo impediram que o derradeiro prefeito da presidência 

Dutra, inaugurando a nova pista de automóveis, pudesse entregar ao público a 
via que acelera o tráfego entre o morro da Viúva e o morro do Pasmado. 

O nome dêste último foi outrora Berquó, extensivo ao rio que desde a vertente 
norte do morro da Saudade, coleta as águas tombadas nas rampas setentrionais 
do morro de São João. Na altura da colina do flanco esquerdo do cemitério, 
enquadrado a leste pela rua Assis Bueno e, ao sul, pela rua Alvaro Ramos, o 
riacho endireita para nordeste, indo raspar por ocidente as ladeiras do atual 
Pasmado. 

Tudo isto êle faz agora por baixo da terra, um bocado retificado, já no século 
passado metido em galerias por obra da comissão encarregada de organizar o 
projeto para o escoamento das águas pluviais desta cidade, nomeada pelo go
vêrno imperial, em portaria de 23 de dezembro de 1874, do Ministério a cargo do 
conselheiro Dr. Tomás José Coelho de Almeida, secretário de Estado dos Negócios 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas .. 

Da comissão faziam parte Antônio Paulo de Melo Barreto, o Dr. José Antônio 
da Fonseca Lima e um dos homens ilustres do fim da guerra do Paraguai e anos 
seguintes, ou fôsse o engenheiro Jerônimo Rodrigues de Morais J ardim, o famoso 
marechal J ardim, dos poucos, se não o único que, em plena campanha contra 
os guerreiros de Lopez, criticou e apresentou substitutivos a planos de Caxias. 

CURSO DO BERQUó 

No relatório apresentado ao ministro em 31 de agôsto de 1875, o curso do 
Berquó é descrito como partindo do lado norte, da rua de Humaitá, atravessando 
·esta rua e terrenos particulares, para seguir direção paralela à rua General 
Polidoro, indo lançar-se em Botafogo, próximo ao caminho da pedreira, que se 
dirige para a Praia Vermelha . 

A cabeceira estava, portanto, na soleira de gnaisse leptínico que liga o ló
bulo noroeste do morro da Saudade com o extremo sueste das ladeiras do Cor
covado, garganta de Humaitá, notória no desenvolvimento do arruado da zona 
sul, artilhada no século dezoito, devido à severa lição dos assaltos de Duclerc 
e Duguay Trouin . 

Note-se, igualmente que o comêço da atual avenida Pasteur era uma pista 
de carroças e trabalhadores em cantaria, alteada entre o mar e a pedreira do 
Pasmado . Esta fechava a praia de Botafogo pelo sul, como o morro da Viúva 
terminava com ela pelo norte, sendo recentes as continuações pela beira d 'água, 
as avenidas dedicadas ao grande francês e a Rui Barbosa . A primeira não existia 
ao tempo da revolução da Escola Militar da Praia Vermelha (presidência Ro
.drigues Alves) e a segunda vem do centenário da Independência . 

NAVEGAÇÃO A REAL GRANDEZA 

Até então as comunicações de Botafogo com o norte faziam-se por Senador 
Vergueiro e Marquês de Abrantes e, com o sul, pela rua da Passagem . 

Pois ali, junto à carapuça de gnaisse lenticular do antigo Berquó, deságua o 
córrego de igual apelido, canto do rio, além do qual, apertadas entre o mar e a 
pedreira, foram plantadas as primitivas sedes dos clubes de regatas rivais do 
Flamengo, dos grêmios de Santa Luzia, Caju e Niterói. • 

Até os trabalhos da comissão de 1874 a drenagem do arruado, em adensa
mento progressivo, na planície botafoguense, fazia-se por meio de um sistema 

' de bueiros e valas conducentes aos riachos locais, sendo que o Berquó correra 

• Extraido do O Jornal - Edição de 15 de Julho de 1951. 
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desde os tempos de D. João VI, quando a cidade fêz decidido arremêsso para a~ 
bandas do sul, até o meado do novecentismo, com largura superior a cinco metros. 

Na maré cheia as faluas e canoas, da pequena circulação guanabarina, pene
travam por seu vale acima até as paragens da atual rua Real Grandeza, a 
receber produtos da situação denominada Olaria. 

CANAL DA LAGOA A BAÍA . 
Os posseiros marginais, aumentando com o progresso do povoamento, foram 

aterrando as margens - isso, naturalmente, sobretudo na grande estiagem de 
meio ano - a ponto de reduzir o vale a um metro de largura, tal angustura 
sendo agravada por intervenções no próprio leito, na forma de reprêsas e 
grades. 

Dado o curso mais retilíneo do rio de leste, a comissão chegou a lembrar-se 
da solução acudida ao ilustre cartógrafo general Bellegarde, e ao conselheiro 
Lisboa Serra, que haviam sugerido a conversão do Berquó em canal, escavando-se 
a soleira de gnaisse decomposto das cabeceiras de forma a ligar permanente.:. 
mente as águas guanabarinas com as da lagoa Rodrigo de Freitas, e o canal 
seguiria pelas ruas Humaitá e Voluntários da Pátria até a enseada que espelha 
o Pão de Açúcar. 

BANANA PODRE 

O coletor das águas descidas das rampas sueste do Corcovado e meridionais 
do Pico de Dona Marta, é o Banana Podre, e corre a céu descoberto até a pedreira · 
da rua Assunção. O calçamento desta velha via de Botafogo meteu o riacho 
em encanamento que retificou o curso até a foz na praia, em frente ao tradi
cional colégio da Imaculada Conceição, educandário feminino da elite, na transi
ção do Império para a República. 

Os técnicos de 1874 conheceram o curso muito diferente disso, explicando 
que o nome foi derivado da alcunha dada pelo povo ao antigo possuidor da 
situação por onde êle corria, sendo que a foz, com a intervenção do homem, 
deslizou um bocado para o meridião. Ficou em frente a D. Carlota, quando ini
cialmente estava diante de Marquês de Olinda. 

O portulano de Thevet, tão associado à aventura guanabarense do escritor 
polemista-guerreiro Nicolas Durand de Villegagnon, pitoresco retrato do acidenta
do território por onde ia expandir-se a metrópole de que êles, franceses, foram 
afinal cofundadores, mostra como a bôca do Banana Podre abria, no quinhen
tismo, uma espécie de estuário, a montante do qual se vê na velha carta um 
passadiço de madeira, por sinal parecido com a pontezinha que os engenheiros 
municipais colocaram sôbre o curso final do outro, do Berquó, permitindo a passa
gem da limousine do general nutra na inauguração provisória da pista agora 
em uso. 

Ao empurramento do estuário para o sul, não foi naturalmente estranha a 
fôrça do povoamento, desencadeando-se pelas atuais ruas Senador Vergueiro e 
Marquês de Abrantes. 

MAIS MEANDROSO 

Nas grandes chuvas de mudança do ano, típicas da feição tropical do micro
clima carioca, dentro das quais o volume das grossas bátegas, durando horas, 
será sempre difícil de prever, os dois rios inundaram habitualmente a planície 
em consolidação entre os paredões montuosos de orientação geral nordeste-su
doeste: Viúva-Novo Mundo-Dona Marta-Corcovado, ao setentrião, Pasmado (Ber
quó) -São João-Saudade, ao meridião. 

O curso do Banana Podre era mais meandroso, não permitindo a navegação 
que o outro dava até a Olaria, frente ao atual cemitério de São João Batista, e 
a cobertura de ambos os traçados subterrâneos, foi impostá pela expansão do · 
calçamento botafoguense, pois as obras determinadas em 1875 não passaram qe . 
canalizações a céu descoberto para os dois, com um sistema longitudinal de ga- . 
lerias . de secção circular, diâmetro máximo de metro e meio e declividade de 
0,0007 m. 



BOLETIM GEOGRAFICO 

Ao meu tempo de remador em Botafogo percorri a calha do Banana desde 
a pedreira de Assunção até os fundos da chácara Rui Barbosa, onde uma grade 
atravessava o leito, e rapazes houve que, em sentido contrário, meteram-se den
tro da parte encanada, saindo no mar. 

INUNDAÇÕES DE METRO 

Na coleção de mapas do século passado, pelos quais se sente bem a formação 
e o desenvolvimento do bairro marcado por preferência aristocrática, verifica-se 
como as áreas mais baixas da inundação periódica são as que mais resistem ao 
loteamento edificacional, vivendo durante anos como vastos quintais e chácaras 
dos palacetes, ou pastos dos solípedes tão necessários à fase que precedeu o apa-
recimento da tração elétrica. · 

Morando menino na rua D. Delfina, atual Paulo Barreto, assisti a terrível 
transbordamento veraniego do Berquó, com um metro de altura, invasão perigosa 
das residências, pois até navegavam cobras, arrastadas dos capinzais vizinhos . 

Como modêlo do tipo de ocupação das chácaras pode ser tomado o solar do 
conselheiro Coelho Bastos, último chefe de polícia de Pedro II, o qual, da frente 
de São Clemente, estendia seu arvoredo até às abas de onde rola o Banana. Ou
tras famílias de grandes propriedades no vale eram a Melo Matos, conselheiro 
Castilho e visconde de Caravelas. 

UMA CASA FAMOSA 

Tempos em que uma das casas mais alegres, e faladas entre as mocinhas, 
pertencia, precisamente, no largo de São Clemente, à viúva Sepúlveda, famosa 
por suas recepções aos cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, chefiados 
por Serzedelo Cor.reia . 

Mais de uma alegre parada, talvez pouco regulamentar, sacudiu manhãs e 
tardes de arrabalde em homenagem à sociabilíssima dama. 

O regime de chácaras ainda resiste, de certo modo na alta rua clementina, 
servindo de asilo sombreado a fidalgas embaixadas estrangeiras. 

Nos capinzais marginais aos dois córregos a pastagem de muares começou 
a ser rifada pelos primeiros jogadores de footbal, saídos das melhores famílias, 
dentre êles merecendo destaque, lá pelos 900, os irmãos Werneck, fundadores do 
Botafogo F. R., por cujo primitivo campo, no largo dos Leões, frente ao depósito 
de bondes que ainda lá está, corria o Berquió. Apesar da tela de arame que 
cobria o valo, muitas vêzes lá descemos, eu e um filho de Lauro Sodré, o Dorinho, 
a apanhar as bolas que espirravam de nosso soccer infantil. 

Afonso Várzea. 



Os Xavantes e a Civilização 
(Ensaio histórico) 

I OS XAVANTES E SEUS ALDEAMENTOS 

Classificados no grupo dos gês centrais e sub-grupo dos acuens, palavra 
que significa "gente, humano, indivíduo da espécie humana", segundo José 
Feliciano de Oliveira, citado pelo professor Basílio de Magalhães no magistral 
prefácio ao estudo sôbre os xerentes, de autoria de Urbino Viana 1 

- xavantes 
e xerentes, que habitavam o alto e o médio Tocantins, com fala e costumes 
idênticos, eram dados como pertencentes à mesma nação indígena. Assim 
pensavam Paul Ehrenreich ', Henri Coudreau 3 e outros que estudaram as nossas 
populações aborígines '. 

Em virtude, na opinião de uns, de maus tratos infligidos pelos civilizados•; 
segundo o padre Estevão-Maria Gallais, por não desejarem, ao ensejo da evan
gelização de frei Antônio de Ganges, se submeter a novos hábitos, com a perda 

1 Rev ; do lnst. Hist. e Geogr. Bras. t. 101 , vol. 155, pp. 5 e segs . 
• Divisão e Distribuição das Tribos do Brasi l Segundo o Estado Atual dos Nossos Conhe

cimentos. Rev. da Soe. de Geo. do R . de Janeiro, t . VIII, 1892, p . 38 . 
, Voyage au Tocantins-Araguaya. Paris, 1897. 
• Houve, em tempos remotos, outros sllvlcolas denominados xavantes, pelos portuguêses, 

mas êstes nada têm a ver com os acuens do Tocantins, de que trata o presente trabalho. Os 
tais xavantes local!zados em S . Paulo e em Mato Grosso, não eram senã.o os otis, dos Campos 
Novos do Parànapanema e os ofaiés ou opaiés do sul dêsse último Estado, entre os rios Tabaco, Ivl
nhema e Verde, dizimados, os primeiros, totalmente, e os segundos, quase por completo, pelos 
criadores das regiões. Sõbre o assunto, o jovem e talentoso etnólogo Darcy Ribeiro, do S.P .I., 
escreveu para a Revista do Museu Paulista um Interessante artigo, publ!cado n a edlçã.o dessa 
revista datada de 1951, mas só aparecida em 1952, tendo do mesmo artigo sido tirada uma se
parata, em outubro dêste último ano. 

Artur Ramos dá como xavantes (acuens) os "opalés" e os "araés" (Introdução à An
tropologia Brasileira. Ed. Coleção de Estudos Brasileiros, 1943, Rio, p. 143) . 

• No relatório d.atado de 1856, à Assembléia Legislativa de Goiás, o presidente da Provlncla, 
Antônio Augusto Pereira da Cunha (Doe. do Arq. Pub. Nac.) escreve que da parte de frei 
Slglsmundo de Taggla, que recebera ordem para catequizar xavantes bravios do rio das Mortes 
foi um emissário a uma aldeia daqueles aborlglnes, nada conseguindo de um velho lndio 
com quem se entendeu e que lhe disse: "os cristãos são multo maus" - "quando êles (os 
lndlos) estavam no Carretão sofreram judlações com palmatória, tronco, corrente, chicote, 
colar, etc." 

Outras tribos, todavia, foram também tão maltratadas, ou mais ainda, quiçá, quanto a 
dos xavantes e nem por Isso guardaram dos brancos, dos quais não se afastaram, o ódio que 
lhes votaram êstes silvlcolas . Se o motivo do Isolamento dos xavantes, realmente, foram maus 
tratos, o fato poderia, talvez, ser explicado por uma formaç§.o psicológica mais altiva (ou 
rancorosa) dos aborlglnes Instalados hoje na região do Mortes . 

Outra versão sõbre o afastamento dos xavantes, tanto dos brancos como dos demais lndlos: 
"AI por volta .do século XVIII. existiam às margens ·do Calapó, uma à direita e outra à es
querda, duas tribos que viviam em completa paz uma com a outra: os xavantes e os xerentes. 
Els senão quando uma aparatosa expedição, mandada pela Metrópole, vai ao encontro dos sll
vlcolas, a fim de entrar em contacto com êles, marcando como local do encontro a então 
capital da provlncla de Goiás. Antes de chegarem ali, xavantes e xerentes, em grande número, 
foram aprisionados por fazendeiros da região, que os obrigaram ao trabalho forçado. Um 
certo número dêles, porém, chegou à capital velha, mas os homens da tal expedição enviada 
pelo govêmo, nã.o se sabe bem por que, desistiram de catequizá-los, abandonando-os ao léu da 
sorte. Ao regressarem de Goiás, xerentes e xavantes foram novamente vitimas dos fazendeiros, 
que tentaram aprisioná-los, o que conseguiram em parte. Os xavantes que puderam atingir 
as suas malocas, tomaram-se de justo rancor contra os brancos, chegando mesmo a abrir luta 
com os xerentes por Isso que êstes ficaram a favor dos civilizados" . . . "sendo os xerentes, 
naquela ocasião, mais fortes, expulsaram os xavantes da margem direita do Araguaia, onde 
viviam, para a margem esquerda, continuando a combatê-los durante muitos anos. Os xe
rentes não cessavam as suas Incursões do domínio dos seus Inimigos, infligindo-lhes grandes 
perdas nas lutas que travaram, incendiando-lhes as malocas e tomando-lhes as mulheres. De 
tal forma se viram acossados pelo inimigo e tantas eram as baixas na sua tribo, que os 
xavantes foram recuando paulatinamente até se refugiarem na margem esquerda do rio das 
Mortes, onde se localizaram em definitivo ." (A narrativa foi feita por lndios xerentes ao dr. 
Darclllo Vahia de Abreu, durante o tempo em que estêve entre êles - narrativa que êle re- . 
produziu em entrevista concedida a A Noite, edição de 19-9-946. O Dr. Vahla de Abreu foi 
médico da Fundação Brasil Central, servindo na base de Aragarças e faleceu nesta capital em 
setembro de 1950) . 

Segundo José Fel!clano de Ol!veira (Os Xerentes, Rev. do Inst. Hist. e Geog. de S. Paulo, 
Vai. XX, p . 18), "os xerentes viveram unidos aos xavantes, com quem brigaram por causa 
das mulheres". 
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· de sua autonomia, etc., •; em conseqüência da desinteligência com os xerentes, 
por continuarem êstes ao lado dos brancos, . perseguidores de ambas as tribos, 

· bem como por causa de mulheres (veja-se, ao fim dêste trabalho, o que dizem, a 
respeito o Dr. Darcílio Vahia de Abreu e Urbino Viana) e, finalmente, pelo 
descaso das autoridades goianas que, pouco a pouco, se iam desinteressando pela 
sorte dos xavantes aldeados, - o que é fato é que uma facção dêstes se isolou 
na região do rio das Mortes, antfgo rio Manso, e uma pequena faixa do Araguaia, 
<mde vive até hoje, afastada dos brancos e das demais nações indígenas, cal
culando-se, aproximadamente, em cêrca de 2 000 a cifra de sua população, igno-

. rando-se, porém, o número de suas aldeias . 
Segundo Paul Ehrenreich, os xerentes, propriamente ditos, passaram a ser 

·chamados de "xavantes mansos" e os i&olacionistas (os que se instalaram no 
Mortes e no Araguaia) conforme Hassler, de "acuens bravos", por isso que não 
só hostilizavam as populações sertanejas do Brasil Central, como os próprios 
índios pertencentes a outras tribos. 

Xerentes e xavantes constituem, sem dúvida, uma só nação. Os primeiros 
vivem ainda em boa camaradagem entre os brancos, na região do Tocantins; 
os segundos habitam uma vasta área do Mortes e as proximidades de São 
Félix, no Araguaia, sendo ignorado o seu número. 
. A acreditar-se na narrativa de velhos carajás, até certa época os xavantes, 
não obstante insulados no seu quase inacessível território, recebiam, excepcional
mente, todos os anos, a visita dos xerentes. Era o único contacto que tinham 
com gente de fora. Vejamos o que, a propósito, escreve Hermano Ribeiro da 
Silva ' , intrépido sertanista bandeirante (morto em novembro de 1937, de febre 
palúdica, no sítio Mato-Verde, no travessão Reúno, e enterrado em Leopoldina, 
hoje Aruanã, em Goiás) , segundo o que ouvira da bôca daqueles aborígines . 

"Antigamente, nas ocasiões de estio anual, os moços guerreiros xerentes 
passavam o Araguaia e iam visitar os parentes afastados, mantendo-se desta 
forma as remotas relações de amizade. Isso perdurou até quando os chefes 
_xavantes intimaram os rapazes a que não mais voltassem, alegando já terem 
convivido com os invasores cristãos e que êstes veiculavam as doenças ceifadoras 
dos indígenas. Desde então, a tribo desmembrada se exilou inteiramente e 

, guerreia com tenacidade os que procuram invadir o seu reino". 
Aí está mais outro fato que explicaria o afastamento dos xavantes dos 

seus irmãos da selva. Poder-se-ia, porém, dar crédito à narrativa dos carajás? 
O de que não resta a menor dúvida, porém, é que os xavantes já conviveram 

pacificamente, e por muitas dezenas de anos, com os brancos, aldeados que 
foram pelo govêrno, dirigidos ora por destacamentos militares, ora por missio
nários religiosos, ora, finalmente, por funcionários civis, sobressaindo, entre os 
religiosos, frei Sigismundo de Taggia, Rafael de Taggia, Antônio de Ganges, 
Francisco do Monte de São Vito e Savino de Rimini. 

Aqui estão, em síntese, as notícias que me foi possível obter sôbre contacto 
. · dos xavantes com a civilização, desde , o século XVIII, quando inicialmente os 

vemos ao lado dos brancos: 

• O padre Estêvão-Maria . Gallals O .P. , em seu livro sôbre frei Gil Vilanova (O Apóstolo 
. do Araguaia, Ed. da Revista dos Tribunais, S. Paulo 1942). à p . 129, afirma que a facção 

dos índios que se dirigiu para o Mortes o fêz para conservar sua autonomia, hábitos, etc., os 
quais seriam absorvidos pelos cristãos, em face da evangelização que realizava o capuchinho 
.Antônio de Ganges, no local em que êste religioso edificou uma Igreja, - ponto de partida 

, para a povoação de Teresa Cristina, hoje Pia banha . 
Pelo que se vê, são vários os motivos do afastamento ' dos xavantes, não só do melo dos 

brancos, como dos próprios índios, a saber: - maus tratos recebidos dos que se diziam civi
lizados; desejo de conservarem , a sua autonomia; hostilidade dos xerentes, que ficaram ao lado 
dos brancos; brigas com aquêies aborígines por causa de mulheres . Vale a pena lembrar o 
caso do segundo afastamento dos xavantes, do convívio dos xerentes, em razão do mêdo do 

<contágio de moléstias que êstes fndlos poderiam transmitir, contrafdas com os brancos, caso 
registado por Hermano Ribeiro da Silva e já mencionado no comêço dêste livro. 

Quanto ao abandono dos aldeamentos mantidos pelo govêrno goiano, parece fora de dúvida 
que a causa de tal ocorrência foi o completo deslnterêsse do elemento oficial pela sorte dos 
xavantes, aos quais acenava ao comêço, com uma situação melhor nas aldeias que lhes criava . 
. O que aconteceu com o Carretão, extinto, segundo Alencastre, já aqui citado, "á força de 
:maior Incúria e criminoso abandono", deve ter acontecido também com as aldeias de S. José 
· do Araguaia e Pia banha. Esta suposição é reforçada pelas referênctas sôbre a precariedade das 
. verbas destinadas ao amparo dos lndfgenas, que se lêem nos documentos cujas cópias, aqui 

transcritas, o Departamento Estadual de Estatfstlca, de Goiás, me forneceu. As verbas foram 
:. , decrescendo gradativamente, a ponto de ser de 1 000 cruzeiros apenas, em 1905, a destinada a. 
· auxilio aos fndlos de todo o Estado, como afirmou o bacharel J . Alves de Castro, no trecho do 

seu .relatório ao chefe do Executivo goiano, já aqui divulgado . 
' . Nos Sertões do Araguaia - Ed. Saraiva S. A. , S . Paulo, 1949, p. 203. 
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1775 - São José de Moçâmedes 

Uma das primeiras referências feitas por historiador, no que concerne ao. 
xavante aldeado pelos civilizados, encontra-se em Alencastre (José Martins 
Pereira de Alencastre) , segundo o qual, a 15 de novembro de 1774, sob o govêrno 
de D. José de Vasconcelos, foi dada ordem ao Dr. Joaquim José. Ferreira de 
Andrade para adquirir a roça de José Vaz, próximo a Vila Boa (Goiás), a fim 
de nela ser instalada uma aldeia de índios, a qual tomou, ao inaugurar-se, a 
denominação de São José, em homenagem ao governador, sendo acrescentado, 
como lembrança do seu solar, o cognome de Moçâmedes . "No ano seguinte 
(1775) partiam para êste aldeamento, que veio a ser o mais importante da 
capitania, muitas malocas de índios ; e em pouco tempo aí viviam promiscua
mente e na maior harmonia, acoroás, xavantes, carajás, javaés, carijós e naudós"". 
O grifo é meu . 

A bem da verdade, devo esclarecer que apenas em Alencastre se tem notícja 
de xavantes em São José de Moçâmedes•. Depois, nada mais se sabe com rela
ção a tais· silvícolas, isto é, o número dêles, o espaço de tempo em que ali per
maneceram, para onde foram em seguida, etc. Nos documentos que tive em 
mãos nada encontrei a respeito. · 

1788 - Aldeia de Pedro III ou Carretão 

A primeira notícia que se teve de xavantes aldeados por brancos e em 
contacto pacífico com êstes foi, como se viu, por intermédio de Alencastre, que 
arrolou aquêles silvícolas entre os representantes de outras tribos, em São José 
de Moçâmedes, no ano de 1775 . Mas a pacificação, propriamente dita, dos 
xavantes - que eram o terror da região, com seus freqüentes assaltos, roubos 
e assassínios - realizou-se em 1788, no govêrno de Tristão da Cunha, o qual 
os instalou na aldeia de Pedro III ou Carretão 1º, após haver levado a efeito a 
"redução" dos caiapós. Sôbre o importante acontecimento, escreveu Alencastre. 

8 Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras., t. 27, p II, v. 29, p . 287 . 
• O brigadeiro Raimundo José da Cunha Matos, que na qualidade de governador das armas 

de Goiás viajou pelo interior da província, escreveu às páginas 137-138, t . 2.0 , do seu livro 
Itinerário do Rio de Janeiro, Pará e Maranhão pelas Provincias de Minas Gerais e Goiás (Tip. 
Imperial e Constitucional de J . Vllleneuve & Cia., Rio, 1836) : "A aldeia agora denominada São 
José existia no ano de 1755 como habitação dos indios caiapós" etc . .. . "O governador e capitão 
general José de Almeida Vasconcelos deu-lhe o sobrenome de Moçâmedes . " . .. "Os h abitantes 
da . aldeia acham-se hoje (1825) reduzidos a 130 almas". 

Em outro trabalho - " Corografla histórica da província de Goiás" (Rev. do Inst. Hist. e 
Geog. Bras., t . XXXVII, p . I , v. 48, pp. 243- 244) informa o mesmo brigadeiro que Moçâmedes 
teve principio no citado ano de 1755 para habitação dos índios acroás e outros, indo os calapós 
para ali em 1774, depois de reedificada a aldeia para êles . Na mesma página, ficamos .sabendo 
que, por ocasião da visita feita pelo autor da "Corografla," etc. , já não havia índios puros em 
São José de Moçâmedes, m as " descendentes dos primeiros ca tequizados" . 

(É oportuno registrar um pormenor curioso: Alencastre diz que aquela a ldeia foi fundada em 
1774 e Cunha Matos, nos dois escritos citados, afirma que ela já existia desde 1755. Essa 
divergência de datas, aliás, já havia sido mencionada pelo historiador ba iano ao pé · da p . 287 
do t . 27, v . 29, p . II, da R ev . do Inst. Hist. e Geog. B""s.) 

Na " fala" que o presidente Cel. José Rodrigues Jardim "recitou" no ato da instalação da 
Assembléia Legislativa Provincial de Goiás , em 1-6-1835, declara qu;i da aldeia de São José de 
Moçâmedes "os índios calapós se r etiraram em 1832". (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 

Em 1855, no seu relatório à Ass . Leg. Prov. goiana, o presidente Antônio Cândido da Cruz 
Machado Informa que a mencionada a ldeia foi "fundada para habitação dos índios acroás, 
Javaés e ca rajás e, depois, de alguns borôros". (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 

A exceção de Alencastre, ning)lém fala de xavantes n a aldeia '1landada fundar por D. José 
de Vasconcelos. 

Haveria, de fato, ali índios daquela tribo? 
Aí está tudo quanto pude colhêr sôbre Moçâmedes, que já est ava extinta em 1848, como .se 

depreende da seguinte referência constante do relatório de Antônio de P ádua Fleuri, daquele 
ano, à Ass. Leg . Prov. (Doe. do Arq. Púb. Nac.) - ... "São José de Moçâm edes e outras que 
exist i am na província" . É meu o grifo. 

No Arquivo Público Nacional, que me forneceu o melhor subsidio, no que tange a aldea
mentos, só encontrei - diga-se de passagem - relatórios de presidentes e vice-presidentes de 
Goiás a partir de 1835, sendo de 1883 o último dêles. 

10 O diretor da Diretoria Geral dos índios em Goiás, Joaquim Bueno Pintaluga Caiapó, dá 
a aldeia do Carretão como fundada em 1754 - (oficio anexado ao rei. do presidente Ernesto 
Aug1 sto Pereira, lido na abertura da Ass. Leg. Prov., em junho de 1869); êste último, no seu 
rei. de 1-8-1870, à mesma Assembléia, afirma que a referida aldeia se fundou em 1764. Já 
Couto de Magalhães (rei. de 1863 à Ass. Leg. Prov.) dá outra dat a de fundação: - .1784. 
(Documentos do Arq. Púb. Nac.) 
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o seguinteª, que reproduzo literalmente, para melhor e mais amplo conhecimento 
do assunto: 

"Quando Tristão da Cunha resolveu empreender a conquista dos xavantes, 
e já tinha fôrças preparadas para. mandar ao sertão de Amaro Leite, que por 
êstes selvagens era devastado, che~ou-lhe a infausta nova da sua invasão nas 
terras contíguas ao arraial de Crixa, e com ela a do triste sucesso do assassinato 
de doze dos seus habitantes. 

Profundamente impressionado por êste acontecimento, e sobretudo receoso 
da reprodução de tais fatos, que punham as isoladas populações do norte em 
continuados receios pelas suas vidas e pela sua propriedade, imediatamente 
mandou chamar ao quartel general o tenente de dragões José Rodrigues Freire, 
e entregou-lhe o comando de 98 praças, e com elas fê-lo seguir em socorro dos 
habitantes de Crixá; temeroso também de que os índios pudessem chegar com 
suas correrias às portas da capital, ou mesmo até as povoações circunvizinhas. 

Nessa fôrça estavam compreendidos vários intérpretes e um trôço de caiapós 
domesticados da aldeia de São José de Moçâmedes. 

Não coube porém ao hábil tenente Freire a glória desta conquista, por ter 
a poucas léguas de Vila Boa sofrido um inesperado revés: o cavalo em que via
java precipitou-se com êle, e da queda ficou Freire tão molestado ·que, não 
podendo prosseguir, foi trazido para a capital. 

Nesta emergência assumiu o comando da fôrça o alferes Miguel de Arruda 
e Sá, e com ela marchou para o seu destino. 

O novo comandante, compreendendo perfeitámente a importância da comis
são, cuidou em desempenhá-la, indo ter às primeiras aldeias dos xavantes, que 
a muito custo chegaram à fala; mas não quiseram submeter-se às propostas 
de paz, por não julgá-las compatíveis, sendo os ofendidos quem as ia oferecer. 

Propostas de paz a quem acabava de cometer horríveis assassinatos, roubos 
e depredações, pareceu-lhes uma verdadeira cilada, em que os índios, natural
mente desconfiados, e nesta ocasião por justificado motivo, evitavam cair. Os 

_índios têm a sua lógica, e são difíceis de convencer. 
Vendo o alferes Sá que nada conseguia da indocilidade dos selvagens, não 

quis voltar à capital, sem cumprir à risca as instruções de Tristão da Cunha. 
Os caiapós, que voluntàriamente acompanharam a fôrça, pelo desejo de se 

baterem com os xavantes, de quem eram inimigos irreconciliáveis, tiveram 
ordem de fazer prisioneiros um certo número dêstes, que o comandante, na 
forma das suas instruções, devia conduzir à capital. 

Os caiapós mostraram nesta diligência a maior destreza, aprisionando aos 
seus inimigos um homem de guerra, quatro índias e algumas crianças. 

Com êstes prisioneiros regressou a Vila Boa a expedição, a fim de dar conta 
o seu encarregado do procedimento havido. 

As índias foram postas em liberdade, e ao guerreiro xavante deu o governa
dor o nome de Tristão da Cunha "ação que (diz o cronista a que acima nos 
referimos) grandemente encheu de vaidade o amor próprio daquele bárbaro, 
que, apesar da sua grosseira e brutal educação, sabia conhecer os obséquios, e 
não era insensível às atenções com'·que o tratava o grande cacique dos brancos". 

Tempos felizes passou o novo Tristão em Vila Boa, de convivência com os 
brancos, que se esmeraram em enchê-lo de obséquios e aos da sua nação, ou 
porque viram o interêsse que nisto ia, ou por parecerem bem ao governador, em 
cuja companhia moravam os xavantes. 

Meses depois prometeu o novo Tristão da Cunha ao governador chamar ao 
grêmio da cristandade os índios da sua nação : era sincera esta promessa, e 
mais tarde veio a cumpri-la. 

Escoltado pelo tenente de dragões José Manuel de Almeida, seguiu para o 
arraial de Amaro Leite : aí deixando o comandante com a sua ·fôrça, partiu em 
demanda das aldeias, prometendo de voltar no espaço de três luas. 

Como é de prever, a sua presença entre os xavantes, que já o supunham 
morto, produziu extraordinária sensação, sendo, de vê-lo, grande a alegria dos 
seus parentes e amigos; entretanto o comissário tratava de cumprir a promessa 
que houvera feito ao cacique dos brancos, já persuadindo os da sua nação 

u Rev . do Inst. Hist. e Geog. Bras., t. 27, p. II, v. 29, pp. 329 e seguintes . 
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a entrarem em paz, já procurando nêles desvanecer qualquer desconfiança e 
receio contra os brancos, pintando-lhes a vida que entre êles passara e os obsé
quios que recebera, informando-os das promessas de que era portador, nas quais 
podiam acreditar, porque eram feitas de boa fé, e que delas dava arras, voltando 
para a companhia dos brancos e do capitão grande, de que se confessava amigo 
e a quem devia, além de tudo, o nome por que o conheciam, que era o do próprio 
capitão. 

Com êstes e outros discursos ia o comissário de Tristão da Cunha produzindo 
extraordinárias impressões entre os seus; depois de alguns dias teve palavra de 
que entrariam de paz, e com esta boa nova voltou o comissário e o tenente 
José Manuel de Almeida à capital. 

Corria o ano de 1785. 
Desde então pensou Tristão da Cunha na escolha da localidade que melho

res proporções oferecesse para fundação de um novo aldeamento . Bem informa
do, escolheu para êste fim, no próprio sertão de Amaro Leite, as margens do 
São Patrício . 

Tinham os xavantes prometido que no verão seguinte iriam ter a Amaro 
Leite, onde os esperaria o comissário de Tristão da Cunha com tôda a gente 
da sua comitiva. E por esta razão voltou de novo ao sertão o tenente José 
Manuel de Almeida com uma escolta de pedestres e um refôrço de índios caiapós. 

Chegados ao ponto designado do encontro, aí foram esperados os xavantes 
por alguns dias; vendo, porém, o comandante que êles não chegavam, mandou 
o índio Tristão com algumas praças explorar a campanha. 

. O emissário nesta diligência enc.ontrou um grupo de guerreiros da sua nação, 
que andavam em montaria, segundo declararam. Depois de conversarem, foram 
convidados a irem à barraca do tenente Almeida, o qual os recebeu com mani
festação de prazer, dando-lhes tôdas as provas de amizade, que sobretudo con- . 
sistiram em presentes de brindes. 

Os índios, mostrando-se satisfeitos, prometeram voltar daí a dias; efetiva
mente cumpriram a promessa, vindo em grande número: a maneira, porém, por 
que se aproximaram do acampamento da fôrça revelou intenção de surpreendê
la, e destruí-la. Era, pois, claro que os bárbaros não estavam de todo convencidos 
da boa fé das propostas que lhes tinham sido feitas . 

Quando, porém, supuseram encontrar a fôrça desacautelada acharam-se 
com mais de cem homens armados e prontos para recebê-los como inimigos, se 
o quisessem ser. 

Uma cena das mais interessantes deu-se nessa ocasião. O cacique caiapó, 
que já estava desgostoso das protelações com que os xavantes adiavam o tratado 
de paz, saiu-lhes ao encontro, e intimou-os para que se rendessem, sob pena de 
serem todos mortos a ferro e fogo; e que já estava persuadido de que êste seria 
o procedimento melhor, à vista da traição com que acabavam de proceder. A 
energia desta ameaça, o apêlo que fêz, já para o seu próprio testemunho, já 
para a conquista pacífica dos acoroás, xacriabás, carajás e javaés, produziu um 
resultado inesperado. E quando concluiu o seu discurso, protestando que os 
caiapós iriam, auxiliados pelos portuguêses, debelá-los nas suas últimas guaridas, 
se não fizessem a paz, se não viessem viver sob a proteção dos brancos como 
amigos, formando todos uma mesma família, os xavantes depuseram os seus 
arcos, e o maioral, que se achava presente, declarou em têrmos peremptórios 
que aceitava a paz em nome de tôda a sua nação e que partia logo para as 
suas aldeias, a fim de trazer consigo todos quantos lhe obedeciam. Em fé desta 
promessa deixava em companhia de Tristão 38 guerreiros, que o acompanhariam 
a Vila Boa. 

Quando o tenente Almeida chegava à capital com tão boa notícia, · recebia 
o governador do capitão de dragões José de Melo Castro, que tinha ido ao 
Tocantins fundar um registo nas vizinhanças do arraial do Pontal, uma carta, 
na qual lhe declarava que por aquelas paragens se achavam mais de dois mil 
xavantes, ainda receosos; porém que seus receios se tinham desvanecido, fingin
do-se êle comissário do govêrno, ali mancíado para chamá-los à paz; e que, disto 
convencidos, se tinham pôsto a caminho da capital. 

Se por um lado esta nova era bem vinda, por outro colocava o governador 
em cruel embaraço, por não saber como havia de acomodar na capital tão 
grande número de hóspedes, além dos que devia esperar de Amaro Leite, sedu
zidos pelâs diligências de Tristão e do cacique caia pó. 
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Além de tomar uma resolução acertada, visto como também era precário o 
estado financeiro da capitania, para ocorrer a tão crescidas despesas, convocou 

. uma junta dos três Estados e nela assentou-se que, não tendo a aldeia de Pedro 
· III, cuja fundação acabava de ser decretada, nem recursos, nem acomodàções 

para tão grande número de índios, fôsse uma parte dêles remetida para Salinas. 
Em conseqüência desta resolução fêz partir o alferes Sá, encarregado de 

receber os xavantes, com recomendação de trazê-los pelo sertão, ei.ritando os 
arraiais, pelo terror de que se possuiria a população; porém esta providência 
não pôde ter lugar, visto como já ao arraial do Pilar tinham chegado quando 
o alferes os foi encontrar. 

Escreveu Tristão da Cunha ao sargento-mor Álvaro José Xavier, dando-lhe 
instruções a respeito dos novos colonos, e lhe determinava que fôsse ao encontro 
dêles no ponto em que a estrada de Salinas fazia junção com a de Amaro 
Leite, e aí verificasse a divisão ·dos índios, conduzindo uma parte para aquêle 
aldeamento, porque o resto seria conduzido pelo capitão José Pinto da Fonseca 
.ao aldeamento de Pedro III ; esta projetada divisão, porém, não se efetuou, por 
se terem a ela oposto os próprios índios de um modo decisivo, na ocasião em 
que devia ela verificar-se . Em conseqüência, seguiram todos para o Carretão. 

Depois de seis meses de marcha, entraram no novo aldeamento mais de 
três mil aborígines com o seu maioral à frente, no meio de aclamações e alegria, 
e. ao som dos seus maracás, trombetas e caixas de guerra; aí os esperava o 
vigário de Crixá, o sargento mor Álvaro José Xavier, o sargento mor Bento José 
Marques e muitas outras pessoas gradas." " . 

. Ao maioral xavante foi dirigida uma alocução pelo capitão José Pinto da 
Fonseca, ao mesmo tempo que lhe entregava R. posse da aldeia, seguindo-se o 
ato de juramento daquele aborígine, em 13 de janeiro de 1788, ato êsse que 
foi lavrado pelo sargento-mor Álvaro José Xavier, cujo teor é o seguinte: 

"Arientomô-Saxê-Qui, maioral da nação xavante de Quá, em nome de tôda 
a minha nação, juro e prometo a Deus ser, como já sou de hoje em diante, 
vassalo fiel da rainha de Portugal, Maria I, a quem reconheço como soberana 
senhora, mãe e protetora; e de ter perpétua paz, união e eterna aliança com 
os brancos; o que assim me obrigo a cumprir · e guardar para sempre." 

Terminando a sua narrativa, Alencastre diz que o Carretão "em poucos anos 
chegou a contar em seu seio um número de indígenas superior a 5 000 almas. 
Pedro III foi o último aldeamento que se extinguiu à fôrça de maior incúria e 
criminoso abandono" ". 

Ainda a propósito dos aborígines do Carretão, o brigadeiro Cunha Matos 
afirma H, sem indicar data, que "um ataque de sarampo, que acometeu os colo-.; 
nos, matou quase todos" (os índios) e o diretor do Museu de Goiás, Zoroastro 
Artiaga, que "os aventureiros um dia enveneraram as suas cacimbas com cia
nureto de potássio, causando-lhes, só em uma noite, 500 mortos." ic •• 

. 12 Em nota ao pé da página 334 da citada publicação (Rev . do 1.H .G .B . , t . 27, p . II, v . 29) , 
escreve Alencastre que "com os índios vieram qua torze pessoas, entre llvres e escravos, que 
·tinham sido a prisionadas pelos índios n as suas correrias pelos arraiais do norte, e que entre 
êles viviam reduzidas ao m a is cruel cativeiro" . 

13 Xavantes ou descendentes de xa vantes que h a bitavam o Carretão : . 
- 3000 e t antos à época da fundação da aldeia (1788 ) e 5000 depois, segundo Alencastre . 

Silva e Sousa (Mem ória sôbre o descobrimento, govêrno, população e coi sas mais notáveis da 
capitania de Goiás ) afirma que chegaram ao número de 3 500 . 

200, aproximadamente, em 1823 - lá havendo t ambém ca iapós, êstes em multo pequeno 
número, no dizer de Cunha Matos, como se lerá na página seguinte. 

- 72 em 1851. Rel. de Antônio Joaquim da Silva Gomes á Ass . Leg. Prov. (Doe. do Arq. 
Púb. Nac.) 

- "poucos índios'', em 1865. Rei. do des. João Bonifácio Gomes de Siqueira ao .presidente 
da Província de Goiás, da do à ptibllcidade em 1867 . ~sse r ela tório figura n a coleção do Arq. 
Púb. Nac. no vol. marcado na lombada - " 1860-66" - quando deveria ser " 1860-67". 

- "alguns póucos índios descendentes dos xavantes e xerentes" (já não havia mais xavantes 
puros?), como diz no seu oficio de 28-4-1869 o diretor da Diretoria Gera l dos índios em Goiás, 
Joaquim Bueno Pitaluga Caiapó, oficio êsse ·constante do rel. do presidente Ernesto Augusto 
Pereira, lido na abertura da Ass. Leg. Prov., em 1.0 de junho de 1869 . (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 

- 2 xavantes - segundo o .mapa que acompap.ha. o rela.tório de m a rço de 1880, do presidente 
Aristides de Sousa Espínola à Ass. Leg. Prov. (Doe. do Arq. Púb. Nac.). O mapa foi organizado 
para ser remetido a.o Mlnlstérlo da Agricultura. . Ma.is adiante, no citado relatório, Sousa Espinola. 
escreve o seguinte sôbre o Ca.rretão " . .. é hoje . segundo Informa o juiz de Direito da Comarca, 
uma tapera habitada. somente por duas miseráveis descendentes dos altivos xavantes". 

u "Corografla Histórica. da Provincla. de Goiás" , in Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras, t . 37, 
p. 1, v. ·48, p . 245 . 

" Dos tndios do Brasi l Central, p. 123. Ed . Gráfica " Triângulo'', Uberaba, 1943 . 



éO.NTRIBUIÇAO .Ã Cil!:NcCI:A . GEOORAFICA 61. 

O padre Luís Antônio d;:i. Silva e Sousa, que escreveu, datada de 30 de 
setembro de 1812, uma interessante Memória sôbre o descobrimento, govêrno, 
população e coisas mais notáveis da capitania de Goiás 16

, menciona, no seu 
trabalho, a pacificação dos xavantes levada a efeito no govêrno de Tristão da 
Cunha. Sôbre o mesmo assunto há, de autoria do tenente de dragões José 
Rodrigues Freire, um folheto intitulado Relação da conquista do gentio xavante 
conseguida pelo llm.0 e Exm.0 Sr. Tristão da Cunha Meneses, etc., etc., Mais 
de um exemplar dêsse folheto, impresso em Lisboa, em 1790, encontra-se na 
nossa Biblioteca Nacional. 

Em 1823, o já citado brigadeiro Cunha Matos, visitando o Carretão, assim 
escreve '1 sôbre os xavantes dalii: ·'. 

"Os índios que aqui habitam montam a 200, em lugar de 5 000 que já estive
ram neste lugar . Tem um capitão-mor indigena e quase todos os seus súditos 
pertencem à nação xavante e mui poucos caiapós. A exceção do capitão-mor, 
que é homem limpo, bem apessoado e muito trabalhador, todos os mais andam 
em vergonhosa miséria, rotos ou esfarrapados, as mulheres apenas se cobrem 
com uma saia passada pelo pescoço, deixando um braço de fora. Nada há tão 
hediondo como as choças em que habitam êstes miseráveis, que desacreditam 
o govêrno e servem de ludibrio aos olhos dos viajantes. Há aqui um diretor de 
aldeia e um destacamento de quatro soldados pedestres. ll:stes índios são pací
ficos, falam mal o português, são batizados, preguiçosos, embriagados e por ora 
inúteis a todo o mundo." 

O referido militar diz à página 106 do tomo 2.0 do seu livro, de que extraí
mos os períodos supra, o seguinte sôbre outra aldeia, - a da Boa Vista 18

, ou 
Salinas, - que visitou em 1825: 

"Esta aldeia foifundada no ano de 1788 para a habitação dos índios xavantes 
e javaes domésticos, separados da aldeia do Carretão ou Pedro III e de alguns 
borôros que em 1789 vieram da aldeia do rio das Pedras . Acham-se reduzidos 
a 76 almas." 

1813 - Os xavantes, aliados a carajás e xerentes, assaltam o presídio 
de Santa Maria 

Antes de prosseguir na síntese histórica dos aldeamentos xavantes, faço 
uma pausa ·para registar um acontecimento de intensa repercussão na época 
e de que foram principais protagonistas aquêles silvícolas, que, aliados aos cara
j ás e aos xerentes, assaltaram o presídio 10 de Santa Maria, na então capitania 
goiana . O episódio pode ser lido em ·colemar Natal e Silva 20

, o qual, para ser 
mais exato, o transcreveu, na íntegra, dos Anais da Província de Goiás. 

O caso, em resumo, é o seguinte: Convidados pelos carajás, que lhes foram 
dizer haverem os brancos tomado suas terras e pretenderem escravizá-los, os 
xavantes, acreditando nos seus irmãos da selva, a êles se aliaram, bem como 
os xerentes, a .quem os carajás disseram a mesma coisa, e assaltaram o referido 
presídio em 11 de fevereiro de 1813. Após uma luta desigual, pois eram poucos 
os seus defensores (havia lá apenas 12 praças) e escassa a munição, os ocupantes 

10 Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras., t . 12, v. 12, pp. 462 e seg . 
17 Itinerário do Rio de Janeiro, etc., t . I, pp. 179-180. 
18 Não sei que aldeia é essa, cuja menção não encontrei em nenhum outro documento. 

Em Sallnas, ou melhor, a três quilômetros dali, existiu uma aldeia de xavantes e carajás, 
porém fundada muito mais tarde, em 1845, a qual tomou o nome de São Joaquim de Jamimbu, 
transferida depois para as m argens do Araguaia, com a denominação do local - São José do 
Araguaia . 

Com o nome de "Boa Vista " , fundou-se uma aldeia, é verdade, mas Isso em 1841 , para índios 
ap~ajés, gua jajaras e craôs, .ª uma légua da localidade do mesmo nome. 

10 'E:sses presídios, à exceção de um ou outro que recebia presos, não eram prisões, como o 
nome faz pensar, mas estabelecimentos militares destinados a proteger a n avegação fluvial, sendo, 
conforme os têrmos do Aviso de 29-1-1849, que os criou, "de grande êxito aos navegantes, Já 
para depósito de viveres, já para que possam ser supridos com os da própria produção dos 
presídios, e bem assim para o consêrto dos barcos, socorros à tripulação, disciplina desta pela 
simples Idéia da existência de tais estações, e finalmente para outros misteres, mormente no 
caso de enfermidade." Rel. do presidente Aristides de Sousa Esp!nola, datado de 1880 à Ass, Leg. 
Prov., p. 77. (Doe. do Arq. }>(J.b. ~ac.) 

Os presídios reallzavam, igualmente, um Inicio de povoamento do sertão goiano. 
"" História de Goiás. Ed. Estabelecimento Gráfico Mundo Médico, Rio, 2. 0 vol., pp. 107 

a eegs . 
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de Santa Maria, em número de 38, entre homens, mulheres e crianças; abando
naram o presídio e desceram o rio em frágeis embarcações, muitas das quais 
naufragaram, morrendo grande parte dos fugitivos . Dos que conseguiram ga
nhar a terra, embrenhando-se no mato, morreu a maioria, pelo caminho, de 
fome e de doença, sendo poucos os que chegaram ao presídio de São João das 
Duas Barras para contar o sucedido. 

1848 - Os xavantes na aldeia de São Joaquim de Jamimbu 

Apesar de fundada em 1845 pelo presidente de Goiás, Joaquim Inácio Rama
lho, em cumprimento do aviso imperial de 20 lil.e. dezembro e o decreto n.0 426, 
de 24 de julho, daquele ano 21, só em 1848 há notícia dos primeiros xavantes 
nessa aldeia, onde antes se haviam instalado os carajás. Sôbre o assunto, infor
ma Antônio de Pádua Fleuri 22

, em relatório de 1849 à Assembléia Legislativa 
Provincial: 

"A aldeia de São Joaquim de Jamimbu, em. Salinas, tem prosperado; o 
missionário frei Sigismundo de Taggia, encarregado da catequese nesta aldeia, 
comunicou-me, em ofício de 6 de novembro findo, ter já batizado 25 índios 
xavantes, dos que para ali vieram o ano passado." 

Em 1863, o brigadeiro Couto de Magalhães assim diz 22 acêrca de São Joaquim 
de Jamimbu: 

" ... sua população consta de 220 índios xavantes, dos quais 119 são batizados 
e possuem princípios de civilização. Há nesta aldeia escola de primeiras letras, 
que é freqüentada por 20 meninos; uma oficina de ferreiro, onde alguns índios 
aprendem ofício." 

Por aí se vê que a alfabetização dos aborígines e o ensino profissional nos 
aldeamentos vêm de muito longe ... 

Após sua memorável excursão pelo "Berocan" (rio grande) dos carajás, 
ainda em 1863, aquêle militar e político registra, entre outras coisas, o seguinte 
sôbre os xavantes da aldeia de São Joaquim de Jamimbu (cujo nome não cita, 
apenas a localiza), às páginas 138-139 do livro que deu à estampa, intitulado· 
Viagem ao Araguaia: 

"A nação xavante, ou acuen, como é seu verdadeiro non{e, parece ser uma 
das mais numerosas tribos de selvagens que existem no centro do Brasil. Os 
fatos demonstram que ela é menos bravia do que as outras 20

, mas capaz de 
civilização e melhoramentos. Dela tem havido nesta província diversos aldea
mentos, dos quais existem hoje êste e o do rio Sono, povoado por número supe
rior a mil selvagens." 

Houve equívoco por parte do autor de O selvagem ao mencionar aldeamento 
de xavantes no rio do Sono 20

, afluente do Tocantins. Ali havia, aldeados, na 
ocasião, apenas índios craôs, e a aldeia tinha o nome de Pedro Afonso. (Hoje, 
Pedro Afonso é um município e há lá ainda índios daquela tribo). A outra, 
onde se encontravam xavantes, bem como xerentes, era a denominada Teresa 
Cristina, também no Tocantins, fundada em 1851, a qual passou, mais tarde, a 
chamar-se Piabanha. · 

21. Rel. à Ass. Leg. Prov. de 1-5-1846. (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 
.. Rei. à Ass. Leg. Prov. de 1849. (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 
22 Rei. à Ass. Leg. Prov. de 1863. (Doe. do Arq. Púb. Nac.) 
"' Na antiga Leopoldina, funcionou durante muitos anos o colégio Santa Isabel, criado por 

aviso de 21-9-1870, para a educação de crianças indígenas. Em 1877, em conformidade com o 
relatórto dêsse ano, do presidente Antônio Cícero de Assis, à Ass. Leg. Prov. de Goiás, havia 
naquele colégio "43 alunos das tribos calapó, guritlré, tapirapé, xavante, plvoca e carajá, sendo 
o maior número dêles da primeira. "Dos alunos, 34 eram do sexo masculino e 9 do feminino. 
24 freqüentavam com aproveitamento a escola de Instrução primária, 2 a oficina de ferreiro e 
8 trabalhavam na indústria pastoril, na fazenda Dumbazlnho, anexa à escola". 

.. A mais feroz das tribos de Goiás, em tempos passados, era a dos canoeiros, vindo em 
seguida a dos carajás e dos calapós . 

Quanto aos primeiros, lê-se na Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras., t . 12, v. 12, p. 495: "nação 
crudelíssima, belicosa e que não sabia fugir, resistindo nos seus combates até morrer, Investindo 
furiosamente as mesmas mulheres e cães bravos que trazem consigo". 

Sõbre os carajás: (mesma Rev. t. 27, p. II, v. 29, p. 267) - "a nação carajá era, não só a 
mais numerosa, mas a mais guerreira do Araguaia, e se compunha de seis grandes aldeias com 
mais de 2 000 arcos ou homens de guerra". 

"" "Recebeu o nome de rio do Sono por haverem sido mortos pelos indlos xavantes uns 
poucos de mineiros, que fatigados da jornada se deitaram a dormir sem cautelas, e tiveram por 
Isso um sono eterno." (Cunha Matos, Corografia, etc., p. 384). 
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A aldeia de São Joaquim de Jamimbu foi transferida em 1863, por iniciativa 
de Couto de Magalhães e", para o local que tomou o nome de São José do 
Araguaia"". 
, O frade capuchinho Fidélis M. de Primério informa em seu livro sôbre 
capuchinhos no Brasil ~· , que um representante daquela ordem, frei Sigismundo· 
de Taggia: 

"Veio ao Brasil em 1844; no mesmo ano seguiu por Minas, destino de Goiás. 
Da capital homônima, desceu até perto da ilha do Bananal. Como encontrou 
ali índios xavantes, lá ficou para catequizá-los . Conseguiu levar para lá alguns 
civilizados, levantou uma igreja e uma casa da missão, adquiriu uns escravos e 
pôs-se a trabalhar." 

Parece que frei Primério se enganou. O local (não esclarecido no livro) 
em que levantou a igreja não foi perto daquela ilha, porém a mais de 120 
quilômetros da ponta sul da mesma, isto é, em São Joaquim de Jamimbu, onde 
vamos encontrá-lo no ano seguinte, dirigindo carajás, aos quais depois se . 
juntaram os xavantes. 

Se antes de 1845 o abnegado capuchinho lidou com êstes últimos índios fora 
de Jamimbu, as fontes de informação da época, e até mesmo posteriores, nada 
dízem a respeito. 

1851 - Aldeamento de Teresa Cristina, depois chamado de Piabanha 

Em 1851, outro missionário apostólico .capuchinho, frei Rafael de Taggia "', 
dava conta da existência de índios xavantes e xerentes na então nova povoação 
de Teresa Cristina 01, no rio Tocantins, ao norte de Goiás, fundada naquele ano, 
bem como dos craôs da aldeia de Pedro Afonso, cujo número se elevava -
somadas as três tribos - na ocasião, a 2 139 indivíduos. Escreve o reverendo 
Rafael de Taggia: 

"Desejo trazer êste numeroso povo ao cristianismo, porém as dificuldades 
são presentemente grandes, e por ora insuperáveis, já pela linguagem custosa, 
inclinações inveteradas e enraizadas em seu coração, já pela necessária vida 
errante, e que somente com continuados trabalhos se poderá vencer" 02

• 

A 27 de novembro do mesmo ano, frei Rafael de Taggia comunicava às 
autoridades de Goiás que a êle se apresentaram, para serem aldeados, "400 ou 
mais xavantes" 03

• 

A última notícia que temos de xavantes aldeados, o que quer dizer - em 
contacto pacífico com os brancos - se encontra no mapa constante do relatório 
apresentado à Assembléia Legislativa de Goiás, em março de 1880, pelo presi
dente da província, Aristides de Sousa Espínola. Por êsse documento se verifica 
que é o seguinte o número de aldeias e de índios que nelas habitavam, sendo 
que o de algumas o número de aborígines é aproximado: 

Pedro III ou Carretão - com 2 xavantes apenas . (Ou descendentes de 
xavantes? Veja-se o final da nota n.0 13, à pág. 65) 

21 Couto de Magalhães, em Viagem ao Araguaia (Cia. Ed. Nacional , série "Bras111ana"), à 
p. 133, declara que havia resolvido fundar, às margens daquele rio, uma povoação, para a qual 
seriam transportados os xavantes e carajás de Saunas (aldeia de São Joaquim de Jamimbu), 
e ao pé da p. 135, em nota redigida mais tarde, isto é, depois de concluído o manuscrito do 
Uvro, dá notícia dos trabalhos que já estavam sendo Iniciados para tal fim. 

"" Num dos ofícios constantes do relatório .de 1-3-1880, do presidente Aristides de Sousa 
Esplnola à Afõsembléla Legislativa Provincial, lê-se o seguinte: " ... Posso apresentar estatística 
exata e Informação minuciosa sôbre o aldeamento de São José do Araguaia" . . . E, mais 
adiante : " ... São José, para onde foi transferido, em 1863, o aldeamento de São Joaquim do 
Jamlmbu, assenta em uma alta. barranca", etc. 

29 Capuchinhos em Terra de Santa Cruz nos Séculos XVII, XVI{! e XIX. Edição da Livraria 
Martins . São Paulo . Pp. 295-296 . · 

00 Frei Rafael e frei Slglsmundo, apesar do mesmo sobrenome - Taggla - não são parentes, 
mas apenas filhos da mesma terra . É que, consoante a praxe, os que Ingressam na ordem dos 
capuchinhos substituem o nome de batismo por outro constltuldo pelo primeiro nome de um 
santo e o sobrenome do lugar onde nasceram. Frei Rafael e Slglsmundo são, portanto, naturais 
de Taggla, na Itáuá . 

:n Nome dado pelo presidente Antônio. Joaquim da Silva Gomes. (Rei. de 1852 à Ass. Leg. 
Prov. - doe. do Arq. Púb. Nac.) Teresa Cristina passou a chamar-se mais tarde Plabanha, nome 
que nos relatórios das autoridades goianas vejo grafado de várias formas: Plabanha, Plabanhas, 
Iplabanha e Ipiabanhas . 

"" Rev. do lnst. Hist. e Geog. Bras., t. 19, v. 19, pp. 119 a 121. 
83 Rei. de Antônio Joaquim da Silva Gomes, datado de 1852., à Ass. Leg. Prov. (Doe. do Arq. 

Púb. Nae.l 
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Piabanha (antiga Teresa Cristina) - com 2 000 índios, entre xàvantes e 
xerentes. 

Pedro Afonso - com 1 000 craôs. 
Boa Vista - com 1 500 habitantes: apinajés, guaJaJaras e craôs . 
São José do Araguaia - xavantes e carajás --100. 
Chambioás - (não indicado o número· de silvícolas) . 

· D~pois disso; nada mais sabemos dos xavantes . Apenas· de suas aldeias 
(São José do Araguaia e l'iabanha) encontra-se menção nos seguintes documen-
tos, cujas datas vão indicadas antes: · 

188.8. Relatório apresentado à Assembléia Legislativa de Goiás pelo vice
presidente, brigadeiro Felicíssimo de Espírito Santo"', onde se encontra referên
cia apenas ao falecimento de um professor de primeiras letras da aldeia de São 
José do Araguaia e a nomeação de seu substituto·. ' 

1898. Relatório do diretor de Instrução, Indústria, Terras e Obras Públicas 
do Estado de Goiás, Bernardo Antônio de Faria Albernaz, do qual consta o 
seguinte: "Em Piabanhas há um frade que é o único agente dessa obra huma
nitária, qual a de chamar para o grêmio da civilização milhares de indivíduos 
que levam uma vida puramente selvagem, sem o convívio da ·população civili-
zada." 3õ • 

De 1898 até 1904 não há mais informações sôbre as aldeias de São José do 
. Araguaia e Piabanha, ou melhor, faltam documentos que nos esclareçam a 
respeito. Em 1905, ati:avés, apenas, do relatório apresentado em 21 de abril 
daquele ano, ao chefe do Executivo de Goiás, pelo bacharel J. Alves de Castro"", 
chegamos à conclusão do desaparecimento das aldeias indígenas no referido 

, Estado 37
• Eis o que diz Alves de Castro: 

"A catequese dos índios não existe entre nós. Assunto de grande magnitude, 
sem dúvida; não pode ser abandonado pelos poderes públicos. As nossas condi
ções financeiras não nos têm permitido encará-lo com o devido aprêço, sendo 
êsse o motivo por que a nossa lei orçamentária, com êsse nome, consigna apenas 
a importância de 1 : 000$000 para seu custeio. 

Seria melhor que desaparecesse semelhante rubrica, que se torna irrisória 
desde que seja dotada com tão insignificante quantia. Certamente para a 
vestimenta e a alimentação dos índios que, de vez em quando, aparecem nesta 
cidade, é preciso se despender certa importância; mas nunca se poderá dar a 
isso o nome de catequese. Durante o ano findo forneceu êste Secretariado diver
so~ brindes a êsses infelizes patrícios, na importância de 413$000." 

Quando, em que ano, e por que motivo se extinguiram os aldeamentos de 
São José do- Araguaia e de Piabanha, onde se encontravam os últimos xavantes? 

Em nenhuma fonte de informação, aqui e em Goiânia, consegui resposta a 
tais perguntas, pois os documentos do Arquivo Público Nacional, a partir de 
1880, são escassos e nenhuma luz fazem .sôbre o assunto, o mesmo acontecendo 
com os também poucos, daquela época em diante, da Biblioteca Nacional. 

A vista disso, recorri a amigos e até mesmo a desconhecidos e a repartições 
públicas da capital goiana, a fim de inteirar-me sôbre o que havia a. respeito, 
nos documentos existentes no Arquivo Estadual de Goiás ou em outra qualquer 
parte, naquele Estado. 

Tudo inútil, porém, para a comple.ta elucidação do caso. Todavia, alguns 
informes que recebi foram aproveitados para êste trabalho, mas não era o que 
eu desejav1. 

Se não foi possível precisar a época exata e a razão do afastamento dos 
xavantes das aldeias de São José do Araguaia e Piabanha, pôde-se saber, con
tudo, através das informações de Goiânia, até quando, aproximadamente, êles 

84 Datado de 7-1-1888. (Doe. da Biblioteca Nacional). 
so Trecho reproduzido no oficio S.G.3/5.06/453, de 30-8-951, do Departamento Estadual de 

Estatistica do Estado de Goiás, dirigido ao autor. · 
36 Doe. da Biblioteca Nacional. 
"' Depois da criação do Serviço de Proteção aos índios, em 1910, os aldeamentos oficiais 

ainda existentes no pais ficaram subordinados àquele Serviço, constituindo postos 1ndigenas 
cada qual com seu objetivo específico. · · 

Fora da órbita do S.P.I.•, existem também, ainda, missões religiosas, subvencionadas pelo 
govêrno, que lidam com os nossos . aboriglnes. 
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nas mesmas permaneceram, e deduzir a causa da migração daqueles aborígines 
para outras regiões, - fato êsse que tem origem, sem dúvida alguma, no des
caso das autoridades goianas pela sorte dos que habitavam aquelas aldeias, os 
quais teriam das mesmas desertado, pouco a pouco e não em massa, tangido& 
por um chefe, como, sem nenhuma base sólida, acreditam alguns. 

O que é certo é que a assistência aos silvícolas aldeados, por parte do ele
mento oficial, foi ano a ano decrescendo, até extinguir-se totalmente em prin
cípios de 1900. Senão, vejamos os seguintes trechos extraídos do ofício, datado 
de 30-8-951, que gentilmente me remeteu, respondendo a perguntas por mim , 
formuladas sôbre assuntos indígenas, o diretor eventual do Departamento Esta
dual de Estatística de Goiás, D. Maria Félix de Sousa: 

"Mensagem de 1891, do presidente do Estado, Sr. Rodolfo Gustavo da Paixão, 
à Assembléia Legislativa (aos deputados pelo Estado) ." 

"Convencido da improficuidade da catequese, que tem absorvido de 1845 a 
esta parte quantia superior a quinhentos contos, reduzi-lhe a despesa ao estri
tamente necessário e ordenei a venda, em hasta pública, da célebre fazenda 
Dumbazinho - cuja história financeira constitui uma das mais brilhante~ 
provas contra a capacidade do Estado para semelhantes negócios." 

"Relatório de 1896, do Eng.º Artur Napoleão G. P. da Silva, diretor de Ins
trução, Indústria, Terras e Obras Públicas, apresentado ao presidente do Estado 
de Goiás, Cel. Francisco Leopoldo R. Jardim." 

"De catequese só existe o nome e uma pequena verba consignada no orça
mento geral das despesas do Estado. Não existe legislação alguma sôbre o assunto 
e nem nada se tem feito a respeito. 

As verbas eram destinadas a tal serviço, quando não empregadas no semi
nário, eram desviadas do seu fim em outro qualquer ramo do serviço ou jaziam 
intactas nos cofres do Tesouro. O que é fato é que nada se tem feito e nem 
se faz atualmente pela catequese dos índios, que ainda povoam grande parte 
do norte do Estado de Goiás . Nesta matéria de catequese, tudo está por fazer 
e daqui fa~o um apêlo ao poder competente para lançar suas benévolas vistas 
sôbre êsse assunto." 

"Relatório de 1898, do Sr. Bernardo Antônio de Faria Albernaz, diretor de 
Instrução, Indústria, Terras e Obras Públicas do Estado de Goiás." 

"Nada posso acrescentar relativamente a êste serviço (de catequese dos 
índios) que não tem regularização e nem por enquanto cogitou-se de tratá-lo 
como convém. O que vai-se fazendo é coisa quase nula, à vista da população 
indígena espalhada pelas aldeias. Em Piabanhas há um frade que é o único 
agente dessa obra humanitária, qual a de chamar para o grêmio da civilização 
milhares de indivíduos que levam uma vida puramente selvagem, sem o convívio 
da população civilizada." 

Em 1905, como já vimos, através dos trechos transcritos do relatório do 
bacharel J. Alves de Castro, não existia mais a catequese no Estado de Goiás, 
o qual consignava na lei orçamentária daquele ano apenas a irrisória importân
cia de 1: 000$000, hoje mil cruzeiros, para assistência aos índios. 

Creio não ser preciso escrever mais, para mostrar a razão pela qual os 
xavantes abandonaram os aldeamentos de Piabanha e São José do Araguaia. 
Pelo mesmo motivo, acrescido de maus tratos, êles deixaram o Carretão, muitas 
dezenas de anos antes. 

Talvez seja possível o esclarecimento completo da questão, ouvindo os velhos 
"capitães" 38 xavantes ou seus pajés, guardiães da tradição oral da tribo. Não, 
porém, no momento, que é cedo ainda. Esperemos algum tempo mais-, quando 
os servidores do S. P. I., que há pouco puderam dêles se aproximar, lhes tiver 
captado a inteira confiança. Aí, então, será fácil obterem tôdas as informações 
desejadas, tal como fazemos com relação aos aborígines já integrados no nosso 
meio, como os carajás, xerentes, javaés e muitos outros. 

38 Não se diz mais "cacique'', "tuxaua", etc. para designar o maioral de uma tribo, mas 
sim "capitão". Essa denominação tem orlg·em no seguinte : Pedro II, para agradar aos silvícolas 
e atrai-los ao nosso melo, costumava mandar distribuir fardas e patentes, naquele pôsto, a 
chefes Indígenas. Antônio de Paula F!eurl, no seu relatório à Assembléia Legislativa de Goiás, 
datado de 1849 (doe. do Arq. Nac.), fala da entrega, por ordem do monarca, de fardas e patentes 
de capitão a dois chefes chambioâs. 

B. O. - 5 



66 BOLETIM GEOORAFICO 

E, agora, passemos a ver, no capítulo seguinte, o que, após o seu afastamento 
do convívio dos brancos e dos próprios índios, representantes de outras nações 
indígenas, fizeram os xavantes na nova região, onde definitivamente se insta- · 
laram . 

II - OS XAVANTES DEPOIS QUE SE AFASTARAM DOS BRANCOS 
E DOS PRÓPRIOS ÍNDIOS 

Espalhando a morte, a ruína e o terror numa <Vasta área do Brasil Central -
Os crimes, de· que se tem conhecimento, praticados pelos xavantes, a partir de 

1887, não só contra civilizados como contra índios de outras tribos 

No capítulo anterior, registei as últimas referências sôbre aldeamentos de 
xavantes e a sua fuga do meio dos brancos e dos próprios índios, para se fixa
rem, em definitivo, em vasta área do Brasil Central, tendo como natural atalaia 
a famosa serra do Roncador, em domínios que ninguém jamais ousou disputar. 

A agressividade, entretanto, daqueles indios, abatendo a borduna humildes 
lavradores e garimpeiros, bem como silvícolas não pertencentes à sua tribo, 
criou um clima de verdadeiro terror na região, impedindo-lhe o povoamento 
e o progresso . 

As primeiras manifestações de hostilidade dos xavantes nos são transmitidas 
pelos padres salesianos Antônio Colbacchini e César Albisetti '"', ao escreverem : 

"Em tempos remotíssimos se guêrrearam e até hoje os borôros temem seus 
ataques . Por vêzes, numerosas turmas (dos xavantes) atravessam o rio das 
Mortes, invadem o território dos orarimogodoques (nome que os borôros dão 
a si mesmos) matando e destruindo tudo o que se lhes antolha na passagem." 

Os mencionados reli~iosos falam ainda de uma guerra em ·que se empenha
ram as duas nações ind1genas por causa do urucum, que os borôros iam colhêr 
na terra dos "caiamos" - nome que aquêles dão à gente do Roncador. 

Depois dessa referência, sem data, dos xavantes em luta com outros índios, 
vamos encontrar, entre os civilizados, as primeiras vítimas dos mencionados 
silvícolas na expedição Tupi Caldas, composta dêsse chefe militar, 11 praças e 
2 civis, como camaradas, a qual, ao explorar o rio das Mortes, em 1887, foi 
atacada pelos xavantes. Sôbre o fato, escreve o Dr. Jaci Antônio L. Tupi Caldas, 
num folheto •0 que deu à publicidade em 1941: 

"Devemos, ainda, recordar o ataque de índios que sofreu a comissão Tupi, 
quando ao levantar acampamento, em pleno sertão, no dia 11 de setembro, 
pelas dez horas e meia da manhã, foi de surprêsa cercada por crescido número 
de silvícolas. 

Aí, foi o capitão Tupi Caldas gravemente ferido, na região frontal direita, 
por forte pancada de "cacete de cerne à semelhança de u'a mão de pilão", bem 
como ficaram feridos outros membros da comissão. 

Repelidos pelo resto do pessoal, os índios deixaram um morto, fugindo 
aterrorizados pelos tiros. 

Na página 64, do relatório do capitão Tupi, se lê o seguinte : "Não podemos 
saber ao certo a que nação pertencem êsses índios; podemos, porém, garántir 
que são êles de côr clara, estatura mediana, cabelos pretos e finos, olhos gatea
dos, pés e mãos pequenas e bem feitos, unhas compridas e côr de rosa, usando 
no baixo ·ventre um quadro pintado de côr amarela, assim como um cinto 
de umbira de buriti, com a mesma côr amarela caindo pelas nádegas em forma 
de banda, e de cordas finas em forma de pulseira, trazendo também no pescoço 
uma volta feita de algodão. Têm as orelhas bastante pequenas e à esquerda, 
sôbre a parte inferior, um tubo de pau." 

Pela descrição acima e, especialmente, pelo "tubo de pau" nas orelhas, não 
há nenhuma dúvida de que se trata de índios xavantes. 

Entre outras trágicas ocorrências, depois, pelas quais foram responsáveis 
aquêles silvícolas, passo a registar, por ordem cronológica, as seguintes, a 

"" Os Borôros Orientai3 - Ed. Cla. Edltôra Nacional, série ''Brasiliana", 1942, p. 150 . 
"' A Exploraçli.o ão Rio àa3 Mortes pelo Tenente Coronel Antônto Tupi Ferreira Calàa3. Ed. nas 

oficinas gráficas da Livraria do Globo; Pôrto Alegre. pp. 8-9 . 
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começar pelas arroladas por Hermano Ribeiro da Silva, no seu livro" .já 
aqui citado: 

"Em 1930, achando-se 2 carajás desta aldeia de Santa Isabel a pescar na -
larga praia oposta, de repente surgiu o bando de algozes, em doida corrida, 
saídos do esconderijo da vegetação próxima. Os mariscadores, deitados de costas 
para o matagal, não perceberam a princípio o que lhes ameaçava e assim era 
tarde o momento em que viram os inimigos. Desabalaram então para a cor
rente, mas as bordunas dos xavantes ainda os apanharam: um caiu com o 
crânio esfacelado, e outro, tendo funda brecha na cabeça, mesmo assim conse
guiu pular na corrente, de onde foi retirado com vida pelos companheiros, que 
desta barranca assistiram estupefatos ao acontecimento. Também se achava 
no Pôsto, na ocasião, Darci Bandeira de Melo, funcionário do Serviço de Proteção 
aos índios, que presenciou a cena e organizou socorros. Os agressores escaparam 
logo, não sendo mais descobertos, tendo abandonado sôbre os cadáveres os ca
cetes de que se serviram e um couro de veado. No campo, foram descobertos 
restos de demorados arríilnchamentos, o que certificava dilatada permanência 
do agrupamento, à espera naturalmente de oportunidade favorável para o ataque, 
tendo-se em conta que durante uma semana estavam naquela praia mais de 
20 carajás, que se retiraram justamente na manhã do dia fatal. Cotiri "", o 
bugre que se salvou, permanece completamente surdo e mudo por causa da 
pancada. l!:le aqui está ao nosso lado. 

O velho capitão Fontoura, antigo chefe da aldeia que se situa 5 léguas 
abaixo, formou de modo idêntico ao lado da vítimas dos aborígines sinistros, 
conjuntamente com 2 índios da sua grei. Certa vez, penétrando nas terras 
fronteiriças, ali tombaram com os miolos à mostra, topando-se os corpos com as 
armas assassinas por cima. 

Na subida para o rio das Garças, buscando atingir a miragem diamantífera 
dos garimpos, 4 maranhenses desapareceram sinistramente, sacrificados pelo 
ódio dos bárbaros. A barca que lhes servia de transporte foi encontrada em 
abandono por companheiros que seguiam na rota, atrasados de dias. Penetrando 
sem previdência para o interior, a fim de caçar, evidentemente os homens mor
reram na tocaia inevitável. 

E, finalmente, há a tragédia que se deu 60 léguas para o sul, à frente da 
foz do rio Crixá, na qual perderam a vida um casal de sertanejos e a filhinha, 
quando penetravam no cerrado, com intuito de procurar mel. Da praia distante, 
os amigos de viagem ouviram os gritos dos agredidos, mas inutilmente preten
deram salvá-los. Acercando-se do local, presenciaram o quadro tétrico: os 
corpos escangalhados e mutilados, e a mulher, grávida, tinha o ventre rasgado, 
mostrando as entranhas. Como sempre, à maneira de fantasmas, os atacantes 
haviam desaparecido, embrenhando-se na vegetação como bichos. Ficaram sôbre 
os cadáveres os cacetes, como que ameaçadores avisos, dignos de sensatas 
reflexões." 

O padre E. Carlette, focalizando as atividades criminosas dos xavantes, de
pois de narrar a luta dêstes com os borôros, regista o seguinte, no seu livro 
Heróis Autênticos"': 

"Desde 1906, com intervalos mais ou menos longos, cometeram crimes e 
fizeram correrias entre' os borôros, que se viram constrangidos a atravessar o rio 
e a estabelecer-se junto dos missionários, na colônia Meruri. 

Uma família de civilizados, que viajava pelo Araguaia, pousou, à tardinna, 
para preparar a comida e aí passar a noite. Eram três pessoas: o marido, a 
mulher e uma filhinha. De improviso, ouviram-se na floresta bramidos selva
gens e pouco depois jaziam por terra três cadáveres horrivelmente mutilados. 

Em 1915, atreveram-se a chegar até o "Morro da Providência" a duas 
léguas de distância longe de nós e a quatro do rio _das Mortes. Aquêle era um 

41 Nos Sertões do Araguaia, pp. 201-202. 
'" Hermano enganou-se no nome do índio, que é Curichir'l. e não Cot!ri . Atualmente êsse 

carajá serve como p!lõto da lancha do S.P.I. em São Domingos, e fala como qualquer outro 
de sua tribo. • 

"' Heróis Autênticos. Ed. "Vozes" - Petrópol!s, pp. 28-30. 



68 BOLETIM OEOGRAFICO 

pôsto avançado erigido por D. · Malan para tentar entrar em contacto com os 
terríveis índios. Consistia em algumas choças circundadas por um lote de ter
reno cultivado. Quando lá irrompeu a horda selvagem; felizmente não morava 
ninguém e então desafogaram a sua raiva, saqueando tudo quanto acharam, e 
estraçalharam a golpes de tacape uma tela do Sagrado Coração de Jesus, 
que depois foi piedosamente reconstituída e enquadrada entre os mesmos tacapes 
que serviram para o sacrílego vilipêndio. 

Em 1922, observamos um fato insólito. Os xavantes são assinalados nas duas 
n;iargens do rio das Mortes, na confluência do São Marcos, a oito léguas da 
nossa missão de Meruri, não mais de passagem, mas estacionados . 

Alguns meses antes lá se tinha estabelecido um tal Franklin com a família 
e camaradas. Construiu uma casa, derrubou um trecho da mata para fazer 
plantação e criar animais domésticos. Depois de certo tempo, percebeu que a 
plantação de . milho e mandioca recebia contínuas visitas . índios espadaúdos, 
completamente nus, apareciam e desapareciam. Habituado à vida do sertão, 
não se impressionou, pensando ter que tratar com borôros vagabundos. Mas 
uma manhã, enquanto com um seu filho e dois camaradas, um branco e um 
prêto, estavam derrubando umas árvores, uma malta de índios, armados de 
cacetes, se precipitou sôbre êles, uivando. Franklin, arrastando o filho pela mão, 
fugiu para casa. Seguiram-no . Disparou então um tiro de revólver e afugentou 
os agressores. No entanto, os camaradas defenderam-se galhardamente, respon
dendo as cacetadas com golpes de machado. O branco, porém, caiu com a 
cabeça contundida e o prêto pouco depois sucumbiu. Os selvagens tiraram a 
êste o couro cabeludo e desapareceram carregando os machados e as roupas. 

Dois anos depois, um homem e uma mulher, o genro e a filha de Franklin, 
voltavam, em um carro de bois, à fazenda. Inopinadamente, os índios, que esta
vam de emboscada, atiraram-se sôbre êles, abatem-nos e os deixam inanimados 
e nus sôbre o solo . A mulher, depois de um certo tempo, voltou a si, arrastou-se 
até perto do marido e o chamou: era já frío cadáver. Então, embora ferida e 
balda de fôrças, conseguiu caminhar até a Missão. Recebida pelas nossas Irmãs 
e cercada de todos os cuidados, sarou, ficando, porém, cega de um dos olhos . O 
pobre Franklin foi forçado a retirar-se." 

No ano seguinte, 1934, os religiosos salesianos, padres Pedro Sacilotti, brasi
leiro, e John Fuchs, suíço, quando tentavam pacificar os terríveis xavantes, são 
por êstes trucidados à margem do rio das Mortes. Eis como o Pe. E. Carlette, 
no seu livro já citado, descreve a sangrenta ocorrência: 

"Na embarcação estavam sete pessoas: os dois padres, o borôros Luis 
Kapuceva, motorista, Militão Soares, de Cocalinho, Nestor Coelho, de Carolina 
(Maranhão), o garimpeiro holandês João Schiller e o jovem Serafim Marques, 
de Araguaiana. 

Era o dia 1.0 de novembro de 1934. 
Deslizavam sôbre o interminável rio das Mortes, seguindo a correntP-za e 

bordejando. De repente, o Serafim avista em primeiro lugar dois índios parados 
na margem, numa curva do rio. Eram três horas da tarde. O padre Sacilotti 
e o borôro saltaram na ubá, canoa que vinha a reboque, e dirigiram-se para a 
margem, enquanto a fancha "Maria Auxiliadora'', com o motor· apagado, os 
seguia lentamente, impelida pelos remos. Os índios tinham desaparecido, esca
lando o barranco que caía quase ~ pique sôbre as águas. Sôbre a areia úmida 
tinham ficado as pegadas dos pés descalÇos. Desta vez não havia mais dúvida: 
eram os xavantes, descobertos finalmente depois de tantas infrutiferas cami
nhadas; eram êsses que o mundo despreza e a civilização metralha; eram êles, 
nus, bárbaros e selvagens, mas mesmo assim criaturas de Deus!" 

" ... Ninguém pôde recolher e retratar os últimos instantes dos dois heróis 
sacrificados." 

" .. A margem fôfa e escorregadia era íngreme e rapidíssima. Ajudando-se 
com as mãos e com os pés, o Pe. Sacilotti e o borôro galgaram a rampa. Ninguém! 
Treparam numa árvore e descobriram, a cem metros, na orla da floresta, mal 
~cultos pela folhagem, quarenta ou cinqüenta índios nus, com alguns meninos. 

Ç> Pe. Sacilotti chamou os companheiros. Militão e Nestor se aproximam . O 
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Pe. Sacilotti gritou em inglês a João", que não entendia português: '-- Venha 
ver! João "' adiantou-se e Fuchs o acompanhou com o rosário na mão. Estava 
fraco, vacilante; não caminhava mas se arrastava. João '" o ajudou a subir. O 
Pe. Fuchs perguntou onde estavam os selvagens. Indicaram-lhe a direção. Feito 
isso, precederam o Pe. Sacilotti, Luís e o Pe. Fuchs; o Pe. Sacilotti, quando viu 
os índios, falou-lhes em língua carajá. Êles responderam com gestos ameaçado
res. O Pe. Sacilotti voltou-se para trás e ordenou aos camaradas que trouxessem 
objetos para presenteá-los. · 

Foi um pretexto? Compreendeu êle o perigo que o esperava? É provável; 
e quis certamente poupar a vida dos companheiros . Alguns dias antes tinha 
feito esta declaração: "De um momento para outro poderei encontrar-me frente 
a frente com os índios. O primeiro encontro será difícil. O Pe. Fuchs e eu ' 
estamos prontos para morrer. Se tiverdes coragem, ficai, se não, fúgi . Proíbo, 
porém, fazer uso de armas." 

" ... Militão, Nestor e Luís voltaram para a embarcação . João, que nií~ tinha 
entendido, continuou-' a avançar. Pouco depois ecoou um grito do Pe. Sacilotti: 
"Os xavantes atacam!". Os camaradas, que voltavam com os presentes, tomados 
de terror, fugiram para o lado do rio, entre os gritos dos selvagens e o rodopiar 
sinistro dos cacetes . 

Consumatum est 

Chegando à canoa, os homens se armaram . O holandês empunhou a sua 
"Winchester" automática, encheu os bolsos de balas e subiu de novo apressada
mente o barranco e de cima dêle chamou com tôda a fôrça dos seus pulmões: 
Pe. Sacilotti, Pe. Fuchs. O eco respondeu, mas êles não! . . . Cessou todo o rumor! 
Não se via mais ninguém: só lhe pareceu notar, adiante, ao longe, movimentos 
suspeitos, na espessura do arvoredo. Enfrentando sempre o inimigo, e recuando 
lentamente com a arma erguid~ em posição, chegou ao pôrto. Os outros, enfia
dos de mêdo, ancoraram a lancha no meio do rio. Vieram buscá-lo com a ubá, 
mas êle ficou ·ainda em terra por mais de uma hora, chamando, de quando 
em quando, desoladamente: Padre Sacilotti, Padre Fuchs! .. . 

Ao cair da noite, duas sombras lhe passara)Il por perto . Ergueu a arma 
para atirar, mas, pensando na recomendação do Pe. Sacilotti, 1 não disparou. 
Chamou os companheiros para avançarem juntamente, mas êles se recusaram, 
alegando a escuridão . Passaram a noite ancorados no meio do rio . No dia 
seguinte, graças à sua insistência e à de Luís, armados, exploraram, junta
mente, o terreno. 

A uns quinhentos metros da ribanceira encontraram os cadáveres dos heróis, 
a pequeno intervalo um do outro . O Pe. Sacilotti, mais adiante, estendido de 
costas, com o antebraço partido, os dentes quebrados e os temporais afundados; 
o Pe. Fuchs, de bôrco, sem feridas aparentes, mas com o crânio fraturado. 
Nenhum cacete foi encontrado no terreno. 

Levaram os corpos para a margem do rio e os vestiram: o Pe. Sacilotti 
com calça e camisa, e o Pe. Fuchs com o· seu sobretudo, que ficara na lancha. 
Envolveram-nos ainda num cobertor, colocaram-nos em duas covas, da profun
didade de uns trinta centímetros, abertas no barranco, a meio metro um do 
outro. 

Entre os dois plantaram uma grande cruz; em baixo o rio das Mortes, o 
rio que tanto tinham acariciado! O Pe. Sacilotti à esquerda e o Pe. Fuchs à 
direita; os pés voltados para o oriente; a cabeça para a banda do rio, como 
se quisessem ouvir ainda o murmúrio lamentoso de suas águas. 

Acabada a cerimônia, o borôro se ajoelhou, sendo imitado por todos os.outros, 
e rezou uma Ave-Maria para o repouso eterno dos dois sacerdotes, imolados pela 
redenção. dos índios seus irmãos." 

,. __ .., No texto, "John". Na transcrição, passei para "João", a flm de não confundir John, 
o sacerdote, com John o garimpeiro. 

Que me perdoe a llberdade dessa alteração, de resto plenamente Justificável, o autor de 
Heróis Auténticos. 
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No livro de sua autoria, sôbre a garimpagem do Brasil 47
, Luís Sabóia Ribeiro 

narra, entre outros, já citados páginas atrás, os seguintes crimes, pelos quais os 
xavantes são responsáveis : 

1935. Junto à colônia salesiana de Mer1,1ri; um menino de 12 anos saiu de 
casa, a fim de levar o almôço para o pai, que trabalhava nas imediações. No 
meio do caminho, os xavantes, que o espreitavam, atacaram-no, deixando-o 
estendido no chão, sem roupa e reduzido a "um montão de carnes e s·angue". 
Os parentes, dirigidos pelo avô, Bento da Costa, organizando uma expedição 
de 25 homens, bem armados, vingaram a morte do menor pela forma como se 
lerá mais adiante. (0 livro do Pe. Dr. E. Carlette - Heróis Autênticos, também 
narra o acontecimento, informando chamar-se Raimundo o pai 'da vítima dos 

. ferozes íncolas). 
1938 . Dois sitiantes, irmãos, não fazendo caso dos sinais de ameaça deixados 

pelos xavantes, foram por êstes trucidados, com a sua arma predileta - a 
borduna. 

1939. Renato Lacerda, com 10 camaradas, indo em busca de ouro nas 
terras do antigo rio Manso, foi atacado, a pr~ncípio, por 50 e, mais tarde, por 
200 xavantes, sendo todos trucidados, à exceção de Lacerda, que conseguiu 
escapar "embrenhando-se na mata durante um mês, para chegar a Cuiabá, 
faminto e febril , quase louco pelo sofrimento da fuga perigosa". 

1940. O sacrificado, em maio dêsse ano, foi um garimpeiro de fibra - o 
velho Barcelos, "pioneiro das descobertas de muitos lugares famosos, como Sete, 
São Pedro, São Paulo e Poxoreu". Velho, cansado, combalido pela idade, reco
lheu-se a uma fazendola, não longe do rio das Mortes, onde foi morto, em 
certa manhã daquele mês, no terreiro da propriedade. 

Depois dos crimes registados no livro de Luís Sabóia Ribeiro, temos mais 
· os seguintes, ainda .por ordem cronológica : 

1941. 6 de novembro - O velho servidor do S. P. I. Genésio Pimentel 
Barbosa e 5 auxiliares, quando em serviço da pacificação dos xavantes, no rio 
das Mortes foram bàrbaramente trucidados ·por êsses silvícolas, sendo o trágico 
acontecimento descrito com pormenores, páginas adiante. 

1946. A despeito da ação pacificadora de Francisco Meireles, a poucos 
quilômetros do Pindaíba, os xavantes assaltaram, para roubar, uma família de 
sertanejos, cujo chefe, Antônio Ferreira, fôra empregado do Pôsto Pimentel 
Barbosa e ºque, na ocasião do assalto, estava fazendo uma canoa à beira do 
Mortes . Sua companheira, Laureana, ficou com a cabeça em petição de miséria, 
cóm larg3,s brechas no couro cabeludo, em conseqüência das bordunadas dos 
índios. Um sobrinho de Ferreira recebeu uma flechada perto do homoplata 
direito, e duas filhas menores do casal foram agredidas pelos silvícolas. Não 
tivesse o antigo servidor daquele pôsto atirado nos hábitantes da selva, com um 
revólver que nunca abandonava, fazendo-os correr desabaladamente, - e tôda 
a família teria sido exterminada. 

1947 . Em princípios dêsse ano, no lugar conhecido por "Montaria", no 
Araguaia, a ,mulher e dois filhos menores de um vaqueiro, foram abatidos a 
borduna pelo's xavantes, quando, nas imediações ·do sítio em que moravam, se 
dirigiam para um córrego, com roupa para lavar. 

1951. No relatório, datado de 28-:.11-1951, do funcionário do S.P.I., Ismael 
da Silva Leitão, destacado, à época, eni São Félix, Mato Grosso, e encaminhado 
ao diretor daquele Serviço, lê-se o seguinte: "No dia 24 de setembro do corrente, 
no local denominado Aracuri, distrito de São Félix, a 3 léguas dêste, os índios 
xavantes atacaram e mataram a borduna 3 pessoas: - Pedro de Brito, sua 
irmã Francisca e uma filha de 3 meses apenas, sendo que outra filha desta, 
de nome Eva, escapou milagrosamente, com profundos ferimentos na cabeça 
e na mão." · 

Mais adiante, narra Ismael Leitão outro ataque dos xavantes, por aquelas 
bandas, sendo mortos um lavrador de nome João Irineu e um filho, escapando 
outro gravemente ferido pelos silvícolas . Em seguida a tais sangrentas ocorrên
cias, diz ainda o funcionário do S. P. I. : "as famílias residentes aí (São Félix) 
abandonaram seus ranchos, roça e criação, fugindo aterrorizadas, alojando-se 
nas margens do Araguaia, na ilha do Bananal." · 

l!:stes, os crimes de que se teve conhecimento . E os outros; os que não foram 
divulgados? 

., Caçadores de Diamantes . Ed. EPASA, Rio, 1943, pp. 277 e seguintes . 
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· III - INVASAO DAS ALDEIAS XA V ANTES 

A expedição punitiva de Bento da Costa - O assalto às malocas do Roncador 
pelos chefes das bandeiras Anhanguera e Piratininga 

Depois de passar em revista os crimes cometidos pelos xavantes contra fun
cionários do govêrno, sacerdotes, engenheiros, criadores, lavradores, garimpeiros, 
e até mesmo contra representantes de outfas tribos, vamos ver, agora, os que 
se dizem civilizados assaltando aldeias daqueles índios e levando, quando não a 
ruína e a morte, o desassossêgo aos seus lares, dignos de respeito, como qual-
quer outro. • 

Um dos primeiros casos de que temos ciência é o que se verificou em 1935, 
quando, por haverem os xavantes matado, junto à colônia salesiana do Meruri, 
o menor de que falei, páginas atrás, foi a sua aldeia invadida, sendo assassinados 
não se sabe quantos índios, e reduzidas as suas malocas a um montão de cinzas 
fUmegantes. O trágico episódio é assim descrito " por Sabóia Ribeiro: 

"Sob a direção de Bento da Costa - o avô da criança - vinte e cinco 
homens partiram com o fito de localizarem o aldeamento dos agressores, antes 
que se passassem dois meses do brutal acontecimento. Iam bem armados. Acam
pam aqui e ali; seguem sempre avante; vadeiam o rio das Mortes e não se 
cansam · da procura que demora semanas e semanas. Guiados pelo faro serta
nejo sabem que vão certos ao fim desejado, o que conseguem depois duma pene
tração de mais de trezentos quilômetros. 

Finalmente divisam a aldeia cuja destruição seria a recompensa prometida. 
Situava-se num vale circundado por pequenos morros e esta localização 

vinha a molde de oferecer condições estratégicas para que a desforra fôsse in
tegral. . 

Contaram uma por uma as cento e vinte palhoças e calcularam em mil o 
número de habitantes. Os atacantes distribuíram-se em volta e, como fôsse 
ao cair da tarde, aguardaram a alvorada seguinte para a arremetida vingadora. 

Lá em baixo os selvagens dormiam tranqüilamente não se sabendo ao 
alcance da surprêsa e dos fuzis civilizados ... 

Mal despontando o sol, das tendas de palha surgiam os gês, alguns para 
saírem do aldeamento, ao lado das mulheres acocoractas no preparativo da refei
ção matinal. A deixa foi dada. Ecoou o primeiro, o segundo tiro e centenas de 
tiros partiram do círculo agressor que não se cansava de descarregar as auto
máticas . 

Os expedicionários relataram que aos primeiros tiros uma xavante ferida 
gritou: Civilizados! Civilizados! · 

O pandemônio se estabeleceu entre os índios, tomados de surprêsa, que 
corriam estonteadamente para melhor alvo dos homens do velho Bento ~ Os 
atacantes desceram das colinas dominadoras e penetraram no acampamento. 
Tiros de misericórdia fizeram cessar gemidos moribundos, tendo o incêndio 
completado o vandalismo. 

Deram-se por satisfeitos e só se emocionaram ao encontrarem as roupas 
de quem vingavam, enodoadas pelo sangue, estendidas no centro do terraço. 

Estavam recompensados e partiram substituindo a vida por um montão 
de cinzas." 

Dois anos mais tarde, embora sem derramamento de sangue e sem incêndio, 
verifica-se a penetração à fôrça, levada a efeito, em 27 de outubro de 1937, pelo 
paulista Francisco Brasileiro e os componentes da "Bandeira Anhanguera", por 
êle dirigida, a qual "teria finalidade de caráter científico e uma leve esperança 
de mineração". 

Sôbre o lamentável acontecimento, cujo palco foi a serra do Roncador, e 
em que tomaram parte, além do chefe da "bandeira", 20 homens, entre compa
nheiros e empregados, passo a transcrever, data-venia, o que o próprio autor 
da façanha registou no livro que deu à publicidade•• sôbre as suas aventuras 
no sertão goiarto-matogrossense: · 

"Quantos homens teria a aldeia grande? Seriam vinte . .. cinqüenta, qui
nhentos? ... 

•• Ob. clt., pp. 286-288 . 
•• Na Serra do Roncador . Ed. Cla. Edltôra Nacional. São Paulo, pp. 190-191. 
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Urgia apanhá-los de surprêsa . 
Corri atrás dêles, seguido dos companheiros. Atravessamos um ribeirãozinho 

encachoêirado e saímos em pleno pátio da aldeia. 
Fomos incontinenti atacados. Os homens nos flechavam protegendo a reti

rada das. mulheres e crianças. Cunhãs apressadas carregavam os filhoi; e as 
esteiras ... 

Era grande a aldeia : Dezenove casas cônicas, ~spaçosas, alinhadas em semi
círculo em um pátio de 200 metros aproximadamente. 

Ficamos estendidos em linha, defrontando as casas do centro. Êles nos 
flechavam co:ntinuamente, ora protegidos pelas próprias choças e por detrás 
delas, ora a corpo inteiramente descoberto . 

Era pacífica a nossa atitude. Acenavamos-lhes demonstrando oferecimento 
de diversos objetos. 

Aos poucos foram-se' acalmando. Apenas alguns dentre êles continuaram a 
nos alvejar. Em dado momento houve um instante de paz... apenas um 
instante! 

Um dêles se adiantou segurando em uma das mãos um arco e na outra 
girando em molipete a pesada borduna. Fui então ao seu encontro. Êle, porém, 
estacou em determinada distância, fincou o cacete no chão e me dirigiu a 
palavra com gestos largos e agressivos, batendo os pés, dando com as mãos 
como a nos mandar embora . · 

Mas foi um instante apenas . Nossos ouvidos não puderam reter o som de 
sua fala. Uma gritaria infernal e um ataque rápido e envolvente fêz com que 
nos reuníssemos no centro da aldeia, e então, como um recurso inofensivo, 
soltamos poderosos foguetões que ribombaram assustadoramente pelos socavões 
da serra ... 

O efeito foi imediato. Abandonaram o ataque e, aos trancos aos trambolhões 
e aos pinchos, fugiram para o cerrado. Ficamos senhores da aldeia." 

E mais adiante: 
"Enquanto dávamos um serviço de vigilância, alguns companheiros vareja

vam as casas, colhendo material e depositando, em troca, espelhos, pentes, facas 
e canivetes "cometa". 

Arrebanhado o material, fotografadas as casas e observados dedutivamente 
os usos e costumes, como a oportunidade nos oferecia, iniciamos o regresso com 
calma e precaução." 

No ano seguinte, isto é, em 1938, outro paulista, Willy Aureli, com parte dos 
integrantes de sua "Bandeira Piratinínga" e mais dois índios que lhes serviam 
de guias, penetrou, à margem do Mortes, numa aldeia de xavantes, situada, 
conforme esclareceu, a 51º "e 15' de longitude e a 13º, 20' e 3" de latitude sul. No 
livro que publicou sôbre a movimentada viagem "", Aureli descreve o que foi êsse 
encontro, que se verificou em certa manhã de agôsto do mencionado ano. O 
aparecimento, na selva, dos ousados expedicionários causou verdadeiro pânico 
entre os aborígines, que não tardaram a tomar posição de combate e alvejar 
com suas flechas o pessoal da "bandeira", da qual dois ficaram feridos, mas 
sem gravidade. Os invasores, a princípio, para conter os índios, soltavam fogue
tões e, depois, acabados êstes, descarregavam para o ar as suas armas . Só à 
vista da morte de um cachorro, trespassado por bala, foi que os silvícolas 
recuaram, permitindo assim o regresso dos paulistas ao acampamento, não 
podendo êles apossar-se do material que cobiçavam para enriquecer as coleções 
do museu do seu Estado . 

Outros encontros, pouco amistosos também, e a certa distância, logo a 
seguir, teve a gente da "Bandeira Piratininga" com os habitantes do Roncador, 
sendo que num dêles, segundo afirma Willy, os xavantes procuraram armar-lhe 
uma cilada com o fim de liquidá-lo. 

Ciente do que se passava, pois os expedicionários transmitiam, por intermé
dio de uma pequena emissora portátil, notícias dos acontecimentos para a im
prensa paulista, o general Rondon conseguiu das autoridades federais fôsse orde
nado o regresso imediato da "bandeira", o que logo se realizou. Êsse fato, entre
tanto, o Sr. Willy Aureli não registou no seu livro ... 

"" .Roncador. Ed. Cultura Brasileira S. A., Rio. 
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IV - A PACIFICAÇAO DOS tNDIOS DO RONCADOR 

Os padres Sacilotti e Fuchs, pioneiros da atração dos xavantes 
ao meio civilizado - O malôgro da missão do padre Hipólito Chovelon 
- Pimentel Barbosa, mandado pelo S.P.I. ao rio das Mortes, também 
é vítima da ferocidade dos aborígines - Francisco Meireles assume 
o pôsto do companheiro tombado no cumprimento do dever e consegue, 
afinal, pacificar os temíveis habitantes das selvas matogrossenses. 

Não resta a menor dúvida de que o início da pacificação (seria mais acertado 
dizer "repacificação", pois já vimos que os xavantes em outros tempos viviam em 
paz com os civilizados) dos índios do Roncador se deve aos padres salesianos 
Pedro Sacilotti e João Fuchs, que iniciaram sua obra em favor daqueles bárbaros 
compatrícios em agôsto de 1932. A narrativa do que fizeram no rio das Mortes 
está fixada nas páginas do livro, que mais de uma vez aqui citei, de autoria 
do padre Dr. E. Carlette - Heróis Autênticos - e do qual reproduzi o episódio 
culminante, que foi o do trucidamento dos referidos padres, numa barranca 
do famoso rio. 

Alguns anos depois da morte daqueles religiosos, o salesiano Hipólito Cho
velon - misto de missionário, traficante, curandeiro e Casanova - que se ins
talou no local onde hoje funciona o Pôsto Pimentel Barbosa "1, a fim de, segundo 
dizia, pacificar os xavantes, em relatório anexado à petição que encaminhou 
ao govêrno 52

, para efeito de obter subvenção oficial, afirmou haver entrado em 
contacto com os mencionados índios, em 17 de outubro de 1937, recebendo dos 
mesmos flechas, em troca de presentes que lhes ofereceu, tendo na ocasião 
sido vítima de uma flechada no braço esquerdo, não por hostilidade dos abo
rígines, - explicava - mas por achar que êstes atiravam as flechas em sua 
direção, como aviso de que desejavam mais presentes. 

Encaminhado o pedido de subvenção ao Museu Nacional, para o parecer 
do respectivo diretor, êste o enviou, por sua vez, ao Serviço de Proteção aos índios, 
o qual por motivo de vária ordem, pôs em dúvida que o padre se tivesse avistado . 
com os habitantes do Roncador. 

Mais tarde, quando fui, como enviado especial de A Noite, ao rio das Mortes, 
soube pelo velho Ladislau, que fôra o melhor auxiliar de Chovelon, que êste, na 
verdade, jamais pusera os olhos nos xavantes, sendo êle, Ladislau, quem ia -levar 
os presentes para os caboclos (é assim que os homens do sertão chamam aos 
silvícolas) e recolher as flechas que êstes deixavam como retribuição do que 
ganhavam, nunca, porém, se aproximando do corajoso mateiro. 

A pacificação dos xavantes ia-se tornando cada vez mais premente, dado o 
número de crimes por êles praticados, deixando intranqüilas as populações do 
Mortes e do Araguaia. Não raro, eram sacrificados homens, mulheres e crianças, 
muitas vêzes quando uns e outras se entregavam pacificamente às ocupações 
rotineiras de seus lares ou roças. Dada a situação quase desesperadora dos habi
tantes daquelas regiões, o S .P.1. se viu então na necessidade inadiável de agir e, 
assim, designou um dos seus antigos funcionários, Genésio Pimentel Barbosa, que, 
sem demora, rumou para São Domingos, junto à serra e ao córrego do mesmo 
nome, à margem do rio das Mortes, e dali para local próximo à velha aldeia 
indígena. 

O imperfeito conhecimento da psicologia dos xavantes, entretanto, levou 
Pimentel Barbosa a erros M , que trouxeram como conseqüência o sacrifício de 
sua vida e da de mais cinco auxiliares que o acompanhavam. Mas, para mim, 
o maior de todos foi, sem dúvida alguma, o de trazer fechadas numa caixa, longe, 

01 O padre Chovelon já se mudou de São Domingos e não cuida mais de xavantes. Segundo 
ouvi dizer, leciona num colégio de religiosos, no Araguaia. · 

•2 Requerimento de 18-2-938 ao presidente da República, protocolado na Secretaria do Catete, 
sob n.0 5 223 . 

"' Assim diz o general Rondon, falando a A Noite (edição de 1-11-946) sõbre o malõgro da 
missão Pimentel Barbosa no rio das Mortes: ":ll:le não deveria entrar na terra dos xavante sem 
iniciar o clássico "namõro". Não fêz Isso. Penetrou no reduto dêles, abriu picadas no mato 
e mandou que alguns índios xerente lhes levassem brindes. Os xavante não quiseram nem sequer 
falar aos emissários de Pimentel Barbosa. Apesar disso, o antigo funcionário do S .P .I. mandou 
novamente os seus índios ao encontro dos habitantes do Roncador. Foi depois dêsse segundo 
encontro que se deu a tragédia . Tudo, como disse, por não ter Pimentel Barbosa agido de 
acõrdo com as Instruções do nosso Serviço . " 



74 BOLETIM OEOORAFICO 

, 
portanto, das vistas dos índios, as armas que consigo levava, arm~s que 
serviriam, pelo menos, para impor-lhes respeito; fazendo-os temer a reaçao 9.Ue 
poderia provocar um ataque. aos intrusos brancos. 

É claro que Pimentel Barbo13a, seguidor do lema do S.P.I. - "Morrer, se 
preciso fôr; matar, nunca!", jamais iria espingardear os seus irmãos da selva. 
Todavia, uns tiros para o ar, no caso de uma agressão de índios, seriam o bastante 
para fazê-los correr léguas. Isso é coisa que nenhum indianista ignora. 

E foi assim que, 'na manhã de 6 de novembro de 1941, o encarregado da 
pacificação dos aborígines do Roncador tombou, nas proximidades de uma aldeia 
xavante, bàrbaramente trucidado a goJpes de borduna, e com êle os seus com
panheiros. 
. A propósito dessa trágica ocorrência, o então empregado do Pôsto Pimentel 

Barbosa, Idalino da Luz (hoje desligado do S.P .I.), concedeu ali, a A Noite, 
por mim representada, em 13 de outubro de 1946, a seguinte entrevista"', que 
figura no meu livro Entre os Xavantes do Roncador, a qual passo a reproduzir, 
textualmente, dada a sua oportunidade neste trabalho:· 

'Em tôrno do trucidamento de Genésio Pimentel Barbosa e seus cinco com
panheiros - Luís Moreira, Joaquim Mendes, Fredolino Tôrres, Domingos Carvalho 
e Oscar Grecoviack, verificado em 6 de novembro de 1941, quando tentava a 
pacificação dos xavantes, têm corrido as mais desencontradas versões. Foi por 
isso que, antes do meu regresso ao Rio, quis ouvir, pessoalmente, o relato fiel 
dos acontecimentos que se desenrolaram em plena selva, feito por um auxiliar 
dêste pôsto, ainda não empregado do S. P. I. naquela ocasião, mas testemunha 
dos fatos que se seguiram ao sacrifício do velho indianista e dos seus citados 
auxiliares, o qual teve conhecimento da impressionante ocorrência através do 
depoimento pormenorizado de três índios que acompanharam também Pimentel 
Barbosa e que conseguiram escapar à sanha sanguinária dos xavantes. 

Trata-se de Idalino da Luz, sertanejo experimentado, já passado da casa 
dos sessenta, mas forte e destemido, sagaz e ágil, que é, ao lado do prêto 
Ladislau, um dos melhores colaboradores de Francisco Meireles. 

Idalino é um caboclo de olhar arguto, a que coisa alguma escapa em matéria 
de. sertão: êle se orienta sem bússola em certos trechos do cerrado, quando nêles 
penetra pela primeira vez, como se há muito os conhecesse; sabe onde encontrar 
água, caça ou palmito; as frutas que se podem ou não comer; reconhece, num 
rápido olhar, pegadas de aves e animais; calcula distâncias com notável precisão; 
diz quando vai chover ou fazer bom tempo, não ignorando o nome de um só 
representante da flora e da fauna da região. Idalino, na verdade, pode ser 
classificado como um homem-bússola, telêmetro, barômetro, um expert ,da mata, 
enfim, que Meireles tem a seu serviço e que, após a nossa visita ao pequeno 
cemitério daqui, passou a narrar o caso do trucidamento do primeiro chefe do 
pôsto e de seus cinco companheiros: 

- Quando o Sr. Pimentel Barbosa veio para êste lugar - começou êle -
trouxe consigo vários auxiliares do Rio e de São Paulo, dos quais apenas um 
era sertanejo, e mais dois índios xerentes e um craô. Daqui partiu êle, em outubro · 
de 1941, para o cerrado, atrás dos xavantes, acompanhado de seis camaradas. 
Antes de atingir o local de onde não mais voltou com vida, acampou na barranca 
do Mortes e no Buritizal, ali passando uma semana. Do Buritizal seguiu para 
a frente, 'abrindo uma picada que o conduziu ao seu derradeiro 'pouso. De lá 
voltou um dos camaradas, que servia como tropeiro, para buscar certa mercadoria 
aqui em São Domingos. Ficou, portanto, a expedição composta do chefe, cinco 
auxiliares cristãos e três índios. Ao chegar ao sítio onde depois foi assassinado, 

, o Sr. Pimentel fêz construir um rancho, em que se abrigou com sua gente, man
dando depois os índios dizer aos xavantes que queria amizade com êles e que 
trazia presentes para todos. 

Idalino acende um comprido cigarro de palha e depois continua: 
- Os xerentes e mais o craô, antes de aparecer aos xavantes, foram sorra

teiramente à aldeia dêstes e, sem serem vistos, do seu esconderijo, ficaram a 
ouvir a conversa dos índios. Souberam, assim, que a língua dos xavantes era 
a mesma que êles xerentes falavam. No dia seguinte, apresentaram-se então aos 
habitantes do Roncador e disseram ao que iam. Os caboclos, porém, não lhes 

64 Edição de A Noite de 26-10-946. 
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responderam uma só palavra, nem tão pouco fizeram o mais vago gesto para 
dar a entender o que quer que fôsse. Desapontados com a atitude estranha dos 
índios, os xerentes e o craô voltaram, narrando ao chefe o que havia acontecido. 
O Sr. Pimentel Barbosa, entretanto, não desanimou: mandou-os novamente à 
presença dos xavantes . O resultado foi o mesmo que o anterior . Pela terceira 
vez partiram os índios, mas . . , 

Idalino interrompe a narrativa para reacender o cigarro que se apagara. 
Em seguida, prossegue: 

- .. . enquanto os índios estavam fora, os xavantes chegaram ao rancho do 
chefe do pôsto - deviam ser uns 300 ! - e, a golpes de borduna, lhe esmigalha
ram o crânio e lhe partiram os ossos do corpo, o mesmo fazendo aos seus auxi
liares. Foi uma "miséria" tremenda! Os cadáveres deviam ter-se tornado irre
conhecíveis. 

Você disse "deviam ter-se tornado . .. " Ninguém foi lá depois? 
- Que esperança ! Vá escutando: os índios que tinham ido pela terceira vez 

conversar com os xavantes, estavam já de volta, sem nada conseguir, como sempre, 
quando, 'longe ainda do lugar do morticínio, um dêles parou e, adivinhando o que 
se passara, com os olhos arregalados, exclamou: "Está tudo acabado ! Os xavantes 
mataram todos ! " Depois, aconselhou os companheiros a tomar outro rumo, 
no que êles concordaram . Fizeram então algumas voltas, a fim de não encon
trarem índios no caminho. Dessa forma, puderam ver, à distância, os corpos 
das vítimas tombados aqui e ali, empapados em sangue e, destruídos e espalhados 
pelo chão, nas imediações, caixotes, latas, bruacas e dezenas de objetos que se 
encontravam no rancho . Ao lado dos cadáveres se via um número incalculável 
de bordunas, com as quais os xavantes tiraram a vida do Sr. Pimentel e dos 
seus auxiliares, tendo escapado, por sorte, apenas o tropeiro t.iue tinha vindo a 
São Domingos e que já regressava ao cerrado, para também ser morto, certa
mente, quando, em meio da viagem, soube do trágico acontecimento pelos xerentes 
e o craô, os quais só na tarde do dia seguinte puderam chegar a êste pôsto. 

- A "matança" - diz ainda Idalino no seu pitoresco linguajar - se deu 
à tarde e não à noite, quando todos dormiam, como se conta por aí. E tanto 
isso é verdade, que fo:ram encontradas, do lado de fora do rancho, bordunas com 
golpes de facão, - sinal evidente de luta entre os rapazes do S. P. I. e os xavantes. 

Depois do crime praticado, os caboclos foram para perto da barranca do 
Mortes, aí organizaram piquêtes e ficaram, durante um mês inteiro, de tocaia, 
a fim 'de matarem também os que fôssem buscar os despojos de suas vítimas, 
calculando os xerentes, pelos piquêtes e vestígios que deixaram de sua perma
nência no terreno, que o número dêstes seria de duzentos, aproximadamente. 

Passado um mês de espera, vendo que ninguém aparecia, êles então se 
afastaram para sua aldeia. Só depois de decorrido quase meio ano é que, com 
a nomeação do substituto do finado Pimentel Barbosa, foram transportados para 
aqui e sepultados no nosso pequeno ·cemitério os restos daquele chefe e dos seus 
homens, dos quais, aliás, só havia os esqueletos espatifados. 

Antes de dar por terminada a palestra, fiz uma pergunta a Idalino: 
- E as armas ? Barbosa não as levava ? 
- Sim, levava, mas estavam fechadas dentro de um caixote. 
E com esta última informação, Idalino afastou-se para cuidar do abate 

de uma rês no curral do pôsto". 
* * 

* 
Depois de outras tentativas, ainda por funcionários do S . P. I., para pacificar 

os xavantes, tentativas que não lograram nenhum êxito, foi mandado então para 
o pôsto que, em homenagem ao funcionário sacrificado, tomou o nome de Pimentel 
Barbosa, o inspetor especializado. Francisco Meireles, o qual, após quase dois 
anos do chamado ·namôro" com os aborígines, conseguiu, afinal, com êstes 
defrontar-se, ha"14endo, na ocasião, troca· de presentes de parte a parte . Sôbre 
êsse encontro, transcrevo, a seguir, na íntegra, a narrativa feita pelo então diretor 
do S . P . I., José Maria de Paula, na 17.ª sessão do Conselho daquele Serviço, 
em 23 de agôsto de 1946: 

"Como os meus nobre colegas sabem, após o desastre da expedição dos índios 
xavantes, do rio das Mortes, o S.P.I. continuou a sua tarefa no sentido de uma 
aproximação pacífica com aquêles índios. Restabeleceu-se o pôsto de São Do
mingos que aquêle malogrado servidor iniciara à margem direita do rio das Mortes, 



76 BOLETIM OEOORAFICO 

agora em homenagem ao mesmo denominado "Pimentel Barbosa", continuando-se 
as expedições sistemàticamente ao local onde fôra sacrificada a turma daquele 
abnegado e valoroso servidor . Nesse local, distante 72 quilômetros do referido 
Pôsto, construiu-se novo rancho para a colocação de presentes aos índios e para 
as visitas do pessoal do S . P. I., ao mesmo tempo, e que se faziam, regularmente, 
de 15 .em 15 dias. Durante algum tempo, os índios não tocavam nos presentes, 
embora se notasse a estada dêles no local. Com mais tempo, porém, começaram 
êles de princípio a levar presentes e, depois, a retribuí-los, deixando em seu lugar 
objetos de seu uso. Aumentando a confiança dêles na nossa gente, a partir de 
certa época, já respondiam aos nossos sinais de fumaça, chegando até a fazê-lo 
das suas aldeias, como que a indicar onde estavam elas situadas. O local do 
rancho permanecia sempre limpo e varridG por êles. Por ocasião da visita da 
nossa turma, faziam questão de revelar a sua presença e, nos últimos tempos, 
retiravam os presentes quase à vista do nosso pessoal. Nas expedições pelo rio 
já tinham ocorrido alguns contactos eventuais entre o nosso pessoal e grupos 
errantes de xavantes entretidos na pesca. Assim foi que no dia 6 do corrente 
mês de agôsto, a nossa turma, chefiada pelo inspetor especializado Francisco 
Furtado Soares de Meireles, que há cêrca de dois anos vem dirigindo aquêles 
serviços, tendo ido, como de costume, ao referido local do sacrifício de Pimentel 
Barbosa, ali encontrou, em cima do jirau existente no rancho, uma flecha com 
a ponta cortada, sinal evidente de paz . Logo em seguida, começaram os índios 
a dar sinais de sua presença nos arredores do rancho. O inspetor Meireles dispôs 
então a sua gente, deixando parte da mesma num dos flancos do quadrilátero 
da abertura do rancho e com os mais corajosos, mais calmos e de maior confiança, 
dirigiu-se ao rancho e dali levantando um caldeirão de alumínio, que rebrilhava 
ao sol, e fazendo e seu grupo exibir os presentes, constantes, principalmente, de 
facões e machados, começou a falar para o mato, convidando por palavras e 
gestos os índios a se aproximarem. Não demorou que de um dos pontos da mata 
saísse um grupo de 6 a 8 xavantes, precedidos do chefe e do pajé; vinha êste 
espargindo sôbre a sua gente punhados de cascas quebradas em pequenos frag
mentos e fôlhas, certamente para imunizá-los contra qualquer feitiço ou malefício, 
por parte do nosso pessoal. J!:stes índios vinham desarmados. Recebendo o cal
deirão, das mãos do inspetor Meireles, o chefe fêz então um longo discurso, mos
trando-se muito emocionado e nervoso. Em seguida, a um chamado seu, surgiram 
de todos os lados, cercando completamente a nossa gente, índios xavantes, que 
o inspetor calculou em número de 400. Vinham alegres, risonhos, trazendo apenas 
flechas com as pontas quebradas, sem arcos, e algumas bordunas, armas estas 
que logo entregaram como presentes à nossa gente, recebendo os brindes que 
lhes oferecíamos, em pleno espírito de confraternização. Não trouxeram mulheres 
e crianças. Acabando-se os presentes, tratou a nossa gente de retirar-se, tendo 
primeiramente o inspetor Meireles feito ver ao chefe xavante, por mímica, que 
dentro de certo prazo voltaria ao local e dali lhes daria o sinal por meio de 
fumaça. A 3 quilômetros do local existe uma grande aldeia xavante, donde, pro
vávelmente, tinha vindo êste grupo que estabeleceu o primeiro contacto amistoso 
com o pessoal do S . P. 1. No regresso da nossa turma foi o inspetor Meireles 
encontrando diversos grupos de xavantes escalonados em pontos estratégicos, 
todos, porém, ao aparecer, se mostravam desarmados. Queriam presentes e como 
não os houvesse mais, visto terem sido todos entregues ao grupo que viera com 
seu chefe, não pequeno trabalho teve o inspetor Meireles para explicar-lhes que 
iria providenciar mais presentes, e de modo que se conformassem e não supu
sessem que nas bruacas que voltavam vazias nos cargueiros ainda houvesse pre
sentes que a nossa gente lhes estivesse sonegando, o inspetor Meireles mandou 
deixar as bruacas no caminho, para que êles por si verificassem não conterem 
mais nada. Eis como se deu êsse primeiro contacto amistoso, de maneira definida 
e positiva, entre a nossa gente e êsse grande grupo de índios xavantes". 

O contacto, porém, não foi tão amistoso assim. Mais para diante, ver-se-á 
o que realmente aconteceu, segundo fontes idôneas de informação, através das 
quais se pode compreender o grande perigo que correu a vida de Meireles e a 
de seus bravos auxiliares. 

A despeito de todos os percalços, a obra do chefe do Pôsto Pimentel Barbosa 
continuou, entretanto, sem desfalecimento, até chegar à etapa final, descrita 
nas últimas páginas dêste trabalho . 
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"MORRER, SE PRECISO FOR; MATAR, NUNCA!" 

A pacificação dos xavantes e de outras tribos - Como agiam os 
colonizadores em face dos silvicolas - A desconfiança e o fetichismo 
do aborígine - O que êle pensa dos brancos - Terror de feitiços -
Inúmeras tribos ainda desconhecidas - Não é intuito do S .P .1. 
trazer o índio para as filas, nas cidades - Palpitante entrevista con
cedida pelo general Rondon, presidente do Conselho Nacional de 
Proteção aos tndios. 

Sôbre a pacificação dos xavantes e, de modo geral, com respeito aos nossos 
aborígines, assim falou a A Noi te 00 o general Cândido Mariano da Silva Rondon, 
na sede do Conselho Nacional de Proteção aos índios, de que é presidente desde 
a sua fundação : 

- É um caso resolvido, não há nenhuma dúvida, a pacificação dêsses índios, 
que se separaram dos xerente 06 em remota época . Cinco anos foram precisos 
para chegar-se ao resultado de agora. Aliás, a pacificação de certas tribos tem 
levado quase igual espaço de tempo . O trabalho é árduo e demanda, sobretudo, 
muita paciência . · 

- O índio - diz o general Rondon - é, por tradição, inimigo do branco. 
Todavia, a princípio não foi assim . Os nossos silvícolas receberam os conquis
tadores portuguêses cordialmente, de braços abertos . Mas êstes, ao invés de 
corresponder-lhes o gesto amistoso, entraram a explorá-los, chegando ao ponto 
de fazê-los cativos . O tratamento dado aos habitantes da selva era o que havia 
de mais duro e brutal •1

• Daí o ódio que êles tomaram aos brancos, os quais 
consideram uma tribo forte, poderosa, mas cruel . "O branco só nos trata bem 
enquanto precisa de nós" - disseram-me êles, por mais de uma vez . A descon
fiança do silvícola, além de inata, é agravada por fatos que os tornam mais · 
desconfiados ainda . Depois, há a considerar a sua natural ignorância, que os 
leva a um excessivo fetichismo. Tudo para êles tem um sentido oculto. Em 
qualquer coisa vêem o feitiço que lhes causa desgraças. O nosso trabalho é, 
por isso, difícil, apesar de não entrarmos no meio dêles a bala, mas com amor, 
podendo morrer, porém nunca matar 

- Mas se o índio vier de borduna para trucidar-nos ? 
- Ainda assim - responde o presidente do C. N. P . I . - não se deve tirar 

a vida do nosso irmão da selva. 
A seguir, cita o exemplo de dois militares: o coronel Horta Barbosa e o 

tenente Tito de Barros, que o acompanhavam numa das suas incursões na 
hinterlândia brasileira, e o dêle próprio: 

- Os índios, seguiam, na ocasião, todos os movimentos daqueles oficiais . 
Uma tarde, quando êles regressavam ao acampamento, .foram surpreendidos com . 
a agressão dos silvícolas, que os tocaiavam. Uma flecha partiu, penetrando no 
corpo de um dêles. Mas, ainda ferido, só lançou mão da arma para dar um tiro 
para o ar. Foi o bastante para os índios debandarem. Eu, igualmente, uma vez, 
corri o risco de ser morto por flechas dirigidas contra mim . Uma passou rente 
ao meu nariz. Outra, providencialmente, veio chocar-se com a bandoli:ira da 

"" Edição de A Noite (final) de 4-11-946 . 
r,o o general Rondon diz "os xerente'', em obediência à resolução de um congresso de etnólogos, 

realizado em certa ocasião, na Europa, que estabeleceu não se pluraliza r nomes de tribos. Assim, 
se dirá - os xavante, os caraiá, etc. 

Eu, porém, que n ão sou etnólogo, m as apen as Jornalist a, Julgo-me desobrigado de uma 
concordância que, segundo penso, foge Inteiramente · às boas normas da gramática. 

r:1 Além dos portuguêses, t ambém brasllelros se notablllzaram n as atrocidades cometidas 
contra os indlos, sobressaindo o paulista Antônio Pires de Campos, cont rat ado em 1742, no 
govêrno de D. Luis de Mascarenhas, para ext erminar os calapós . Continuou o hediondo contrato 
o capitão-mor João de · Godói Pinto da Sllveira, que estendeu a perseguição aos taplrapés. Logo 
a seguir, vem o cabo Vítor Antônio, praticando as mais incrivels barbaridades contra os nossos 
irmãos da selva . ll:sses três desalmados são responsáveis, entre outros, pelos seguintes crimes: 
destruição completa de aldeias indigenas, que ficaram reduzidas a cinzas; matança de indlos 
com açoites (os Infelizes eram amarrados às árvores e açoitados até morrer); aborigines passados 
a no de espada, CJ.uando não podiam caminhar, para serem vendidos como escravos; morticinio 
de mulheres e crianças . Não se perdoava nem mesmo às que se rendiam, implorando a vida ! 

Veja-se a respeito: relatório do presidente de Goiás, Aristides de Sousa Espinola, à Assembléia 
Legislativa Provincial, datado de 1-3-1880; História de Goiás, de Colemar Natal e Silva, 2.• 
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minha. espingarda. Tàmbém um tiro que dei para o ar salvou a situação. Apesar 
de agredido, não tirei a vida do índio que me alvejara, porque o meu lema é 
"Morrer, se preciso fôr; matar, nunca!". 

Alguém, no .momento, alude aos vôos feitos sôbre o território dos xavantes. 
O general esclarece, então: 

- :tsses vôos só fazem perturbar o serviço dos nossos auxiliares. Felizmente, 
, depois de um pedido meu ao ministro João Alberto, consegui que os aviões da 
FUndação Brasil Central não sobrevoassem mais a aldeia daqueles silvícolas, 
sôbre a qual atiravam coisas que êles, certamente, não viam com bons olhos, 
julgando-as ' feitiços. dos brancos. Aliás, a intromissão de qualquer pessoa que 
não seja do S.P.I., no meio dos índios, só pode ser contraproducente, por isso 
que é necessário muito tato, muita habilidade, para evitar complicações com 
a gente da selva que, como já disse, é desconfiadíssima. 

O repórter aproveita uma pausa da palestra, para saber se havia ainda outras 
tribos bravias no país. 

- Sim, há - informa - e inúmeras . Entre essas encontram-se os canoeiro, 
localizados nas cabeceiras do Tocantins, onde o S.P.I. tem uma turma de atração. 
Também no Tocantins temos os paracanã, cuja pacificação está em vias de rea
lizar-se . Os suiá, do grupo gé, do Tanguro, afluente do Culuene, formador do 
Xingu, até hoje se conservam arredios e inimigos das outras tribos. 

Perguntado se havia também tribos desconhecidas entre nós, respondeu: 
- Há. Há muitas. No Paranaíba, afluente da margem direita do Xingu, 

por exeµiplo, devem existir muitas tribos caia pó, ainda desconhecidas. O S. P. I. 
é o C.N.P.I. projetaram descobri-las, o ano passado, mas não chegaram a resultado 
conveniente, por haverem começado tarde. :tste ano não pudemos continuar o 
serviço, porque a respectiva verba foi suprimida. 

Nesse instante, entra na sala um rapaz moreno, alto, desempenado e forte, 
que se dirige ao presidente do C.N .P.I.. É José Hucê Sorori, um índio da tribo 
quiapur, do rio Guaporé, localizada no Mequêns, cabeceira do do Verde, segundo 
informam . 

___: Hucê - diz o general Rondon - estava trabalhando sem remuneração 
de espécie alguma para uns . caucheiros, que o exploravam como verdadeiro 
escravo. Eu o retirei dali e o rapaz educou-se, fêz o seu tempo de serviço militar 
no Batalhão Naval e, agora, vai servir no Pôsto Pimentel Barbosa . 

Depois, pedindo licença, passa a atender a Hucê. Terminada a conversa 
com êste, o repórter aproveita a ocasião para perguntar ao bravo indianista sôbre 
o caso da integração do aborígine no meio civilizado, fato que para muitos 
representa uma limitação de sua liberdade, acrescida dos percalços da nossa 
vida citadina, como a tortura das filas, as dificuldades de vestuário, alimentação 
e teto, que o índio desconhece, levando uma existência calma, despreocupada, 
sem pensar em certos problemas cruciantes, e tendo, para a sua subsistência, 
fartura de caça e pesca . 

volume, p . 17; Rev. do lnst . Hist . e Geog. Bras., t. 12, v. 12, pp. 432-433 e mesma Rev. t. 27, v. 29, 
p. II, p. 267. 

O tráfico da escravatura lndigena, como o da africana, posteriormente, foi uma das páginas 
mais negras da nossa história. Os desumanos aventureiros, segundo Silva e Sousa, na já citada 
Rev. do Inst. Hist. e Geog. Bras. (T. 12, vol. 12, pp. 432-433) "Iludiam ou surpreendiam os 
selvagens, e depois de cativos, com manha ou à fôrça, os conduziam como em triunfo às povoações 
vizinhas do mar , onde os vendiam ou os empregavam no cultivo das terras e todos os mlsteres 
servis, havendo casa em São Paulo que chegou a contar 600 e ainda mais dêsses míseros 
escravos''. ' 

Ainda sôbre o assunto, Informa Alencastre, à p. 16 do tomo 27, p . II, v. 29 da Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Bra.~ . que "multo embora o direito escrito garantisse ao gentio o exercício de 
sua liberdade, a escravidão foi durante longo periodo uma espécie de negócio compartilhado 
pelo govêrno, autorizado por êle, apesar dos constantes protestos dos missionários, que (seja 
dito de passagem) também não poucas vêzes compravam e vendiam". 

Só em 1772, com a subida de D. José de Vasconcelos ao govêrno, foi que se implantou em 
Goiás nova política em favor dos silvícolas, tendo ent.ão início a fase de pacificação e catequese. 
(Rel. acima citado, do presidente Aristides de Sousa Espínola. Doe. do Arq. Púb. Nac.). 

Mesmo assim, êles não deixaram de padecer nas mãos dos que se diziam civilizados . Quando 
aldeados sob a direção de militares, os lndlos sofriam horrores . Já vimos o que disse um velho 
xavante, sôbre o que passou a sua gente no Carretão . No que tange aos calapós da aldeia de 
São José (Goiás), não era menos cruel o tratamento que recebiam dos representantes do govêrno. 
Els o que escreve A. de Salnt-Hllalre (Viagem às Nascente do Rio São Francisco - Série 
"Brasiliana", Comp. Editôra Nacional, t . 2.0 , pp. 108-109) - "O cabo comandante do destacamento 
tem autoridade para castigar os indios, pondo os homens no tronco e dando férulas (bolos de 
palmatória) às mulheres e crianças". 
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O general não vacila em esclarecer: 
- É um engano, de muita gente, pensar que pretendemos trazer o índio 

para a cidade 08
• o .que queremos e o que fazemos é, simplesmente, defender a 

terra dos silvícolas, sua vida e sua propriedade. Nós os protegemos como índios, 
não permitindo que êles sejam espoliados, explorados, maltratados, escravizados. 
O auxílio que lhes prestamos é todo dentro do próprio habitat. A sua incorpo
ração à nossa sociedade se dará por uma natural evolução"" . 

Agora, a última pergunta ao ilustre brasileiro, que, depois de pacificar 
selvagens, também pacificou civilizados - e aliás com brilhante êxito - resol
vendo satisfatoriamente a grave questão de Letícia. A pergunta era sôbre se · 
a nossa população aborígine estava aumentando ou decrescendo. 

- O número dos nossos índios - disse, por fim - está diminuindo cada 
vez· mais . . Tal fato tem origem no contacto com o branco, que lhes leva suas 
mazelas· físicas e morais 00

• Ora, não tepdo o índio resistência a moléstias a que 
não está acostumado, que são as. transmitidas pelos civilizados, a mortandade é 
grande, - e daí o decréscimo vultoso de sua população. 

V - FRANCISCO MEIRELES E A PACIFICAÇÃO DOS XAVANTES 

· Sôbre a história da pacificação dos xavantes ouvi, em São Domingos, na 
qualidade de enviado especial de "A Noite", o chefe do pôsto de atração daqueles 
silvícolas, ali instalado. A narrativa feita por Francisco Meireles, depois de escrita 
por mim, antes de sair no jornal, foi por êle lida e achada conforme. Trata-se 
de um depoimento que eu reproduz.o neste trabalho tal como dei à publicidade 
no referido vespertino •1

, sem nenhuma alteração importante, para melhor escla
recimento do assunto, figurando também na minha obra " Entre os Xavantes 
do Roncador". · 

Tenho que um resumo ou modificação substancial do texto divulgado na 
imprensa tornaria a narrativa menos interessante, não se ajustando, além disso, 
ao objetivo dêste trabalho, que exige a máxima precisão e a maior soma possível 
de pormenores. 

São Domingos - Na história da pacificação dos xavantes, nestes últimos 
tempos, que se está processando lenta, mas eficientemente, o nome do inspetor 
especializado Francisco Furtado Soares de Meireles destaca-se entre todos quantos 
nela atuaram, pela sua ação inteligente, perseverante, abnegada, - direi até, 
apostólica. 

r.• Nem êles, em sua quase totalidade, o quereriam . O nosso confõrto e o que constitui 
as maravilhas do mundo civilizado são-lhes Indiferentes. Os que astlverem ao nosso lado, ao 
chegarem às suas malocas, retornam, ordlnàrlamente, aos velhos h ábitos, que dormem no mais 
profundo do seu sub-consciente, como aquêle borõro Apobureu, ou Tiago, nome cristão, que, 
segundo Herbert Baldus (Ensaios de Etnologia B rasileira, Cia. Editõra Nacional, série "Brasiliana"), 
educado pelos padres salesianos de Mato Grosso, após passar três anos na Europa, divididos 
entre Roma e Paris, falando correntemente o francês e o italiano, ao tornar ao convívio dos 
seus, pouco depois se Integrava na vida de selvagem, tendo, antes, desistido de lecionar na 
escola mantida pelos citados religiosos, no Merurl. Sõbre a personalidade de Apobureu, veja-se 
também o livro dos padres Colbacchinl e Alblsettl - Os Borôros Orientais, Já aqui mencionado. 

•• Parece que o melhor processo para promover a integração do sllvicola na comunidade 
nacional é o preconizado por José Bonifácio e põsto em prática, com ótimos re~ultados, pelo 
missionário capuchinho frei Serafim de Gorlzla, que, vindo da Europa em 1872, em companhia 
de outro Irmão da mesma ordem, (Nas Selvas do Mucuri e do Rio Doce - frei Jacinto de 
Palazzolo O.F .M. Cap. Ed. Vozes, Ltda. 1941) transformou um trecho do sertão bravio de Minas 
Geritls na florescente cidade que é hoje Itambacuri. Trata-se da miscigenação, que permitiria, 
mais cedo ou mais tarde, (como está acontecendo, entre nós, com a raça preta, absorvida 
pela branca) a fusão do elemento lndigena na massa da população rural. Multo antes de José 
Bonifácio, em 1823, e de frei Serafim de Gorlzla, em 1872, entretanto, Já tal miscigenação havia 
sido estimulada pela lei de 8-4-1755, segundo a qual eram preferidos " os que se casassem com 
índia, para ocuparem empregos ou honras que pretendessem" . 

Que o cruzamento de indios com brancos traz resultados apreciáveis, não resta a menor 
dúvida. Ai está, como, prova, o elevado número de nortistas, gente operosa e dotada de viva 
Inteligência, em cujas velas corre boa porcentagem de sangue aboriglne. Também no Brasil 
Central muitos têm na mata as raízes de sua genealogia , a começar pelo amigo número 1 do 
indlo - o general Rondon . 

oo Depois desta entrevista, concedida em 4-11-946, estive, alguns meses mais tarde , em Aruanã, 
Santa Isabel e São José dos Bandeirantes (antigo São José do Araguaia) e a tremenda decadência 
física e moral dos carajás, aldeados naquelas localidades, confirmaram plenamente o que disse 
a A Noite o presidente do Conselho Nacional de Proteção aos índios. 

Com relação a doenças de civilizados transmitidas aos indlos, é, aliás, sem conta o número 
de etnólogos, médicos, escritores, administradores de postos Indígenas, etc., que em seus livros 
ou relatórios trataram do lamentável fato , por êles também observado. 

01 Edição de A Noite, de 25-6-946. 
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É de justiça registar, de passagem, a colaboração de D. Abigail Meireles, 
companheira de Francisco Meireles, na obra inestimável dêste. Mulher corajosa, 
desprezando o confôrto da cidade pela existência áspera do sertão, raramente 
se afastando de São Domingos, acompanhou muitas vêzes o arrojado chefe do 
Pôsto Pimentel Barbosa nas suas incursões pela selva, algumas das quais em 
ocasiões em que era verdadeira temeridade o encontro com os xavantes . A cora
gem, ao entusiasmo, à compreensiva simpatia pelo nosso irmão da mata, demons
trados por D. Abigail, deve Meireles, sem dúvida alguma, grande parte do êxito 
de · sua missão junto aos índios do rio das Mortes. · 

O início das atividades de Francisco Meireles como indianista data de 1939, 
quando, ingressando no quadro de servidores do Serviço de Proteção aos índios, 
foi enviado para a região do Madeira-Mamoré, a fim de pacificar ali várias 
tribos, especialmente a dos bravios pacaás-novos, - tarefa de que se desim
cumbiu brilhantemente, após inauditos esforços, tendo até, de uma feita, sido 
atacado por aquêles aborígines, juntamente com alguns companheiros, dois dos 
quais foram feridos por flechas, - o que lhe valeu caloroso elogio dos seus 
superiores, conforme se lê no Boletim n.0 7, do S.P.1., do ano de 1942. 

Estava ainda Francisco Meireles no Guaporé quando, com o malôgro da 
missão de Pimentel Barbosa no rio das Mortes, foi chamado, em fins de 1944, 
para · substituir o companheiro tombado no cumprimento do dever. 

Após a morte do velho funcionário do S. P .1., que instalara a sua base de 
operações a doze quilômetros dêste pôsto, o qual em homenagem a sua memória, 
recebeu o nome de "Pimentel Barbosa'', ficou o serviço de atração, aqui, sendo 
dirigido por Gustavo Oto, passando a chefiá-lo, depois, Luís Acióli Lopes, até 
a chegada de Meireles . · 

Durante êsse tempo só se registou um contacto com os índios, e êsse mesmo 
casual, quando Acióli subia o Mortes. O encontro deu-se no local denominado 
"Barreira dos Xavantes'', achando-se ali alguns silvícolas, aos quais foram ofe
recidos presentes. 

Voltando a Meireles, foi-nos informado que êle encontrou o pôsto, aqui, 
pràticamente paralisado e incorporado à inspetoria do S . P .1. sediada na antiga 
capital de Goiás . 

Chegado a São Domingos, Meireles passou algum tempo ambientando-se e 
traçando planos de ação, tendo antes percorrido as terras férteis do Pindaíba, 
onde, segundo proposta que fêz, deveria ser instalado o pôsto de atração dos 
índios do Roncador . Razões de ordem sentimental, porém, influíram para que 
a pr.oposta nã_o fôsse aceita e a sede do serviço, instalada por Acióli Lopes, 
contmuou aqui. 
· Em 1945, após o abaixamento das águas, no mês de maio (por ocasião das 
chuvas os caminhos e campos ficam completamente inundados) Meireles, acom
panhado de dez auxiliares, fêz a sua penetração inicial na selva. 

Aproveitando o pôrto do Mortes, escolhido primeiramente por Hermano 
Ribeiro e, depois, por Pimentel Barbosa, para as suas incursões na mata mandou 
fazer nova picada e estabeleceu os seguintes pontos de pouso, onde' colocava 
os presentes destinados aos xavantes: l.º) sob o alto e frondoso pequizeiro, 
a poucas dezenas de metros do pôrto; 2.0 ) na Roça (Sítio que tomou essa deno
minação por ter sido nêle feita, anteriormente, uma roça de mandioca para 
os índios); 3.0 ) no Buritizal e 4.0 ) no local em que Pimentel fôra trucidado, com 
seus companheiros, pouco distante dos aldeamentos xavantinos . ~ 

Depois de preparar tais pousos, começou o inspetor especializado do S.P.I. 
a colocar, de 15 em 15 dias, presentes sôbre abrigos toscos, ao mesmo tempo que 
mandava fazer grandes fogueiras para atrair a atenção dos índios, os quais, 
entretanto, a princípio, nada retiravam do que lhes era ofertado . Dessa forma, 
quando Meireles voltava aos locais mencionados, não era raro encontrar já 
enferrujados os objetos de metal. 

Só depois de decorridos mais de seis meses, ou seja, no fim de 1945, foi que 
os xavantes começaram a retirar o que se deixava para êles, e quando Meireles 
chegou naquela ocasião ao último pouso (4.0 ) encontrou capinado e varrido 
o terreno em tôrno do abrigo dos presentes. 

Em abril de 1946, o chefe do Pôsto Pimentel Barbosa mandou construir na 
Roça um rancho para a permanência de sua turma durante o verão. Aconteceu 
então um fatos curioso: as ferramentas dos trabalhadores - machados, facões, 
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foices, etc., - e até mesmo peças do motor da lancha, quando esta se achava 
no pôrto, começaram a desaparecer misteriosamente. Depois, eram o sal e a 
farinha jogados fora, para o aproveitamento apenas dos respectivos sacos. A 
presença dos xavantes estava positivada. Todavia, ninguém lhes punha os olhos 
em cima. Foram Gustavo Oto e mais oito companheiros os primeiros a avistar 
os índios, aliás poucos, logo abaixo do pôrto, perto do pequizeiro, tendo, na 
ocasião, lhes dado alguns presentes e recebido flechas em retribuição. 

Nos últimos dias de julho (estavam ainda em 1946) Meireles foi à Roça veri-
. ficar o andamento dos trabalhos de construção do rancho, levando, como sempre, 
presentes para os índios, quando, nas proximidades do local das obra~, viu, 
finalmente, cêrca de uns dez xavantes, que o chamavam por mímica. O ' chefe 
do Pôsto Pimentel Barbosa foi imediatamente ao encontro dêles, oferecendo-lhes 
os presentes que conduzia. Acabados êstes, tratou logo de regressar a São Do
mingos. 

l!:sse, o seu primeiro contacto com a gente do Roncador. 
Uma semana após, em princípios de agôsto, em companhia dos seus auxi

liares, voltou à mata, dirigindo-se primeiramente ao Buritizal, lá acampando. 
Mas aconteceu que alguns dos animais que transportavam a comitiva se extra
viaram no cerrado. Nesse ínterim, fizeram-se grandes fogueiras para atrair 
a atenção dos silvícolas, os quais, no entanto, não apareceram no primeiro dia. 
No segundo, porém, foram vistos pelos tropeiros encarregados da procura dos 
animais extraviados. Do ocorrido deram logo ciência ao chefe . Os xavantes 
estavam, pois, acompanhando os movimentos da gente . de São Domingos. Ao 
chegar ao último pouso (local do sacrifício de Pimentel e seus companheiros) , 
encontrou Meireles os caminhos preparados pelos índios, para o caso de uma 
retirada forçada . 

Sôbre o abrigo foram então depositados os presentes: panelas de alumínio, 
facões, machados, tesouras, colares, carretéis de linha e muitas outras coisas 
mais. A hora do almôço, um dos empregados do S.P .I., mesmo de longe, pôde 
observar que os presentes haviam sido retirados do abrigo, dando disso conta 
ao seu superior. Depois do almôço, todos se encaminharam para o local e ao 
se aproximarem, viram que, efetivamente, os índios tinham carregado o 'que 
se encontrava sôbre os estrados, deixando, em troca, três flechas com as pontas 
quebradas - sinal convencional, entre os habitantes da selva, de propósitos de 
paz. 

A vista disso, Meireles e os seus começaram a chamar, em altas vozes, pelos 
índios, que instante após apareceram, sendo poucos a princípio, talvez uns dez 
- segundo disse"" inclusive o cacique e o pajé. l!:sse número elevou-se pouco 
depois a setenta. Meireles pôs-se a fazer a distribuição dos presentes. :tv.'ls o 
número dos xavantes continuava a aumentar numa proporção assustadora. Volta 
e meia, punham fogo ao mato, chamando mais companheiros. 

Depressa os presentes se acabaram. A essa altura, Meireles começou a notar 
a presença de índios com caras de poucos amigos, ou por não terem recebido 
presentes, ou porque não quisessem mesmo a amizade dos brancos. O fato é que, 
em breve espaço de tempo, começaram a envolver o chefe do pôsto de São Do
mingos e sua turma, fechando estrategicamente o cêrco, com intenções, sem 
dúvida alguma, malévolas. A coisa ia ficando séria ... Sem perda de um minuto 
sequer e com extraordinário sangue-frio, Meireles mandou pegar à pressa os 
animais e arreá-los, sendo que esta última operação já foi feita sob a manifesta 
hostilidade da facção xavantina que não simpatizara com a gente de Pimentel 
Barbosa. E, mal acabavam de montar os cavalos para iniciar a retirada, que 
se transformou depois em precipitada fuga, já as flechas voavam em sua direção. 
Os índios ainda lhe foram no encalço durante longo trajeto, sendo necessário 
soltar rojões e dar tiros para o ar, para afugentá-los. A estratégia dêles era 
notável: em alguns pontos postava:.se um pelotão, protegido pelas árvores, a 
despejar flechas ! Um dos empregados do pôsto foi ferido, sendo também fle
chado um burro. Outro animal, que transportava caixotes com miudezas, aban
donado por estar atrasando a retirada, foi morto a borduna pelos xavantes e 
sua carga espalhada pelo chão. Felizmente, porém, chegaram todos salvos ao 
pôsto de São Domingos. 

Não obstante o que sucedera, Meireles continuou a voltar à mata. Os índios, 
dos quais uma parte era contrária à aproximação com os civilizados e a outra 
francamente favorável, não molestaram mais aquêles que só os procuravam para 
enchê-los de agrados e presentes." 

B. O. -6 
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VI - OS XAVANTES NA ATUALIDADE 

Após o memorável encontro de Meireles, em agôsto de 1946, outros ocorre:. 
ram, a princípio longe de Pimentel Barbosa depois mais perto, cada vez mais 
perto, e· com mais freqüência, até finalmente ser registada a presença dos índios 
dentro do próprio pôsto. Para isso, foram precisos nada menos de três longos 
anos, pois a primeira visita dos xavantes, ali, se verificou em maio de 1949, quando 
da chegada, a São Domingos, da primeira expedição da Aeronáutica ao Brasil 
Central. / . 

Longe iria se fôsse narrar, pormenorizadamente, os primeiros contactos do 
pessoal do S.P.I. com os habitantes do Roncador. Êles tremiam como varas 
verdes. Os brindes não eram dados de mão a mão, porém colocados no solo e aí 
apanhados pelos silvícolas, logo que os brancos se afastavam, mas já sob as 
vistas dêstes. Também tinham êles verdadeiro pavor de máquinas fotográficas 
ou _de cinema. Bastava que um auxiliar qualquer do Pôsto Pimentel Barbosa 
asse'stasse em sua direção um daqueles aparelhos, para causar-lhes indescritível 
inquietaçã'b . De cavalos e de bois igualmente tinham mêdo. Dêsses animais 
jamais se ·aproximavam. Com o correr do tempo, entretanto, foram êles se tor
nando menos receosos e ganhando confiança em Meireles e sua gente. Em maio 
de 1949, como já disse, estavam os xavantes no pátio do pôsto, confraternizados 
com os seus moradores e os componentes da comitiva do brigadeiro Raimundo 
Aboim, que chefiava a expedição. No ano seguinte, 1950, Meireles recebeu na 
casa em que residia com sua família a visita do maioral da tribo, o simpático 
e afetuoso Apoena. Em 1951, quando se realizou a 2.ª expedição Roncador-Xingu
-Tapajós, sob a chefia, ainda, do brigadeiro Aboim, os xavantes a acompanharam 
durante)ongo trecho do trajeto, acampando a pouca distância dos expedicionários 
e convivendo com êstes na maior cordialidade, apenas não lhes consentindo 
Apoena a ida à sua aldeia, sob a alegação de que muitas mulheres e crianças, 
que nunca tinham visto gente branca, ficariam aterrorizadas com sua -presença. 
Contudo, permitiu que algumas dezenas de Evas selvagens viessem ao acam
pamento da turma da Aeronáutica, a fim de receberem presentes. Nessa ocasião, 
foram elas fotografadas pela primeira vez, depois que os xavantes, por dezenas 
e dezenas de anos, se isolaram dos civilizados e dos próprios índios. 

A aldeia de Apoena foi, porém, visitada por três vêzes, em seguida a êsse acon
tecimento. A primeira, em princípios de julho de 1950, por Francisco Meireles e 
oito auxiliares, quando o maioral xavante lhe pediu que solucionasse um grave 
caso deméstico entre a sua gente e a de outra aldeia vizinha . Na segunda vez, 
em novembro ainda do mesmo ano, o chefe do Pôsto Pimentel Barbosa foi ao 
Roncador, acompanhado de empregados dali, de um funcionário da FAB e de 
dois representantes da imprensa carioca, ambos em serviço na emprêsa de A Noite, 
fato que provocou enorme celeuma, sendo Meireles injustamente suspenso de 
suas funções, por 15 dias, tendo, entretanto, mais tarde, sido tornada sem efeito 
a púnição . A terceira visita foi a de um inspetor da Polícia Marítima do Distrito 
Federal e um sobrinho, em julho do ano findo, os quais seguiram em companhia 
de Evaldo Gomes da Silva, o intérprete do pôsto de São Domingos que, eventual
mente, respondia pelo expediente do mesmo, e mais um empregado dali. Todos 
os que estiveram na aldeia xavante foram bem tratados, nenhum incidente 
se registando entre visitantes e índios. 

Depois de tudo que aqui fica escrito, é possível que muitos façam a seguinte 
pergunta: "Os xavantes estão, realmente, pacificados?" 

A pergunta seria difícil de responder. Pràticamente, estão pacificados, mas 
essa pacificação é muito relativa. Ninguém sabe, por falta de provas, o que 
aconteceria a pessoas não pertencentes ao S. P .1. e à Fundação Brasil Central, 
que se encontrassem com os xavantes, nos seus vastos e perigosos domínios. 
Qual seria a reação dêles diante de um garimpeiro, de um vaqueiro, de um si
tiante ou de outro qualquer que, inadvertidamente ou burlando a vigilância dos 
representantes daquela entidade, na região do Mortes, fôsse ter às suas terras 
invioladas? Como os índios receberiam o intruso, especialmente se êste derru
basse árvores, para abrir caminho no mato? 

Eis o que ninguém, nem mesmo a gente do S.P.1., saberia informar 
A obra de pacificação dos habitantes do Roncador sofreu uma solução de 

continuidade com a saída de Meireles, que foi destacado para outra missão no 
.Guaporé e lá se encontra desde abril do ano passado. Em Pimentel Barbosa 
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está um auxiliar daquele Serviço, Ismael Leitão, que apesar de sua cordial sim
patia à causa dos nossos irmãos da selva e seu grande desprendimento, não 
possui, ainda posso dizê-lo - o tirocínio de Francisco Meireles para o ~rato 
com os silvícolas. Mas já é tempo de declarar que não só os xavantes do Roncador 
requerem a atenção oficial: também se torna preciso cuidar dos de São Félix, 
que no ano passado mataram vários sertanejos, fato êsse já relatado neste livro, 
bem como os de Xavantina "2 e de outras aldeias, ainda desconhecidas, da mesma 
tribo. 

Agora, pergunto eu: Seria aconselhável trazer ao seio da civilização êsses 
bravos filhos da selva, onde gozam da mais ampla liberdade, ignorando necessi
dades que lhes vamos criar, novos hábitos que lhes vamos fazer conhecer, para, 
ao fim, não os podermos auxiliar, como no caso dos carajás e outras nações 
indígenas? 

Não seria melhor deixar o xavante nas suas matas, curtindo, é bem verdade, 
certas privações, mas longe do contacto com os brancos que, segundo tanta gente, 
inclusive o seu maior amigo, o general Rondon, "lhes leva suas mazelas físicas 
e morais"?. 

É por isso que, ao terminar, faço minhas estas palavras de Francisco Meireles, 
em carta que me escreveu, depois de ler, em páginas dactilografadas, o trabalho 
que compus sôbre os bravos acuens do Roncador: 

"A história do xavante . . . ··~ 
Que não seja ela, em breve, a mesma história pungente de tantas outras nações 
indígenas da América. Confiadas nas promessas de uma existência melhor, feitas 
de compreensão e solidariedade humana, no seio de coletividades não selvagens, 
com estas confraternizaram, por tôda parte. E, ao invés dos benefícios morais 
e materiais a que aspiravam, cedo caíram na escravidão e na miséria, quando 
não foram·, logo, impunemente trucidadas, depois de verem espoliadas etn seus 
bens, conspurcadas na pureza de seus lares e violentadas em suas velhas crenças 
e instituições. " 

Oxçi.lá que os receios de Francisco Meireles não se concretizem. É também 
o que, de coração, desejo, para o bem dos bravos compatrícios que, desiludidos 
dos que se diziam civilizados, abandonaram, um dia, os aldeamentos em que êstes 
os confinaram, como em campos de concentração, para viverem a vida livre 
~ sadia de filhos da selva. 

Lincoln de Souza 

.. Por falar nos sllvicolas de Xavantina, é oportuno esclarecer que êles ·agora já não 
molestam a gente da Fundação Brasil Central que se instalou nos seus extensos domlnios. 
Não só não flecham mais aviões, como recebem amigàvelmen.te a visita do pessoal da Fun
dação e até a de estranhos à mesma, como o jovem Sérgio Vahia de Abreu acompanhado 
de elementos da F.B.C., estêve, há pouco entre êles, tendo-se fotografado em meio de inúmeros 
lndios, de uma aldeia a cêrca de 150 quilômetros de xavantina. t:sse fato se cteve, sem dúvida 
alguma, à obra de Francisco Meireles que, reallzando a pacificação dos aborigines do Roncador, 
promoveu, indiretamente, a dos de xavantina, de vez que aq~les primeiros (os do Roncador) 
levaram a êstes, com os quais estão sempre em contacto, a mensagem de cordialldade de que 
foi portador, aos nossos irmãos da selva, o referido indianista. 



Interpretação do Mapa da Produção de Algodão 
no Sudeste do Planalto Central 

A produção de algodão no sudeste do Planalto Central do Brasil tem fraca 
expressão econômica se a compararmos com a de outras regiões do país. As 
maiores densidades de produção são encontradas nas áreas de matas dos vales 
do Paranaíba e seus afluentes e no "Mato Grosso" de Goiás, áreas em que a 
propriedade se acha mais dividida, onde se encontram as maiores densidades 
demográficas e maior aproveitamento agrícola . A mais alta densidade é a do 
município goiano de Itumbiara, com 132 quilogramas por quilômetro quadrado. 
Esta densidade embora seja a maior da região em estudo não tem quase 
significação quando comparada com as dos municípios de produção realmente 
grande, não pertencentes ao sudeste do Planalto Central, como é o caso de 
Pitangui e Guaranésia em Minas Gerais que apresentam respectivamente 9 986 
e 3 864 kg por km2

• Se a comparação fôr feita com as maiores densidades de 
produção assinaladas em São Paulo - 27 665 kg/ k' em Martinópolis e 22 506 
em Guararapes, ·os contrastes observados são ainda maiores . 

Considerações gerais sôbre a cultura algodoeira no sudeste do Planalto Central 

Vários são os fatôres que exercem maior ou menor influência, sôbre a 
cultura algodoeira na região estudada, sejam os de ordem física, como as condi
ções . de clima, relêvo e solo, sejam os fatôres humanos como o povoamento, a 
proximidade ou o afastamento dos mercados consumidores e a facilidade de 
comunicações. 

O algodão é planta tropical que requer para o seu desenvolvimento duas 
estações nítidas, uma chuvosa, outra sêca, sendo seu ciclo evolutivo de 5 a 7 
meses. É, portanto, favorável à cultura dêsse produto o clima tropical úmido 
do sudeste do Planalto Central, caracterizado por duas estações distintas, uma 

.sêca, estendendo-se de abril a agôsto e outra chuvosa, de setembro a março, 
oscilando a altura de chuvas anuais entre 1 300 e 1800 milímetros. 

Há duas espécies de algodão cultivadas no sudeste do Planalto Central. O 
mais comum é o herbáceo, plantando-se em menor escala o arbóreo - "rim 
de boi" - O plantio é feito por processos rotineiros no início do periodo das 
chuvas e a colheita processa-se na estiagem. 

O algodoeiro não é uma planta muito exigente em relação à matéria orgânica 
do solo; o mais importante para esta cultura, é que os solos sejam leves e per
meáveis. No sudeste do Planalto Central os solos variam desde os mais ricos, 
onde ocorre uma vegetação originária de matas, até os mais pobres que aí 
correspondem geralmente aos chapadões de campos cerrados. As culturas se 
localizam nas enc'Ostas e nos vales onde os capões e as matas-galerias indicam 
a presença de melhores terras para a agricultura. O alto dos chapadões é na 
maioria das vêzes evitado não só em virtude da pobreza dos solos como também 
da grande profundidade do lençol d'água. 

A cultura algodoeira é das mais antigas no país, tendo sido introduzida no 
Planalto Central no século XVIII. Destinava-se o algodão então produzido ao 
consumo interno, para a confecção doméstica de tecidos grosseiros, usados prin
cipalmente pelos escravos. As tintas empregadas eram as extraídas de certos 
vegetais como o anil, a aroeira, o murici e outros. 

A decadência da mineração sucedeu-se um progresso na cultura algodoeira, 
havendo transferência de atividades de parte da população mineradora. A 
valorização do algodão n~ comércio internacional, no fim do século XVIII, 
intensific'Ou o desenvolvimento da sua cultura na região estudada. , A lavoura 
algodoeira abriu novas perspectivas agrícolas para certas zonas do sudeste do 
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Planalto Central que só tinham conhecido a mineração e o pastoreio. O algodão 
passou a ser destinado à exportação para a Europa, destacando-se a Inglaterra 
no início do século XIX como principal importadora . Desenvolveu-se também a 
indústria doméstica em Minas Gerais com a confecção de tecidos. O comércio 
era feito pelo sistema de intermediários, em virtude do elevado preço do frete, 
sendo vendido o algodão a mercadores, proprietários de tropas, que o trocavam 
por produtos trazidos do Rio de Janeiro . Pouco durou o interêsse dos habitantes 
da região pelo algodão. A concorrência internacional com o produto norte-ame
ricano, favorecido por um aperfeiçoamento técnico que não foi acompanhado 
pelo Brasil, conquistou para os Estados Unidos o mercado europeu, acrescentan
do-se ainda que certos países da Europa, como a Inglaterra e a França, incen
tivaram a cultura do algodão nas suas colônias . Com a concorrência interna
cional e a queda de preços, perdeu então o produto o mercado exterior, tornando
se decadente a sua cultura. 

Atualmente no Brasil adquiriu o algodão grande importância, destinando-se, 
principalmente, ao mercado interno muito ampliado com o progresso da nossa 
indústria têxtil. O algodão do sudeste do Planalto Central do Brasil é, também, 
destinado exclusivamente ao comércio interno sendo exportado para os centros 
têxteis de São Paulo e Minas Gerais. Não havendo industrialização do produto 
na região e sendo esta em sua maior parte mal servida em meios de transporte, 
não há grande interêsse pela cultura algodoeira, preterida pela de outros pro
dutos mais compensadores. O beneficiamento é feito apenas em algumas cida
des situadas à margem da estrada de ferro como Uberlândia, Araguari, Uberaba 
e outras de menor importância . 

Desigual distribuição do produto 

Do exame do mapa de densidade da produção algodoeira no sudeste do 
Planalto Central ressaltam algumas áreas cuja produção é maior, abrangendo "' 
o vale do Paranaíba e de seus afluentes, o "Mato Grosso" de Goiás e o extremo 
sudeste da área em estudo . Ao restante da região, correspondem áreas de fraca 
densidade, destacando-se apenas entre estas, a zona de Jàtaí e a de Patrocínio, 
Coromandel e Catalão, por apresentarem uma densidade relativamente mais alta. 

É, pois, no centro e no sul da região em estudo que se localizam as áreas 
de maior densidade da produção de algodão. São zonas de densidades de 15 a 
45 kg/km2

• Em tais áreas, que correspondem às regiões agrícolas onde a popu- " 
lação rural é mais densa e melhores os meios de transporte, o algodão plantado 
é do tipo herbáceo, quase não subsistindo a tradicional cultura arbórea. 

É nos vales do Paranaíba e de seus afluentes que a cultura algodoeira está 
em franco desenvolvimento. Aí se localizam as maiores lavouras de algodão e 
se registam as densidades mais elevadas. Os principais municípios produtores 
estão situados nessa zona: Itumbiara com 132, Tupaciguara com 85, Goiandira 
com 115, Araguari com 82 e Uberlândia com 81 quilogramas por quilômetro 
quadrado, em média. É uma zona favorecida pela existência de solos ricos, 
resultantes da decomposição do trapp, que aflora nos vales do Paranaíba e 
afluentes, pôsto em evidência pela erosão. 

No Triângulo Mineiro e na zona goiana que lhe fica fronteira, é onde a 
cultura do algodão se acha mais desenvolvida, tendo aumentado bastante nos 
últimos anos. De modo geral, a cultura do algodão nessa zona é antiga, datando 
do século XVIII; no século XIX já era destinado à exportação para o mercado 
europeu. Não apresentou, portanto, o Triângulo Mineiro a decadência que se 
observa em outras áreas de cultura tradicional. 

Atualmente, a cultura do algodão nessa zona apresenta um relativo melho
ramento técnico com o emprêgo mais ou menos generalizado do arado para o 
preparo da terra e o melhor rendimento de uma produção mais qualificada. 
Mais favorecida em transportes, pois é servida pela Companhia Mojiana de 
Estradas de Ferro e Rêde Mineira de Viação, o Triângulo Mineiro se destaca 
também quanto ao beneficiamento do produto realizado em Araguari e Uber
lândia, de onde se faz a exportação do algodão em pluma e o aproveitamento 
dos subprodutos . 
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As maiores densidades de produção do "Mato Grosso" de Goiás abrangem 
os municípios de Itaberaí, Inhumas e Trindade. Trata-se de uma zona em 
franco desenvolvimento, mas sua importância no que diz respeito à produção 
algodoeira, é bem inferior à da região anteriormente estudada. 

De fato, a produção é ainda pequena e a exportação quase nula . A lavoura 
é praticada de maneira mais rudimentar que no vale do Paranaíba, não se 
verificando o emprêgo do arado, o que talvez seja dificultado pelo relêvo bem 
mais acidentado da zona. 

Esta menor importância da produção algodoeira não se deve à pobreza de 
solos, pois êstes, ao contrário, são ricos. Outros fatôres intervêm para influir 
na importância menor desta zona em comparação com o Triângulo Mineiro e o 
vale do Paranaíba, mais especificamente. É que certos produtos agrícolas como 
o arroz e o café têm merecido maior atenção dos lavradores do "Mato Grosso" 
de Goiás, do que o algodão . Talvez · isso possa ser atribuído à grande distância 
dos centros beneficiadores e dêsses aos mercados consumidores, uma vez que 
não há na região nem nas proximidades nenhum centro fabril. A exportação 
tem que visar aos mercados mineiros e paulistas, muito mais distantes que as 
áreas produtoras já mencionadas e situadas sôbre as mesmas linhas principais 
de transporte . 

Ó "Mato Grosso" de Goiás tem contudo grande importância em relação ao 
estado. É de modo geral a zona mais próspera e a mais populosa do estado 
de Goiás, recebendo constantemente imigrantes de outros municípios goianos, 
mineiros e paulistas, atraídos pela existência das matas . O valor das terras 
tem aumentado muito, a propriedade é hoje bastante dividida; de modo geral, 
tôdas as culturas estão sendo aí incentivadas, inclusive a do algodão. 

Anápolis, ponto terminal da Estrada de Ferro Goiás, centraliza o comércio 
regional. Éste município não regista alta densidade de produção, mas, destaca-se 
no beneficiamento do produto, pois , recebe o algodão em caroço dos municípios 
vizinhos para, depois de beneficiá-lo, exportá-lo para São Paulo . 

·"' No extremo sudeste da região em estudo destaca-se um município, o de 
Abaeté, por possuir densidade relativamente alta (60 kg/ km2

) . É zona de cultura 
algodoeira tradicional, que no século XIX já exportava o produto para o mercado 
europeu. Eschwege em "Notícias e Reflexões Estatísticas, sôbre a Província de 
Minas Gerais" assinala a boa reputação no mercado inglês, do algodão de 
Abaeté por seus fios compridos, resistentes, finos e regulares . 

Como já foi assinalado anteriormente, a maior parte do sudeste do Planalto 
Central apresenta fracas densidades de produção de algodão. São enormes áreas 

. com densidades de produção muito fracas , onde, de modo geral, só é encontrado 
o algodão do tipo arbóreo . · 

É interessante observar como em algumas dessas áreas, hoje decadentes, 
houve no século XIX uma cultura algodoeira relativamente próspera. Éste é o 
caso dos municípios goianos de São Domingos, Luziânia, Pirenópolis, Corumbá 
de Goiás e Silvânia, como também o de Paracatu, a leste da região estudada, 
cujos habitantes atualmente se dedicam à criação extensiva de gado, não tendo 
a produção de algodão nenhuma expressão econômica. 

Dentro da vasta área de densidades fracas ou mesmo nulas, destacam-se 
duas exceções: a zona de Jataí e a de Patrocínio, Coromandel e Catalão. 

A primeira, a de Jataí apresenta condições pedológicas favoráveis, pois, 
possui manchas de "terra roxa" nos vales dos rios Verdinho, Claro e Aporé, 
afluentes do Paranaíba. Trata-se de uma zona de influência do Triângulo 
Mineiro, de aproveitamento agrícola ainda recente, sendo sua produção expor
tada para Uberlândia, via Itumbiara . 

Patrocínio, Coromandel e Catalão são municípi:os onde nos últimos anos 
vem desenvolvendo-se a lavoura algodoeira. Catalão .possui um campo experi
mental de cultura onde se fazem experiências para um melhoramento da pro
dução. É ainda êste município o limite da zona de influência de mercados dife
rentes, isto é, de Minas Gerais e de São Paulo, seguindo pela Rêde Mineira de 

. Viação para os centros têxteis mineiros a produção dos municípios situados a 
leste da linha Araxá-Catalão-Paracatu. 
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A distribuição das densidades de produção do algodão no sudeste do Planalto 
Central, evidencia que essa cultura tem nesta região, considerado o conjunto, 
pouca expressão econômica, embora ela apresente áreas de condições favoráveis 
ao desenvolvimento da mesma.. · 

De modo geral, o que se observa é um desinterêsse pela cultura algodoeira, 
preterida pela de outros produtos agrícolas, como o arroz, o feijão, o café, que 
hoje representam as principais riquezas agrícolas da região. 

Apesar de pequena a produção, observa-se no Triângulo Mineiro uma certa 
tendência para a expansão e melhoramento técnico na cultura dêsse produto. 
Outras áreas, como a de Jataí e a de Patrocínio, Coromandel e Catalão já 
refletem também um maior interêsse pelo algodão, e melhoria geral das condi
ções pelas quais o cultivo é feito. 

Em outras, como em Paracatu e o norte da região estudada a cultura 
algodoeira permanece estagnada, não se notando nenhuma tendência para o 
estímulo da produção. 
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A Colonização Européia no Sul do Brasil* 
Formação das colônias do sul do Brasil 

Sumário: Introdução; A. A colonização durante o império 1. Primeiros 
núcleos europeus 2. Desenvolvimento da colonização alemã a . A colonização 
particular no Rio Grande do Sul b . Colonização pela província no Rio Grande 
do Sul c. A colonização particular em Santa Catarína d. A colonização pela 
província em Santa Catarina 3. Primeiras tentativas de colonização no Paraná 
4. A colonização italiana 5. Iniciativas da província do Paraná B. A colonização 
no período republicano 1. Rio Grande do Sul 2. Santa Catarina a. Povoamento 
da encosta b. O vale do rio do Peixe c . O oeste de Santa Catarina 3 . Paraná 
a. Colônias estaduais do vale do Iguaçu b. Colônias federais ao pé da escarpa 
do terceiro planalto c. A expansão irregular, sem plano de colonização . 

INTRODUÇÃO 

O têrmo "colonização" tem um significado mÚito amplo, podendo abranger 
tôda e qualquer iniciativa visando o povoamento e a utilização de uma região. 

Em sua acepção mais restrita, no entanto, colonização é "tôda a ação pública 
ou privada que vise a utilização da terra por uma classe de pequenos proprie
tários". Foi esta a definição proposta pela l.ª Conferência Brasileira sôbre Imi
gração e Colonização, realizada em Goiânia em 1949 . Dentro dêste critério é 
que encaramos o têrmo colonização e é com êste sentido que estudaremos nestas 
duas aulas a colonização européia no sul do Brasil. Segundo a concepção adota.da 
por Leo Waibel na l.ª Reunião Pan-Americana de Geografia (Rio de Janeiro, 
1949) colonização européia é o "estabelecimento planejado de europeus em pe
quenos lotes de terra que êles passam a explorar sem o auxílio de qualquer mão 
de obra estranha". É êste tipo de colonização que vamos estudar, estendendo-nos 
também aos descendentes dêstes europeus, quando guardaram algumas caracte
rísticas culturais e sociais de seu país de origem . 

Embora tenha sido tentada em várias outras regiões do Brasil, (Rio de Ja
neiro, Bahia, Minas Gerais e especialmente Espírito Santo) foi no sul do país, 
ou melhor, nos três estados do sul que a colonização obteve maior êxito e cobriu 
maiores áreas, povoadas essencialmente por êstes colonos de origem européia. 
De fato, aí encontraram os colonos um clima ameno, devido ao aumento da la
titude, e também devido à altitudé, um relêvo muitas vêzes suave aliado a solos 
ricos e profundos ainda virgens, recobertos por matas. Estas, de dois tipos -
latifoliada e de araucárias - tinham sido poupadas pelos primeiros povoadores 
luso-brasileiros, dedicados exclusivamente à criação nos campos. 

Na breve exposição que faremos sôbre a origem das colônias do sul do 
Brasil deixaremos de lado o norte do Paraná: esta região, cujas características 
naturais e econômicas se assemelham às do oeste de São Paulo, está fora de 
nosso assunto. 

A) A COLONIZAÇÃO DURANTE O IMPÉRIO 

1. Primeiros núcleos europeus 

Em 1824 o govêrno imperial deu início à sua política de colonização do sul 
do Brasil com imigrantes europeus . 

São bem patentes suas intenções de fomentar o povoamento nos pontos que 
mais interessavam às grandes vias de comunicação terrestres . As fazendas de 

• Notas de aula ministrada no Curso para Professôres Secundários promovido pela Asso
ciação Brasileira de Educação no ano de 1951. 
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gado, que se multiplicavam pelos campos, suportavam uma população extre
mamente rarefeita, à qual não interessava, absolutamente, radicar-se nas áreas 
de mata. 

Estas permaneciam quase intactas, infestadas de índios hostis, apenas atra
vessadas pelas ínvias picadas que constituíam as mais importantes "estradas" 
da região. Para afastar êsses gentios, bem como dar ponto de apoio e abaste
cimento aos viajantes, era necessário que a floresta fôsse ocupada por gente que 
se dedicasse à lavoura, como era da tradição colonial. Aos fazendeiros e seus 

- agregados não interessava tal emprêsa, e muito menos aos agricultores de ou-. 
tras regiões brasileiras afeitos ao sistema de plantações. 
. Os açorianos que já tinham sido ex:i;>erimentados em um empreendimento 

análogo não se tinham mostrado capazes, uma vez que, ante as dificuldades, 
mudavam de gênero de vida tornando-se ou pescadores ou· criadores de gado . 

Procurou-se repetir a experiência de Nova Friburgo e desde então um novo 
tipo de povoamento foi sendo generalizado no sul do Brasil, dando-lhe uma 
feição característica: agricultores europeus estabelecidos em pequenas proprie
dades dedicando-se quase que exclusivamente à lavoura anual. Os mentores 
da colonização compreenderam sempre que o êxito dêste tipo de povoamento 
estava ligado, entre outros fatôres, à ausência de braço escravo. Assim pensavam 
por dois motivos principais: os colonos livres não teriam pejo em realiizar tra
balho braçal ao lado de elementos servis e, sobretudo, isto impediria que a grande 
propriedade agrícola fôsse se formando aps poucos com a facilidade que o colono 
teria dispondo de outros trabalhadores aiém de si e dos membros de sua família . 

. Foi o que aconteceu, por exemplo, no estado da Bahia, na colônia Santa Leopol
' dina, onde os suíço-alemães, dispondo de escravos, adotaram os padrões fun

diários e agrícolas regionais e diluíram-se na sociedade circundante 1 • 

Procurando evitar que tal acontecesse no sul, os responsáveis pela obra 
colonizadora no século XIX propiciaram a implantação de uma democracia rural 
no Brasil, contrastando com a aristocracia originada nas plantações canavieiras, 
primeiro, e cafeeira posteriormente. 

Voltando ao tema inicial, as razões que levaram o govêrno imperial a intro
duzir imigrantes no sul, eram, de início, mais estratégicas do que econômicas . 
O Rio Grande do Sul ainda era a zona do país de maior fricção internacional e 
interessava manter seguras as rotas terrestres do interior. Ainda permanecia 
viva a memória das conseqüências da tomada da ilha de Santa Catarina pelos 
espanhóis de Ceballos. 

O caminho do sul, saindo da região de Sorocaba-Itapeva penetrava nos Cam
pos Gerais do Paraná e, buscando os campos de Curitibanos e de Lajes, atraves
sava uma extensa zona de mata . Já desde aí começava o famoso "sertão de 
Viamão" que se estendia até a região de Pôrto Alegre. Também a variante que 
ligava Lajes a Destêrro (Florianópolis), descendo a encosta do planalto, vencia 
uma zona de mata fechada, onde, como em tôda parte, os índios hostilizavam 

· freqüentemente os tropeiros e viajantes . Outra variante ligava os campos de 
Vacaria aos de Viamão, junto a Pôrto Alegre. De Vacaria para oeste até a 
região missioneira recém-incorporada aos domínios lusitanos, já existia há muito 
o camínho jesuítico . 

Muito ligados a êste sistema de caminhos, foram criados os cinco primeiros 
.núcleos coloniais, todos com imigrantes alemães ' : "São Leopoldo", (1824), "São 
João das Missões" (1825), "Três Forquilhas" (1826), "São Pedro de Alcântara" 
(1828) e "Capela da Mata" (1829) . 

Foi muito desigual a sorte dêstes núcleos . 
São João das Missões, situado em uma região muito distante nas missões 

teve a efêmera existência de dois anos. Sua localização estava ligada ao caminho 
que, pelos campos, demandava o leste, rumo a Vacaria . 

São Pedro de Alcântara foi localizado no caminho de Destêrro a Lajes, onde 
começava a mata virgem; as dificuldades por que passaram seus colonos foram 
enormes e êle pouco prosperou, vegetando por muitos anos. 

A Capela da Mata, junto ao rio Negro e no ponto em que êle era atravessado 
pelo caminho Viamão-Lajes-Sorocaba, foí parcialmente abandonada pelos pri-

' 
1 V. Emlllo Wlllems, A aculturaç!í.o dos Alem!í.es no Brasil , S!í.o Paulo, 1946. 
• Na Alemanha, teatro recente das repetidas campanhas napoleónicas era mais fácil recrutar.., 

os colonos necessários. 
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meiros f Olonos e teve uma vida precária por muitos anos, até que a expansão de 
outras colônias fundadas décadas depois viesse atingi-la . Foi ela a origem das 
atuais cidades gêmeas de Rio Negro (Paraná) e Mafra (Santa Catarina) . 

São Leopoldo e Três Forquilhas visavam garantir o povoamento da encosta 
entre Viamão-Pôrto Alegre e os campos de Vacaria . Três Forquilhas desdobrou-se 
em dois núcleos, um para colonos protestantes (Três Forquilhas) e ou'tro para 
católicos (São Pedro das Tôrres) . O grande isolamento a que ficaram reduzidos 
êstes colonos e o fato de não terem sido enviados novos imigrantes ~ue viessem 
ampliar a área colonizada foi-lhes prejudicial. São Leopoldo ainda contava com 
a vantagem de comunicação fluvial com Pôrto Alegre o que não acontecia com 
Tôrres e Três Forquilhas. Os colonos dês~s dois núcleos aculturaram-se fácil 
e ràpidamente e na maior parte tornaram-se verdadeiros caboclos. 

A única que teve um futuro ao qual se poderia chamar "brilhante" foi São 
Leopoldo, cuja sede, a atual cidade do mesmo nome, com justa razão, ficou desde 
.então recoµhecida como a celula mater das colônias germânicas no Rio Grande 
do Sul. · 

Com efeito, ela resguardou do malôgro total a colonização no sul do Brasil 
que então se começava . 

Situada quase ao pé da encosta do planalto, próxima à 'borda da flt>resta, · 
a pouca distância de Pôrto Alegre, com a qual se comunicava facilmente pelb 
rio dos Sinos, São Leopoldo, além destas vantagens de localização que levava 
sôbre as colônias acima cttadas e as que se seguiram posteriormente, ainda fôra 
tratada, nos seus primeiros anos com especial cuidado pelo governador da nas
cente Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 

De 1824 a 1830 chegaram, em levas sucessivas, a São Leopoldo, 4 856 imi
grantes . Como sempre seria em tôda a colon~ação do sul do Brasil, a quantidade 
dos colonos admitidos prejudicou a qualidade . Com muita dificuldade, sofrendo 
tropeços de tôda ordem • inclusive os ataques pelos índios, a colônia foi pros
perando e em 1834 contava com cêrca de 5 300 habitantes. No ano seguinte 
começou a revolução Farroupilha que por quase dez anos manteve em intran
quilidade as duas províncias meridionais. 

Já desde 1830 estancara-se a imigração no Brasil e em conseqüência da lei de 
15 de dezembro dêste ano que extinguiu a verba de despesas com a colonização ' . 

Os imigrantes até então localizados, eram aliciados na Alemanha por um · 
agente que percebia certa quantia por cabeça; tinham êles direito a um lote 
de terra e animais, e ainda a auxílios financeiros para a viagem e estada nos 
dois primeiros anos . A lei de 15-12-1830 portanto, não permitia mais a conti
nuação desta imigração dirigida. 

Com os acontecimentos farroupilhas de 1835-45, as atenções polarizadas para 
o fato e a instabilidade reinante, não se cogitou de novas tentativas de colo
nização •. 

São Leopoldo, contudo, já era um núcleo importante, e seus colonos tiveqtm 
papel importante na revolução tanto de uma como de outra parte beligerante . 

2 . Desenvolvimento da colonização alemã 

. Em meados do século começa a idade de ouro da colonização alemã nos· 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com ênfase da iniciativa par
ticular. 

Principalmente no Rio Grande do Sul, a grande zona de mata latifoliada 
da encosta do planalto passaria a ser atacada em vários pontos quase que simul-· 
tâneamente. . J 

Aos poderes públicos interessava enormemente aumentar a densidade demo- . 
gráfica, ao mesmo tempo que eliminar os sertões desertos entre os núcleos pastoris 
do sul . Aos particulares também interessava o novo ramo de negócio que se 
esboçava promissor . 

• :ll:stes fa tôres serão analisados em geral na segunda parte . 
• E . Pellanda, A Colonização Germdnica no Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre, 1925, pp. 4-5. 
5 Em Santa Catar~na fundara-se na "'Vargem Grande" (1837) a três léguas de São Pedro de 

t\.lcântara, ainda no caminho de Lajes, e Sai (1842) e Moura (1843) particulares, no litoral, 
núcleos mal sucedidos. · 
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Acresce que um. novo fator veio favorecer a obra colonizadora: \01 1848 
c:omeçava na Europa uma série de movimentos revolucionários liberais. Se as 
perturbações européias, especialmente na Alemanha na parte que nos interessa, 
por um lado facilitou o aliciamento ou promoveu a vinda espontânea de imigran
tes, por outro lado como que revolveu a matéria prima humana enviando o rebo
talho (já houve quem dissesse também - a escória das ruas) junto com os bons 
elementos . Porém, se fôsse possível dar um bom balanço creio que o saldo nos 
seria francamente favoráv1l, levando em consideração que numerosos dêstes bons 
elementos do artesanato e da lavoura, sem falar nos intelectuais, desiludidos com 
a instabilidade e com os resultados decorrentes das revoluções vieram para cá em 
busca de asilo . 

a . A colonização particular no Rio Grande do Sul 

Terminada a luta, ainda mal serenados os ânimos, tratava-se de reiniciar 
a obra interrompida . Já desde 1837 • nova lei dispunha sôbre o contrato de 
locação de serviços de estrangeiros, garantindo vantagens aos colonos . Dêste 
modo, já mesmo em 1844, recomeçava; timidamente embora, a imigração alemã . 
Os primeiros núcleos que começaram a ser fundados eram contíguos à colônia 
São Leopoldo, ampliando assim a área povoada. Esta colônia muito breve se 
expandiria para o norte, pela encosta acimà . Os núcleos criados logo depois 
de 1846 eram quase todos de iniciativa particular: percebendo a -vantagem do 
novo negócio, os proprietários de terras de mata vizinhas de São Leopoldo 
realizavam o loteamento e a venda das mesmas. Pode-se perceber, pelo número 
de anos decorridos até então, que os melhores fregueses dêstes particulares eram 
representados pela primeira geração de colonos formados no Brasil, filhos dos 
pioneiros de São Leopoldo. Imigrantes, certamente, também procuravam estas 
terras particulares . Assim surgiam na encosta da serra e na zona de colinas do 
sopé: "Mundo Novo" (Taquara) - fundada em 1846, "Bom Princípio" (Monte-· 
negro) - 1846, "Caí" (São Sebastião do Caí) - 18.48, e muitas outras posteriores 
as principais das quais mencionaremos adiante. 

b . Colonização pela província no Rio Grande do Sul 

Pela lei de 1849 (28-10-1849) também ao govêrno provincial cabia o direito 
de colonizar : 

"A cada uma das províncias do Império ficam concedidas no mesmo, ou em 
diferentes lugares de seu território; seis léguas em quadra de terras devolutas, 
as quais serão exclusivamente destinadas à colonização, e não poderão ser arro
teadas por braços escravos (o grifo é meu) . 

Estas terras não poderão ser transferidas pelos colonos, enquanto não esti
verem respectivamente roteadas e aproveitadas, e reverterão ao domínio pro
vincial se dentro de cinco anos os colonos respectivos não tiverem cumprido esta 
condição" (lei n .0 514, de 28-10-1849, cap. III, art. 16) . 

Esta lei teve muita importância regional, porque as terras devolutas, que 
antes de 1822 eram de propriedade do rei, com a independência passaram ao 
domínio da coroa imperial. Somente com a primeira Constituição republicana 
(1891) é que a União cedeu o direito sôbre as terras devolutas em proveito 
das províncias . 

Em 1849, as províncias ganharam, então, o direito de colonizar por conta pró
pria. Ao par disso, numa lei de 1850 que tendia a regular o direito de particulares 
permitindo-lhes a compra das terras que até então ocupassem ou tivessem direito 
de posse, abriu as comportas da especulação, em prejuízo de numerosos colonos 
do Rio Grande do Sul. Muitos particulares registavam glebas como se fôssem 
de sua posse ou ocupação e antes mesmo de receberem o título definitivo e legal 
sôbre as mesmas vendiam-nas em lotes coloniais. Aos colonos caberia pagar 
novamente o valor da terra caso não ficasse provada a: legalidade da origem da 
propriedade do vendedor dos mesmos. Pode-se imaginar o clamor levantado e 
os transtornos materiais e·· morais que tais situações criaram . 

• Lei n. 0 108, de 11 de outubro de 1837 (E. Pellanda - p . 5). 
• E. Pellanda., op . clt. , p . 32. 

-
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Usando as vantagens da lei de 1848 a província do Rio Grande fundou três 
núcleos principais : "Santa Cruz" (1849), '1Santo Angelo" 0857), próximo ao gran
de cotovêlo do rio Jacuí e "Nova Petrópolis" (1858) ao norte da colônia de São 
Leopoldo. O primeiro dêles, Santa Cruz, teve grande desenvolvimento e é sabi
damente um dos grandes centros da colonização alemã no Rio Grande do Sul. 
Posteriormente veio se lhe juntar "Monte Alverne" (1859) . 

Como se pode perceber, Santo Angelo, Santa Cruz, São Leopoldo e, de certo 
modo a mal fadada "Três Forquilhas", tôdas colônias criadas oficialmente, como 
que balizam o sopé da encosta do planalto. Apoiados nestes núcleos e contando 
mesmo com a sua capacidade de expansão, os particulares procederam também 
à colonização, preenchendo os claros, fundando núcleos cuja expansão e junção 
deu origem à compacta área povoada por alemães que vai desde a zona de 
Tôrres até Santa Maria, no centro do estado, constituindo a chamada zona "ve
lha" de colonização alemã: "Padre Eterno" (1850), "Estrêla" (1853), "Conventos" 
(1853), "Teutônia" (1858), "Candelária" (1863), "Sinimbu" (1866), "Arroio do 
Meio" (1869), etc . . Também dessa época, merecendo especial destaque, é a co
lônia "São Lourenço" (1858) que J. Rheigantz, com desvêlo, fundou na maior 
mancha de mata que aparece ao sul do rio . Jacuí, próxima à lagoa dos Patos, 
e na pequena encosta dos cerros de sudeste. 

Ainda no meio do século, a iniciativa particular criaria, em Santa Cata
rina, duas colônias particulares, as mais famosas juntamente com São Leopoldo 
e Santa Cruz, das colônias alemãs do sul do Brasil. 

c . A colonização particular em Santa Catarina 

Nas terras imediatamente a oeste da baía de São Francisco a "Sociedade 
Colonizadora de Hamburgo" iria iniciar o primeiro trabalho de vulto em matéria 
de colo1:i.ização particular no Brasil. Esta sociedade, formada em Hamburgo em 
1845, passou à operar, mediante contrato, nas terras pertencentes ao príncipe 
de Joinville, e sua consorte a princesa brasileira Dona Francisca . Justamente 
por isso, estas glebas, que se estendiam do litoral ao alto do planalto, receberam 
à denominação de "Domínio Dona Francisca", dentro do qual se formaram qua
tro colônias importantes. A primeira delas foi a "Colônia Dona Francisca", 
cujos primeiros colonos chegaram em 1851. i 

Apesar das más condições do local escolhido para o núcleo inicial - uma 
baixada alagadiça sujeita à ação das marés - a colônia prosperou e sua antiga 
sede é a atual cidade de Joinville, justo motivo de orgulho para os teuto-catari
nenses. Joinville foi um dos pontos de partida para o povoamento da encosta 
da serra do Mar, e como nas colônias do Rio Grande do Sul, os filhos e netos 
de seus pioneiros alastrar-se-iam para tôda parte. 

A insalubridade do local, contudo, foi uma tremenda desvantagem para a 
colônia. :ll:ste fato, ligado a erros de planejamento e condições topográficas, des
gostou, senão atemorizou a muitos colonos que se retiraram em várias épocas 
para outras regiões. , 

Ao lado desta e°'Prêsa da Sociedade Colonizadora de Hamburgo, começou 
também uma outra colonização particular, fr'qto da visão .e tenacidade de um 
idealista. 

O Dr. Hermann Blumenau, em 1847, viera ao sul do Brasil e entusiasmou-se 
em estabelecer aí uma colônia em lugar ideal que fôsse um novo lar para os 
seus compatriotas. Sua idéia inicial era a formação de uma grande fazenda 
comunitária dedicada à exploração agrícola em larga escala. Para tanto con
seguiu, depois de muitos percalços, uma concessão da província. 

Em 1852 foram vendidos os primeiros lotes da "Colônia Blumenau"; pelo 
desenvolvimento que conseguiu posteriormente, ela é considerada a mais impor
tante colônia de Santa Câtarina. Se por um lado, as CQPdições de relêvo dificul
tavam a expansão da agricultura, por outro lado a posição da sede era um 
ponto chave para o progresso do povoamento na encosta do planalto. 

O local escolhido para sede, localiza-se no baixo curso do rio Itajaí-Açu no 
ponto extremo da possibilidade de navegação fluvial. 

Os vários formadores do rio Itajaí-Açu, dissecando a encosta formaram 
um sistema de vales abrindo-se em leque bem a montante de Blumenau. 
Seguindo 1 por êsses vales, o povoamento e as comunicações futuras estariam 
em estreita subordinação a Blumenau. Desta cidade para diante, o rio é 
navegável até o mar e o vale toma:-se pouco a pouco mais aberto. 
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Encontrando dificuldade de tôda ordem, principalmente financeira, o Dr. 
Blumenau acabou por obter, do govêrno imperial a compra da colônia em 1860. 
Continuou, entretanto, à frente da mesma como seu diretor, somente deixando-a 
após 30 anos da fundação. 

d. A colonização pela província em Santa Catarina 

Neste mesmo ano, o .-.ovêrno proyincial de Santa Catarina lançou-se também 
à colonização e deu início a uma grande colônia no vale médio inferior do rio 
Itajaí-Mirim. Trata-se da "Colônia Brusque" (1860) inicialmente chamada "Co
lônia Itajaí", também povoada por imigrantes alemães. Ainda no mesmo ano a 
província fundava dois núcleos menores: "Colônia Angelina" e "Colônia Tere
sópolis'', no caminho de Lajes. Concomitantemente, o govêrno central criava três 
núcleos: "Anitápolis", "Estêves Júnior" na bacia do rio Tijucas e "Rio Branco" 
pouco ao sul de Joinville. :Êstes três núcleos, iniciados com grandes dificuldades 
decorrentes sobretudo da incúria dos organizadores não se desenvolveram jamais. 

Em 1870, procurando estabelecer comunicações entre Joinville, no litoral, e 
Rio Negro, no planalto, a mesma companhia que fundou Dona Francisca, fundou 
a "Colônia São Bento'', no planalto. Esta colônia, muito afastada, sofreu fre
qüentes ataques de índios, que dificultaram bastante seu desenvolvimento. 

Estavam .lançadas as grandes sementes da colonização alemã nas duas pro
víncias meridionais . A encosta do planalto estava pontilhada de grandes cla
reiras, aqui mais, ali menos espaçadas, representadas pelas colônias. Muitas ou
t.ras iriam surgindo e a expansão das mesmas iria resultar em uma coalescên
cia quase total, não encontrando obstáculo nem no relêvo extremamente disse
cado, nem na barreira imensa que era a mata virgem intrincada. Maior dificul
dade apresentava a insalubridade. Por êste motivo, o malôgro de muitos núcleos 
foi quase total como veremos . Joinville, não fôsse criada por uma companhia 
da mesma capacidade econômica que a Sociedade Colonizadora de Hamburgo, 
por certo não teria o mesmo êxito. 

Contudo, a grande dificuldade para estas colônias de que falamos e para 
a quase totalidade das que se seguiam foi o isolamento inicial dos colonos e 
pouca acessibilidade aos mercados de consumo. 

Após as fundações que acabamos de ver, uma. nova fase se inicia na colo
nização sul do Brasil. 

Não há dúvida que estava lançado o destino econômico do sul. Já surgia 
ao norte o café como uma fôrça da economia brasileira e o seu tipo de exploraçãb 
já se tinha firmado com sua estrutura característica . Por suas condições climá
ticas, o sul não admitia o desenvolvimento desta cultura; pela mesma razão a 
região ficaria fora do alcance de qualquer tipo de grande lavoura tropical e o 
modo de promover mais ràpidamente seu povoamento, era o mesmo que já fôra 
adotado e que seria continuado; a ocupação das zonas florestais por pequenos 
proprietários imigrados da Europa e seus descendentes. 

Muitos imigrantes eram desviados para outras regiões brasileiras, princi
palmente São Paulo, onde iriam trabalhar em outro gênero de colonização: o 
regime de parceria nas grandes fazendas de café. Ao lado da grande emprêsa 
agrícola, não havia margem para o êxito da pequena propriedade de colonos. 

3. Primeiras tentativas de colonização no Paraná 

No Paraná, que até 1853, era parte da província de São Paulo, pràticamente . 
nada se fizera em matéria de colonização. Duas experiências foram realizadas 
por particulares e redundaram em malôgro completo: "Teresa Cristina" (1847), 
fundada por um médico francês que levara compatriotas seus a se estabelecer 
em pleno sertão, junto ao rio Ivaí e "Superagui" (1852), com suíços, fundada 
em plena baixada litorânea na margem norte da baía de Paranaguá. 

O govêrno imperial iniciou em 1860 uma grande colônia, continuada em se
guida pelo govêrno provincial. A região escolhida foi, pode-se dizer, a mais 
imprópria possível. Assim surgiu a "Colônia Açungui", um dos mais dolorosos 
capítulos da história, já por si bem dolorosa, da colonização, no sul do Brasil. 
Não seria o único aliás. Foi esta a primeira grande colônia mista no país. 

Era formada inicialmente por colonos de várias origens: franceses, inglê
ses, alemães, italianos, etc. chegados em diferentes anos. 
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Além do relêvo, extremamente impróprio - uma reg1ao muito dissecada · 
pela bacia do rio Ribeira, com vales muito encaixados, de epcostas íngremes -
das febres e da mata virgem, o isolamento em que ficaram "êstes colonos, pràti
camente sem estradas de acesso, mais do que nunca foi enorme. Muitos morre
ram nos primeiros anos, a maior parte desertou e os que ficaram, tanto inglêses 
como franceses e alemães, desceram ao nível cultural mais baixo possível, equi- · 
parável ao dos caboclos. 

O plano era grande e abrangia vasta área da bacia do Ribeira, mas não 
chegou a ser levado ao fim, pelos frutos que foi se colhendo de início. 

Esta lição não foi aproveitada e a experiência de jogar colonos em pleno 
sertão ainda foi sendo tentada pelos anos subseqüentes, com lamentáveis conse
qüências. 

4. A colonização italiana 

Como dissemos acima, .numerosos imigrantes principalmente suíços e ale
mães, foram introduzidos em São Paulo para trabalhar nas plantações de café, 
em uma tentativa para se substituir o braço escravo . 

A mentalidade senhorial, encontrada por êsses colonos trouxe-lhes muitos 
dissabores. O regime a que foram sendo submetidos - quase equiparável à dos 
servos de gleba em certos casos - tornava para muitos a situação humilhante, 
penosa e quase insustentável. O descontentamento atingiu o auge com uma 
revolta na fazenda de !bicaba, do senador Vergueiro, revolta que teve grande 
repercussão na Europa s. 

Êsse fato e mais o da desdita de muitos colonos que se viram subitamente 
enfrentando a selva, a fome, a febre, as feras, os índios e o isolamento, em 
muitas colônias do sul, tiveram como conseqüência a promulgação, na Prússia 
cto· ·"rescrito de Heyd" (1859) proibindo o aliciamento de imigrantes para o 
Brasil . Em 1871 todo o império alemão já adotara esta medida. -

Por contrato celebrado com duas firmas agenciadoras em 1872 o império 
brasileiro pretendia em poucos anos introduzir cêrca de 40 000 imigrantes. As 
dificuldades reinantes na Alemanha fizeram voltar as atenções para outro país 
e dêste modo começa a grande imigração italiana para o Brasil. Fato curioso 
é que os primeiros italianos introduzidos aqui, o foram sob a rubrica de "aus
tríacos" (forçando-se a relação com os alemães) por serem provenientes do Tirol 
e do Veneto. 

Nos anos de 1874-78 o govêrno do império fundou o primeiro grande grupo 
de colônias no sul do Brasil ocupadas pór italianos. São elas: a) no Rio Grande 
do Sul - "Caxias"; "Conde d'Eu" e "Dona Isabel" (1874-75); b) em Santa 
Catarina - "Azambuja" (1877) e "Uruçanga" (1878) ; c) no Paraná - "Nova 
Itália" (1877-78). Êste foi ó maior plano de colonização do Império. 

A colônia "Nova Itália", composta por vários núcleos pequenos, se estendfu 
pela baixada e morros ao pé da serra do Mar, tendo como centro a cidade de 
Morretes. Esta zona baixa, quente e úmida, de clima francamente tropical, não 
era certamente favorável a imigrantes recém-chegados. Além do mais, havia a 
malária para afugentá-los. Poucos aí permaneceram; a maior parte galgou a 
serra e foi se ' estabelecer nos arredores de Curitiba. 

A "Azambuja" e "Uruçanga" viriam se acrescentar posteriormente "Grão Pa
rá", "Criciúma" e outros pequenos ncleos, constituindo-se assim uma impor
tante área de colonização italiana, entre a serra do Mar, ocupando as bacias 
dos rios Tubarão e Araranguá. É a zona antiga de colônias italianas de Santa 
Catarina, que terá no futuro, função importante no povoamento do planalto. 
Lá florescem cidades como Tubarão, Criciúma e Araranguá . 

Grand~ prosperidade alcançaram as colônias riograndenses desta fase. Abs
traindo-se pequenos núcleos paranaenses já fundados, os italianos no Rio Gran
de do Sul foram os primeiros europeus a ocupar terras de pinhais. Foram loca
lizados "acima da serra" na borda do planalto em altitudes variando de 700 a 
800 metros. As três colônias, "Dona Isabel", "Caxias" e "Conde d'Eu" constituem 
atualmente o cerne das colônias ítalo-riograndenses e a elas foram-se agregando 

• Ligada a esta revolta publicou-se o livro de Tomás Davatz Memórias de um Colono no 
Brasil. 
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outras no futuro, ampliando pelo planalto a dentro a colonização: "Alfredo Cha
ves" (1884), "Antônio Prado" (1889) e "Guaporé" (1892) . O volume da corrente 
imigratória italiana para o Rio Grande do Sul entre 1874 e 1890 foi assombroso, 
comparado com a alemã até então: somente nos anos de 1876 e 1877 entraram 
cêrca de 7 800, podendo-se perceber pois que êles conquistaram o planalto em 
um ritmo muito mais acelerado do que os alemães a encosta. 

O isolamento dos italianos era o mesmo, se não maior, que o dos primeiros 
alemães, agravado pela barreira constituída pela encosta muito dissecada da 
Serra. Os vales do Caí e do Taquari eram as principais vias de acesso e conti
nuaram sendo até 1910 qUf1ndo a ferrovia atingiu Caxias, "a pérola das colônias 
italianas". Contudo a tedacidade dos colonos venceu os obstáculos e êles de
monstraram no futuro uma grande capacidade de expansão dentro e fora do 
estado. 

5. Iniciativas da província do Paraná 

Mais ou menos na mesma ocasião em que o· Império dava prosseguimento ao 
grande plano de colonização italiana em largas áreas, o govêrno provincial do 
Paraná criava uma série de pequenas colônias em tôrno de Curitiba, então uma 
pequena cidade acanhada. Não dispondo de terras devolutas para executar êste 
plano º, o govêrno compra va-·as dos particulares. Pela primeira vez via-se sur
gir um conjunto de colônias ligadas a um centro consumidor e nas proximidades 
do mesmo: criavam-se colônias para abastecer um mercado e não simplesmente 
para povoar o sertão. 

Secundando o govêrno provincial, também o município ou particulares cria
ram colônias na região . 

Os colonos eram de várias nacionalidades predominando poloneses e italia
nos, sem contar ainda muitos alemães vindos sobretudo da colônia "Dona Fran
cisca" em Santa Catarina. 

Dêste modo surgiram: "Pilarzinho" (1870), "Dom Augusto" (1876), "Ferra
ria" 0877), "Orleães" {1875), "Rebouças" (1878), "Tomás Coelho" (1876), "Mu
rici" (1878), "Santa Felicidade" (1880) etc . . Estas colônias desenvolveram-se 
ràpidamente e em breve seus colonos expandiam-se pelos municípios vizinhos. 

Um segundo plano de colonização foi tentado pelo govêrno provincial em 
tôrno das cidades de Ponta Grossa, Palmeira e Lapa. Sua intenção era rom
per uma velha tradição agrícola e pela primeira vez cultivar os campos limpos 
em larga escala . Em 1878 milhares de imigrantes russos das planícies do Volga 
- "alemães do Volga" - foram localizados em vários núcleos criados nos campos 
gerais entre aquelas cidades, junto aos formadores do rio Tibaji. O nível cultural 
dos imigrantes não correspondia ao que se esperava dêles e o malôgro foi total. 

B - A COLONIZAÇÃO NO PERÍODO REPUBLICANO 

A partir do século passado a colonização nos três estados sulinos tomou 
características ainda mais diferentes. 

Com a Constituição republicana as terras devolutas passaram ao domínio 
dos estados, como já disse. Porém, somente o Rio Grande do Sul deu prossegui
mento a um plano de colonização. Muitos núcleos particulares foram aí funda
dos, é verdade, mas a principal tarefa · foi realizada pelo estado. O interêsse 
dêste era regular ràpidamente a situação das posses de terras e alienar o mais 
depressa possível as terras devolutas que se tornaram passíveis de ocupação pe
los intrusos, fato que sempre constituiu um calamitoso problema de ordem ju
rídica e administrativa. 

No Paraná, onde relativamente muito pouco se fizera durante o impeno, 
em matéria de colonização, foi a ação federal que se fêz sentir, sobretudo, e 
isto nos primeiros anos de República . Depois de ter fundado, ainda no fim do 

• Plano Idealizado pelo presidente Lamenha Llns. Note-se que o Paraná antes de 1853 
fazia parte da província de São Paulo. Sàmente em 1854 é que foi Instalada a provlncla do 
Paraná. A debandada dos colonos ante o malôgro das primeiras colheitas atingiu um nlvel 
Jamais visto . . Os que restam ainda hoje constituíram-se em aldeias (Villages) no campo e em 
quase nada contribuíram para mudar a fisionomia dos campos gerais, visto que os cultivam 
multo pouco, preferindo as manchas de mata. Assim, o primeiro ensaio de colonlzaçli.o ·realizado 
no segundo planalto, redundou em malôgro. · 
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século passado, uma serie de colônias de pouco êxito, uma outra isolada em 
1918, só recentemente é que o govêrno estadual começou a colonização oficial 
das terras devolutas. Até então limitou-se a fiscalizar a atuação dos particula
res e a cooperar na colonização federal. 

Em Santa Catarina, porém, até os nossos dias quase todos, senão todos, os 
empreendimentos colonizadores têm sido iniciativa de particulares. 

Acresce ainda que no Paraná a maior parte dos imigrantes introduzidos era 
constituída por eslavos (poloneses e ucranianos) . Em' Santa Catarina teremos 
dois movimentos: primeiro, o povoamento da encosta e altos formadores do Ita
jaí por descendentes de alemães das colônias mais antigas e alguns imigrantes; 
em segundo lugar, a ocupação do vale do rio do Peixe e do extremo oeste por 
alguns imigrantes e por colonos vindos do Rio Grande do Sul. 

Será interessante, portanto, analisarmos separadamente a expansão das co
lônias em cada um dêstes estados. 

1 . Rio Grande do Sul 

A começar da República, a área florestal do planalto do Rio Grande já 
povoada, bem ou mal, limitava-se a grosso modo pelo grande arco descrito pelo · 
rio Jaguari; a colonização na encosta entendera-se até a altura de Santa 
Maria. 

Entre 1889 e 1899, enquanto não se regularizara o serviço de colonização do 
estado, a União fundou uma série de colônias no Rio Grande. 

Ao sul do Jacuí, aproveitando pequenas manchas de mata surgiram "Mariana 
Pimentel", (com alemães e italianos), "Barão de Triunfo" (com os mesmos ele
mentos) e "São Feliciano" (com maioria de polonesesJ . 

Na extremidade ocidental da mata latifoliada que se prolonga ao longo 
da encosta, além de Santa Maria, foram fundados diversos núcleos (1890 e 1899) 
com predominância de italianos sôbre alemães e poloneses: "Ernesto Alves" (1890), 
"Toroquá" (1892), "Jaguari" (1899) e "S.ão Vicente" (1899) . 

Tôdas as colônias particulares ou oficiais criadas até então, embora a prin
cípio isoladas umas das outras, mantinham uma certa seqüência e não se afas
tavam demasiadamente da Depressão Central do Estado, onde o Jacuí repre
senta o papel de uma coluna vertebral, articulando-as quase tôdas. 

Saltando sôbre a zona dos campos de Cruz Alta, o govêrno central aban
donando ainda mais do que nunca tôda e qualquer precaução avançou suas 
fundações ao extremo possív~l e em 1890-91 lan,Çou os fundamentos de duas 
colônias nas matas do rio Uruguai: "Ijuí" (1890) e "Guarani" (1891) . A teme
ridade que isto representa, é fàcilmente compreensível e é lamentável que se 
tenha sido tão precipitado. 

Nas matas ao longo da encosta e dos rios Jacuí e Jaguari grandes áreas 
de terras ainda estavam devolutas e muitos núcleos seriam aí fundados até 
mesmo no século atual; portanto a precipitação em forçar o povoamento ao 
longo do Uruguai só é mesmo compreensível se quisermos considerar motivos 
de ordem estratégica. 

Contudo esta preocupação em fundar vários núcleos ao mesmo tempo, ainda 
que em lugares tão remotos, é parcialmente explicável pelo volume atingido pelo 
movimento imigratório nessa época. Somente nos anos de 1890 e 1891 aportaram 
40 226 imigrantes ao estado do Rio Grande do Sul . Pouco mais tarde êste estado 
seria o principal palco da revolução federalista (1893) e a imigração sofreria uma 
parada para continuar, depois, declinando progressivamente. 

Os primeiros povoadores de Ijuí e Guarani foram ainda imigrantes de vá
rias origens (alemães, italianos, poloneses, e até mesmo suecos) . 

Também foram imigrantes os iniciadores de vários núcleos que surgiram, 
por fundações particulares, nesta fase: "Não-me-Toque" (1897) e "General Osó
rio" (1898) no Alto Jacuí, "Neu-Würtenberg" (1899) (hoje Panambi) no alto 
Ijuí, etc . . 

Depois disso, o estado toma a si a tarefa apenas iniciada pela União. Muito 
faltava por fazer e seria feito de uma boa maneira. 

B . G. -7 
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Ao mesmo tempo em que dava desenvolvimento aos núcleos recém-criados, 
o estado começava a primeira fase de sua colonização: acelerar o povoamento 
das matas circundantes dos campos de Soledade. 

Com a fundação de "Guaporé" 0892) pelo estado inicia-se o povoamento 
das matas de araucária que se dispõem com uma ponte ligando a mata do 
Alto Uruguai com a do planalto ao sul do Taquari. Logo em seguida vêm "Sobra
dinho" 0901) e "Itapuca" (1902) ao longo do Jacuí superior. Tanto em uma 
como em outra zona, e~andiram-se os ítalo-brasileiros; ao norte, entre os cam
pos de Cruz Alta - Caràzinho e Jacuí, duas colônias particulares foram fundadas 
com alemães: "Não-me-Toque" e "General Osório", já mencionadas. 

Na mesma época, ou mais precisamente entre 1894 e 1897, completava-se a 
ligação ferroviária entre Passo Fundo e Santa Maria, o que viria dar maior im
pulso ao povoamento. Especialmente as duas colônias mais remotas, Ijuí e Gua
rani ficariam mais aliviadas no seu isolamento. 

Quando começou a ser construída a ferrovia que, de Passo Fundo para o 
norte, em 1910 completou a ligação São Paulo- Rio Grande, e logo em seguida 
um ramal que se destacando de Cruz Alta buscava a zona do rio Ijuí, a faixa 
irregular de matas ao norte do estado, ainda virgem, passou a constituir um 
chamariz extremamente valorizado. Começa então a última fase da colonização 
no Rio Grande, isto é, o povoamento da grande área florestal do rio Uruguai. 
É então que o estado funda seus três grandes núcleos, dois na extremidade e um 
no centro da zona em questão. · 

O primeiro dêles foi a colônia "Erexim" iniciada em 1908 na atual cidade 
de Getúlio Vargas, ao norte dos campos de Passo Fundo. 

Em 1915, começou a venda de lotes na "Colônia Santa Rosa", ao lado da 
antiga "Colônia Guarani", que já começara há muito o ataque à parte meri
dional da mata uruguaia. 

Logo em seguida, em 1917 surge uma nova grande clareira, ao centro, com 
a "Colônia Guarita" fundada ao norte de Palmeira, onde a picada, que desta 
cidade demandava o rio Uruguai, atravessa a mata. 

Todos os três núcleos situavam-se no planalto ainda ondulado, pouco afas
tados do Uruguai. Por serem de época recente e ainda pela rápida expansão 
que tiveram, alcançaram grande renome. A princípio a expansão se fêz radialmen
te até alcançar a borda do planalto sôbre o ·Uruguai, ou mesmo o próprio rio em 
alguns pontos; depois o povoamento progrediu preenchendo os grandes claros 
entre cada núcleo. Contribuíram também para isto algumas colônias fundadas 
por particulares como por exemplo: Cêrro Azul e Boa Vista (Santo Cristo) uma 
de cada lado da colônia Guarani, "Quatro Irmãos" e "Sananduva", ladeando · 
Erexim, "Sarandi" na ponta de mata que se prolonga até próximo de Palmeira 
e Caràzinho, etc. . · 

Nesta fase, o povoamento era quase todo misto, embora se encontre repe
tidamente aqui e ali manchas de concentração, formadas espontâneamente, ora 
de alemães, ora de italianos, ora de poloneses. 

O que há de comum e característico neste povoamento é que tôda esta enor
me área ao longo do alto Uruguai foi c·olonizada com elementos descendentes 
d,e colonos da "velha região" . 

A capacidade de expansão das populações destas antigas colônias é fan
tástica. Alemães e italianos, principalmente os últimos, extravasam da região 
colonial antiga do estado em ritmo cada vez maior. Como que caíram de as
salto sôbre o Alto Uruguai em ambas as margens e povoaram-no já quase todo. 
Em nossos dias vão atingir até mesmo o oeste, o norte e o litoral do Paraná. 
Nesta última região, onde malograra a colonização italiana, vai-se formando 
agora mais ao norte a colônia "Serra Negra", constituída por êstes elementos. · 

Há poucos anos, menos de cinco, pode-se talvez dizer, completava-se a ocu
pação do estado do Rio Grande do Sul. Oficialmente já não há aí mais terras 
devolutas, e existem. muito poucas ainda por ocupar. De modo geral, tôdas as 
suas antigas matas estão retalhadas em pequenas propriedades e isso foi rea
lizado pràticamente em um século. 
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2. Santa Catarina 

a) Povoamento da encosta. 

Como já se disse, em Santa Catarina a colonização do fim do império. em 
diante tem sido sempre realizada por companhias particulares . A Sociedade 
Colonizadora Hanseática, que sucedeu à de Hamburgo, na colonização das terras 
do Domínio de Dona Francisca, em 1895 iniciou as colônias "Hansa Humboldt" 
(hoje Corujá) e "Hamônia". Aquela situada entre Dona Francisca, São Bento, 
Blumenau e Hamônia no vale do rio Hersilio ou Itajaí do Norte, a partir de sua 
confluência. Começava-se então o povoamento mais para o interior da encosta, 
e as condições de relêvo mais do que nunca seriam hostis. Justamente por isso 
ainda há, até hoje, nestas colônias, trechos' não ocupados, onde as encostas ín
gremes e os altos espigões permanecem cobertos de mata virgem. Isto rara
mente acontece na encosta do planalto do Rio Grande do Sul. 

Preferindo os fundos dos vales aprofundados, os povoadores foram avan
çando e novas colônias particulares se sucederam. Sempre ao longo dos rios, a 
colonização alemã foi marchando, ocupando tôda a encosta e a zona muito 
dissecada que corresponde no Paraná ao planalto sedimentar permiano. 

As colônias mais antigas ao pé da Serra funcionariam como foco propagador 
da população que se infiltrou pelos vales acima constituindo a zona que pode
ríamos chamar de "idade média" de Santa Catarina. 

O povoamento colonizador se deteve ao atingir os grandes pinhais e campos 
limpos do elevado planalto da serra Geral. Esta zona, abrangendo os campos 
de Lajes, São Joaquim, Curitibanos, Campos Novos, etc., seria deixada de lado 
pelos colonos e um verdadeiro formigueiro humano se formaria no centro-oeste 
do Estado tendo por eixo o vale do rio do Peixe e a ferrovia que o acompanha. 

b) O vale do rio do Peixe 

Até 1910 o vale do rio do Peixe era pràticamente um deserto . Nesse ªIlº 
o govêrno federal resolveu acelerar a construção da ferrovia que deveria ligar o 
Rio Grande a São Paulo e milhares de trabalhadores foram encaminhados para 
aí. Esta leva turbulenta, porém, não constituiria um povoamento estável e sim 
os colonos de origem européia. Neste mesmo ano (1910) completou-se a ligação 
ferroviária . 

A companhia construtora da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande (Bra
zil Railway Co.) recebeu por contrato uma longa faixa estendendo-se por 15 
quilômetros lado a lado da ferrovia. Foi constituída, então, uma emprêsa com 
a finalidade de promover a colonização destas terras. (Brazil Development and 
Colonization Co . ) . 

Entre 1913 e 1916 esta companhia estabeleceu nove pequenos núcleos ao 
longo da estrada que acompanha o fundo do vale. 

O rio do Peixe a jusante da atual cidade de Caçador encaixa-se cada vez 
mais no planalto, formando um vale apertado e fundo, acontecendo o mesmo 
com seus pequenos afluentes. O vale é quente e coberto originalmente por uma 
densa mata latifoliada . Até bem próximo do rio chegam os espigões planos do 
planalto, aí retalhado, cobertos pela mata de araucárias. 

Os nove núcleos iniciais não tiveram desenvolvimento . A colonização aí 
somente começou a progredir depois que companhias particulares formadas no 
Rio Grande do Sul· começaram a adquirir grandes glebas da emprêsa conces
sionária e procederam à venda de lotes . 

A colônia "Bom Retiro" 0916) foi a primeira no gênero, tendo sido esta
beleci.da em tôrno da estação do mesmo nome, perto da atual cidade de Joaçaba. 
A êste núcleo, formado com descendentes de alemães do Rio Grande do Sul, 
sucederam-se numerosos outros pelo vale abaixo, espraiando-se pelas bordas do 
planalto. A mesma situação das colônias velhas do Rio Grande repetiu-se aqui, 
porém não tão rigorosamente: os alemães preferiam concentrar-se nas encostas 
e no fundo do vale, cobertos de mata latifoliada, embora mais quente, enquanto 
os italianos povoaram a beira do planalto e a região de vales suspensos. 
Contudo, formaram-se alguns núcleos de italianos no vale, fazendo exceção à 
regra ("Barra Fria", "Capinzal" e "Videira", por exemplo) . 
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No vale do rio do Peixe, como também no oeste catarinense, o povoamento 
processou-se independentemente das regiões da encosta e do litoral do estado . 
Os colonos vieram quase todos do Rio Grande· do Sul; as relações econômicas 
dificultadas no sentido do litoral pelo fraco desenvolvimento da zona intermediá
ria -de campos, polarizaram-se para aquêle estado e para São Paulo, sobretudo. 

A colonização no vale do rio do Peixe parou, ao norte, pouco abaixo de 
Caçador, mais ou menos onde acaba a mata latifoliada. Daí para diante, as 
matas de araucária são o domínio da grande propriedade madeireira. 

cl O oeste de Santa Catarina 

Por tôda a zona a oeste do rio do Peixe alastrou-se a atividade das com
panhias riograndenses de colonização. ~ste é um ótimo negócio, principalmente 
nas terras de pinhais onde depois de explorado o pinho são vendidos os pequenos 
lotes. 

Em 1920 começou a ocupação da zona entre os rios Peixe e Xapecó . Extr::.
vasando das velhas colônias riograndenses, principalmente das italianas, os co
lonos atravessavam o Uruguai e iam se estabelecer na nova zona pioneira cujo 
principal centro é a atual cidade de Xapecó . Ainda se processava a fase inicial 
da colonização na margem sul da mata uruguaia e os colonos de Xapecó tiveram 
que resistir mais uma vez, ao isolamento, agora procurado por conta própria 
e buscar saída para o vale do Peixe. 

Pouco tempo depois (1924) um pastor protestante (Faulhaberl saído d~ 
colônia de Neu-Würtenberg iria começar a colonizar o trecho entre os rios das 
Antas e Peperi-Guaçu, fundando "Pôrto Feliz" (atual Mondaíl . Esta realização 
mais idealista do que prática, ~ofreu uma série de percalços. 

Várias outras companhias atuam no oeste catarinense. Depois de ameaçada 
pela estagnação decorrente do avanço prematuro, a situação agora melhora com 
a carência de terras em mata virgem em condições de serem loteadas noutn;i.s 
partes de dois estados sulinos. 

As correntes de povoamento sempre com origem no Rio Grande do Sul 
continuam cruzando o rio Uruguai e a antiguidade da colonização diminui do 
rio para o norte . Tímida e irregularmente, a frente pioneira vai então se des:.. 
locando em direção ao norte em busca da fronteira com o Paraná. 

3. Paraná 

a) Colônias estaduais do vale do rio Iguaçu 

Ao começar a última década do século passado, o fluxo imigrante; como 
disse, era enorme . Para o Paraná sobretudo foram encaminhados milhares de 
eslavos (poloneses e ucranianos) em levas freqüentes e numerosas . O estado 
fundou, então, entre os anos de 1890 e 1895, uma série de colônias localizadas 
sobretudo ao longo do rio Iguaçu e do caminho de Palmas. As principais delas 
foram "Agua Branca" (1891) , "São Mateus" (1890) e "Rio Claro - Eufrosina" 
(1892) . Afastados destas vamos encontrar "Antônio Olinto" (1895), já no vale 
do rio Negro . Apesar de conta.rem com a via fluvial, estas colônias estavam 
longe do único centro capaz de absorver seus produtos - Curitiba. Não po
dendo concorrer com as colônias vizinhas da capital, elas estariam fadadas 
ao malôgro completo. se não fôssem os ervais nativos que proporcionaram aos 
colonos uma fonte de renda praticável. 

Estas colônias, foram abandonadas pela maior · parte dos imigrantes; os que 
ficaram dedicaram-se sobretudo à extração de erva. Depois que a estrada de 
ferro cortou a região, elas conseguiram algum desenvolvimento parcial, princi
palmente as de Rio Claro e Eufrosina. 

b) Colônias federais ao pé da escarpa do terceiro planalto 

O govêrno federal de 1896 a 1924 criou no Paraná uma série de colônias 
dispostas quase tôdas na depressão que se estende ao pé da encosta do chamado 
terceiro planalto paranaense, visando assim, povoar ràpidamente .a zona flo-
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resta! de araucárias do segundo planalto. As fundações resultantes foram por 
demais ousadas e o isolamento dos colonos para o qual já chamamos a atenção 
iria ser levado ao maior extremo possível . 

Podemos esquematizar em três fases distintas, a obra então realizada. 
A primeira corresponde à fundação da "Colônia Prudentópolis" (1896) , no 

caminho para Guarapuava e da "Colônia General Carneiro" (1897) em pleno 
planalto, no caminho para Palmas. A primeira destas colônias conseguiu vencer 
tôdas as dificuldades iniciais, ampliou sua área e é atualmente uma das mais 
importantes, senão a mais importante das colônias eslavas do Paraná . A se
gunda, porém, localizada na solidão do planalto, servida por péssimo caminho, 
teve uma história triste e atualmente pode-se dizer que não existe mais. 

A segunda fase, a mais importante, se desenvolveu entre 1907 e 1909, com a 
fundação de "Ivaí" (1907), junto ao rio do mesmo nome, "Jesuíno Marcondes" 
(1908) e "Senador Correia" (1908), prolongamentos da colônia Prudentópolis, 
"Vera Guarani" 0909) , às margens do rio Iguaçu e "Irati" (Gonçalves Júnior) 
.(1908), pouco a oeste da atual cidade do mesmo nome . Em princípio eram tôdas 
colônias mistas, porém, na maior . parte predominam os eslavos . É interessante 
notar que pela primeira vez foram introduzidos também holandeses como colo
nos no sul do Brasil . Para êstes, particularmente, o choque com o novo meio foi 
brutal. Embora cada uma destas colônias tenha tido sua odisséia, devido aos 
mesmos fatôres já apontados, o que ocorreu em "Irati" por pouco não repre
sentou um malôgro total. Os primeiros colonos aí eram holandeses e alemães 
na sua maior parte e ante tantas dificuldades, que culminaram com uma epide
mia, desertaram quase todos. As colônias Irati e Vera Guarani, seriam logo so
corridas por um novo fato que as restabeleceu, ao menos parcialmente, do colapso 
inicial: a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que na mesma época estava 
sendo construída . 

Desastre semelhante ao de Iratí ocorreu com as duas colônias da terceira 
fase: "Cruz Machado" e "Cândido de Abreu", fundadas em 1912, com imigrantes 
alemães . A situação a que se viram atirados os primeiros dêstes colonos foi 
pior do que um degrêdo. Famílias inteiras morreram perdidas na solidão da 
mata sem que disto se tivesse notícia. Somente os que não puderam retirar-se 
é que permaneceram . Foi um dos mais tristes acontecimentos de todos os que 
se registaram na colonização de que tratamos . 

Depois destas, com duas ou três exceções, cessou a colonização com imigran
tes no estado do Paraná . O povoamento de agora em diante se processaria es
pontâneamente com a expansão dos eslavos ou com elementos oriundos do Rio 
Grande do Sul. 

Entre os núcleos acima mencionados, freq~entemente se desenvolveu a 
grande propriedade extrativa e é muito raro se encontrar no Paraná grandes 
áreas contínuas de pequenas propriedades coloniais, como se vê no Rio Grande 
do Sul, !ormadas pela junção das colônias em sua expansão . 

c) A expansão irregular, sem plano de colonização 

A expansão . dos colonos no Paraná devida às mesmas causas da que ocorreu 
nos outros dois estados ao sul - isto é: grande crescimento vegetativo da 
população acompanhada do esgotamento parcial, e às vêzes mesmo total, das 
terras e então descontentamento quanto à situação local - fêz-se de modo 
diferente, contudo. Vista ·no seu conjunto, esta expansão parece uma grande 
vaga que foi-se espraiando incerta e cada vez mais volumosa. As rudes condições 
iniciais tornaram os colonos como que insensíveis às dificuldades e pouco exi
gentes de confôrto e por conseqüência, seu padrão cultural abaixou-se freqüen
temente ao do caboclo luso-brasileiro. 

Foram-se atirando então, ousadamente, para o interior das matas, invadindo 
indiferentemente terras devolutas ou glebas particulares incultas . Não tardou 
que, já mesmo na década de 1920, galgassem a encosta da serra Geral e se in
filtrassem nas matas virgens do terceiro planalto, entre os rios Ivaí e Iguaçu. 
É incrível o estado a que chegaram êstes filhos e netos de europeus. 

~ste acontecimento não foi previsto e nem compreendido a princípio; não 
procurou o govêrno do estado, a exemplo do Rio Grande do Sul, criar novas 
colônias, ,que impedissem êste assalto desordenado e regulasse a posse das terras. 
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Apenas uma colônia importante fundou no oeste antes de 1940: isto se deu 
em 1918 com a fundação da colônia "Pato Branco'', a sudeste do estado próximo 
a Clevelândia . Esta colônia, porém, estava longe demais; caiu sob o alcance dos 

· riograndenses e atualmente ainda em povoamento crescente, nos dá a impressão 
de estarmos no Alto Uruguai . 

1 Depois de 1939-40, o estado, alarmado com as conseqüências da invasão 
das terras devolutas deu início a um plano de colonização no centro do ter
.ceiro planalto . A área devastada, porém, era enorme. 

Agora, contidos pela ação do govêrno, êstes milhares de "intrusos" do oeste 
nos dão a impressão de um exército indisciplinado alinhando-se para constituir 
uma frente pioneira regular e compacta a fim do progredir então, ordenadamente, 
sôbre o que resta da mata virgém, convergindo para a região das Sete Quedas. 

Nilo Bernardes . 

EiP Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderá pronta e satisfatóriamente. 



Con'tribuição 
à Didática da Geografia 

Programa de Geografia e Instrução Metodológica 
para sua Execução* 

CURSO GINASIAL 

GEOGRAFIA GERAL 

1.ª Série 

I - A TERRA NO ESPAÇO: 

1. Idéia do Universo . 
2. O Sistema Solar. 
3 . A Terra e a Lua . 
4 . Círculos é zonas terrestres: Coordenadas geográficas . 
5 . Orientação . 
6. Representação da Terra: globos e cartas . 

II - ESTRUTURA DA TERRA: 

1 . A crosta terrestre . 
2. Os continentes, os oceanos e mares, os litorais . 
3 . A atmosfera e os climas . 
4 . Aguas correntes e lagos . 

III - OS GRUPOS HUMANOS : 

1. População; raças. 
2. Nações. 
3 . Cidades . 
4 . Línguas e religiões; as atividades culturais. 
5. A habitação e a alimentação. 

IV - A VIDA ECONÔMICA: 

1. A produção vegetal e animal. 
2. A indústria e o comércio . 
3. Os transportes e as comunicações. 

2.ª Série 

I - OS CONTINENTES E AS REGIÕES POLARES : 

1. Características dos Continentes : dados comparativos . 
2 . As Regiões Polares . 

II - A AMÉRICA DO NORTE . 

III - A AMÉRICA pENTRAL E AS ANTILHAS . 

IV - A AMÉRICA DO SUL. PAÍSES ANDINOS . 

• Extra ido da Portaria n .0 1 045, de 14 de dezembro de 1951. que "'Expede os planos de 
desenvolvimento dos programas mínimos de ensino secundário e r espectivas Instruções metodo
lógicas", elaborados pela congregação do Colégio Pedro II, por determinação do Sr. Ministro da 
Educação e Saúde. (Publlcada no D iário Oficial de 22-2-952 ). 
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V - A ARGENTINA. PARAGUAI. URUGUAI. 

VI - A EUROPA SETENTRIONAL E ORIENTAL. 

VII - A EUROPA OCIDENTAL, CENTRAL E MERIDIONAL. 

VIII - A ÃFRICA ORIENTAL. AS POSSESSÕES EUROPÉIAS. O EGITO 

IX - A ASIA ORIENTAL. A ASIA CENTRAL. 

X - A ÃSIA MERIDIONAL. A ASIA OCIDENTAL. 

XI - A AUSTRALIA. 

XII - A OCEANIA. 

Cada um dos números do programa será assim estudado: 
a) fisiografia; 9 

b) as grandes regiões naturais; 
c) populações, raças, línguas e religiões; 
d) divisões políticas e cidades principais; 
e) recursos econômicos. 

GEOGRAFIA FÍSICA E HUMANA DO BRASIL 

3.ª Série 

I - O ESPAÇO BRASILEIRO: 

1 . O espaço e a posição. 
2. O relêvo. 
3. O litor.al. 
4. Os climas. 
5 . A hidrografia . 
6. O revestimento v~getal. 

II - A POPULAÇÃO BRASILEIRA: 

1. Formação étnica; etnias. 
2 . Línguas e religiões. 
3. Distribuição da população . 
4. Imigração. 
5. A habitação e a alimentação. 
6. As fronteiras. 

III - ORGANIZAÇAO POLíTICA E ADMINISTRATIVA: 

1. A organização constitucional. 
2. A divisão política do país. A União. Os Estados. O Distrito Federal. Os 

Territórios. 
3. A divisão municipal. 

IV - CIRCULAÇAO. O~ SISTEMAS DE VIAÇAO: 

1. Os transportes: estradas de rodagem; estradas de ferro; navegação marí
tima e fluvial; a aviação. 

2. As comunicações: correios, telégrafos, telefone, rádio. 

V - A PRODUÇAO AGRíCOLA: 

1 . Solos agrícolas; esgotamento e conservação. 
2. Os principais produtos de origem vegetal. 
3. Defesa da produção agrícola. 

VI - A PRODUÇAO MINERAL E ANIMAL: 

1. Recursos minerais . 
2. Criação de animais; produtos de origem animal. 
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VII - A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO: ·, 

1. Recursos minerais. 
2 . As fontes de energia . 
3. A evolução industrial e as principais indústrias nacionais. 
4. O comércio interno e o comércio externo. 

GEOGRAFIA REGIONAL DO BRASIL 

4.ª Série 

1 - DIVISAO REGIONAL DO BRASIL: 

1. Conceito de região natural. 
2. As regiões brasileiras. 

II - A REGIÃO NORTE. 

III - A REGIÃO NORDESTE. 

IV - A REGIÃO LESTE. 

V - A REGIÃO SUL . 

VI - A REGIÃO CENTRO-OESTE . 

De cada uma dessas regiões far-se-á o seguinte estudo: 

a) descrição física; 
b) povoamento; 
c) divisão em Estados; 
d) cidades; 
e) vida cultural; 
f) recursos econômicos; 
g) a circulação . 

CURSO CLÁSSICO E CURSO CIENTtFICO 

GEOGRAFIA GERAL 

1.ª Série 

1 - A CIÊNCIA GEOGRÁFICA: 

1. A evolução da Geografia. 
2. A geografia moderna. 
3. O conceito de geografia regional. 
4 . As ciências afins . 

II - A TERRA NO ESPAÇO: 

1. Forma e dimensões da Terra. 
2. Os movimentos da Terra e suas conseqüências. 
3. A Lua. 

III - A ATMOSFERA: 

1. Composição, temperatura, pressão e ventos. 
2. Umidade atmosférica e as chuvas. 
3. Climas: conceito e classificação. 
4 . O clima e o homem . 
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IV - A ; HIDROGRAFIA: 

1. As águas do mar; temperatura e salinidade. 
2. Vagas, correntes e marés. 
3. O relêvo sul-americano. 
4. O contacto dos continentes e dos mares: as costas . 
5 . Ilhas oceânicas. Recifes. 
6. As águas correntes: os regimes e feições características . 
7. As formações lacustres. 

V - O RELÊVO: 

1. Estrutura e composição da crosta terrestre. 
2. O modelado terrestre e seus fatôres (erosão, tectonismo, vulcanismo). 
3 . Tipos de relêvo . 
4. O relêvo e o homem . As paisagens geográficas . 

2.ª Série 

1 - A AMÉRICA MERIDIONAL E A AMÉRICA SETENTRIONAL: 

1. As Repúblicas Platinas: meio físico e habitantes; feições econômicas. Estudo 
especial da República Argentina. 

2. As Repúblicas Andinas: meio físico, divisões políticas e habitantes; feições 
econômicas. 

3. d México: meio físico e habitantes; feições econômicas. 
4. Os Estados Unidos: a) o quadro físico; b) população e vida cultural; c) 

economia e transportes; d) sua importância mundial. 

II - A COMUNIDADE BRITANICA: 

1 . O Reino Unido. 
2. O Império Britânico . 
3. O Canadá. 
4. União Sul-Africana . 
5. A Austrália . A Nova Zelândia. 

o. estudo de cada item abrangerá o meio físico, as populações e as feições 
econômicas . 

III - O CONTINENTE EUROPEU: 

1. A Europa Ocidental. Estudo especial da França. A União Francesa . 
2 . A Europa Meridional. Estudo especial da Itália e dos Países Ibéricos e suas 

possessões . 
3. A Europa Central. Estudo especial da Alemanha . 
4 . Europa Oriental e Setentrional. O estudo especial da U. R. S . S . 

O estudo de cada item abrangerá o meio físico, as divisões políticas, as po
pulações e feições econômicas. 

IV - A CHINA E O JAPAO: 

1. Estudo do meio físico, divisões políticas, populações e feições econômicas 
da China. 

2 . . Idem, idem do Japão . 

V - O INDOSTAO. PÉRSIA. ÃSIA MENOR. EGITO. 

1 . A índia atual. 
2. O Irã. 
3 . Os Países da Asia Menor. 
4. O Egito. 

O estudo de cada item abrangerá o meio físico, as divisões políticas e feições· 
econômicas. 
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GEOGRAFIA DO BRASIL 

3.ª Série 

I - POSIÇAO GEOGRÁFICA DO BRASIL . FRONTEIRAS. 

1. O Brasil no Continente Americano. 
2. As fronteiras : sua evolução. 

II - FISIOGRAFIA DO BRASIL: 

1. O litoral do Brasil: seus tipos morfológicos fundamentais. 
2. O solo; o relêvo e as grandes bacias hidrográficas . 
3 . Os climas do Brasil : características e classificação . 

III - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO BRASIL: 

1. Os ciclos de Economia Nacional. 
2. A colonização e a imigração. 
3. A vida . 
4 . A produção agrícola. 
5 . A pecuária. 
6 . A. mineração . 

IV - INDÚSTRIA E COMÉRCIO: 

1. A nossa evolução industrial e comercial. 
2 . Principais indústrias. As indústrias pesadas. 
3. O comércio interno e externo: Mercados produtores e consumidores . 

V - CIRCULAÇAO: 

1. Evolução dos meios de transporte . 
2 . Rodovias e vias férreas. 
3. A navegação interior. 

107 

4 . Estudo especial da navegação costeira e dos principais portos. A navegação 
transatlântica. 

5 . A navegação aérea. 

INSTRUÇÕES METODOLóGICAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
DE GEOGRAFIA 

O ensino de geografia deve ser objetivo: trata-se do conhecimento e com
preensão de fatos e, baseando-se na explicação dos fatos, descrevê-los e locali
zá-los. Não é um inventário de nomes de lugares, cidades, montanhas, rios, etc., 
mas sim, o estudo da Terra, os acidentes de sua superfície e também as massas 
e os grupos humanos em relação com as condições físicas em que vivem, sua 
expansão sôbre o globo e as modificações de qualquer natureza que imprimem 
no solo . 

Na didática da geografia deve-se atender ao "espírito geográfico", a saber: 
acentuar na aprendizagem, -o valor das conexões geográficas ou sejam as inte
rações ou incidências recíprocas entre os fatos da superfície terrestre, localizan
do-os e explicando o sentido de sua evolução e afinal, coordenando-os. 

É óbvia a utilidade da geografia, que nos dá um conhecimento de terras e 
países e nos conduz à interdependência das nações, fato essencial à compreensão 
internacional necessária à Paz. Daí, a necessidade de integrar os conhecimentos 
geográficos na vida da comunidade. 

O ensino de geografia, no currículo secundário, é o da observação direta, 
tanto quanto possível, donde o uso imprescindível da carta geográfica, pois que 
nem sempre se podem ministrar os conhecimentos in loco. É preciso, então, 
recorrer-se à representação cartográfica, uma vez que só são geográficos os 
acidentes físicos ou humanos suscetíveis de representação cartográfica. É certo 
que os fenômenos geográficos se situam fora da sala de aula e, destarte, é 
mister, para bem observá-los, ir ao terreno; pois a imagem, a gravura, a foto, 
as projeções, fixas ou animadas, não passam, na verdade, de substitutos ou.· 
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sucedâneos da realidade. A realidade é sempre a fonte primeira, indispensável 
ao conhecimento geográfico. Assim sendo, num curso deve haver, com as aulas 
comuns, aulas em contacto com a realidade ou sejam as excursões, as quais 
constituem peça essencial no ensino ativo da geografia. A aprendizagem da 
geografia é, portanto, -teórica e prática, já que, ao lado de conhecimentos for
mais, o ensino secundário deve dar aos estudantes certas noções práticas, as 
chamadas práticas d.e geografia concomitantemente com a exposição das fontes 
a que se referem. Assim, serão ensinados : a orientação; exercícios elementares 
sôbre a longitude e a hora legal (fusos horários); o manejo de alguns instru
mentos (leitura de um termômetro, mudança da escala "F" em "C" e vice-versa; 
leitura de um barômetro aneróide e convr,rsão de escalas barométricas; avaliação 
da direção, fôrça e velocidade do vento; manejo de um pluviômetro simples); 
a feitura de esboços esquemáticos (ampliação e redução de cartas) e de carto
gramas e diagramas. As aulas de geografia devem ·ser dadas em sala própria, 
que além de globos e cartas murais, deve possuir, pelo menos, um telúrio, ter
mômetro, bússola, pluviômetro simples, tabuleiro de areia. Com ,êsse material 
serão realizáveis as práticas. Com o tabuleiro de areia também, chamado geo
lógico, já em uso no ensino primário, pode ser demonstrado o papel dos agentes 
geológicos na constituição de formas de relêvo. 

No currículo secundário, não cabe ao aluno fazer cartografia, mas apenas 
esboços esquemáticos, donde a condenação de cópias minuciosas de cartas geo
gráficas que absorvem o aluno na técnica do trabalho, com prejuízo do aspecto 
geográfico, que é o essencial. 

Não basta dar noções e definições ; o ciclo da assimilação didática exige 
mais e, daí, o apêlo ao trabalho individual do discente, a construção de um 
objeto, pela modelagem, desenho, fabricação de modelos em miniatura (geogra
mas), blocos, diagramas. É incontestável que tais trabalhos aguçam a observa
ção, a imaginação e o raciocínio. A feitura de cartas não deve ser simples decal
que de cartas impressas, processo pouco pedagógico, porém, um esfôrço de cria
ção pessoal, visando à representação esquemática do fenômeno geográfico. 

Na sala de aula, as cartas murais serão grandes, visíveis para tôda a turma. 
Não devem ser sobrecarregadas de nomes e de côres e devem representar um 
único fenômeno, não superpondo geografia física, política e econômica. 

A carta mural é insuficiente na aula secundária, pois, se atente à observação 
visual, não emprega a mão. Daí, a feitura dos esquemas e cartogramas pelos 
estudantes . Indispensável é, também, o uso constante do atlas, instrumento de 
trabalho valioso, tanto quanto o compêndio. 

Na aprendizagem da geografia é relevante o papel que desempenha a ico
nografia, isto é, gravuras, perfis, gráficos, etc. É excelente a contribuição da 
fotografia aérea; para as primeiras séries (curso ginasial), é preferível a foto
grafia aérea oblíqua ou em vôo de pássaro, por ser mais adequada a dar uma 
visão de conjunto; para os alunos mais adiantados (segundo ciclo) deve-se 
empregar a fotografia aérea vertical mais abstrata e exprimindo melhor a 
distribuição do fenômeno geográfico. 

No curso secundário, pode-se aconselhar ao estudante do segundo ciclo, como 
complemento, a leitura de excertos de índole geográfica . 

Ponto de capital importância no ensino da geografia é o que diz respeito à 
nomenclatura . Deve-se evitar a nomenclatura supérflua, isto é, os nomes rara
mente empregados ou sem significação; deve ser vedado o rol de nomes, e ao 
nome enunciado (seja topôrrtmo ou têrmo técnico) será sempre acrescida a sua 
razão de ser, importância ou significação . É também desaconselhável o abuso 
de números, isto é, de dados numéricos . 

Na utilização de gravuras coibir-se-á o excesso, e o seu emprêgo não deve 
tornar-se simples divertimento; o mesmo deve acontecer no cinema .escolar. 
A prática propende, na geografia, para o filme mudo, comentado e explicado 
pelo professor durante a projeção. A imagem não vale por si mesma, vale pelo 
uso que se lhe dá: é um instrumento . 

As excursões não serão em grande número, à vista das exigências do horário 
escolar ; não devem ser meros passeios e, para que sejam pedagógicas, devem ser 
dirigidas e preparadas. Na classe, o professor fará o plano a ser rigorosamente 
cumprido e a turma observará o que foi determinado. Cada aluno anotará, em 
caderneta própria, as suas observações, ilustrando-as com esquemas, desenhos 
ou fotografias. 
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e Revista de Revistas 

Periódicos 

RIVISTA DI AGRICOLTURA SUBTRO
PICALE E TROPICALE - Anno 
XLV - Ottobre-Dicembre 1951 -
Ns. 10-12 - Firenze - Italia . 

Destacamos neste número o tra
balho intitulado "Le prospettive per 
l'emigrazione agricola italiana nello 
Stato di San Pablo (BrasileJ ". Trata
se de substancioso estudo em que o seu 
autor discrimina e descreve em ordem 
de importância as regiões do estado 
bandeirante que oferecem interêsse à 
imigração agrícola italiana, concluindo 
pelo aproveitamento das zonas cafeí
colas mais antigas, situadas na cha
mada "faixa central", aí compreendi
das a Alta Mojiana, a zona de Jaú, 
a de Piraju - Santa Cruz do Rio Par
do . As possibilidades que apresentam 
as regiões compreendidas na referida 
zona são, entretanto, limitadas . A co
lonização aí deveria utilizar o processo 
de irradiação nas antigas fazendas de 
café do planalto paulista, mediante o 
estabelecimento de núcleos de orien
tação ("aziende di orientamento e 
avviamento"), os quais se encarrega
riam de preparar os imigrantes e co
locá-los nas fazendas agrícolas locais. 

De início, encerra o trabalho con
siderações sôbre a importância do es
tado de São Paulo do ponto de vista 
econômico e industrial, as causas e 
f~tôres dêsse desenvolvimento, o indis
cutível poder do "café" como base da 
economia paulista e brasileira, as con
dições naturais de natureza político-so
cial e étnico-demográfica que determi
naram a proeminente posição de São 
Paulo no quadro das unidades federa
das . É feita, em seguida, a descrição 
sumária das regiões visitadas pelo au
tor, propícias a uma possível imigra
ção, tais como as regiões da Velha e 
Alta Mojiana, as regiões Noroeste e da 
Alta Paulista, a Média e Alta Soroca
bana, a região Marítima (Juquiá, Re
gistro, Cananéia) . 

Êste estudo faz parte .do volume 
relativo ao Brasil do trabalho "Inda
gini preliminari sul problema dell' emi
grazione agricola nell'America Meri
dionale" (Brasile, Uruguay, Peru, Bo
livia, Equador, Venezuela, México), ela-

borado pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Instituto Agronômico, 
da Itália . 

A .V .L. 

SOCIOLOGIA - Volume XIII - Nú
mero 1 - Março de 1951. 

Encerra êste volume a seguinte 
matéria : "O problema da mortalidade 
infantil no Brasil" de Guerreiro Ra
mos; "Mudança e Desorg·anização So
ciais em Cruz das Almas" de Donald 
Pierson ; "Um questionário sôbre este
reótipos raciais" de Tales de Azevedo ; 
"A chuva na tradição popular" de Ve
ríssimo de Melo ; "História dos índios 
Cavaleiros ou da Nação Guaicuru" de 
Francisco Rodrigues do Prado . 

Assinalamos o trabalho do Sr. 
Guerreiro Ramos sôbre a mortalidade 
infantil , tendo em vista a sua atuali
dade e aplicação. Divide-se nos títu
los seguintes : 1 - Análise da mortali
dade infantil; 2 - Mortalidade infan
til e renda nacional; 3 - Níveis de 
vida no Brasil ; 4 - Mortalidade in
fantil e estrutura econômica; 5 - A 
alta mortalidade infantil do Brasil é 
um problema? 6 - Mortalidade infan
til e serviços médicos ; 7 - Conclusões. 

O autor conclui que a mortalidade 
infantil é um fenômeno condicionado 
pela estrutura econômica e sociológica 
do país, inevitável e normal, nas atuais 
condições de vida do povo brasileiro, 
e, como problema social, não admite, 
senão subsidiàriamente, uma solução 
médica . 

A.V .L. 

RELATóRIO de 1950 do Conselho Na
cional do Petróleo - Rio de Ja
neiro - 1951. 

Volume de 245 páginas em que 
são relatadas as atividades desenvolvi
das pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
entre as quais assinalamos as pesqui
sas destinadas a selecionar áreas pro
pícias à existência do petróleo, reco
nhecimentos geológicos, trabalhos de 
perfuração, o início da industrializa
ção do petróleo baiano com a monta-
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gem e funcionamento da refinaria de 
Mataripe, a descoberta de novas âreas 
produtoras de óleo no estado da Ba
hia. O trabalho vem acompanhado de . 
numerosos quadros e mapas altamen
te ilustrativos . 

A.V.L. 

BOLETIM do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem - N.O 11 
- Rio de Janeiro - Brasil~ 1951. 
Volume de 172 páginas sôbre pro

blemas rodoviários. Publica a tese do 
engenheiro Filúvio de Cerqueira Ro
drigues apresentada pelo Departamen
to Nacional de Estradas de Rodagem 
no l.º Congresso Pan-Americano de 
Engenharia, subordinada ao título "Li
gações rodoviárias brasileiras de inte
rêsse pan-americano". 

A.V.L. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEO
GRAFICA DE COLOMBIA - Vo
lumen VIII - Número 2 - SoCie
dad Geogrâfica de Colombia - Bo
gotá, Colombia. 

Divulga êste número matéria de 
interêsse exclusivamente local. Ernesto 
Guhl escreve o trabalho "Geografia y 

, Demografía de Colombia". 
A.V.L. 

AGRONOMiA - ôrgano del Centro 
de Estudiantes de Agronomía -
Afio XVI - Mayo-Julio - N.0 66 
- Escuela Nacional de Agricultura 
- Lima - Perú. 

Contém êste volume matéria téc
nica e de interêsse local, na qual se 
destaca o trabalho: "Sistemas de cla
sificación de suelos" de Carlos R. Fau
ra, breve estudo sôbre a classificação 
de solos. 

A.V.L. 

THE PROFESSIONAL GEOGRAPHER 
- The Journal of the Association 
of American Geographers - Vo
lume III - Number 3 - July, 1951. 

Boletim informativo da Associacão 
dos Geógrafos Americanos. Divulga Úm 
resumo das atividades geográficas no 
Brasil, elaborado pelo Prof. Hilgard 
O'Reilly Sternberg ("The Status of 
Geography in Brazil''). 

A.V.L. 

ARQUIVOS do Museu Paranaense -
Vol. VIII - Secretaria de Educa
ção e Cu.Itura - Curitiba - Esta
do do Paraná - Dezembro - 1950. 

Volume de 282 páginas ilustrado, 
com o seguinte sumârio: "Contribui
ção à Ecologia da Flora Epifita da 
Serra do Mar (Vertente Oeste) do Pa
raná - Ralph · J. C. Hertel"; Ensayo 
de una Gr~mática del Idioma Cain
gangue de los Caingangues de la "Ser
ra de Apucarana" Paraná - Brasil -
Wanda Hanke; "Nomes na Língua Ca
rajá, de Algumas Plantas e Animais 
do Brasil Central" - Othon Xavier de 
Brito Machado; "As Arâceas da "Flora 
Fluminensis" --- Carlos Stellfeld; "Um 
Novo Escolecondonte dos Folhelhos de 
Ponta Grossa" - Frederico Waldemar 
Lange; "La Cultura Material de los 
Guarayos Modernos" - Wanda Han
ke; "Contribuições à Zoogeografia da 
Malacofauna do Litoral do Estado do 
Paraná" ---;- Carlos N. Goffeyé. 

A.V.L. 

THE GEOGRAPHICAL JOURNAL -
CXVII - Part 4 - Dec. 1951 -

-The Royal Geographical Society, 
London, S . W. 7 ---: ~ngland. 

Volume fartamente ilustrado. En
tre as contribuições que publica des
tacam-se os trabalhos - "Exploration 
in British Antartica" de V. E. Fuchs; 
"The Egyptian Climate: An Historical 
Outline" µe G. W. Murray. 

1l:ste número inicia a divulgação 
de vocabulário com definições de têr
mos geográficos usuais, organizado pela 
British Association Geographical Com
mittee. 

A.V.L . 

REVISTA MUNICIPAL DE ENGENHA
RIA - Secretaria Geral de Viação 
e .Obras - P .D.F. - Volume 
XVIII - Outubro-Dezembro 1951 
- Número 4. 

Apresenta, entre outras colabora
ções, o seguinte: - Necrológio do Prof. 
Everardo Adolfo Backheuser por Filipe 
Santos Reis; "As inundações e aguacei
ros" de Uliss.es M.A. de Alcântara. 

A.V.L . . 
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RODOVIA - Ano XIII - N.O 140 -
Outubro 1951 - Revista Técnica 
de Divulgação Rodoviária - Dire
tor - Redator - Chefe - Reinaldo 
Reis. · · 

Matéria de maior interêsse publi-
, cada neste número: - "O Desenvolvi
mento Rodoviário Nacional" _.:_ Eng. 
Edmundo Régis Bittencourt <trecho de 
uma conferência) ; "O Plano Rodoviá
rio do Pará, e a realidade da ligação 
Norte-Sul" - Eng.0 Gasparino Rodri
gues da Silva . 

A.V.L. 

METEOROS - Afio 1 - N.0 4 <Di
ciembre 1951) - Buenos Aires -
Argentina. 

Revista de Meteorologia e Geofísi
ca publicada pelo Serviço Meteoroló
gico Nacional. Neste número, de espe
cial interêsse figuram: "Sôbre la pre
visión estadística del tiempo" de G. 
Dedebant; "Acerca de recientes traba
jos sobre Ia circulación general de Ia 
atmósfera y las variaciones del clima", 
de W. Schwerdtfeger. 

A.V.L . 

L'UNIVERSO - Anno XXXI - N.0 3 
- Maggio-Giugno 1951 - Rivista 
dell' Istituto Geografico Militare 
- Firenze - Italia. 

No presente volume assinalamos : 
"Le Vicende dell'Ellenismo e della 
Grande Idea" - (continuação e con
clusão) - Amedeu Giannini (Trata 
do processo de formação ' da Grécia 
desde 1830 até à época atual) ; "Il 
Nuovo Stato d'Israele e la sua funzione 

economica fra i paesi del Media Orien
te" - Alessandro Vlora Kemal - (Es
tuda-se a posição econômica de Israel, 
tendo em vista sua situação geográfica 
e suas comunicações) ; "Pérsia,. fonte 
d'inquietudine nel Medio Oriente'. ' -
Diletto Nocentini (A posição geográfi
ca da Pérsia. O problema do petróleo 
iraniano); "Le Marche e l'Adriatico" 
- Eraldo Manfrini - (Estudo geográ'
fico da região das Marcas); "L'Isola 
di Madera" - Annie Luchetti (Ligei
ros aspectos geográficos da ilha da 
Madeira) - Comentários ao trabalho 
do Prof. Orlando Ribeiro "A Ilha da 
Madeira - Estudo Geográfico". 

A.V.L. 

POTHOLE EROSION IN RECENT WA
TER-FALLS - Olof "Angeby -
Lund Studies in Geography - Ser. 
A. Physical Geography - N.O 2 
- The Royal University of Lund 
- Department of Geography, Swe-
den - 1951. 

Folheto com 33 páginas fartamente 
ilustrado. 

A.V.L . 

BOLETIN de Ia Sociedad Geológica dei 
Perú - Tomo XXI - Lima, 1951. 

Volume de 93 páginas com ilus
trações. Divulga o estudo de J. V. 
Harrison, professor da Universidade de 
Oxford, Inglaterra, sob o título "Geo
logía de los Andes Orientales del Perú 
Central", traduzido por Mariano Ibe
rico M., geólogo do Instituto Geológico 
do Peru. 

A.V.L. 

~ Use o serviço de informações do Conselho Naciona1 de Geografia para dissipar suas dfa'ridas 
. e completar os seus informes sõbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em espeelaL 



Noticiário 

Capital 
PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA 

COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS 

REAPARELHAMENTO DO SISTEMA FER
ROVIARIO NACIONAL - A Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos, constltulda para dar 
execução ao programa de cooperação técnica, 
constante do Ponto 4 de ajuda americana, en
tregou ao chefe do Govêrno os quatro primei
ros projetos relativos ao reaparelhamento do 
sistema ferroviário nacional. 

Os referidos projetos dizem respeito às Es
t radas de Ferro Central do Brasil, Paulista, 
Santos-Jundlal e Rêde de Viação Paraná-Santa 
Catarina. Na sua elaboração obedeceram os 
técnicos ao esquema de prioridade recomen
dada pelo ministro da Viação, consoante de
terminação do presidente da República no sen 
tido de que fôssem estudadas em primeiro lu
gar as ferrovias de bitola la rga, para então 
proceder-se ao estudo dos caminhos de ferro 
de bitola estreita. 

No relatôrlo encaminhado ao presidente da 
República Informa o presidente da Comissão 
Mista que já se encontram bastante adianta
dos os estudos relativos à Rêde Mineira de Via
ção, Estrada de Ferro Leopoldina, Estrada de 
Ferro de Goiás, R êde Ferroviária do Nordeste, 
Rêde de Viação Cearense , E .F . São Luís-Tere
sina, Central do Piauí, Leste Brasileiro, Viação 
F érrea do Rio Grande do Sul, Sorocabana e 
Noroeste. 

COMISSÃO CENTRAL DE ESTUDOS DO 
PLANO DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA 

DA AMAZôNIA 

SUA VISITA AO CHEFE DO GOV:E:RNO -
EVOCADO O "DISCURSO DO RIO AMAZO
NAS" DE 10 DE OUTUBRO DE 1940 - íNTE
GRA DA ORAÇÃO DO DEPUTADO FRANCIS
CO PEREIRA DA SILVA A RESPEITO DO 
ACONTECIMENTO - Em 10 de outubro do ano 
findo, data do " Discurso do Rio Amazonas'', 
proferido pelo Exmo. Sr. Getúlio Vargas, em 
1940, na cidade de Manaus, os parlamentares 
federais da região amazônica e a comissão de 
técnicos Incumbida de organizar o plano de re 
cuperação econômica da bacia amazôn ica. esti
veram em visita ao ch efe do Govêrno a fim de 
prestar-lhe significativa manifestação de aprê
ço, por motivo do transcurso da data daquela 
histórica oração, que abriu novos rumos para 
o problema do aproveitamento econômico da 
Amazônia. 

Durante a visita o deputado Francisco Pe
reira da Silva p roferiu o seguinte discurso: 

"O t ranscurso da data do "Discurso do Rio 
Amazonas" , proferido por V. Ex.•, em Manaus 
a 10 de outubro de 1940, é o motivo desta m a
nifestação cívica, altamente significativa de 
cordialidade e de aprêço ao chefe da Nação, em 
que parlamentares e filhos da região amazô
nica, com o pensamento voltado para a gran
deza da pátria comum, reafirmam os seus sen
timentos de amor à terra n ativa e a alta con
ta em que têm os problemas ligados ao seu 
progresso e ao bem estar de seu povo . 

Não podia deixar de ser rememorada por 
nós outros amazonidas e amigos da Amazônia, 

Federal 
aquela histórica oração de tão intensa resso
nância no tempo, no espaço e nas aspirações 
da nossa gente esquecida e sem esperança quase, 
perdida no vale imenso; oração que revelou em 
V. Ex.•, mais uma vez, o estadista de visão 
larga e penetrante , clara e dominadora, com 
o pensamento voltado sempre para os altos 
destinos do Brasil . 

Na verdade. Sr. Presidente, não proferiu 
V. Ex.•, um simples discurso protocolar pe
rante as autoridades e os representantes das 
classes conservadoras do comércio e da produ
ção reunidos para homenagear o chefe do Go
vêrno na formosa capital do meu estado, cen
tro geográfico da região amazônica. Revelan
do-se no pleno conhecimento das condições e 
das possi billdades grandiosas das terras corta
das pelo Rio Mar, que compreendem mais de 
metade espacial da n ação, V. Ex. •, traçou a 
marcha de nossos próprios destinos para o futu
ro, lançando as bases centrais de um progra
ma de recuperação econômica da gleba imen
sa e feraz que seria, necessáriamente, uma vez 
executado , a sua própria resurrelção . 

É oportuno " rememora r estas expressões 
lnesquecivels do discurso do Rio Amazonas" . 
Disse V. Ex.• , falando à gente planlclárla : 

"Vim para ver e observa r, de perto, as con
dições de realização do plano de reergulment o 
da Amazônia. Todo o Brasil tem os olhos vol 
tados para o Norte, com desejo patriótico de 
auxilia r o surto do seu desenvolvimento. E não 
sómente os brasileiros; também os estrangei
ros, técnicos e homens de negócio, virão co
laborar n essa obra, aplicando-lhe as suas ex
periências e os seus capitais, com o objetivo 
de aumentar o comércio e as indústrias e não, 
como acontecia antes, visando formar latifún
dios e absorver a posse da terra, que legitima
mente pertence ao caboclo da terra". 

Mais adiante proclama V. Ex.•: 
"O Amazonas, sob o impulso fecundo da 

nossa vontade e do nosso trabalho, deixará de 
ser afinal, um simples capitulo da terra e, equi
parado aos grandes rios, tornar-se-á um capi
tulo da história da civilização". 

E m ais adlapte : 
"As águas do Amazonas são continentais. 

Antes de chegarem ao oceano, arrastam no seu 
leito degelos dos Andes, aguas· quentes da pla
nície centra l e corren tes encachoeiradas das 
serranias do Norte. E, portanto, um rio tipi
camente americano, pela extensão de sua bacia 
hidrográfica e pelas origens de suas nascentes 
e caudatários, provindos de várias nações vizi
nhas. E assim, obedecendo ao seu próprio signo 
de confraternização, aqui poderemos reunir es
sas nações Irmãs para deliberar e assentar as 
bases de um convênio em que se ajustem os 
interêsses comuns e se mostrem, mais uma vez, 
como dignificante exemplo , o espírito de so
lidariedade que preside as relações dos povos 
americanos, sempre prontos à cooperação e ao 
entendimento mútuo" . 

Sr. Presidente, onze anos decorreram dêsse 
acontecimento que hoje nesta visita singela e 
cordial é rememorado. O acontecimento da 
guerra total, estarrecendo os povos pacíficos, 
paralisando, sob o bloqueio inexorável e brutal, 
a vida das nações econômicas fracas como a 
nossa, sustou os planos de execução dos em
preendimentos programados pelo govêrno de 
V. Ex.•, àquele tempo, como Inicio de uma nova 
era para a Amazônia. 
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Críticos maldizentes e de má fé têm pre
tendido negar êsse fato e mais as conseqüên
cias sinistras do conflito universal, que afeta
ram até países supercapitallzados e tradicional
mente fortes, dominadores do mundo, como a 
Inglaterra, por exemplo. E dentro dessa obser
vação obtusa e distanciada da realidade dos 
fatos, em que se nega a angústia atual da maio
ria das nações, não se pejam em atribuir, em 
tiradas demagógicas, a demora da realização 
dos empreendimentos relativos à valorização 
econômica da . Amazônia à inércia ou Incapaci
dade que atribuem ·aos nossos governos, quando 
é certo que, se muitas nações fracas como a 
nossa, conseguiram resistir à guerra, a verdade 
é que ainda agora bracejam e lutam pela sua 
própria sobrevivência. 

E tal é o que acontece conosco, que nos 
debatíamos pela reconquista da posição antiga 
no campo dos negócios internQs, como nas rela
ções Internacionais, nas quais amparávamos os 
nossos surtos de expansão comercial, levando 
ao mundo conceitos de nossas grandes possibi
lidades . 

Devemos confessar, porém, que a semente 
da recuperação econômica da Amazônia, lan
çada em chão fecundo em 1940, brotou magni
ficamente no espírito daqueles que nasceram 
e estão vivendo crentes na eternidade do Bra
sil. Os representantes que as unidades ama
zônicas enviaram à Assembléia Nacional Cons
tituinte de 1946, pelo voto livre de seu povo, 
sentiram, desde o primeiro momento de sua In
vestidura, a altitude e a profundidade de seus 
deveres para com a gleba, para com a nação, 
afinal, pois esta não poderia continuar insen
sível aos anseios de progresso do Norte, contra 
quem, Infelizmente, ainda agora, em plena vi
gência de uma Carta Política que traça os fun
damentos de uma Democracia de fundo econô
mico-social, de uma corrente plutocrata insaciá
vel, impondo à região condições humilhantes 
de colônia, pela hostllldade, até a valorização 
de seus produtos, como acontece com a borra
cha, cujo preço baixou, desajustado pelo custo 
elevadíssimo da mão-de-obra local, é impôsto 
por industriais sem patriotismo, enriquecidos do 
dia para a noite pelo esfôrço diuturno do se
ringueiro, a quem recompensam ingrata e de
sumanamente , negando-lhes o direito de vi
ver . 

O art. 199 da Carta de 1946, Sr. Presiden
te, foi uma Iniciativa parlamentar consciente 
e patriótica, cujo sentido de brasllldade, cujos 
objetivos nacionais, cujas finalidades de reer
guimento r egimental tiveram as suas origens e 
inspiração, indiscutivelmente, no "Discurso do 
Rio Amazonas" . Era preciso que se lançasse a 
equação do problema como um imperativo 
constitucional, garantindo-se-lhe a execução 
imediata. A Constituinte compreendeu b em a 
significação política do preceito, do ponto de 
vista da necessidade urgente de serem ach adas 
e ajudadas pela nação as regiões de desenvol
vimento econômico retardado face às condições 
financeiras precarissimas das unidades politi
co-adminlstrativas nela encerradas . E assim ti
vemos os recursos necessários ao inicio da gran
de arrancada de redenção do vale imenso que o 
Brasil ia r ecuperar mediante planejamento ade
quado à ' complexidade do empreendimento e 
à vastidão da terra por êle IOl,lcan çada. 

E n em se diga, Sr. Presidente, que os re
presentantes da Amazônia, promulgada a Cons
tituição, foram traídos na realização de seus 
propósitos, desestimaram a sua própria obra 
tão bem Inspirada . Não . A êsse respeito temos 
sido criticados, numa insistência que apenas r e
afirma a inconsciência, a ignorãncia e a má fé 
dos que nos atacam .• por não havermos tra
çado imediatamente um plano, como o dispo
sitivo constitucional o determina, para os em
preendimentos da valorização econômica da 
Amazônia . Os fatos, entretanto, falam bem 
alto e melhor em nossa defesa, do que quais
quer argumentos que viessem animar a polê-
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mica estéril e inconseqüente a que somos pro
vocados constantemente . 

Basta ver, Sr. Presidente, que, proclamada 
a Constituição a 18 de setembro de 1946, a 14 
de outubro do mesmo ano, a bancada do meu 
estado, apoiada pelos representantes de tôda 
a região amazônica, apresentava projetos de lei 
criando o Departamento Nacional da Amazô
nia, que seria o órgão destinado a traçar o pla
nejamento dos empreendimentos da valorização 
econômica da Amazônia. Em menos de um 
mês, portanto, os parla mentares representan
tes da planície demonstravam a sua resolução 
de trabalh a r Ininterruptamente para dar rea
lidade a o dispositivo constitucional. 

Certo, n ão lhes competia planejar, no sen
tido t écnico da palavra , o empreendimento. 
Essa função deveria caber ao órgão a ser cria
do, ficando ao legislador a faculdade de con
figurar na · lei o plano, na base das possibilida
des econômicas do vale e face às necessidades 
e p eculfaridades regionais. 

A proposição era, além de tudo, o ponto de 
partida das investigações que a Comissão Par
lamentar do Plano de Valorização teria que 
fazer, para traçar os rumos legais do empreen
dimento, pois seria a bsurdo conceber que os 
legisladores fôssem teóricamente planejar, na 
sala de suas reuniões, para uma região que é 
mais da metade territorial da Nação tôda, 
abrangendo cinco estados e quatro territórios 
federais, com problemas os mais complexos, 
exigindo um conjunto de observações e estu
dos t écnicos in loco. 

Fomos, portanto, conscientes, lógicos, e con
vencidos dos limites de nossas a tribuições, como 
integrantes de um órgão do Poder Legislativo, 
quando nos limitamos a traçar as normas cen
trais da realização do Plano, cuja execução de
veria caber, como cabe, por imposição consti
tucional, ao Executivo. 

Mas, Sr. Presidente, era natural e se im
punha mesmo que a nossa proposição inicial ti
vesse o mais amplo debate n as Comissões res
pectivas. E nesses debates, que foram caloro
sos e vivos, como assim o exigia a própria 
complexidade dos problemas a solucionar e 
igualmente o indispensável enquadramento ao 
regime legal e jurídico a que não poderiam 
fugir, estava exatamente a virtude e a ai ta 
noção de responsabilidade dos legisladores nêle 
empenhados. 

Houve demora em se encontrar, a final, a 
redação que melhor se acomodasse à execução 
técnico-administrativa do Pla no. Mas, orgu
lha-nos asseverar a V. Ex." que a Câmara dos 
Deputados aprovou unânimemente um projeto 
de lei que, podendo ainda ser aprimorado na 
Câma ra Alta, está em condições de fornecer 
ao Govêrno todos os meios legais e todos os 
recursos estruturais para a realização da gr an
de obra que lhe cometeu a Constituição exe
cutar. 

Sr. Presidente, voltando V. Ex.• a o govêrno 
pelo voto consciente do povo colocado acima 
dos lnterêsses partidários, renasceu, sem dúvi
da, em todos os homens e em todos os gover
nos da Amazônia, a fé nos destinos da terra 
e do homem planiciário. A valorização econômi
ca da Amazônia não pode, na verdade, ser um 
empreendimento limitado a um simples pe
ríodo governamental. A Constituição, tão con
vencidos estavam os que a elaboraram, da vas
tidão dos problemas brasileiros naquela região, 
fixa um espaço de tempo nunca Inferior a 
vinte anos, para a transformação da Ama
zônia em forte bastião econômico da Nação . 
o Norte do Brasil terá naturalmente que se 
dirigir rumo à Amazônia, a sua verdadeira 
Terra de Canaã, desde que os governos sus
tem a cupidez de quantos insistentemente pro
curam negá-la ou hostllizá-la, não . permitindo 
que as suas atividades transponham os limites 
da faina extrativa, impedindo a indust[iallza
ção in loco de nossos produtos, dificultándo o 
seu repovoamento ao negar-lhe condições pro-
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pielas, de clima e de solo, para o encaminha
mento nacional de imigrantes úteis à sua colo-
nização. · 

Ora, V. Ex.• firmou, em largos e vigoro
sos traços, as linhas do futuro da Amazônia , no 
sentido de sua recuperação integral para a 
Naçli.o. O Parlamento compreendeu o alcance 
profundo dessa polltica econômica em boa hora 
lançada e que precisa ter direção retilínea e 
objetividade jamais faltou nem pretende faltar. 
com a sua colaboração e cooperação, para que 
a obra seja imediatamente · iniciada, em bases 
vigorosas, dentro de uma orientação técnica se
gura, embora sem se afastar das pecuUarida
des regionais, a exigir soluções práticas da
queles casos em que as cogltações técnicas te
rão que ceder aos processos de execução com
patíveis com a realidade do ambiente, e em 
função dos interêsses da própria gleba a ser 
beneficiada com os novos empreenditnentos. 

Há, portanto, um cUma de compreensão, de 
entendimento perfeito do problema. E a esta 
hora, quando V. Ex .• reúne os vultos m ais 
eminentes da alta administração federal. para 
estudar os assuntos pertinentes à valorização 
econômica da Amazônia - cientistas, técnicos 
em várias especializações, economistas e finan
cistas e homens de grande conhecimento em 
assuntos amazônicos - é-nos grato afirmar que 
a nossa fé se revigora, diante da larga estrada 
aberta por essa demonstração de firmeza e de 
resolução que V. Ex.• está oferecendo à Na 
ção, desnorteando os Incrédulos e os inúteis, 
em relação aos problemas amazônicos. 

Os governos do Amazonas. do Pará, do 
Maranhão, de Mato Grosso, de Goiás e dos 
territórios federa is do Acre , do Amapá, do Gua 
poré e do Rio Branco, febrilmente trabalham, 
ao lado dos t écnicos regionais, coletando ele
mentos e orientando estudos que venham com
plementar as iniciativas governamentais. Há 
um trabalho de grupo, portanto. Há um esfôr
ço bem orienta do e resoluto que surge na hora 
precisa , quando a lei do plano de valorização 
está em vias de ser votada no Senado, pois to
dos estamos congregados, no sentido de não re
tardarmos mais o inicio da execução da obra 
comum. 

E o povo lá está, Sr. Presidente, esperan
do as tarefas de trabalho que lhe serão desig
nadas. :tsse povo a quem as injustiças, as espo
liações, as necessidades, não conseguiram ven
cer, não faltará ao govêrno de V. Ex.• nesta 
hora da arrancada decisiva para a redençw 
da Amazônia . 

Receba V. Ex.•, pois, a nossa afirmação 
do mais alto aprêço ao chefe da Nação, a quem 
devemos todos a inspiração que nos alentou a 
dar sentido constitucional e orgânico à valori
zação da Amazônia, a quem servimos com o 
pensamento voltado para a grandeza de nossa 
Pátria comum". 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATiSTICA 

Conselho Nacional de Geografia 

FALECIMENTO DO PROF. EVERARDO 
BACKHEUSER, CONSULTOR-TJ!:CNICO DO 
C.N.G. - DADOS BIO-BIBLIOGRAFICOS -
Repercutiu em todo pais o falecimento , em 11 
de outubro do ano findo, do Prof. Everardo 
Backheuser, figura de relêvo nos meios peda
gógicos . Engenheiro, geógrafo, professor, au
tor de vários trabalhos na sua especialidade, 
membro de diversas instituições cientificas, foi 
ainda o pranteado mestre consultor-técnico do 
Conselho Nacional de Geografia e colaborador 
assíduo dêste periódico. 

Abrimos espaço para transcrever, com a de
vida vênia, a nota que o Jornal do Comércio 
desta capital (edição de 11-10-1951) estampou, 

noticiando o passamento do eminente enge
nheiro: 

"A cultura nacional perdeu ontem um de 
seus valores mais positivos com a morte do 
Prof. Everardo Backheuser, que tão altos ser
viços prestou ao progresso da pedagogia e das 
ciências geopolíticas. 

Em diversos quadros das atividades bra
sileiras, a atuação do Ilustre geógrafo e edu
cador se impôs significativamente, revelando ao 
país uma sólida cultura a serviço de oportu
nas campanhas, a que sempre se devotava com 
entusiasmo, indiferente às reações que acaso 
adviessem de sua coletividade. Espírito votado 
aos assuntos mais momentosos, percorrendo 
com brilho diversas trilhas do conhecimento, o 
Prof. Everardo Backheuser ocupou lugar de 
proeminência nos círculos intelectuais do país, 
onde seu nome . figurou em primeiro plano, 
mercê do mérito de suas obras e da eficácia 
de suas atividades no m agistério. Como publi
cista, foi êle também expressão das mais altas 
no cenário nacional , tendo contribuído para a 
divulgação e novas teses e interpretações das 
ciências a que se votou. 

O Prof. Everardo Backheuser dedicou-se pre
ferencialmente ao estudo dos problemas peda
gógicos - em especial no que se refere ao 
Brasil. Seguramente orientado em sua forma
ção espiritual, preocupou-se, desde a mocida
de, com o desenvolvimento de investigações 
cujo resultado pudesse contribuir para o aper
feiçoamento dos métodos educacionais em nos
sa terra, através de algumas déca das de paciente 
labor, em que não apenas trabalhou, esfor
çadamente, para que a instrução assumisse, na 
prática, novos aspectos, como também escreveu, 
em pubUcações especializadas e em livros e 
opúsculos de valor, sua s Impressões pessoais 
sôbre todos êsses problemas que, ainda hoje, 
estão na primeira linha dos estudos brasileiros, 
em virtude de continuar a educação nacional 
a constituir uma das mais sérias questões pú
blicas de nossó' pais . 

Filho de João Carlos Backheuser e de D . 
Joaquina Eugênia de Gouveia Backheuser, o 
Prof. Everardo Adolfo Backh euser nasceu em 
23 de maio de 1879, na cidade de Niterói. 

Em 1886, contando portanto 7 a nos, Iniciou 
os estudos primários .num colégio p articular di
rigido por uma su a tia, naquela m esma cidade. 
Nesse educandário permaneceu até o ano de 
1889, qua ndo foi julgado a pto para Iniciar o 
curso secundário no então Ginásio Nacional 
(atual Externato Pedro II) , onde se matriculou 
em 1889, para, sete anos após, conquistar as 
!áureas de bacharel em letras, tendo sido o ora
dor da turma . 

No ano seguinte matriculou-se na Escola 
Polltécnlca do Rio de Janeiro recebendo, em 
1899, o título de engenheiro geógrafo e obtendo 
no ano imediato o prêmio Gomes Jardim" (me
dalha de ouro) por ter sido classlficado entre 
os dois primeiros alunos do curso fundamental, 
graduando-se dois anos após (1901) engenheiro 
civil . No mesmo ano em que conquistou êsse 
último diploma, obteve o titulo de bacharel em 
ciências físicas e matemáticas, tendo, no ano 
de 1913, colado grau de doutor em ciências fl
sicas e naturais . 

Mesmo antes ,de concluir o seu curso supe
rior já era professor, pois tendo sido, em 1896, 
nomeado Interinamente preparador de Minera
logia da Escola onde estudou - a Politécnica 
- manteve-se provlsàriamente nesse cargo . até, 
o ano de 1903 quando foi nomeado titular efe
tivo. Aliás desde os 14 anos exerceu o magis
tério particular, como expllcador de vária s ma
térias do curso secundário. 

Aquêle cargo públlco marcou, porém, o Ini
cio da sua carreira de professor naquela Escola, 
onde sucessivamente foi: professor Interino da 
Segunda Secção, Geometria Descritiva, Cons
trução, Arquitetura e Higiene em 1907; profes
sor extraordinário efetivo de Mlneraloizla, Geo-
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logia e Botânica, em 1911; professor catedrático 
de Mineralogia e Geologia, em 1914 e, final
mente, professor em disponlbllldade ativa, em 
virtude do tempo e de bons serviços prestados 
ao ensino em 1925. 

Em outros educandários tem sido: professor 
e examinador de Geografia, em 1927, e exami
nador de História Natural , em 1920, no Colégio 
Pedro II . Na Prefeitura do Distrito Federal : 
examinador do concurso de Geografia da Escola 
Normal, em 1929; organizador dos primeiros en
saios da "Escola Nova", em cinco escolas, pri
márias, 1928-1929; diretor do Museu Pedagógico 
Central, 1929-1930; e diretor do Instituto de Pes
quisas ·Educacionais, 1936-1937. No estado do 
Rio de Janeiro: - examinador de Aritmética na 
Escola Normal de Niterói 1906-1907; e professor 
catedrático da Escola Técnica Fluminense, na 
cadeira de Mineralogia, em 1934 . Foi também 
professor de Geologia e Botânica, 1930-1931, no 
Instituto Geográfico M111tar, do Ministério da 
Guerra, na cidade do Rio de Janeiro . 

No ensino particular exerceu os seguintes 
cargos: professor de admissão de alunos ao 
Colégio Pedro II e Escola Normal de Niterói, 
em 1894; professor de Matemática e Ciências 
Físicas e Naturais no curso de preparatórios per
tencente a um "núcleo de letras" existente na 
cidade de Niterói de 1896 a 1901; professor de 
Física no primeiro ginásio feminino carioca 
"Ginásio Brasileiro" , 1899-1900; professor de 
Química e Geologia no curso Jacobina, 1909-
-1923; professor e fundador de um curso de pre
paratórios para candidatos à Escola Politécnica, 
1912; professor de História Natural no Instituto 
de Ensino Secundário, 1927; fundador, diretor e 
professor de Materiais de Construção na Esc0la 
Técnica Fluminense de Niterói, 1922-1925; dire
tor e professor do Curso Superior de Geografia 
da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, 
1926; professor de Pedagogia no Instituto Ca
tólico de Ensino Superior, 1933, professor de 
Medidas e Experiências Pedagógicas no curso da 
Confederação Católica Brasileira; e atual profes
sor de Geografia do Brasil no Instituto Santa 
úrsula e de Geografia Humana na Faculdade 
de Filosofia da Universidade Católica e presi
dente da Comls:;ão Nacional de Ensino Primá
rio (1939). 

Distinguiu-se a inda o professor Backheu
ser no exercício de várias comissões, como se
ja a de membro e presidente da Comissão de 
Instrução, Saúde e Obras Públicas na Assem
bléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, 
de 1910 a 1915; a de delegado do govêrno federal 
e presidente do Segundo Congresso Nacional de 
Instrução, 1911; a de membro da Comissão de 
Revisão do Regulamento de Obras da Prefeitura 
do Distrito Federal, 1909; chefe da Comissão da 
Carta Geológica do Distrito Federal, 1918; chefe 
do Gabinete de Experiências de Materiais de 
Construção do Distrito Federal , 1924; criador e 
chefe da Divisão de Geologia do Distrito Fe
dera l, 1923; secretário da Prefeitura do Distrito 
Federal 1909-1910; deputado à Assembléia Le
gislativa do estado do Rio de Janeiro ( 1910-
-1916); membro e secretário da Comissão do Mi
nistério do Interior que estudou o "Problema da 
habitação popular", em 1904; membro do Con
selho Superior do Clube de Engenharia, 1919-
-1936; iniciador e co-fundador da Sociedade Bra
sileira de Ciências, a tual Academia Brasileira de 
Ciências, 1916; vice-presidente da Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro, 1927 a 1934; co
fundador da Associação Brasileira de Educa 
ção, 1924; fundador e presidente da Cruzada 
Pedagógica pela "Escola Nova", 1928-1930; fun
dador e presidente da Associação Fluminense de 
Professõres Católicos, 1928; fundador e presi
dente da Associação de Professõres Católicos 
do Distrito Federal, 1931, e da Confederação 
Católica Brasileira de Educação, 1933; presiden
te da Comissão Organizadora do Primeiro Con
gresso Católico Brasileiro de Educação, 1934; pa
trono da Hora Pedagógica do Crato, no Ceará, 

e do Clube de Ciências da Escola Normal de 
Ubá, em Minas Gerais, 1932; membro da Acade
mia Fluminense de Ciências e Artes Educativas 
(1936) e da Academia de Educaçã.o do Rio de 
Janeiro 1935; consultor. técnico da Secção 
XXXVII - (Geografia do Litoral), do Conselho 
Nacional de Geografia. Exerceu, ainda os se
guintes cargos; de engenheiro ajudante da Pre
feitura do Distrito Federal, 1903; aux!llar téc
nico da Estrada de Ferro Sapucal, em 1896; 
engenheiro ajudante da Leopoldina Rallway, 
1902; e engenheiro chefe da Prefeitura do Dis
trito Federal até se aposentar em 1934. 

Foi ainda o professor Everardo Backheu
ser distinguido em vários postos honor!flcos 
Internacionais contando-se dentre êsses: mem
bro do "Comitê Llngülstlco (Llngva Komltato) 
do Esperanto, com sede em Paris, 1909; membro 
da Academia Internacional Esperantista, 1916, 
também sediada em Paris, membro honorário 
da Sociedade de Geografia e Estatística de 
Francfort sõbre o Reno, 1926; membro corres
pondente da Sociedade de Geografia de Berlim, 
1928. No pais, é êl,. também membro do Insti
tuto Histórico e Geográfico do Pará (1927), do 
Ceará (1926) e do Espírito Santo (1927) . Atuou 
como membro dos seguintes congressos: deleg11-
do oficial do govêrno brasileiro no Congresso 
Internacional do Frio, reunido em Paris, no 
ano de 1908; no Congresso Internacional de Es
tradas de Rodagem Igualmente reunido naquela 
cidade e no mesmo ano, do qual foi vice-presi
dente; como representante da Prefeitura do Dis
trito Federal no Congresso de Higiene; membro 
do IV Congresso Internacional de Esperanto 
reunido em Dresden, em 1908, e no de Geogra
fia, em Berllm, 1928. Dentre os muitos congres
sos reallzados no país e em que tomou parte, 
contam-se: II Congresso de Instrução, reunido 
em Belo Horizonte, no ano de 1911, do qual foi 
presidente; II Congresso de óleos, -reaUzado em 
São Paulo, 1924 ; VIII Congresso de Esperanto, 
realizado no ano de 1927, em Vitória; VIII Con
gresso Brasileiro de Geografia (1927) em Vi
tória, do qual foi vice-presidente; Congresso 
Brasileiro de Geografia, realizado em 1929, nes
ta capital. Foi agraciado pelo govêmo da Re
pública Alemã ( 1925) e recebeu de SS. o Papa 
Pio XI a Cruz "Proecclesla et pontlfice" ( 1938) . 

A atividade cultural do Prof. Backheuser, 
além da consubstanciada nas páginas dos seus 
llvros, se desenvolveu ainda através das co
lunas de jornais e revistas, sendo um dos co
laboradores da Revista Brasileira de Geografia. 
Debateu e prestou esclarecimentos técnicos e 
científicos acêrca da divisão regional· do Brasil, 
procedida pelo Conselho Nacional de Geografia, 
a qual foi últimamente adotada pelo poder pú
blico. 

Os primeiros trabalhos científicos do Prof. 
Everardo Backheuser são contribuições à Geo
logia, especiallzação de sua cátedra na Poll
técnlca. Foi, dêsse modo, através dos estudos 
geológicos que êle, começou, perfunctàriamente, 
a se Interessar pela Geografia Física e posterior
mente pela Antropogeografla e a Geopol!tlca, 
sendo êste último ramo, atualmente, assunto de 
sua predileção . 

Em sua extensa blbUografla, merecem re
ferência os seguintes trabalhos: 

Habitações populares; Brazilio, em espe
ranto; Os cristais; fatos e hipóteses, Samba
quis do Distri to Federal; Teoria dos magmas 
telúricos; A faixa litorânea do Brasil meri
dional, Ontem e hoje ; Caderneta de reconhe
cimento prático das rochas e glossário de têr
mos geológicos; Poesia, ciência e idealismo, 
discurso de recepção na Academia Fluminense 
de Letras; Pela unidade nacional (discurso 
de paraninfo na Escola Polltécnlca); Contribui
ção para a geologia do Distrito Federal; A 
estrutura polftica do Brasil, Notas Prévias; 
Problemas do Brasil; Aritmética na Escola 
Nova; O que o Brasil pode esperar da obra 
vicentina; Técnica da pedagogia moderna; 
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Os fatôres da untdade nacional; O papel do 
mestre na Escola Nova; La Nouvelle concep
ción de la géographie; Ensaio de biotipologia 
educacional; Manual de pedagogia moderna; 
Minha terra e minha vida; Geopolítica e geo
grafia política". 

Publicou ainda os seguintes trabalhos inser
tos em revistas : 

"Sambaquis do Distrito Federal"; "Sucinta 
noticia sôbre o aspecto físico, geológico e mi
neralógico do Distrito Federal"; "O Brasil sur
gindo das ondas"; " Pedras de construção"; "Pe
dras preciosas: a esmeralda"; "O descascamen
to das rochas gnáísslcas da região do Rio de 
Janeiro"; "A nova concepção da geografia"; "A 
paisagem política e cultural do estado do Rio 
de Janeiro"; "A nova concepção da geografia" 
(em alemão), "Contribuição para o estudo da 
conquista antropogeográflca da baixada e ma
ciço fluminense", trabalho apresentado ao IX 
Congresso Brasileiro de Geografia: "Caxias, ver
dadeiro duque" ; "Novos rumos à pedagogia bra
sileira"; "Fronteiras da geologia e da geografia 
e a unidade desta ciência" e "Geopolitlca e geo
grafia política" . 

No Boletim Geográfico do Conselho Nacional 
de Geografia, o Prof. Everardo Backheuser pu
blicou também as seguintes monografias: 

"Tertúlias geográficas" ; "Hipóteses de tra
balho nas pesquisas geográficas; "Religião em 
antropogeografla"; "Os fatos fundamentais da 
geografia"; "Geografia carioca: granito nos su
búrbios"; "Contribuição ao estudo da geogra
fia"; "Geografia carioca: aspectos gerais da 
geografia do Distrito Federal"; "Conceito de 
planalto"; "Localização da nova capital do pais 
no Planalto Central"; "O Retângulo Cruls"; 
"Clima e capital"; Localização da nova capital" : 
critério de escolha; "Geografia carioca: o ce
nário físico no tempo colonial"; "Localização 
da nova capital, ponto nevrálgico"; "Geografia 
do Distrito Federal"; "Geografia carioca; pri
meiros delineamentos urbanos"; "Geografia ca
r!Oca : primeiras explorações econômicas"; "Geo
grafia carioca; a população colonial da cidade"; 
"Geografia carioca: a lagoa Rodrigo de Freitas"; 
"Alguns conceitos geográficos e geopolitlcos"; 
"Geografia carioca : a restinga de Marambaia"; 
"A obra da geografia"; "Territórios nacionais"; 
"O ensino da geografia"; "Geografia carioca: o 
l!toral da Guanabara"; "Novos fatos geográfi
cos e sua repercussão no Brasil"; "Engenheiros 
geógrafos''.; "A planta atormentada da cidade"; 
"Crescimento da cidade do Rio de Janeiro"; "Os 
sambaquis do Distrito Federal"; "Geografia ca
rioca : aspectos geológicos no tempo colonial"; e 
"Geografia carioca: densidade demográfica". 

Deixou o eminente engenheiro originais de 
várias contribuições à Geografia brasileira, en
tre os quais figura um trabalho sôbre Geo
política." 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL - PRONTO O LEVANTAMENTO TO
POGRAFICO DO QUADRILATERO FERRíFERO 
DE MINAS GERAIS - Acham-se concluídos 
os primeiros mapas topográficos do quadrilá
tero ferrífero do estado de Minas Gerais, na 
escala de 1 : 10 000, com curvas de nível de 10 
em 10 metros. 

O levantamento topográfico aludido abran
ge uma área de 902 quilômetros quadrados, 11-
mitada pelas coordenadas geográficas 20.0 15' 
sul a 20. 0 33 ' 45 sul - 43 .0 45 ' oeste a 44.• 00' 
oeste. 

Dentro dêsse quadrilátero terrifero encon
tram-se as localidades de Congonhas do Campo, 
Jeceaba, Casa de Pedra, São Julião, Bação e 
Marinho da Serra. 

Os mapas em causa poderão servir de base 
a estudos geológicos e são de alta importância 
para obras de engenharia, a planificação da 
agricultura, comunicações e mineração. 

A sua elaboração foi custeada pelo Depar
tamento Nacional de Produção Mineral em coo
peração com a "United State Geologlcal Survey" 
e estêve a cargo de uma companhia brasileira 
de aerofotogrametrla . 

MECANIZAÇÃO DA LAVOURA - CONCLU
SÕES DA COMISSÃO DESIGNADA PELO MI
NISTRO DA AGRICULTURA PARA ESTUDAR 
O RESPECTIVO PLANO - A comissão desig
nada pelo ministro da Agricultura para estudar 
as possibilidades de aplicação no Brasil da la
voura mecanizada, ultimou os seus trabalhos, 
encaminhando àquele titular as respectivas 
conclusões. No relatório a respeito, é exami
nado, nos seus múltiplos aspectos, o problema 
da agricultura no Brasil, Indicando-se os pro
cessos e tipos de máquinas que devem ser 
empregados no trato das terras. 

O relatório contém considerações acêrca das 
características e natureza dos nossos solos e 
das espécies de cultura a êle adaptáveis. Es
clarece que em virtude da sua grande extensão 
territorial e da sua situação geográfica, o Bra
sil possui condições de solo e clima extrema
mente variáveis . Encontram-se nas suas diver
sas regiões desde solos argilosos de grande in
tensidade, como os das várzeas, os de terra 
roxa e massapê, aos solos de natureza arenitlca. 
Infelizmente, observa-se, não possuímos gran
des extensões de terras planas como o "Com
belt" americano, o pampa argentino, os que 
ocorrem nas planícies do Pó, do Reno e na 
Ucrânia. As nossas áreas de maior cultura se 
localizam em solos de topografia ondulada como 
em São Paulo: Paraná e Rio Grande do Sul. 
Tais solos, dada a grande exploração que dêles 
se faz, estão perdendo a sua ln tensidade. Isso 
acontece mais acentuadamente nas regiões dos 
solos de terra roxa . 

Considerados êsses fatos, sugeriu a comis
são a divisão dos solos em duas principais ca
tegorias, para efeito da mecanização: 1) os ar
gilosos ou síllco-argilosos, constituídos pelas 
terras roxas, massapês, várzeas, etc. 2) os pro
venientes de arenitos. Essa classificação impli
cará no emprêgo de dois tipos fundamentais 
de tratores: o de esteiras e o de rodas . 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

Comissão de Estudos Históricos 

IV CENTENARIO DE FUNDAÇÃO DA CI
DADE - Em uma de suas últimas reuniões, a 
Comissão de Estudos Históricos da Cidade dis
cutiu assuntos relacionados com as comemora
ções do IV centenárfo de fundação da cidade do 
Rio de Janeiro, a verificar-se em 1956. Na oca
sião várias sugestões foram apresentadas, resol
vendo-se que a Prefeitura tomaria, entre outras, 
a providência de editar uma obra sôbre a his
tória da cidade. Foi igualmente deliberado que 
será restabelecida a circulação da Revista do . 
·Departamento de História e Documentação. 

O historiador Gustavo Barroso propôs, ob
tendo aprovação, a mudança para a frente do 
Museu Histórico, do chafariz colonial existente 
na rua Rlachuelo. 
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Instituições 

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 
BRASILEIRO 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA - Em 
Assembléia Geral realizada a 17 de dezembro 
último, sob a presidência do embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, ·o Instituto Histórico 
e Geográfico Braslleiro elegeu a nona Diretoria 
que regerá os dest inos da Instituição no biênio 
1952-1953. 

De acôrdo com os resultados da votação, fo
ram proclamados para os cargos diretivos, os 
seguintes membros : ministro A. Tavares de 
Lira, 1.0 vice-presidente; ministro Alfredo Va
ladão, 2.0 vice-presidente; historiador Vanderlei 
do Araújo Pinho, 3.0 vice-presidente; Eng. Vlr
gi11o Corrêa Filho, 1. 0 secretário; Dr. Feijó Bl
tencourt, 2.0 secretário; Prof. Pedro Calmon, 
orador oficial ; a lmirante Carlos da Silveira 
Carneiro, tesoureiro . 

Particulares 
As comissões ficaram constituidas da se

guinte maneira : 
História : Henrique Carneiro Leão, Valen

tim Beniclo da Silva, Basil1o de Magalhães, 
Feijó Bltencourt, Herbert Canabarro Relchardt; 
Fundos e Orçamentos: Carvalho Mourão, M.A. 
Teixelr.a de Freitas, Artur C. F . Reis, Cláudio 
Ganns, J . P . Soares de Sousa; Geografia : Ra.ul 
Tavares, Rádler de Aquino, Carlos da Silveira, 
Virgílio Corrêa Fllho, Lucas Bolteux; Arqueo
logia e Etnografia : Alclndo Sodré , Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, Roquete Pinto, José 
Luís Batista, Gustavo Barroso; Bibli ografia: 
Vieira Ferreira, Hélio Viana, Eugênio Vllhena 
de Morais, Afonso Costa , Antônio Jacobina La
combe ; Estatutos: Levl Carneiro, Estêvão Leitão 
de Carvalho, Rodrigo Otâvio Fllho, Pedro Cal
mon , Edmundo da Luz Pinto; Admissão de Só
ci os: Augusto Tava res de Lira, João Batista 
Magalhães, Alfredo Valadão, Manuel Xavier Pe
drosa, Cristóvão Leite de Castro. 

Certames 

III REUNIÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA 
DO SOLO 

NOTíCIA SOBRE A REALIZAÇÃO, EM RE
CIFE, DO IMPORTANTE CERTAME - Con
vocado pela Associação Brasileira de Ciência do 
Solo, realizou-se o ano passado em Recife, sob 
os auspícios dos governos federal e estadual de 
Pernambuco, a III Reunião Brasileira de Ciência 
do Solo. 

A Reunião que contou também com o apolo 
de várias Instituições cientificas, congregou 
grande número de estudiosos e especlallstas de 
todos os pontos do pais . 

Cêrca de trinta importantes teses foram 
apresentadas e examinadas através das comis
sões t écnicas, instituidas em número de sete, 
com as denominações seguintes : Física do Solo, 
Química do Solo, Microbiologia do Solo, Ferti
lidade do Solo, Gênese e Classificação do Solo, 
Aplicação da Ciência do Solo ao Melhoramento 
da Terra, Conservação do Solo . 

o programa da Reunião compreendeu, a lém 
da discu ssão em plenário e exame de t eses nas 
comissões, tra ba lhos de campo, onde foram ob
servadas a s caracteristicas fisiográficas de vá
rias regiões e, em trincheiras representativas de 
seus principais solos, examinados os perfis tí
picos e debatidos in loco os métodos do seu 
estudo . 

Unidades 

BAHIA 

MELHOR APROVEITAMENTO ECONôMICO 
DO TERRITóRIO BAIANO - O govêrno da 
Bahia está Interessado n a execução de um 
plano que assegure maior aproveitamento das 
possibilidades econômicas das terras no âmbito 
daquela unidade federada . Em recente viagem 

CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 
DE ESTATiSTICA 

ELEITO O BRASIL PARA A VICE-PRESI
DÊNCIA DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
ESTATiSTICA - Em Nova Delhl e Calcutá, 
acaba de ser levado a efeito um conjunto de 
importan tes reuniões esta tísticas, n as quais se 
r euniram prestigiosas instituições de âmbito 
internacional, como sejam o Instituto Interna
ciona l de Estatística, a Associação Internacio
n al para Estudo de Renda e Riquezas Nacio
n a is, a Sociedade Internacional de Biometria, 
a União Internacional para Estudos dos Pro
blem as de População, a Sociedade Internacio
n al de Econometria, e órgãos esta tísticos da 
Organ ização das Nações Unidas . 

Por intermédio de especialistas de nomeada, 
fizeram-se representar nessas reuniões numero
sos pa ises, lnclusi ve o Brasll de cuja delegação 
oficial fizeram parte técnicos do Instituto Bra
sllelro de Geografia e Estatística, entre os quais 
o Dr. Rubens Pôrto, o professor Glorglo Mortara, 
e os Srs. João de Mesquita La ra e Sebastião 
Sant'Ana e Silva. Também instituições parti
culares do pais enviaram representantes, sallen
t ando-se entre êstes os da Sociedade Brasileira 
de Estatística . 

Dois fatos Importantíssimos para o nosso 
pa ís temos a assinalar : a sua eleição para a 
vice-presidência do Instituto Internacional de 
Estatistlca, na pessoa do Dr. M. A. Teixeira de 
Freitas, e a resolução que determina tenha sede 
no Brasil o próximo Congresso Internacional de 
Estatística. 

Federadas 
que f êz ao Rio o secretário de Viação, tratou 
do assunto junto aos órgãos técnicos nacionais, 
entendendo-se igu almente, com a Comissão de 
Assistência da Organização das Nações Unidas, 
no sentido da organização de cartas geológicas 
e dos solos do território baiano, pa ra o que se 
realizará um completo levantamento aerofoto
gramétrlco do estado. 
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Secretaria de Viação e Obras Públicas 

Departamento Geográfico 

A NOVA CARTA GEOGRAFICA DO ESTADO 
- O novo mapa do estado do Rlo, cuja publl-

cação se anuncia para breve, apresentarã notã
vel alteração na slstematlzação toponimlca da
quela unidade federativa , pois no mesmo serão 
aproveitados cêrca de 6 000 topõnlmos novos do 
acervo organizado 'pelo Departamento Geog~
flco da Secretaria de Viação e Obras Públicas 
fluminense . Esta carta serã editada na escala 
de 1 :250000 . 

Exterior 
ARGENTINA 

SERVIÇO METEOROLóGICO NACIONAL 

78.0 ANIVERSARIO DE SUA CRIAÇÃO - Trans
correu a 4 de outubro do ano próximo passado 
o septuagésimo-oitavo aniversário de criação do 
Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, 
organismo subordinado P.o Mlnlstérlo de Assun
tos Técnicos da vizinha república. Comemo
rando a efeméride, expressiva solenidade !oi 
levada a efelto n a sede do Ser viço; tendo o 
professor Martin Cappellettl, diretor-geral de 
Investigações Meteorológicas e Instrução reali
zado na ocasião uma conferência, em que his
toriou a vida da instituição e suas atividades . 

LONDRES (Inglaterra) 

LAÇO ANTROPOLÓGICO ENTRE OS ffiN
DUS E OS AFRICANOS - A suposição de que 
houve uma migração da índia pa ra a A!rica em 
época pré-histórica vem de h á multo preocu
pando os antropólogos . Mas, recentemente, dois 
cientistas britânicos - o Dr. Lehmann e miss 
Mary Cutbush - realizando demorados estudos 
e criteriosos tra balhos de labora tório, chegaram 
â conclusão de que existe, de fa to, um laço 
antropológico entre os hindus e os africanos . 
Os resultados das pe3qulsas rea lizadas por aquê
les cientistas pa ra provar a importante tese fo
ram publicados no Bri t ish M edical Journal des
pertando grande lnterêsse nos círculos cientí
ficos de Londres . Segundo a noticia divulgada, 
o Dr. Lehmann e mlss Cutbush, encontraram 
no san gue das tribos aborígines do sul da índia, 
~ma certa célula a té agora somente encontrada 
no san gue de africanos . 

~ :tste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica · 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D .F. 



Leis e Resoluções 

Legislação Federal 

Ementário das leis e decretos publicados durante os meses de 
fevereiro e março de 1951 

Leis 

Lei n.0 564, de 12 de dezembro de 1950 - "Orça 
a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fede
ral para o exercício de 1951". 
"Diãrio Oficial" de 28-2-951. 

Lei n.0 1 329, de 25 de janeiro de 1951 - "Cria a 
carreira de Oficial Administrativo do Quadro 
Suplementar do Ministério da Guerra, e dã 
outras providências". 
"Dlãrlo Oficial" de 26-1-951. 

Lei n.0 1331, de 28 de janeiro de 1951 - "Au
toriza a abertura ao Poder Judlclãrlo de cré
dito especial para pagamento ao Ministro do 
Superior Tribunal Mllltar, Coriolano de 
Araújo Góis Filho". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 332, de 28 de Janeiro de 1951 - "Au
toriza a abertura ao Poder Judlclãrlo do 
crédito especial de Cr$ 1 950 806,40, para o 
fim que especifica". 
"Dlãrio Oficial'' de 1-2-951. 

Lei n.0 1 333, de 28 de janeiro de 1951 - "Con
sidera de utilidade pública a Academia Bra
sileira de Odontologia". 
"Dlãrio Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 334, de 28 de janeiro de 1951 - "Fixa 
os prêmios concedidos pelo Govêmo Fe
deral a particulares e a entidades de di
reito público para a construção de açu
des em cooperação". 
"Dlãrio Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 335, de 28 de Janeiro de 1951 - "Au
toriza a abertura pelo Ministério da Edu
cação e Saúde, do crédito especial de 
Cr$ 600 000,00 para o fim que especlflca". 
"Dlãrio Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 336, de 28 de Janeiro de 1951 - "Au
toriza a abertura, pelo Ministério da Via
ção e Obras Públicas do crédito especial 
de Cr$ 300 000 000,00 para o fim que es
pecifica". 
"Dlãrio Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.º 1 337, de 29 de Janeiro de 1951 - "Cria 
o quadro da Secretaria da Procuradoria Ge
ral do Distrito Federal". 
"Dlãrio Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 339, de 30 de Janeiro de 1951 - "Ele
va padrão de cargos Isolados ou funções 
de extranumerárlos mensalistas, de ABBls
ten tes Jurídicos do serviço Público Fede
ral e dá outras providências". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Lei n.0 ·1 340, de 30 de Janeiro de 1951 - "Dis
põe sõbre o quadro da Secretaria do Tri-

bunal Regional Eleitoral do Estado do Cea
rá". 
"Dlãrio <>flclal" de 1-2-951. 

Lei n.0 1 341, de 30 de janeiro de 1951 - "Lei 
orgânica do Ministério Público da União". 
"Dlãrlo Oficial" de 1-2-951. 

Lei n. 0 · 1 342, de 1 de fevereiro de 1951 - "Dis
põe sôbre o produto do lmpõsto de 10% sõ
bre a importância dos direitos de Importa
ção, criado pelo art. 2. 0 do Decreto n .0 24 343, 
de 5 de junho de 1934, a partir de 1.0 de 
agõsto de 1947, e dã outras providências". 
"Diário Oficial" de 7-2-951. 

Lei n.0 1 343, de 9 de fevereiro de 1951 - "Au
toriza a abertura, pelo Ministério da Agrt-
cul tura, do crédito especial de Cr$ ..... . 
5 000 000,00 para o fim que especifica". 
"Diãrlo Oficial" de 14-2-951. 

Lei n.0 1 344, de 9 de fevereiro de 1951 - "Con
cede Isenção de direitos para Importação 
de aeronaves e materiais para aviação àll 
emprêsas de navegação aérea". 
"Dlãrlo Oficial'' de 14-2-951. 

Lei n.0 1 345, de 9 de fevereiro de 1951 - "Au
toriza a doação à Cooperativa Mista dos 
Agricultores e Criadores de Itaplpoca Li
mitada do terreno que menciona". 
"Diário Oficial" de 14-2,951. 

Lei n.0 1 346, de 9 de fevereiro de 1951 - Con
sidera anistiados os Infra tores das leis elei
torais revogados pela de n.o. 1 164, de 24 
de julho de 1950" . 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Lei n.0 1 347, de 9 de Janeiro de 1951 - "Fl
xa a divisão administrativa e judiciária do 

• Território Federal do Guaporé". 
"Dlãrio Oficial" de 13-2-951. 

Lei n.0 1 348, de 10 de fevereiro de 1951 - "Dis
põe sôbre a revisão dos limites da área 
do polígono das sêcas". 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Lei n.º 1 349, de 10 de fevereiro de 1951 
"Abre os créditos neceBSãrios para a reti
ficação da tabela VII, anexa à Lei n.o 499, . 
de 28 de novembro de 1948, que fixa oe 
vencimentos da magistratura e do Minia
tério Público da União". 
"Dlãrio Oficial" de 14-2-951. 

Lei n.o 1 350, de 10 de fevereiro de 1951 -
"Dispõe sôbre os limites de Idade para a 
reforma compulsória na· Policia ll41lltar do 
Distrito Federal". 
"Dlãrio Oficial" de 14-2-951. 

• 
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Decretos 
Decreto n.º 10 781, de 21 de fevereiro de 1951 

- "Altera a Tabela de Mensalista da. Se
creta.ria Geral de Educação e Cultura, a.pro
va.da pelo Decreto n .o 9 346, de 18 de se
tembro de 1948" . 
"Diário Oficial" 23-2-951. 

Decreto n.0 10 782, de 22 de fevereiro de 1951 
- " Altera o quadro a.prova.do pelo Decre
to número 9 687, de 15 de dezembro de 
1947, e · dá outras providências". 
' 'Diário Oficial" de 23-2-951 . 

Decreto n .0 10 783, de 22 de fevereiro de 1951 
- " Acresce os cargos que menciona. para 
efetivação do pessoal do Teatro Municipal". 
"Diário Oficial" de 23-2-951. 

Decreto n .º 10 790, de 27 de fevereiro de 1951 
- "Concede gratificação de magistério ao 
servidor que menciona" . 
"Diário Oficial" de 28-2-951 . 

Decreto n.º 10 791, de 27 de fevereiro de 1951 
- Concede gratificação de magistério ao 
servidor que menciona ". 
"Diário Oficial" de 28-2-951. 

Decreto n.º 10 792, de 27 de fevereiro de 1951 
- "Concede gratificação de magistério ao 
servidor que menciona" . 
"Diário Oficial" de 28-2-951. 

Decreto n.º 10 793, de 27 de fevereiro de 1951 
- Concede gratificação de magistério ao 
servidor que menciona". 
"Diário Oficial" de 28-2-951. 

Decreto n.º 10 794, de 27 de fevereiro de 1951 
- "Declara de utilidade pública, para o 
fim · de desapropriação, os !móveis necessá
rios à execução do projeto aprovado n.o 
5 453, de 14 de agôsto de 1950". 
"Diário Oficial " de 28-2-951. 

Decreto n .º 28 724, de 9 de outubro de 1950 
- "Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar a doação de um terreno 
situa do no munlclplo de Plul, Estado de 
Minas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 19-2-951. 

Decreto n .º 28 726, de 9 de outubro de 1950 
- "Autoriza a Socieda de Anônima Comér
cio e Indústria Sousa Nochese a pesquisar 
cassiterita e associados no município de 
Pira tini, Est ado do Rio Gra nde do Sul". 
"Diá rio Oficial" de 19-2-951 . o;; 

Decreto n.º 28 728, de 9 de outubro de 1950 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Eletro 
Química Brasileira S . A. a pesquisar mi
nério de manganês no município de Con
ceição do Mato Dentro . Esta do de Minas 
Gerais" . 
"Diário Oficial" de 19-2-951. 

Decreto n .º 28 820, de 1 de novembro de 1950 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Godofre
do Leite Flúsa a pesquisar minérios de 
manganês e associados no município de 
Aquldauana , Estado de Mato Grosso" . 
"Diário Oficial" de ' 19-2-951. 

Decreto n.º 28 821, de 1 de novembro de 1950 
- "Autoriza os cida dãos brasileiros Mo
zart Andrade Ribeiro e Breno Via.na da 

Cost a. a pesquisar mármore, calcário e as
sociados no município de Lavras, Estado 
de Minas Gera.Is" . 
"Diário Oficial" de 19-2-951 . 

Decreto n.0 28 892, de 22 de novembro de 1950 
- "Declara. de utilidade pública uma área 
de terra necessária à Instalação de usina. 
de Siqueira., . Meireles, Junqueira & Cla. e 
a utoriza. a mesma a promover a sua. desa
propriação". 

"Diário Oficial'' de 14-2-951. 

Decreto n.0 28 942, de 7 de dezembro de 1950 
- " Autoriza estrangeiro a adquirir o di
reito de ocupação do terreno de marinha 
que menciona, situa do no Distrito Federal". 
"Diário Oficial" de 3-2-951. 

Decreto n.0 28 978, de 14 de dezembro de 1950 
- "Autoriza Carlos Suassuna de Andrade 
a comprar pedras preciosas" . 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n .0 29 000, de 19 de dezembro de 1950 
- "Autoriza a Companhia Central Brasi
leira de Fôrça Elétrica a ampliar suas Ins
t alações termo-elétricas" . 
"Diário Oficial" de 20-2-951. 

Decreto n.º 29 017, de 22 de dezembro de 1950 
- Autoriza estrangeiro a adquirir o do
mínio útll do terreno de acrescido de ma
rinha (man gue" extinto) que menciona, si
tuado na capital da República" . 
"Diário Oficial" de 27-2-951. 

Decreto n.º 29 019, de 22 de dezembro de 1950 
- "Autoriza estrangeiro a adquirir o do
mínio útll de fração Ideal do terreno de 
m arinha que menciona, situado na ca
pital da República". 
"Diário Oficia l" de 27-2-951. 

Decreto n.º 29 023, de 22 .de dezembro · de 1950 
- " Autoriza estrangeiro a adquirir o do
mínio útll de t erreno de acrescido de ma
rinha (mangue extinto) que menciona, si
tuado n a capital da República ". 
"Diário Oficial" de 27-2-951. 

Decreto n. 0 29 024, de 22 de dezembro de 1950 
- "Autoriza estrangeiro a adquirir o do
mínio útll de t erreno de a crescido de m a 
rinha (mangue extinto) que menciona, si
tuado n a capital da República". 
"Diário Oficial" de 27-2-951. 

Decreto n.º 29 040, de 26 de dezembro de 1950 
- "Autoriza a Companhia Fôrça e Luz 
do Para n á , sociedade a nônima a ampliar 
suas Instalações hidroelétricas". 
"Diário Oficial" de 20-2~951 . 

Decreto n.º 29 088, de 5 de janeiro de 1951 -
"Outorga concessão ao Estado de Minas 
Gerais para Instalar dois transmissores de 
freqüência modulada na cidade de Belo 
Horizonte" . 
"Diário Oficial" de 21-2-951. 

Decreto n.º 29 098, de 8 de janeiro de 1951 -
"Renova o Decreto n. 0 25 514, de 15 de se
tembro de 1948" . 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 
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Decreto n.0 29 100, de 8 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo 
Pessoa de Siqueira Campos Filho a pes
quisar minério de cobre e associados no 
município de Itablrito, Estado de Minas 
Gerais". 
"Diário Oficial" de 27-2-951. 

Decreto n.0 29 128, de 12 de janeiro de 1951 -
"Autoriza Kurt Walter Dreher a .comprar 
pedras preciosas" . (Publicado no Diário 
Oficial - Secção I - de 25 de Janeiro de 
1951) . 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.0 29 141, de 16 de janeiro de 1951 -
"Aprova alteração Introduzida nos estatu
tos da União Brasileira Companhia de Se
guros Gerais" . 
"Diário Oficial" de 21-2-951. 

Decreto n.0 29 142, de 16 de janeiro de 1951 
- " Concede à "Emprêsa de Navegação Hér
cules Limitada" autorização para funcio
nar como emprêsa de navegação de cabota
gem, de acôrdo com o que prescreve o De
creto-Lei n. 0 2 784, de 20 de novembro de 
1940". 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.º 29 148, de 16 de Janeiro de 1951 -
"Retifica o Decreto n.o 27 654, de 29 de 
dezembro de 1949". (Publicado no Diário 
Oficial - Secção I - de 16-1-951 e reti
ficado em 17 e 18 do mesmo mês). 
"Diário Oficial" de 10-2-951. 

Decreto n .o 29 175, de 19 de Janeiro de 1951 
- "Dá a denominação de "Regimento Osó
rio" ao 13.º Regimento de Cavalaria". 
"Diário Oficial" de 3-2-951. 

Decreto n.o 29 177, de 19 de Janeiro de 1951 
- "Outorga concessão à Rádio Rio Prê
to S .A. para estabelecer uma estação ra
dlodlfusora em São José do Rio Prêto, Es
tado de São Paulo" . 
"Diário Oficial" de 10-2-951. 

Decreto n.0 29 180, de 19 de Janeiro de 1951 
- "Concede reconhecimento ao Institu
to de Música da Bahia". 
"Diário Oficial" de 3-2-951. 

Decreto n.º 29 181, de 19 de Janeiro de 1951 
- "Concede autorização para funciona
mento do curso de bacharelado da Facul
dade de Direito de Sergipe". 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.º 29 186, de 24 de Janeiro de 1951 
- "Transfere a sede da 18.• Circunscrição 
de Recrutamento da cidade de Jequlé para 
a cidade de Ilhéus, no Estado da Bahia". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 187, de 24 de Janeiro de 1951 
- "Abre ao Ministério da Guerra, o cré
dito especial de Cr$ 10 103 178,60, para 
ocorrer à despesa que especl!lca". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

DecretQ n.º 29 188, de 24 de Janeiro de 1951 
- "Abre ao Ministério da Guerra, o cré
dito especial de Cr$ 15 590,00, para. ocorrer 
à despesa que especifica". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 190, de 24 de Janeiro de . 1951 
- "Abre ao Tribunal de Contas o crédl-

to especial de Cr$ 2 365,60, para o fim 
que especifica". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n. o 29 194, de 24 de Janeiro de 1951 
- "De'clara revogado o Decreto n .º 20 278, 
de 26 de dezembro de 1945". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 195, de 24 de janeiro de 1951 
-· "Revoga o Decreto n .º 5 403, de 28 de 
março de 1940". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 196, de 24 de Janeiro de 1951 
- " Autoriza estrangeiro a adquirir o di
reito à regulamentação do afloramento , e 
da . ocupação dos terrenos de marinha e 
acrescidos que menciona, situados na ca
pital da República". 
"Diário Oficial" de 2-2-951. 

Decreto n. o 29 198, de 24 de janeiro de 1951 
"Aprova o Regulamento da Ordem do Mé
rito Médico". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 199, de 24 de janeiro de 1951 
- "Altera a lotação do Ministério da Edu
cação e Saúde" . 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n. o 29 201, de 25 de Janeiro de 1951 
- "Prorroga a concessão outorgada à Com
panhia Rádio Internacional do Brasil pa
ra executar os serviços radiotele!Onlcos 
público Internacional e público restrito In
ternacional". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.0 29 211, de 26 de janeiro de 1951 
- Autoriza a Companhia Mineira de Ele
tricidade a construir uma linha de trans~ 
missão entre a cidade de Matias Barbosa e 
o distrito de Simão Pereira, município de 
Matias Barbosa, Estado de Minas Gerais, e 
dá outras providências" . 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.º 29 235, de 27 de Janeiro de 1951 
- "Extingue vaga de Despachante Adua
neiro". 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.º 29 246, de 30 de Janeiro ·de 1951 
- "Retifica o Decreto n .o 27 654, de 29 de 
dezembro de 1949" . (Publicado no Diário 
Oflclal - Secção I - Suplemento de 30 
de Janeiro de 1951 e retificado em 1951). 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.o 29 250, de 30 de Janeiro de 1951 
- "Suprime cargo vago" . 
"Diário Oficial" de 1-2-951. 

Decreto n.º 29 251, de 30 de Janeiro de 1951 
- "Outorga concessão à S.A. Rádio Tu
pã para estabelecer uma estação radiodi
fusora na cidade de São Paulo, capital do 
Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 10-2-951. 

Decreto n. o 29 256, de 9 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza João Marinho a comprar pe
dras preciosas". 
"Diário Oficial" de 12-2-951. 

Decreto n.º 29 257, de 9 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza João Costablle a comprar pe· 
drae preciosas" . ., 
"Diário Oficial" de 12-2-951. 
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Decreto n. 0 29 258, de 9 de fevereiro de 1951 
- "Revoga o Decreto n .• ' 13 102, de 5 de 
agõsto de 1943". 
"Diário Oficial'' de 12-2-951. 

Decreto n. o 29 259, de 12 de fevereiro de 1951 
- "Declara de utllidade pública, para efei
to de desapropriação, a faixa de terreno e 
respectivas benfeitorias neceasárlas à cons
trução da ligação Coatlra - Patos de Mi
nas, no Estado de Minas Geral&". 
"Diário Oficial'' de 14-2-951. 

Decreto n.0 29 260, de 12 de fevereiro de 1951 
· - "Declara de utllidade pública, para de
sapropriação pelo Departamento Nacional 
de Estrada de Ferro faixas de terrenos ne
cessários à construção da variante "Ara
colaba" da linha-tronco da Rêde de Via
ção Cearense". 

Decreto n. o 29 262, de 12 de fevereiro de 1951 
- "Extingue cargos excedentes" . 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n. 0 29 263, de 12 de fevereiro de 1951 
- "Suprime cargos vagoli". 
"Diário Oficial" de 14-2-951. 

Decreto n.0 29 264, de 12 de fevereiro de 1951 
- "Suprime cargos vagos". 
"Diário Oficial" de 14-2-951 . 

Decreto n. 0 29 265, de 15 de fevereiro de 1951 
- "'Autoriza The São Paulo Tramway Llght 
and Power Company, Llmlted, a construir 
uma linha de transmlasão entre São Mi
guel Paulista e MoJI das Cruzes, no Es
tado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 21-2-951. 

Decreto n . o 29 269, de 17 de fevereiro de 1951 
- "Concede à sociedade Navegação Rlo
grandense Ltda . autorização para funcionar 
como emprêsa de navegação de cabotagem, 
de acôrdo com o que prescreve o Decreto
-Lei n .º 2 784, .de 20 de novembro de 1940". 
"Diário Oficial" de 21-2-951. 

Decreto n.0 29 270, de 17 de fevereiro de 1951 
....:... '!Declara contribuintes do IPASE os em
pregados dos serviços articulados do Mi
nistério da Agricultura com os ~vernos es
taduais". 
"Diário Oficial" de 20-2-951. 

Decreto n.o 29 274, de 17 de fevereiro de \951 
- "Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Porangaba a construir uma linha de trans
missão entre os municípios de Pereiras e Po
rangaba, no Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 24-2-951. 

Decreto n. 0 29 285, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Abre, pelo Ministério da Fazenda, o 
crédito especial de Cr$ 4 600,00, para o :fim 
q"lle especifica". 
"Diário Oficial" de 21-2-951. 

Mll:S DE MARÇO 

Decreto n.0 10 747, de 18 de janeiro de 1951 -
"Reconhece como logradouros públicos da 
cidade do Rio de Janeiro, os prolongamen
tos das ruas GuaJará, Tapulará e Acuruí , 
com estas mesmas denominações oficiais 
aprovadas, situados no 10.0 Distrito - Ma
dureira". 
"Diário Oficial" de 8-3-951. 

Decreto n.0 10 8011, de 7 de março de 1951 -
"Altera a Tabela de Diaristas da Secretaria 

Geral · de Viação e Obras aprovada pelo 
Decreto n.o 10 171, de 6 de fevereiro de 
1950". 
"Diário Oficial" de 8-3-951 . 

Decreto n.0 27 681, de 5 de janeiro de 1950 -
"Transfere à Prefeitura Municipal de Ani
cuns a conceasão para o aproveitamento 
progreaslvo de energia hidráulica outorgada 
a Laudellno Batista Xavier pelo Decreto 
n.0 18 963, de 20 de Junho de 1949". 
"Diário Oficial" de 2-3-951. 

Decreto n.0 28 447 , de 31 de julho de 1950 -
"Concede à ~asoclação Comercial Plrajui 
a prerrogativa do artigo 513, alínea "d", da 
Consolidação das Leia do Trabalho" . 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n. 0 28 714, de 6 de outubro de 1950 
- "Autoriza a firma brasileira S. Barre
to & Filhos a lavrar amianto e associados 
no município de Tralpu, Estado de Ala
goas". 
"Diário Oficial" de 12-3-951 . 

Decreto n.0 28 763, de 16 de outubro de 1950 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Manuel 
de Sousa Camargo a pesquisar areia slli
cosa e associados no município de Angra 
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro". 
"Diário Oficial" de 23-3-951. 

Decreto n.º 28 764, de 16 de outubro de 1950 
"Autoriza a Ei'nprêsa de Caullm Limitada 
a pesquisar, caulim e associados no muni
clplo de Mar de Espanha, Estado de Mi
nas Gerais". 
"Diário Oficial" de 29'-3-951 . 

Decreto n.º 28 799, de 27 de outubro de 1950 
- "Cria, no Ministério daa Relações Ex
teriores, a Comissão Nacional de Assistên
cia Técnica". 
"Diário Oficial'' de 9-3-951. 

Decreto n.º 28 830, de ·1 de novembro de 1950 
- "Autoriza estrangeiro a adquirir o do
mínio útil de terreno de marinha que 
menciona, situado em Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro" . 
"Diário Oficial" de 2-3-951. 

Decreto n.o 28 839, de 21 de novembro de 1950 
- "Renova o Decreto n.º 25 344, de 10 de 
agôsto d~ 1948" . 
"Diário Oficial" de 9-3-951 . 

Decreto n.º 28 952, de 9 de dezembro de 1950 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Rage Sa
llba a pesquisar cassiterita e associados 
nos municípios de Plratlnl e Encruzilhada 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial" de 9-3-951. 

Decreto n.º 28 992, de 15 °de dezembro de 1950 
- "Autoriza o cidadão brasileiro ldalino 
Fretta a pesquisar caullm e aasoclados no . .,. 
município de Uruçanga, Estado de Santa 
Catarina". 
"Diário Oficial" de 9-3,951. 

1 

" Decreto n.º 29 009, de 20 de dezembro de 1950 J 
- "Aprova alterações Introduzidas nos es- ~ 

tatutos da Companhia de Seguros Gerais ··1 
Corcovado" . 
"Diário Oficial" de 15-3-951. 
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Decreto n.0 29 029 de 26 de dezembro de 1950 
- "Outorga concessão à Rádio Campos Ge
rais Limitada para estabelecer na cidade 
de Curitiba, Estado do Paraná, uma esta
.ção radlodlfusora de ondas médias" . 
"Diário Oficial'' de 15-3-951. 

Decreto n . 0 29 036, de 26 de liezembro de 1950 
- "Revallda o Decreto n .o 25 301, de 2 de 
agôsto de 1948, que outorgou a José de 
Lima Géo concessão para aproveitamento 
de energia hidráullca do salto Jua tuba, exis
tente no rio Mateus Leme, distrito de Jua
tuba, município de Mateus Leme, Estado 
de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 9-3-951. 

Decreto n .0 29 037, de 26 de dezembro de 1950 
- "Outorga à Usina Açucarelra Ester S . A. 
concessão para o aproveitamento de ener
gia hldráullca da cachoeira do Funil, exis
tente no rio Jaguar! , distrli:o de Cosmópo
lls, Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 5-3-951. 

Decreto n .0 29 050, de 28 de dezembro de 1950 
- "Renova o Decreto n.o 25 274, de 30 de 
julho de 1948" . 
"Diário Oficial" de 9-3-951. 

Decreto n.0 29 099, de 8 de janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Tasso de 
Carvalho . a pesquisar pedras coradas, mica 
e associados no município de Santa Marta 
do Suaçui, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 12-3-951 . 

Decreto n. 0 29 105, de 8 de Janeiro de 1951 
"Autoriza o cidadão brasileiro Samuel Kla
bln a pesquisar caullm e associados no 
município de Araucária, Estado do Paraná". 
"Diário Oficial" de 16-3-951. 

Decreto n .0 29 141, de 16 de janeiro de 1951 -
"Aprova alteração Introduzida nos estatu
tos da União Brasileira, Companhia de Se
guros Gerais". 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n .0 29 155, de 17 de janeiro de 1951 
- "Regulamenta a Lei n .º 1 234, de 14 de 
novembro de 1950" . 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n.0 29 178, de 19 de Janeiro de 1951 
- "Autoriza a Companhia Fôrça e Luz 
de Minas Gerais a construir uma linha de 
transmissão entre os municípios de San
ta Bárbara e Antônio Dias, no Estado de 
Minas Gerais". 
"Diário Oficial'' de 1-3-951. 

Decreto n.0 29 204, de 25 de janeiro de 1951 
- "Prorroga, por 10 anos, a concessão ou
torgada à Rádio Sociedade de Juiz de Fora 
S.A . para estabelecer uma estação radlodl
fusora". 
"Diário Oficial" de 21-3-951. 

Decreto n.º 29 214, de 26 de janeiro de 1951 
- "Retifica o artigo 1.º do Decreto n.º 
28 714, de 6 de outubro de 1950". 
"Diário Oficial" de 16-3-951. 

Decreto n. 29 216, de 26 de Janeiro de 1951 
- "Autoriza a Sociedade de Mineração Bl
guá Limitada a lavrar Jazida de minério 
de manganês, no município de Iguape, Es
tado de São Paulo". 
"Diário ()ficlal" de 16-3-951. 

Decreto n. 0 29 217, de 26 de janeiro de 1951 
· - "Autoriza o cidadão brasileiro Ildeu 

Duarte a lavrar calcário e associados no 
município de Santa Luzia, Estado de Mi
nas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 19-3-951. 

Decreto n.0 29 220, de 26 de janeiro de 1951 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Omar Mo
reira Figueiredo a pesquisar pedras cora
das e crista l de rocha no município de 
Medina, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 2-3-951. 

Decreto n. o 29 225, de 26 de janeiro de· 1951 
. - "Concede à Emprêsa de Mineração Mo

vei Limitada autorização para funcionar 
como emprêsa de mineração". 
"Diário Oficial" de 1-3-951. 

Decreto n. 0 29 227, de 26 de janeiro de 1951 
- "Concede à Produco Sociedade Produ
ção e Comércio de Minérios e Matérias Pri
mas Ltda . , autorização para funcionar co
mo emprêsa de mineração". 
"Diário Oficial" de 16-3-951. 

Decreto n . o 29 229, de 26 de janeiro de 1951 
- "Dispõe sôbre o escoamento da safra 
do trigo nacional, e dá outras providên
ciasº. 
"Diário Oficial" de 20-3-951. 

Decreto n. 29 237, de 29 de Janeiro de 1951 
- "Prorroga a concessão outorgada à Com
panhia Rádio Internacional do Brasil pa
ra executar oe serviços radiotelegráfico 
público Internacional e rádio telegráfico pú
blico restrito internacional". 
"Diário Oficial'' de 21-3-951. 

Decreto n .0 29 240, de 30 de janeiro de 1951 
- "Altera lotação do Ministério da Aero
náutica" . 
"Diário Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n.0 29 249, de 30 de Janeiro de 1951 
- "Torna pública a ratificação por parte 
do Equador·, do Tra tado Interamerlcano de 
Assistência Reciproca, firmado no Rio de 
Janeiro, a 2 de setembr<;> de 1947" . 
"Diário Oficial" de 27-3-951. 

Decreto n. o 29 254, de 30 de janeiro de 1951 
- "Outorga concessão à Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrlmô
nlb Nacional com sede nesta capital, pa
ra estabelecer uma estação de televisão" . 
"Diário Oficial" de 5-3-951. 

Decreto n. o 29 267, de 15 de fevereiro de 1951 
- · "Transfere à Prefeitura Municipal de 
Cunha, Estado de São Paulo, a administra
ção dos serviços de luz e fôrça". 
"Diário Oflclal" de 16-3-951. 

Decreto n.º 29 268, de 16 de fevereiro de 1951 
- "Promulga o Acôrdo <de Cooperação In
telectual entre o Bra811 e Portugal, :firma.
do em Lisboa, a 6 de dezembro de 1948". 
"Diário Oficial" de 1-3-951. 

Decreto n. o 29 282, de 17 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza -<> cidadão brasileiro Paulo 
Brasil Ferreira Veloso a pesquisar argila 
no município de São Paulo, Estado de São 
Paulo". 
"Diário Oficial" de 26-3-951. 

Decreto n. o 29 284, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Aprova aumento de capital de banco 
estrangeiro". 
"Diário Oficial" de 28-3-951. 
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Decreto n.º 29 286, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Juven
tlno Lopes Soares a pesquisar caullm e 
B.880clados no município de Guarará, Es
tado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 26-3-951. 

Decreto n.0 29 287, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza a firma ,Viúva Ludgero Perei
ra Baeta e Ola . Ltda. a pesquisar calcá
rio e associados no munlclplo de Carandaí, 
Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 26-3-951. 

Decreto n .0 29 289, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Leon Ni
colau Nogueira de Borba a lavrar mica e 
associados no município de Governador Va
ladares, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 26-3-951. 

Decreto n.º 29 292, de 19 de fevereiro de 1951 
- "Concede autorização para funcionar co
mo emprêsa de energia elétrica à Compa 
nhia Industrial Paraense S .A. ". 
"Diário Oficial" de 13-3-951. 

Decreto n.0 29 294, de 21 de fevereiro de 1951 
- "Concede reconhecimento ao curso de 
auxiliar de enfermagem da Escola de Au
xiliares de Enfermagem do Hospital Sama
ritano, de São Pa ulo". 
"Diário Oficial" de 1-3-951. 

Decreto n.º 29 295, de 21 de fevereiro de 1951 
"Autoriza o funcionamento dos cursos 

de pintura e escultura da Escola de Músi
ca e Belas Artes do Paraná" . 
"Diário Oficial" de 10-3-951. 

Decreto n .0 29 301, de 22 de fevereiro de 1951 
- "Delimita a área necessária ao abasteci
mento de calcário conchífero à Companhia 
Nacional de Alcalls, nos municípios de 
Cabo Frio, São Pedro d'Aldela e Ararua
ma, Estado do Rio de Janeiro" . 
"Diário Oficial" de 19-3-951. 

de 1951 
Justiça 

que espe-

Decret0> n. 29 303, de 23 de fevereiro 
- "Abre ao Poder Judiciário 
Eleitora l - o crédito especial 
ciflca". 
"Diário Oficial" de 1-3-951. 

Decreto n. 0 29 304, de 23 de fevereiro d~ 1951 
- "Concede à sociedade "Comércio e Na
vegação Borba Ltda." autorização para 
funcionar como emprêsa de navegação de 
cabotagem de acôrdo com o que prescre
ve o Decreto-Lei n.º 2 784, de 20 de no
vembro de 1940" . 
"Diário Oficial" de 16-3-951 . 

Decreto n. o 29 305, de 23 de fevereiro de 1951 
- "Concede à sociedade anônima "Shell-
-Mex Brazll Llmited" autorização para con-
tinuar a funcionar na República" . 
"Diário Oficial" de 15-3-951. 

Decreto n.0 29 306, de 23 de fevereiro de 1951 
- "Concede à firma comercial "Carmona 
Santos" autorização para funcionar como 
emprêsa de navegação de cabotagem, de 
acôrdo com que prescreve o Decreto-Lei 
n.o 2 784, de 20 de novembro de 1940". 
"Diário Oficial" de 7-3-951 . 

Decreto n. o 29 307, de 23 de fevereiro de 1951 
- "Concede à sociedade "Navegação Mar
lopes Limita da " autorização para funcio
nar como emprêsa de navegação de cabo-

t agem, de acôrdo com que prescreve o De
creto-Lei n .º 2 784, de 20 de novembro 
de 1940" . 
"Diário Oficial'' de 7-3-951. 

Decreto n.0 29 313, de 2 de março de 1951 
- "Abre pelo Ministério da Agricultura, o 
crédito especial de Cr$ 63 000,00, para o 
fim que especifica". 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n.º 29 314, de 2 de março de 1951 -
"Altera a lotação de repartições atendidas 
pelos Qua dros Permanente e Suplementar 
do Ministério da Educação e Saúde". 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n.• 29 315, de 2 de março de 1951 -
"Altera a lotação de repartições atendidas 
pelos Quadros Permanente e Suplementar 
do Ministério da Educação e Saúde". 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n .0 29 316, de 2 de março de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceita r a doação de um terreno 
situado na avenida Afonso Pena esquina 
da rua Floriano Peixoto no município de 
Miranda, no Est ado de Ma to Grosso". 
" Diário Oficia l' ' de 15-3-951 . 

Decreto n.0 29 317, de 2 de março de 1951 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domí
nio útil de terreno de acrescido de ma
rinha (ma ngue extinto) que menciona, si
tua do n a capital da República". 
"Diário Oficial" de 17-3-951. 

Decreto n.º 29 321, de 2 de março de 1951 -
"Suspende, temporáriamente, o preenchi
m ento de funções de extranumerárlo men
salista" . 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n.o 29 323, de 5 de março de 1951 -
"Torna públicas ratificações do Acõrdo In
Internacional do Trigo, concluído em 
Washington, a 23 de março de 1949, e ade
são ao m esmo, por pa rte de vários países". 
"Diário Oficial" de 7-3-951. 

Decreto n.º 29 324, de 7 de março de 1951 -
"Altera dispositivo do Regimento da Di
retoria de Engenharia do Ministério da Ae
ronáutica" . 
"Diário Oficial" de 9-3-951 . 

Decreto n.º 29 325, de 7 de março de 1951 -
"Altera a reda ção do artigo 51 do Regula
mento para a Escola Na val". 

"Diário Oficial" de 9-3-951. 

Decreto n.0 29 326, de 7 de março de 1951 -
"Suprime cargo vago" . 
"Diário Oficial" de 9-3-951. 

Decreto n.º 29 336, de 9 de março de 1951 -
"Extingue funções de extranumerários
-mensallstas do Departamento Administra
tivo do Serviço Público e revoga o artigo 
1.0 e parágrafo único do Decreto n. 0 29 114, 
de 9-1-951". 

"Diário Oficial" de 13-3-951 . 

Decreto n.o 29 337, de 9 de março de 1951 -
"Declara de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, faixas de terrenos e res- , 
pectlvas benfeitorias, necessárias ao novo 
traçado da Estrada de Ferro Vitória a MI· 

, nas''. 
"Diário Oficial" de 13-3-951. 
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Decreto n.0 29 338, de 9 de março de 1951 -
"Aprova revisão e complementação de pro
jetos, orçamentos e especificações para 
obras e aquisições destinadas ao apare
lhamento do pôrto de Ilhéus". 
"Diário Oficial'' de 17-3-951. 

Decreto n.0 29 340, de 12 de março de 1951 -
"Retifica o artigo l.º do Decreto n .o 28 921, 
de 30 de novembro de 1950". 
"Diário Oficial" de 14-3-951. 

Decreto n.0 29 341, de 12 de março de 1951 
- "Retifica o artigo l.º do Decreto n.º 
27 944, de 28 de março de 1950". 
"Diário Oficial" de 14-3-951. 

Decreto n. 0 29 342, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza a Viação F érrea do Rio Grande 
do Sul a pesquisar carvão mineral no mu
nicípio do Rio Pardo, Estado do Rio Gran
de do Sul" . 
"Diário Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n .0 29 343, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Válter Mon
taivon do Nascimento a lavrar diamantes e 
associados no munic!pio de Diamantina, 
Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial'' de 24-3-951. 

Decreto n .0 29 344, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Benedito Jo
sé Veloso César a pesquisar calcário no 
município de Goiana, Estado de Pernambu
co". 
"Diário Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n.º 29 345, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Perfécio de 
Castro Conde a pesquisar areia quartzosa 
no munic!pio de São Vicente, Estado de 
São Pa ulo". 
"Diário Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n.0 29 346, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza Foote Minérios Industrializados 
Limitada, a pesquisar berilo e associados 
no município de Galiléia, Estado de Minas 
Gerais" . 
"Dlár1o Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n.º 29 356, de 13 de março de 1951 -
" Abre, a o Tribunal de Contas, o crédito 
especial de Cr$ 555,00, para flm que espe
cifica". 
"Diário Oficial" de 15-3-951. 

Decreto n. o 29 357, de 13 de março de 1951 -
" Autoriza instalação de agência de banco 
estrangeiro". 
" Diário Oficial" de 21-3-951. 

Decreto n. 0 29 359, de 13 de março de 1951 -
"Revoga o Decreto n.º 28 095, e restabelece 
a redação dada pelo Decreto n.o 11 494 ao 
Item b do artigo 2.0 do Decreto n .0 6 222, 
de 4 de setembro de 1940". 
"Diário Oficial" de 15-3-951. 

Decreto n .0 29 361, de 13 de março de 1951 -
"Autoriza a Companhia Itatig, Petróleo, As
falto e Mineração a pesquisar jazidas de 
petróleo e gases naturais - classe X -
nos municípios de Joaquim Távora e Toma
sina, Estado do Paraná". 
"Diário Oficial" de 16-3-951. 

Decreto n.0 29 367, de 19 de março de 1951 -
"Renova o Decreto n.º 25 819 de 10 de no
vembro de 1948". 
"Diário Oficial" de 21-3-951. 

Decreto n .0 29 368, de 19 de março de 1951 -
"Aceita doação de um terreno situado no 
município de Xapecó, no Estado de Santa 
Catarina". 
"Diário Oficial " de 21-3-951. 

Decreto n.• 29 369, de 19 de março de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar a doação do terreno si
tuado no munic!pio de Três Pontas, Esta
do de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 21-3-951. 

Decreto n .0 29 373, de 20 de março de 1951 -
"Altera a redação do artigo 2.0 do Regula
mento para o Conselho do Almirantado, 
aprovado pelo Decreto n .o 22 070, de 10 de 
novembro de 1932" . 
"Diário Oficial de 24-3-951. 

Decreto n .0 29 374, de 20 de março de 1951 -
"Aprova novo orçamento para as obras do 
põrto de Santa Vitória do Palmar ". 
"Diário Oficial" de 24-3-951. 

Decreto n.0 29 376, de 20 de março de 1951 
"Concede autorização para funcionamento 
do curso de ciências contábeis e atuariais 
da Faculdade de Estudos Econômicos do 
Liceu Coração de Jesus, de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 28-3-951. 

Decreto n.• 29 378, de 21 de março de 1951 -
"Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 27 -3-951. 

Decreto n.0 29 379, de 26 de março de 1951 -
"Concede à sociedade anônima "Ford Mo
tor Company, Export, Inc.", autorização pa
ra continuar a funcionar na República". 
"Diário Oficial" de 27-3-951. 

Decreto n .0 29 381, de 26 de março de 1951 -
"Concede à "Emprêsa de Navegação Ada
mastor Ltda . ", autorização para funcionar 
como emprêsa de navegação de cabotagem, 
de acôrdo com o que prescreve o Decreto
-Lei n .0 2 784, de 20 de novembro de 1940". 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 

Decreto n.0 29 384, de 26 de março de 1951 -
"Autoriza o govêrno do Estado de Minas 
Gerais a lavrar apatlta e associados no mu
nicípio de Araxá, no Estado de Minas Ge
rais" . 
"Diário Oficial" de 28-3-951. 

Decreto n .0 29 385, de 26 de março de 1951 -
"Retifica o artigo l.º do Decreto n .0 28 015, 
de 19 de abril de 1950". 
"Diário Oficial" de 28-3-951. 

Decreto n. 29 388, de 26 de março de 1951 -
" Autoriza o cidadão brasileiro José Au
gustin a lavrar argila no município de 
Campo Largo, Estado do Paraná". 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 

Decreto n.0 29 392, de 27 de março de 1951 -
" Autoriza o cidadão braslleiro José Pedro 
de Resende a pesquisar cassiterita e asso
ciados no município de São João d 'El Rei, 
Estado de Minas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 29-3-951 . 

Decreto n.0 29 393, de 27 de março de 1951 -
"Autoriza, o cidadão braslleiro Joaquim Pio 
de Figueiredo a pesquisar diamantes no 
município de Patrocínio do Sapucaí, Es
tado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 
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Decreto n.º 29 394, de 27 de março· de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Cassiano Fi
gueiredo a pesquisar · diamantes no mu
nicípio de Patrocínio do Sapucai, Estado 
d~ São Paulo". 
"Diário O!lcial" ele 29-3-951. 

Decreto n. 0 29. 395, de 27 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Nar
ciso da Silva a pesquisar areia quartzosa 
e associados no municfpio de Tiradentes; 
Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 

Decreto n .0 29 396, de 27 de março de 1951 -
"Dispõe sôbre Isenção de taxas e mensa-

lldades do Colégio Pedro II e outros esta
belecimentos federais de ensino secundá
rio" . 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 

Decreto n.0 29 398, de 27 de março de 1951 - · 
"Autoriza o funcionamento do curso de 
bacharelado ela Faculdade · de Direito da 
Paraíba". 
"Diário Oficial" de 29-3-951. 

Decreto n.0 29 399, de 12 de março de 1951 
"Altera a lotação de . repartições atendida& 
pelos quadros do Ministério da Agricultu
ra" . 
"Diário Oficial" de 14-3-951. 

O Serviço Central de Documentação Geogrâtica do Conselho Nacional de Geografia é· 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrâtico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao· 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Legislação de Interêsse Geográfico 

, 
Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

LEI N.0 1 390, DE 3 DE JULHO DE 1951 
Inclui entre as contravenções penais a prática 

de atos resultantes de preconceitos de 
raça ou de câr · 
O Presidente da RepúbUca : 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei : 
Art . 1.0 - Constitui contravenção penal, 

punida nos têrmos desta Lei, a recusa, por 
parte de estabelecimento comercial ou de en
sino de qualquer natureza, de hospedar, ser
vir, atender ou receber cUente, comprador ou 
aluno, por preconceito de raça ou de côr . 

Parágrafo único - Será considerado agente 
da contravenção o diretor, gerente ou respon
sável pelo estabelecimento . 

Art. 2.0 - Recusar alguém hospedagem 
em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento 
da mesma flnaUdade, por preconceito de raça 
ou de côr. Pena: prisão simples de três meses 
a um ano e multa de Cr. 5 000,00 (cinco ml! 
cruzeiros) a Cr$ 20 000,00 (vinte m!l cruzeiros). 

Art. 3.• - Recusar a venda de mercadorias 
em lojas de qualquer gênero, ou atender a 
cUentes em restaurantes, bares, confeitarias ou 
locais semelhantes, abertos ao púbUco, onde se 
sirvam aumentos, bebidas, refrigerantes e gu
loseimas, por preconceito de raça ou de côr. 
Pena: prisão simples de quinze dias a três 
meses ou multa de CrS 500,00 (quinhentos cru
zeiros) a Cr$ 5 000,00 (cinco m!l cruzeiros) . 

Art. 4.0 - Recusar entrada em estabeleci
mento púbUco, de diversão ou esporte, bem 
como em salões de barbearia ou cabeleireiros 
por preconceitos de raça ou de côr. Pena : 
prisão simples de quinze dias a três meses ou 
multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a 
Cr$ 5 000,00 (cinco m!l cruzeiros). 

Art. 5.0 - Recusar Inscrição de aluno em 
estabelecimento de ensino de qualquer curso 
ou grau, por preconceito de raça ou de côr. 
Pena: prisão simples de três meses a um ano 
ou multa de Cr$ 500,00 (qulnheltos cruzeiros) 
a CrS 5 000,00 (cinco m!l cruzeiros). 

Parágrafo único - Se se tratar de estabe
lecimento oficial de ensino, a pena será a 
perda do cargo para o agente, desde que apu
rada em Inquérito regular . 

Art . 6.0 - Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo do funclonaUsmo público ou 
ao serviço em qualquer ramo das fôrças arma
das, por preconceito de raça ou de côr. Pena: 
perda do cargo, depois de apurada a respon
sab!lldade em inquérito regular, para o !un
clonárlo dirigente da repartição de que de
penda a Inscrição no concurso de hab1!1tação , 
dos candidatos. 

Art. 7.• - Negar emprêgo ou trabalho a 
alguém em autarquia, sociedade de economia 
mista, emprêsa concessionária de serviço pú
bUco ou emprêsa privada, por preconceito de 
raça ou de côr. Pena: prisão simples de três 
meses a um ano e multa de CrS 500,00 (qul-

' 

nhentos cruzeiros) a CrS 5 000,00 (cinco mil 
cruzeiros), !:\º caso de emprêsa privada; perda 
do cargo para o responsável pela recusa, no 
cas.o de autarquia, sociedade de economia mis
ta e emprêsa concessionária de serviço pú bUco. 

Art. 8.0 
- Nos casos de reincidência, havi

dos em estabelecimentos particulares, poderá o 
juiz determinar a pena adicional de suspensão 
do funcionamento, por prazo não superior a 
três meses. 

Art. 9. 0 
- Esta Lei entrará em vigor quinze 

dias após a sua pubUcação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1951; 130.º 
da Independência e 63.0 da República . 

GETÚLIO V ARGAS 
Francisco Negrão de Lima 

"Diário O!lclal" de 10-7-1951 . 

*LEI N.0 l 390, DE 3 DE JULHO DE 1951 
Inclui entre as contravenções a prática de atos 

resultantes de preconceitos de raça ou de 
côr . 

Art. 3.0 
- Recusar a venda de mercadorias 

em lojas de qualquer gênero, ou atender a .cli
entes em restaurantes, bares, confeitarias e lo
cais semelhantes, abertos ao púbUco, onde se 
sirvam aumentos, bebidas, refrigerantes e gu
loseimas, por preconceitos de raça ou de côr. 
Pena: prisão simples de quinze dias a três me-· 
ses ou multa de CrS 500,00 (quinhentos cru
zeiros) a CrS 5 000,00 (cinco m!l cruzeiros) . 

"Diário O!lcial" de 28-9-1951. 

LEI N.0 1 401, DE 31 DE JULHO DE 1951 
Inclui, no curso de Ciências Econômicas, a 

cadeira de História Econômica Geral e do 
Brasil, e desdobra o curso de Ciências Con
tábeis e Atuariais . 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 

- A atual cadeira de História Eco
nômica do curso de Ciências Econômicas, cria
do pelo Decreto-Lei n .0 7 988, de 2 de setem
bro de 1945, passará a denominar-se História 
Econômica Geral e do Bras!l e deverá ser mi
nistrada como disclpUna autônoma. 

Art. 2. 0 - O curso de Ciências Contábeis 
e ·Atuariais, criado pelo Decreto-Lei referido no 
artigo anterior, poderá ser desdobrado, sendo 
os diplomas, respectivamente, de bacharel em 
ciências contábeis e de bacharel em ciências 
atua.riais, atribuídos aos alunos que cursarem 
no mínimo as seguintes dlsclpUnas: 

I - Para o Curso de Ciências Contábeis; 
l - Ciências da Administração. 
2 - Economia Politica. 

( • RepubUcada por ter saido com Incor
reções) . 
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3 - Contabilidade Geral. 
4 - Anállse Matemática. 
5 - Instituições de Direito Públlco . 
6 - Organização e Contabilidade Indus

trial e Agricola . 
7 - Instituições de Direito Clvll e Comer

cial. 
8 - Organização e Contabllldade Bancária. 
9 - Finanças das Emprêsas - Técnica 

Comercial. 
10 - Legislação Tributária .e Fiscal. 
11 - Revisões e Pericia Contábeis. 
12 - Prática de Processo Clvll e Comercial. 
13 - Instituições de Direito Social. 
14 - Contabilidade Públlca. 
15 - Estatlstlca Geral e Apllcada. 

II - Para o Curso de Ciências Atuariais:, 
1 - Ciências da Administração. 
2 - Economia Politlca . · 
3 - Estatística Geral e Apllcada. 
4 - Contabilidade Geral. 
5 - Análise Matemática. 
6 - Estatlstlca Matemática e Demográfica. 
7 - Matemática Financeira. 
8 - Instituições de Direito Público. 
9 - Matemática Atuarial. 

10 - Instituições de Direito Civil e Co
mercial. 

11 - Organização e Contabilidade Bancá
rta. 

12 -Legislação Tributária e Fiscal. 
13 - Organização e Contabilidade de Se

guros. 
Parágrafo único - A aprovação em tôdas . 

as cadeiras do atual currículo dará direito aos 
dois diplomas. 

Art. 3.0 - As atuais disciplinas. de Ciên
cias das Finanças e de Legislação Tributária e 
Fiscal do Curso de Ciências Contábeis e Atua
riais passarão a constituir uma única dlsclpllna 
com denominação de Elementos de Finanças e 
de Legislação Tributária e Fiscal. 

Art. 4. 0 - Os cursos desdobrados pela pre
sente lei poderão ser concluldos em três anos, 
se assim o permitirem as condições didáticas e 
os horários escolares. 

Al1;. 5.0 - Os alunos Já matriculados em 
qualquer das séries do curso de Ciências Con
tábeis e Atuariais terão direito de opção e 
poderão terminar o curso de acôrdo com as 
disposições da presente Lei. 

Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 1951; 130.0 

da Independência e 63.0 da República. 
GETÚLIO VARGAl;I 
E. Sim6es Filho 

"Diário Oficial" de 4-8-1951. 

DECRETO N.0 29 707, DE 26 DE JULHO 
DE 1951 

Dispõe sôbre a realização da Décima Primeira 
Sessão Ordinária dos Conselhos Nacionais 
de Geografia e de Estatística. 
O Presidente da Repúbllca, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 
da Constituição Federal, decreta: 

Art. 1.0 - Fica transferida para 1 de se
tembro do corrente ano a instalação da Décima 
Primeira Sessão Ordinária das Assembléias Ge
rais do Conselho Nacional de Geografia e do • 
Conselho Nacional de Estatlstica, do Instituto 
Brasllelro de · Geografia e Estatística, a qual, 
nos têrmos dos respectivos regimentos, deveria 
verificar-se a 1 de julho. 

Art~ 2.º - O presente decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 26 de julho de 1951; 130.0 

da Independência e 63.º da República. 
GETÚLIO V ARGAS 
Francisco Negrão de Lima 

"Diário Oficial" de 28-6-1951. • 
DECRETO N.0 29 741, DE 11 DE JULHO 

DE 1951 
Institui uma Comissão para promover a cam

panha nacional de aperfeiçoamento de pes
soal de nível superior. ' 
O Presidente da República, no uso das · 

atribuições que lhe confere o art. 37, I, da 
Contituição decreta: 

Art. 1. 0 - Fica Instituída, sob a presidên
cia do Ministro da Educação e Saúde, uma 
Comissão composta de representantes do Mi
nistério da Educação e Saúde, Departamento 
Administrativo do Serviço Público, Fundação 
Getúlio Vargas, Banco do Brasil, Comissão Na
cional de Assistência Técnica, Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos, Conselho Nacional de 
Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca, Confederação Nacional da Indús
tria, Confederação Nacional do Comércio, para 
o fim de promover uma campanha nacional 
de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. 

Art. 2. 0 
- A campanha terá por objetivos: 

a) assegurar a existência de pessoal espe
cializado em quantidade e qualidade suficien
tes para at1mder ás necessidades dos empreen
dimentos públlcos e privados que visam o de
senvolvimento econômico e social do pais; 

b) oferecer aos Indivíduos mais capazes, 
sem recursos próprios, acesso a tôdas as opor- . 
tunidades de aperfeiçoamento. 

Art. 3.0 - Para a consecução dêsses obje
tivos a Comissão deverá: 

a) promover o estudo das necessidades do 
pais em matéria de pessoal especializado, par
ticularmente nos setores onde se verifica es- ' 
cassez de pessoal em número e qualidade; 

b) mobilizar, em cooperação com as ins
tituições públicas e privadas competentes, os 
recursos existentes no pais para oferecer opor
tunidades de treinamento, de modo a suprir 
as deficiências identificadas. nas diferentes 
profissões e grupos profissionais; 

c) promover em coordenação com os ór
gãos existentes o aproveitamento das oportu
nidades de aperfeiçoamento oferecidas pelos 
programas de assistência técnica da Organiza• 
ção das Nações Unidas, de seus organismos es
peciallzados e resultantes de acordos bilaterais · 
f!rmados pelo govêrno brasileiro; 

d) promover, direta ou indiretamente, a 
reallzação dos programas que se · mostrarem in
dispensáveis para satisfazer ás necessidades de 
treinamento que não puderem ser atendidas ' 
na forma das alineas precedentes; ., 

e) coordenar e a uxlliar os programas cor
relatos levados a efeito por órgãos da admi· 
nistração federal, govemos locais e entidades ' 
privadas; 

f) promover a instalação e expansão de1 
centros de aperfeiçoamento e estudos post
graduados. 

A.rt. 4. 0 - Haverá um fundo especial para 
custeio das atividades da campanha, o qual, 
será constituído de: 

a) contribuições de entidades públicas e· 
privadas; 

b) donativos, contribuições e legados de' 
particulares; 

c) contribuições que foram previstas ncJ 
orçamentos da União, dos Estados, dos Muni· 
ciplos e de entidades para-estatais e socieda;.. 
des de economia mista; 
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' d) renda eventual do patrimônio da cam
panha; 

e) renda eventual de serviços da campa
nha. 

Art. 5.0 - As contribuições de entidades 
públicas ou privadas serão utilizadas, no mi
nimo de 50% de seu valor, ·em programas de 
interêsse direto para os ramos de atividades 
das instituições contribuintes. 

Art. 6. 0 - Os programas de aperfeiçoa
mento mantidos pelos governos locais e enti
dades privadas que atenderem aos objetivos 
da campanha serão considerados como inte
grantes do plano nacional de aperfeiçoamento. 

Parágrafo único - Nesta hipótese, êsses 
programas poderão ser auxlllados pela cam
panha, na forma em que ficar determinado e 
segundo os critérios que forem estabelecidos 
pela Comissão instituida no art. 1.0 • 

Art. 7.0 - A Comissão prop.orá ao Presiden
te da Repúbllca, até 31 de dezembro de 1951, 
a forma definitiva que deve ser dada à enti
dade incumbida da execução sistemática e 
regular dos objetivos da campanha. 

Parágrafo único - A Comissão proporá 
Igualmente tôdas as medidas julgadas Indis
pensáveis ao desempenho de suas funções, in
clusive a requisição de servidores públicos civis, 
na forma da legislação em vigor. 

Art. 8.0 - Ó presidente da Comissão bai
xará as instruções necessárias à organização 
e ; execução da campanha. 

Art. 9.0 - Os dirigentes dos órgãos da 
administração pública, das autarquias e socie
dades de economia mista deverão facilitar o 
afastamento dos seus servidores selecionados 
para o programa de aperfeiçoamentos instituí
do neste Decreto . 

Art. · 10 - O Banco do Brasil facllltará 
cambiais para as bôlsas concedidas, e, na 
medida das posslbllldades, a transferência dos 
salários e vencimentos dos beneficiários do 
programa de aperfeiçoamento . 

Art . 11 - Os membros da Comissão não 
perceberão remuneração especial pelos seus 
trabalhos, mas serão considerados como tendo 
prestado relevantes serviços ao pais. 
, Art. 12 - ll:ste Decreto entrará em vigor 
na data da S\la publicação. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1951; 130.0 

da Independência e 63.0 da Repúbllca. 
GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 
Horacio Lafe'r 
Francisco Negrão de Lima 
Danton Coelho 

"Diário Oficial" de 13-7-1951. 

DECRETO N.º 29 831, DE 31 DE JULHO 
DE 1951 

Concede autorização para funcionamento do 
curso de Jornalismo da Faculdade de Filo
sofia da Universidade Católica do Rio Gran
de do Sul. 
O Presidente da República, usando da 

atribuição que lhe confere o artigo 87, item I. 
da Constituição e nos têrmos do art. 23 do 
Decreto-Lei n .0 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: 

· Artigo· único - E' concedida autorização 
para o funcionamento do curso de Jornalismo 
da Faculdade de Filosofia da Universidade ca
tólica do Rio Grande do Sul, com sede na 
capital dêssé Estado . 

Rio de Janeiro, em 31 de julho de 1951; 
130.0 da Independência e 63. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial" de 8-8-1951. 

DECRETO N.o 29 868, DE 10 DE AGOSTO 
DE 1951 

Declara de utilidade pública, para efeito de 
desapropriaçllo, as áreas abrangidas pela 
ligaç/lo ferroviária Pirapora-Formosa . 

O Presidente da Repúbllca, usando da 
a trlbuição que lhe confere o artigo 87, n. 0 I, 
da Constituição, decreta: 

Artigo único ~ De acôrdo com os artigos 
2.0 , 5.0 , alineas h e 1 e 6.0 , do Decreto-Lei nú
mero 3 365, de 21 de junho de 1941, alterado 
pelos de ns. 4-152, de 6 de mar90 de 1942 e 
9 811, de 9 de setembro de 1946, são declarados 

. de ut111dade pública, para fins de desapro
priação, as áreas abrangidas pela ligação fer
roviária Plrapora-Formosa, cujos projeto e or
çamento do seu primeiro trecho foram apro
vados pelo Decreto n .0 29 817, de 27 de julho 
de 1951. 

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1951; 130.0 

da Independência e 63. 0 da Repúbllca. 
GETÚLIO VARGAS 
Alvai;o de Sousa L i ma 

"Diário Oficial' de 13-8-1951. 

DECRETO N.0 29 869, DE 10 DE AGOSTO 
DE 1951 

Declara de utilidade pública, para desapropria
ção pela Estrada de Ferro Central do Bra
sil, a área de terreno necessária d .constru
ção da variante de Farinha Boa, na Linha 
do Centro, no municipio de Santa Luzia, 
Estado de Minas Gerais. 

O Presidente da Repúbllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, n .0 I, da 
Constituição e de acôrdo com os artigos 2.0 , 

3.0 , 5.0 , alíneas h e i e 6.0 , do Decreto-Lei nú
mero 3 364, de 21 de junho de 1941, decreta: 

Art. 1.0 - Fica declarada de utllldade pú
blica, para desapropriação pela Estrada de 
Ferro Central do Brasll, a área de terreno com 
14 561 091 624 metros quadrados, situada entre 
os qullômetros 608 + 328,50 e 604 + 447,50, na 
Linha do Centro, representada na planta que 
com êste baixa, devidamente rubricada, im
presclnd!vel à construção da variante de Fa
rinha Boa, no munlciplo· de Santa Luzia, Es
tado de Minas Gerais. 

Art. 2. 0 - ll:ste Decreto entrará em vigor 
na data da sua publlcaÇão. 

Art. 3. 0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1951; 130.0 

da Independência e 63.0 da República. 
GETÚLIO VARGAS 
Álvaro de Sousa Ltma 

"Diário Oficial' de 13-8-1951. 

A fotografia é um excelente documento geogr:Uico, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias .panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 

' B. G. -9 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

CONSELHO NACIONAL .DE GEOGRAFIA 

Diretório Central 
, 
Integra das Resoluções n. ºª 392 a 398 

Resolução n.0 392, de 6 de novembro de 1951 

Estabelece o serviço de secretaria nos gabinetes do secretário-geral dos diretores 
de Divisão e junto do secretário-assistente e torna extensivás aos funcio
nários para êle designados, as vantagens fixadas pela resolução n.O 386, de 
13 de julho de 1951. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que a resolução n .• 386, de 
13 de julho de 1951, Instit uiu o serviço de 
secretaria do Diret ório Central , definindo-o 
pelo trabalho que realizarão os ser vidores dêle 
Incumbidos e estabelecendo gratificações para 
êstes servidores; • 

Considerando não serem as funções previs
tas na citada resolução peculiares ao Diretó
rio Central e existirem também nos ga binetes 
do secretário-geral , dos diretores de Divisão 
e junto ao secretário-assistente; 

Considerando que da semelhança de de
veres, deve resultar a semelhança de direitos; 

Considerando que além das razões Invoca
das na citada resolução, o serviço dos gabi
netes não pode obedecer rigidamente ao horá 
rio de expediente e obriga o servidor a perma
necer na repartição por tempo Indeterminado, 
que multas vêzes o leva a realizar despesas 
extraordinárias de refeições; 

Considerando que os servidores lotados 
nesses gabinetes são obrigados a representação; 

Considerando que no serviço público fe
deral, tanto nos ministérios como nas autar
quias, são gratificadas as funções de secretaria 
dos gabinetes dos diretores de departamentos e 
divisões; 

Considerando que tem sido norma do Con
selho Nacional de Geografia adotar os padrões 

e critérios ministeriais no que se refere à re
muneração dos servidores, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 
- Fica lnstltulda nos gabinetes do 

secretário-geral, dos diretores de Divisão e 
junto ao secretário-assistente a função de se
cretário definido pelo desempenho das funções 
de secretaria, com a lotação de um servidor. 

Art. 2.0 - A essa função corresponde a 
gratificação mensal de quinhentos cruzeiros 
(CrS 500,00). 

Art . 3.0 - A Secretaria-Geral fará revisão 
da tabela de funções gratificadas, de modo a 
a t ender à despesa assim originada, com as do• 
~ações orçamentárias existentes e apropriadao. 

Art. 4. 0 - A nomeação de servidor do 
Conselho Nacionai de Geografia para o exer
clclo das funções ora estabelecidas será feita 
pelo secretário-geral, mediante proposta dos 
diretores de Divisão, quando para serviço em 
seus ga blnetes. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1951, 
an_!l XVI do Instituto . 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Perei ra, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Djalma 
Poli Coelho, Presidente . 

Resolução n.0 393, de 6 de novembro de 1951 

Torna extensivas ao servidor que desempenhar funções de taquígrafo ·nas 
reuniões do Diretório Central, as vantagens estabelecidas pela resolução 
n.O 386, de 13 de julho de 1951. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que a resolução n .0 386, de 
13 de julho de 1951, estabeleceu vantagens es
peciais para os servidores lotados na secretaria 
do Diretório Central, fundamentando-as no 
vulto e natureza dos trabalhos que realizam; 

Considerando que além dos servidores men
cionados na citada resolução, desempenha, 

também, funções de secretaria, no Diretório 
Central , o servidor designado para taquigrafar 
as reuniões dessa entidade; 

Considerando que a permanência obriga
tória na repartição por tempo maior que a 
duração do expediente diário, exigida pelos 
trabalhos do Diretório, com mais razão se apll- . 
ca a êste servidor; 



RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica estabelecida a gratificação 
de CrS 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) 
por sessão, para o servidor designado para ta
quigrafar as sessões do Diretório Central do 
Conselho Nacional de Geogratla. 

Art. 2.0 - A despesa decorrente da gratltl
cação ora estabelecida correrá por conta da 
verba própria do orçamento do Conselho . 

.111 

Art. 3;0 - A presente resolução entrará em 
vigor na data da sua publicação. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1951, 
ano XVI do Instituto . 

Conferido e numerado:" José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Dfalma 
Poli Coelho, Presidente. 

Resolução n.0 394, de 6 de novembro de 1951 

Transforma em Secção o Setor de Administração Predial da Divisão de Admi
nistração e dá outras providências. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que os setores de Adminis
tração Predial, e de Reparos e Conservação se 
subordinam a Secções diversas, com prejuízo 
da unidade de serviço; 

Considerando que essa unidade de serviço 
é fator preponderante para a boa marcha ad
ministrativa; 

Considerando, ainda, os encargos sempre 
crescentes dêsses setores, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Fica transformado em Secção 

de Administração Predial, da Divisão de Admi
nistração, o Setor de Administração Predial 
desta Divisão; · 

§ 1.0 - A Secção de Administração Predial 
compreende o. Setor de Portaria, e o Setor de 

Reparos e Conservação que, de acôrdo com o 
art . . 5.0 , letra A, allnea V, da resolução número 
367, do Diretório Central, faziam parte, res
pectivamente, do gabinete do diretor da Di
visão de Administração e da Secção do Material 
desta Divisão. 

§ 2.o - As atribuições do Setor de Admi
nistração Predial passam à competência da 
Secção de Administração Predial. 

Art . 2. 0 - A despesa com a execuçllo da 
presente resolução correrá por conta das dota
ções próprias do orçamento em vigor. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1951, 
ano XVI do Instituto . 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Djalma 
Poli Coelho, Presidente. 

Resolução n.0 395, de 6 de novembro de 1951 

Autoriza o secretário-geral do Conselho Nacional de Geografia a contratar com 
organização especializada as tarefas ·de cálculos cartográficos. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que o atraso em que se en
contram os cálculos cartográficos das Divisões 
especializadas do Conselho contltuem sério 
problema técnico e administrativo, 

RESOLVE: 
Artigo único - Fica a Secretaria-Geral 

do Conselho Nacional de Geografia autorizada 
a fazer contrato das tarefas de cálculos carta-

gráficos com organização particular, especiali
zada, decorrendo as respectivas despesas pela 
verba própria do orçamento do Conselho. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1951, 
ano XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Dfalma 
Poli Coelho, Presidente. 

Resolução n.0 396, de 6 de novembro de 1951 

Considera de utilidade para o Conselho Nacional 'de Geografia o compareci
mento do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ao 
Congresso Internacional de Estatística a reunir-se em Nova Delhi e visitas 
a instituições geográficas européias. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando a relevãnc!a da viagem do 
presidente do Instituto Brasileiro de Geogratla 
e Estatística, para participar do Congresso Es
tatístico Internacional a realizar-se na índia 
em dezembro próximo; 

Considerando a · alta signit!cação para o 
Conselho do intercãmbio cultural a ser man
tido naquele Congresso; 

Considerando a oportunidade que o presi
dente do Instituto tení para visitar instituições . 
geográficas ·do continente europeu de interêsse 
dêste Conselho, 

RESOLVE: 
Artigo único - E' concedido para repre

sentação, um auxíl!o de CrS 40 000,00 (quarenta 
mil cruzeiros) ao presidente do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, para sua 
viagem à índia e à Europa, correndo as des• 
pesas pela Verba 4 - Consignação I, 06. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1951, 
ano XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente . Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publlque-se: General Dfa!ma 
Poli Coelho, Presidente. 
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Resolução n.0 397, de 4 de dezembro de 1951 

Autoriza a Secretaria-Geral a realizar, pelo regime de administração, as obras 
previstas na resolução n.0 391, de 25 de agôsto de 1951, do Diretório Central. 

<:> Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que a resolução n.• 391, de 
25 de setembro de 1951, do Diretório Central, 
autorizou a aplicação de um máximo de 
Cr$ 450 000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil 
cruzeiros) na realização das obras destinadas 
à Instalação de unidades de serviço de foto
grafia do Conselho, nos terrenos do Serviço 
Gráfico do I.B .G .E., em Parada de Lucas; 

Considerando que o valor da menor pro· 
posta em concorrência pública promovida para 
êsse fim ultrapassou CrS 700 00,00 (setecentos 
mil cruzeiros), 

RESOLVE: 
~lgo único - Fica a Secretaria-Geral au

torizada a realizar, pelo regime de administra
ção, Inclusive empreitadas, as obras de Insta
lação das unidades de serviço de fotocarto
gra!la do Conselho, a que se refere o artigo 1.0 

da resolução n. 0 391, de 25 de setembro de 
1951, do Diretório Central. 

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 1951, 
ano XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente . Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Djalma 
Poli Coelho, Presidente. 

Resolução n.0 398, de 12 de dezembro de 1951 

Autoriza o secretário-geral do C. N. G. a entrar em entendimentos com o Insti
tuto Pan-Americano de Geografia e História. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições; 

Considerando que o Govêrno Federal ab 
fazer a redução geral nos auxilias e contri
buições, a fim de poder equilibrar o orçamento 
da República, reduziu a dotação orçamentária 
do Conselho, de um quantitativo Igual a 
CrS 1 300 000,00. 

Considerando que em face da resolução 
n .0 242, de 3-6-46, do D .O. do Conselho aceitou 
os encargos da Comissão de Geografia do 
I.P.G.H., arcando com as respectivas despe
sas, enquanto o referido Instituto não puder 
custeá -las parcial ou totalmente . 

Considerando que o presidente do I .P.G.H. 
oficialmente sugeriu fôsse colocado, no Banco 
do Brasil, à disposição do referido Instituto, 
o restante dos fundos reservados à Comissão 
de Geogr'afla no ano corrente; 

Considerando que ainda estão no prelo os 
Anais da I Reunião de Consulta sôbre Geogra
fia, bem assim um número da Revista Geo
gráfica, 

RESOLVE: 

. Artigo único - Fica o secretário-geral do 
Conselho autorizado a entrar em entendimen
tos com a presidência do I.P .G .H., no sentido 
de dividir a verba de CrS ·200 000,00, correspon
dente ao restante dos fundos que estavam re
servados pelo Conselho à Comissão de Geo
grafia no ano corrente, em duas parcelas de 
Cr$ 100 000,00, sendo uma delas posta à dispo
sição do I.P.G.H. no Banco do Brasil e ou
tra destinada ao Conselho Nacional de Geo
grafia para efeito de suportar parte das des
pesas com a publicação dos Anais da I Reunião 
de Consulta sôbre Geografia e da Revista Geo
gráfica do referido Instituto. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1951, 
ano XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário-Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Se
cretário-Geral. Publique-se: General Djalma 
Poli Coelho, Presidente . 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderá pronta e satisfatoriamente. 



Relatórios d e 1 n s t it ui ç õ· e s d e G e o g r-a fia 
e Ciências Afins 

ACRE 

Atividades geográficas desenvolvidas pelo De
partamento de Geografia e Estattstica do 
território federal do Acre - ·Trechos do 
relatório apresentado à XI Assembléia Ge
ral do Conselho Nacional de Geografia, rea
li<:ada em setembro de 1951, pelo delegado 
daquele território: 

"A geografia cientifica, ainda não se en
contra perfeitamente orientada no território, 
como a estatistlca. Por êste motivo, é que 
pouco se tem realizado neste campo de pes
quisa. 

Urge para o futuro a necessidade de uma 
orientação técnica, aflm de que a geografia 
seja considerada como ciência e aproveitados 
os seus ensinamentos, para uma boa admi
nistração . 

Nenhum governador pode deixar em plano 
secundário, os beneméritos trabalhos dos geó
grafos, que têm por missão realizar um In
ventário dos recursos da n a tureza, e mostra r 
a t é que ponto os grupos humanos podem lan
çar mão dessas riquezas sem perigo para os 
seus sucessores . O planejamento de qualquer 
administração só é possível quando se tem 
um conhecimento exato da natureza, Isto é, 
da paisagem . E, sõmente o geógrafo é capaz 
de realizar semelhante tarefa . 

SECÇÃO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA FISIOGRÁFICA 
O trabalho dessa Secção ficou reduzido no 

,decorrer dos anos - 1950 e 1951, a simples co
leta e arquivamento dos dados das observações 
meteorológicas . Funcionam presentemente os 
postos meteorológicos de Rio Branco, Cruzeiro 
do Sul e Sena Madureira . ~stes dados são fi
chados e arquivados na sede e cópias são en
caminhadas ao Serviço de Meteorologia do Mi
nistério da Agricultura. 

Do ponto de vista dos levantamentos topo
grátlcos êstes apenas foram realizados na es
trada Acre-Abunã, num percurso de 84 qui
lômetros . 

Os trabalhos de colonização estão em maior 
desenvolvimento nos munlclplos de Rio Branco 
Xapuri e Braslléia. Nos demais municípios 
êsses trabalhos se acham apenas Iniciados . 

Do ponto de vista geográfico temos ainda 
a salientar a cooperação material e o auxilio 
dados à turma de geógrafos do Conselho Na
cional de Geografia que visitou a cidade de 
Rio Branco no mês de julho do corrente ano . 
Tendo o diretor do Departamento de Geogra
fia e Estatistlca ficado à disposição da refe
rida Comissão durante a sua permanência em 
Rio Branco. O chefe dessa turma era o geó
grafo Lúcio de Castro Soares; chefe da Secção 
Regional Norte do Conselho Nacional de Geo
gratla, acompanhado dos geógrafos: Miguel Al
ves de Lima, Antônio Teixeira Guerra, Alceo 
Magnanini e Roberto Galvão . Realizavam ês
tes técnicos a viagem preparatória para apli
cação do método de reconhecimento aéreo da 
Hlléla Amazônica. 

Durante a permanência da turma na ci
dade de Rio :Branco . toram realizados vários 

estudos referentes à colonização em Rio Bran
co e à geografia urbana da capital do terri
tório. Acha-se pronta no momento uma mo
nografia do Prof. Antônio Teixeira Guerra que 
analisa diferentes aspectos da cidade de Rio 
Branco e os diversos núcleos coloniais do "Se~ 
rlngal Emprêsa". Além dêsse trabalho, que 
o autor denominou de " Aspectos Geogrãflcos de 
Rio Branco" acha-se em preparo uma outra 
monografia da autoria do Prof. Lúcio de Cas
tro Soares sôbre a "Colônia Agrícola Jos€ 
Gulomard dos Santos" . 

1 

ALAGOAS 

Atividades geográficas desenvolvidas pelo Di
retório R egional de Geografia do estado 
de Alagoas - Trechos do relatório apre
sentado à XI Assembléi a Geral do Conse
lho Nacional de Geografia, realizada em 
setembro d e 1951, pelo delegado daquela 
unidade federat iva, Sr. Francisco Xavier 
da Costa : 
SERVIÇOS GEOGRÁFicos DO ESTADO - Não pos

sui Alagoas repartição especializada em ser
viços geográficos. Os trabalhos desta natureza, 
os mais simples, de caráter prático, os encar
gos de execução em escritório e referentes à 
documentação geográfica, são atribuídos à Sec
ção de Estatística Fisiográfica do Departamen
to Estadual de Estatística. Aquela Secção exe
cutou todos os trabalhos de sua competência 
quanto aos assuntos da Situação Flsica, que 
constitui a primeira parte do Esquema Fun
damental do Conselho Nacional de Estatís
tica, relacionado com a Geografia Física do 
estado, bem como Órdenou · e guardou a do
cumentação, - oriunda de outras fontes -
referente a êste aspecto da geografia alagoana. 

Mesmo com os modestos elementos de que 
se achà dotada, poderá a aludida Secção, pos
suir tôda a documentação sôbre o estado, re
ferente à Geografia Física e Humana, que tem 
sido objeto de estudo e publicidade no pais. 
Na pequena biblioteca do Departamento Es
tadual de Estat!stlca e do Instituto Geográtl
co e Histórico do Estado, há livros e outros 
trabalhos de divulgação que, pesquisados, po~ 
derão fornecer abundantes elementos par.i. a 
organização do documentário em aprêço, que 
servirão de base aos serviços de publicidade, 
aos estudos e pesquisas de natureza geográ
fica . Posso, no entanto, afirmar que é pro
pósito da a tual direção do citado Departamen
to realizar o empreendimento referido, isto é, 
organizar em fichas analitlcas, em verbetes 
e prontuários, embora sob modestas condições 
técnicas e materia is, a documentação citada 
acêrca do estado de Alagoas. 

CARTOGRAFIA - Sôbre mapas e plantas é 
grande e constante a procura no Departamen
to Estadual de Estatistlca. Quase tôdas as en
tidades solicitantes são atendidas, embora com 
cópias hellografadas . O mapa atualizado do 
estado, cujas negociações de preparo pela Se
cretaria Geral do Conselho de Geografia -datam 
de setembro de 1948, ainda não pôde ser tm~ 
presso por motl vos financeiros, etc . 
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O novo e atual govêrno do estado, apesar 
de falta de recursos pecuniários_ providenciou 
o reencetamento das atividades adequadas à 
Impressão do mapa em causa. 

LIMiTES COM O ESTADO DE PERNAMBUCO - Em 
face da denúncia do Convênio de Limites entre 
Alagoas e Pernambuco, formulada pela Cons
tituição Alagoana no artigo 19 do Ato das Dis
posições Transitórias, permanece a mesma si-

• tuação anterior ao citado Convênio, firmado 
em 29 de abril de 1946 . 

LIMITES MUNICIPAIS - Há dúvidas ainda 
quanto ao traçado dos limites entre os muni
cípios de Major Isidoro e Sant'Ana do Ipanema, 
de cujo território foi tirado o primeiro, pela 
Lei n .• 1 473, de 17 de setembro de 1949. 

:É coisa de pouca relevância e que será re
solvida dentro em breve, dependendo de recur
sos financeiros pa ra execução do levantamen
to geográfico local" . 

AMAPA 

Atividades geográficas desenvolvidas pelo Ser
viço d e Geografi a e Estatística d o t erritó
rio do Amapá - Trechos do relatório apre
irentado à XI Assembléia Geral do Conse
lho Nacional de Geografia, realizada em 
setembro de 1951, pelo delegado daquela 
unidade federativa, Sr. Raimundo Expedito 
do Amaral: 

"1 - Atividades - A Secção de Geografi a 
do S .G .E., que vem funcionando desde 1948, 
executou, em 1950 e durante o 1.0 semestre 
do ano em curso, uma série de trabalhos de 
sua especialização. 

Além do mapa atu alizado do território 
do Amapá, na escala de 1 : 1 000 000, tem feito 
mapas, com as respectivas cópias h eliográficas, 
de vários trechos de terras que o geólogo da 
Divisão de Produção, senhor Fritz L. Acker
mann, há levantado em zonas diversas. Cogita 
a S.G . de organizar um mapa que abranja 
tõdas as regiões onde repouse a economia re
gional . 

O serviço de campo que h avíamos pro
gramado para 1951, não pôde, ainda, ser execu
tado a contento, quer por falta de tempo, 
quer por carecermos de pessoal especializado 
no assunto, que possa auxiliar o único funcioná
rio existente. Não obstante, nos a rquivos da 
S .G. existem plantas de tôdas as cidades, vi 
las e povoados mais Importantes, devidamente 
atualizados. 

Dispõe, o S.G .E., atualmente, de uma 
apreciável quantidade de material especiali
zado, adquirido no Sul do pais pelo govêrno 
territorial por preço bastante elevado. Entre 
outros, podemos citar os seguintes : 

2 - Material técnico -
1 Máquina fotográfica 
1 T eodolito repetidor original "Wlld", mod. 

T-1, precisão 6", e/prumo ótico e bússola cir
cular. 

1 Anerólde (Altímetro de bôlso "Thom
meus", para altitude até 5 000 metros, leitura 
de 10 metros e estima de 5 metros) . 

1 Ellpsógrafo (p/ curvas e elipses) 
1 Estojo de couro, fixo no tripé do teodo

lito e acessórios . 
1 Mesa para desenho de formato 1 25 x 2,00 

metros, original "Isis Gotha", modêlo Besuslne. 
1 Lâmpada "Isis" completa 
1 Bússola de campo "Keuffel & Esser" n.• 

102 337 . 
1 Nível marca "Kem Aarau" n .• 37 976, ti-

po NK/ 64 e/ tripé, Balizas de ferro. 
1 Guarda sol de campo 
1 Tecnlgrafo, marca "Mavitta", completo. 
Dêste modo, está o S .G.E . e , conseqüen-

temente, a sua Secção de Geografia, perfeita-

mente aparelhada para dar Inicio aos traba
lhos de campo, o que será posslvel talvez não 
multo longe se a r eestruturação do órgão cen
tral regional fôr levada a efeito. Então sur
girá o pessoal de que carecemos e que tornarã 
mais vlá vel a realização dos trabalhos dessa 
natureza. 

3 - Caracterização geográfica - Damos a 
seguir, a lguns elementos que correspondem, 
de acôrdo com os titulos: 

I - A área do território segundo os muni
cípios, Incluídas as águas Interiores. 

II - Pontos extremos dos municípios, con
siderados os quatro pontos cardeais. 

III - A extensão da linha divisória dos 
munlclplos que compõem o território do Ama
pá , com as Guianas Holandesa e Francesa 
Oceano Atlântico e estado do Pará . 

IV - A altimetria, contendo a distribui
ção da área do território por zonas hlpsomé
trlcas, em números absolutos e relativos. 

I - ÁREA SEGUNDO OS MUNICÍPIOS 

ÁREA 
MUNICÍPIOS 

1 Águas 
1 

DO Terrestre TOTAL 
TERRITÓRIO interiores 

Km2 % ----
Marapá ... 32 220 804 33 024 24 
Amapá .. . . . ... 40 ·560 1 211 41 771 30 
Mazag:io ... . .. 42 779 804 43 583 32 
Oiapoque ... ... 18 237 804 19 041 14 
T.F. AMAPÁ . 133 796 3 623 137 419 100 

(l l As :íguas interiores foram. distribuídas arbitrària
mente, fi cando o município de Amapá, pelo maior :1limcro de 
lagos que possa i, co 1~1 I/3 e os outros municípios com áreas 
igu;!is. 

FONTE: "Anuário Estatístico do Brasi l" (Ano IX-In48) 

II - PONTOS EXTREMOS 
Posição geográfica 

MUNICÍPIOS LATITUDE LONGITUDE (W.Gr.) 
DO 

TERRITÓRIO Extremo N Extremo S Extremo E Extremo W 
--------

~faca pá . .... 21°10'00" ()o{)5'00" 49<>52'30" 52055'15" 
Amapá . ..... 3055'28" 0042'45" 49°52'00" 5'.!o08'45" 
Mazagão .. . . 2°23'00" 1°13'30" .51° 15'00" 54°4i'30" 
Oiapoque. 4°25'45" 1°3i'I5" 51°11'35" 53°25'00" 
T. F. AMAPÁ 4°20'45" 1•13'30" 49<>52'00" 54047~30" 

FONTE: Mapa do território do S.G.E., baseado na 
carta fotogramétri ca. da ''Aeronautical Chart -Service". 

III - EXTENS.lí.O DA LINHA DlvISôRIA 
Confrontações e limites 

\ EXTENSÃO DA LINHA DIVISÓRIA 

MUNICÍPIOS Guiana 1 Guianal Oceano 1Estado1 
DO Holan- Fran- Atlân- do TOTAL 

TERRITÓRIO desa cesa tico Pará 

Quilômetros % 

Mucap:í .. - - 90 150 240 10,9 
Mazagão .. 22 175 - 915 1 112 50,7 
Amapá. . ......... - - 370 - 370 16,9 
Oiapoque . .. ..... - 400 70 - 470 ~1.5 

T.F. AMAPÁ ..... 22 575 530 1 065 2192 100,0 

FONTE: Mapa do território, do S.G.E., baseado li& 
carta fotogramétrica da "Aeronautical Chart Service". 
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IV - ALTIMETRIA 
Distribuiçlío da área do território por zonas 

hipsométricas 
Números absolutos e relativos 

ÁREA 

SEGUNDO AS ALTITUDES 
EM METROS 

Até 100 .. .. ... ..... . .. .. . .. ... . . 
De 101 a 200 .............. . . . .. 
De 201 a 300 ..... . .. .. 
De 301 a 600 . .... . ... ..... . . . . . 
Mais de 601 ... .. . .. . . .. . .... . . 

TOTAL ..... ...... . ........ . 

NÚMEROS 

Absolutos 
Km2 

1l0 310 
38 029 
31 603 

7 477 

137 419 

Relativos 
% 

43,89 
27,67 
23,00 
5,44 

100,00 

FONTE: "Anuário Estatístico do Brasil' (Ar.o 1 X- 1948). 

Pelo exposto, as tabelas apresentadas dão 
uma idéia aproximada das principais carac
terísticas geográficas do território federal do 
Amapá. 

A sua situação topográfica é excepcional 
por estar próximo a um grande entreposto co-

mercial que é Belém do Pará, porta aberta por 
onde se escoa o comércio do grande vale ama
zônico. 

Macapá está localizada a poucos metros da 
linha equatorial. 

São, ainda; seus pontos extremos ao norte. 
o cabo Orange; ao sul a embocadura do rio 
Jari no rio Amazonas; a este a ilha Ba!lique, 
do arquipélago do mesmo nome; a oeste a nas
cente principal do rio Jari. ("Os Novos Ter
ritórios Federais", por Marijeso de Alencar 
Benevides) . 

O ,Amapá é o único território continental 
que é banhado pelo mar. 

4 - Observações meteorológicas - Temos 
a apresentar, de acôrdo com os elementos que 
possuimos, os seguintes quadros: 

I - Características das estações 
II - Principais observações da estação de 

Macapá em 1950 

III - Principais observações da estaçll.o da 
base aérea do Amapá em 1950 

IV - Principais observações da estação de 
Macapá até julho de 1951 

V - Principais observações da estaçll.o da 
base aérea do Amapá até Julho de 1951. 

CLIMATOLOGIA 

SERVIÇO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E SEDES MUNICIPAIS 

I - Características das estações 

MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 

Macapá ............ . ... .. .... .. .. . 
Amapá ....... , ....... . .. ... . 
Mazagão ............ .. • •... ..... . . . 
Oiapoque .. ........ . ........ ..... . 

Estações 

Maca pá 
Base Aérea 

Clevelândia 

FONTE: Serviço de Geografia e Estatística do T.F. Amapá. 

COORDENADAS 

Latitude 

0°02,25" s 
2004,10"9N 

3049, N 

Longitude (W.Gr.) 

51°03'13"7 
50o51'41"4 

Altitude da 
Estação (m) 

SERVIÇO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E SEDES MUNICIPAIS 

II - Principais observações 

Macapá - 1950 

TEMPERATURA EM GRAUS 
CENTÍGRADOS VENTOS 

15 
11 

64 

Dias 
chuvosos 
no mês 

Precipitação1----:--------

MESES 

Máxima Mínima Média 
(1) 

total da 
chuva 

(Em mm) Direção 
média 

Velocidade 
alcançada 

(km) 

Máxima Mlnima ------------- ---------------- ----- ---- --------
Janeiro ..... .. • .. ·· ·· ······· ····· · 31.4 22.4 27. 6 12 375.4 N E 28 4 
Fevereiro ..... •....... •.•.... ..... 30.2 22. 2 23. 6 19 581. 6 N E 20 2 
Março .. . ........ .. . ..... . .. ... .. . 30. l 22.0 25.4 25 382.8 N E 18 4 
Abril.. ............... . .. . . . .. .... 29.5 23. 6 25.4 18 220.0 N E 16 5 
Maio ..••..............•. . . ... ... 31.2 22. 7 26. 6 20 382. 7 N E 12 4 
Junho .. ... ... ...... . . . ..... . .... · 30. 6 22 . 7 26. 2 21 392.5 N E 15 4 
Julho ... ... ........ . . . . .. ......... 32.1 22.6 24. 9 10 195.5 N E 18 4 
Agôsto ..................... 32.0 24. 2 25. 7 14 118. 7 N E 15 4 
Setembro ............ . . , . ...... ... 31. 6 24.4 25.2 2 33. 6 N E 22 4 
Outubro .......... . . ., . ... ...... .. 32.0 24. 9 28 . 4 1 58.4 N E 18 6 
Novembro ....... ... . ... . .. .. . .. .. 32.2 24.3 25.8 1 10. 7 N E 22 4 
Dezembro ......................... 31. 7 22. 6 25 . 4 4 107.6 N E 20 4 

NOTA: A velocidade dos ventos é estimada. 
(1) A temperatura média é a mais freqüente observada no decurso do mês. 
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SERVIÇO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E SEDES MUNICIPAIS 

III - Principais observações 

Ama pá - 1950 

TEMPERATURA EM GRAUS 
VENTOS CENTÍGRADOS 

Precipitação 
Dias total da Velocidade 

MESES chuvosos chuva alcançada 
Mãxima Minima Média no mês (Em mm) Direção (km) 

(1) média 
Máxima Minlma 

· - - -- ·---- ------------------------

Janeiro ... ... . . . . 30. 2 22 . 7 26.4 23 

Fevereiro . 30.3 21.S 2r. .o 27 

Março. 
" " .. 30.4 22. 2 26. 3 rn 

Abril. . .. . . 31.4 21. 8 24 . 8 2i 

Maio . .. .. • · · " .. .. 31.5 22.3 25. 3 27 

Junho. .. 31.8 22.0 25. 5 21 

Julho .. ... 32. 6 20.7 25.3 19 

Agôsto .. . . . .. . . . . . . . 32 .0 21.0 26 .6 17 

Setembro . . 32. 9 20 . 7 26.6 -

Outubro .. .. .. . .. 33.3 21.5 26 . 9 1 

Novembro. • · · " ' 33.5 20. 1 26. fi 1 

Dezembro .. .. .. 33. 2 Z1. o 26. 4 17 

(1) A temperatura média é a mai~ freqüente observada no decurso <lo mê8. 
FONTE: Estação da FAR na base aérea do Amapá. 

242 . 4 (. .. ) ( ... ) (. .. ) 

959.2 > > ' 
586 8 > > > 

889.8 > > ' 
4;3 , 4 > ' , 

282 . 8 ' > ' 

15i ' 6 > > ' 

208.8 > ' ' 
- ' ' > 

06 .0 ' > ' 

02 .0 > ' > 

101 . 9 > > ' 

SERVIÇO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E SEDES MUNICIPAIS 

IV - Principai s observações 

Macap á - 1951 

TEMPERATURA EM GRAUS 
CENTÍGRADOS 

Dias Precipitação 
MESES Média das chuvosos total da 

no mês chuva 
Máxima Mínima (Em mm) 

Mãxima Minima 
(1) (2) 

-------- - ------- - -.---- --..- - - -- ----

J aneiro .. " .. . . 31. 8 21. 8 27' 5 25 . 5 12 336.6 

Fevereiro . ... . .. 31.6 22. 6 29. 2 25 .9 3 96 .4 

Março .. ... 31.2 22 .4 26 . 9 25.2 18 2n4.5 

Abril. " ·· · ··· · "' 30.4 22.9 26.7 25.0 17 396.6 

Maio . .... . . 32.0 21. 9 27 .6 25.9 13 166. 1 

Junho . . .. ... . .. .. 33. 1 22. 6 26 .8 25 .9 23 278. 2 

Julho . . 32. 9 20.4 2S.3 26 . 7 19 354 . 2 

NOTA: kvelocidade dos ventos é estimada. 
(1 ) Soma total das máximas, dividida pelos dias do mês cm que foi colhido o fenômeno. 
(2) Soma total das mínimas, dividida pelos dias do mês em que foi colhido o fenômeno. 

VENTOS 

Veloc idade 
alcançada 

Direção (km) 
média 

Mãxlma Minima 

----------
NE 15 2 

NE 10 4 

ENE 28 6 

ENE 12 4 

E 15 4 

ENE 15 6 

E 12 6 

FONTE: Observações colhidas pela Secção de Geografia do Serviço de Geografia e Estatística de Macapá, na estação doe S.A. 
Cruzeiro do Sul Ltda. 
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SERVIÇO DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS LOCALIZADAS NA CAPITAL E SEDES MUNICIPAIS 

V - Principais observações 

Amapá - 1951 

TEMPERATURA EM GRAUS 
VENTOS CENTÍGRADOS 

Dias Preci pilação Velocidade 
MESES Média das chuvosos total da alcançada 

no mês chuva Direção (km) 
Máxima Mínima (Em mm) média 

Máximas Mínimas 
Máxima Minima (1) (2) 

---- ---- - -- - --- ---- - - -- - - - - - -- ----
Janeiro . . . ..... .... 31.8 21.2 29. 7 22.2 15 274. 9 NE-E 40 2 

Fevereiro .. ... ... . ... .. 32 .0 21.0 30. 2 23.0 10 153.2 NE- E 25 2 

Marco .. .. . .. . . . .... 31.6 22.1 29.1 23.4 18 281.7 NE-E 65 2 

Abril.. .. ···· ·· . . . ... . . 31. 5 22 .0 29. l 28.8 22 304.6 NE-E 30 2 

Maio .. . .. ... . . . . . . . 31 . 9 22 .0 29.2 22 . 9 29 156 .8 NE-E 20 2 

J unhe .. ·· ···· ··· .. .. 31.6 21.5 30 . ~ 22 .6 20 163. 6 E-SE 40 2 

J ulho ...... . ... ... ..... 31. 5 21.0 30 . 6 22.0 20 185. 9 E- SE 20 2 

(1) Soma tot<>l das máximas, divididas pelos dias do mês em que foi colhido o fenômeno. 

FONTE: Estação da FAB na base aérea do Amapá. 
NOTA: A estação meteorológica do Oiapoque (Clevelândia), pertencente ao Ministério da Agricultura, não nos fornece; há 

muito tempo, quaisquer dados, em virtude de estarem seus aparelhos, na sua maioria, imprestáveis. 

5 - Serviço topográfico e loteamento. -
A Divisão de Terras e Colonização do Terri
tório Federal do Amapá, repartição onde exer
cemos as nossas atividades, orientou, a partir 
de 1946 até o corrente exercício, os seguintes 
t rabalhos geográficos, que por nós foram exe
cutados: 

Levantamentos topográficos e loteamentos 

1946 1 - Povoado de Pôrto Grande (mar
gem direita do rio Araguarl); 2 - Areas de 
m inérios de cassiterita, situadas no Igarapé dos 
índios (rio Araguarl) para as emprêsas "Mi
neração Apolo S/A" e "Diamante e Tocantins 
Lt da" 1948 1 - Núcleo Colonial Agrícola do 
Mat a pl, nas cabeceiras do rio MatapL 1949 1 
- Vila de Calçoene; 2 - Areas de minérios de 
ouro nos altos rios Calçoene e Cassiporé; 3 -
Ar eas de terrenos de marinha, situada~ no rio 
J arl (Santo Antônio da Cachoeira, Terra Preta 
e Vila do Jarl) . 1950 1 - Cidade de Olapoque, 
sede do município do mesmo nome; 2 - De
marcação da légua patrimonial do município 
do Olapoque; 3 - Vila de Ponta dos índios; 
4 - Vila do Casslporé, à margem do rio Cas
slporé; 5 - Vila Itaubal, à margem do rio Pl
rlrim; 6 - Cidade de Mazag.ão, sede do muni
cípio do mesmo nome; 7 - Levantamento do 
rio Amaparl no trecho entre Pôrto Grande 
a t é as suas ·cabeceiras. 1951 - 1 - Areas de 

minérios de cromo situadas no rio Prêto; 2 
Areas discriminadas para a expansão do po
voado de Pôrto Grande e pôrto para desem
barque do minério de manganês; 3 - Poligo
nal da estrada Mazagão-Mazagão Velho e res
pectl vo loteamento. Todos êsses trabalhos to
pográficos foram efetuados com um teodolito 
repetidor e bússola prismática, além do ma
terial de campo Indispensável, fornecidos pelo 
govêrno terrl torlal. 

6 - Diretório Regional de Geografia e Di
retórios Municipais de Geografia - O decreto 
n .0 96, de 29 de maio de 1949, do govêrno 
territorial, regula rizou, na capital, o Diretório 
Regional de Geografia e, nas sedes do interior, 
os Diretórios Municipais. Presidido aquêle pelo 
secretário geral do território, êstes o são pelos 
respectivos prefeitos . O primeiro tem a se
cretariá-lo o diretor do S .G .E . e os últimos . 
os agentes de Estatística. 

Estudando os dl versos aspectos da geo
grafia do Amapá, o D.R .G. e os DD. MM.G. 
têm-se reunido regularmente, dispondo o Di
retório da capital de um corpo de cinco au
xiliares técnicos, que se vêm desempenhan
do a contento, das missões que lhe estão 
confiadas. São de sua especialidade as se
guintes matérias: Geogra fia Humana, Geogra
fia Física, Geografia Política, Geografia Eco
nômica, e Geografia Astronômica" . 

Use o serviço de inforip.ações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 
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