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Editorial 

Atividades da Secção de Estud~s Geográficos 

A Secção de Estudos Geográficos, a mais antiga do Conselho N acion.al de 
Geografia, dedica-se à pesquisa geográfica, tendo entre outras a atribuição de 
atender a consultas e pedidos de informações de cunho geográ!ico, sempre que 
se faça mister o discernimento do especialista na seleção e crítica dos elemen
tos a fornecer. 

No que se refere à produção científica de caráter geográfico, sua função 
específica, cumpre salientar a série de estudos climáticos, econômicos e de Po
pulação que vem realizando e que contribuirão para os estudos da Geografia 
do Brasil, trabalho . iniciado pela Divisão de Geografia. 

O Setor de Geografia Física tem-se ocupado, até o presente momento, da 
elaboração de mapas climáticos de diferentes estados da União baseados em 
dados do Serviço Meteorológico do Ministério da Agricultura. Na confecção 
dos mapas tem-se utilizado a classificação de Koppen, respeitando-se, no traçado 
das linhas que separam cada tipo de clima, tanto quanto possível, as realidades 
geográficas. 1: preciso salientar, entretanto, que não se trata, pura e simples
ll!ente, da feitura de um mapa, mas cada um dêles é acompanhado de um es
tudo interpretativo que caracteriza as diferentes zonas climáticas de cada 
estado. 

No tocante aos trabalhos de população, o Setor de Geografia Humana tem 
executado mapas de distribuição da população, baseados no recenseamento .. 
de 1940, acompanhados de comentários que mostram os fatôres dessa distri
buição e a maneira como vive a população, evidenciando os recursos de que 
dispõe. Procura-se, dêsse moqo, obter um quadro da distribuição da. população 
do Brasil no seu aspecto quantitativo e ·qualitativo. Completando os estudos 
sôbre a população brasileira, têm sido feitas igualmente algumas análises com
parativas entre os recenseamentos de 1920 e 1950 expressas em mapas e.re
cutados pela Secção de llusttações e Cálculos. 

Com o fito de conhecer os aspectos econômicos do Brasil, o Setor de 
Geografia Econômica vem realizando estudos de produtos isolados, tais como 
trigo, uva, cacau e sal que evidenciam sua importância em uma determinada 

' zona. Entretanto, atuaimente, o sul do Brasil, especialmente o Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul estão sendo objeto de uma série de estudos 
em conjunto, que darão futuramente lugar a uma síntese econômica daquela 
região. 

Em datas anteriores a Secção de Estudos Geográficos contribuiu para os 
estudos relativos à mudança da capital do país, elaborando cartograinas . de 
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produtos representativos da economia local, bem como o clima, densidade de 
população rural e área média das propriedades rurais. Alguns dêsses traba
lhos, em que colaboraram todos os setores da Secção d~ Estudos Geográficos, 
já foram publicados na Revista Brasileira de Geografia, aguardando outros, en
tretanto, a publicação em conjunto que deverá ser feita sôbre aquela região 
do país. 

Prestando colaboração a outras instituições, a Secção de Estudos Geográ
ficos elaborou estudos para a Comissão do V ale do São Francisco em convênio 
com o Conselho, preparando cêrca de vinte e cinco cartogramas, acompanhados 
de textos explicativos que procuram definir geogràficamente aquela importante 

bacia. 

Procuramos dar uma idéia do que é a Secção de Estudos Geográficos, 
pondo em relêvo sobretudo sua contribuição aos estudos da Geografia brasileira, 

que é o que se propõe realizar. 

ELOÍSA DE CARVALHO 
Chefe da Secção de E studos Geográficos 



Transcrições 

Notas Estatísticas sôbre a Produção Agrícola 
e Carestia dos Gêneros Alimentícios 

no Império do Brasil 
SEBASTIÃO FERREIRA SOARES 

rcontinuação i 

-X-

DA GOMA ELÁSTICA 

Continuando nas .minhas demonstrações sôbre o aumento da exportação 
dos principais produtos nacionais, que alimentam o nosso comércio externo, 
hoje me ocuparei com a goma elástica, a qual, segundo a ordem dos valores 
descritos nas estatísticas oficiais, ocupa o quinto lugar. 

Até o ano de 1840 era a goma-elástica um produto que pouco avultava no 
nosso comércio ·externo, e o seu valor médio anual, conforme os mapas de 
exportação, regulava por 200:000$. Só de 1850 em diante começou o comércio 
da goma-elástica a tomar maior desenvolvimento, e tem atingido a tais pro
porções, que atualmente se calcula a sua média exportação anual de 2 000:000$ 
para cima. 

A província do Pará que a par de muitas outras riquezas naturais produz 
a goma-elástica, não encontra competidores no mercado do mundo a êste seu 
produto. 'A árvore de que se extrai a goma-elástica é agreste e muito abundante 
no Pará, e também existe no Maranhão, mas em muito diminuta porção, com
parativamente à das matas daquela província, que é a que realiza a quase 
totalidade desta espécie de exportação do país . 

A goma-elástica só de per ·si constitui atualmente uma fonte de riqueza 
para o comércio do Pará, além de muitas outras espécies de produtos naturais 
em que esta província mais abunda que nenhuma outra do Império. 

A extração da goma-elástica é simples, e de nenhum trabalho depende, 
porquanto reduz-se a picar a árvore que a produz, conhecida geralmente com 
a denominação de seringueira, e a ajuntar o leite que ela distila, do qual se 
preparam logo os sapatQs, ou se vende êsse suco assim mesmo, como matéria 
prima; e em geral as pessoas empregadas nesta indústria são os indígenas. 

A maior parte dos estrangeiros que têm viajado o nosso país e o têm des
crito, permita-se dizê-lo, não têm sido muito fiéis em suas narrações, e isto 
assim sucede ou por mal informados, ou porque encaram todos os objetos sob 
um ponto de vista europeu, não tendo em atenção a nossa infância na carreira 
industrial, e mesmo o estado de pura e simples natureza em que ainda agora se 
conservam os aborígines do Brasil . 

Em geral os europeus, e mesmo alguns nacionais que têm percorrido a 
Europa, pintam o caráter dos aborígines brasileiros como homens nimiamente 
indólentes e inativos; êste êrro . deve ser combatido por quem, despido de pre
conceitos, encara as coisas como elas são em si, e não como deveriam ser no. 
entender dêsses senhores amantes dos gozos e confortos sociais. 

Os homens trabalham na proporção de suas necessidades; isto é, esforçam
se por fruir os gozos e cômodos da vida que vêem outros desfrutar; êste estímulo 

• Tlp . Imp. e Const. de J. Vllleneuve e Comp. Rua do Ouvidor n .º 65 - Rio de Janeiro - 1B60. 
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é que geralmente imprime um movimento constante à sociedade, criando novas 
indústrias e desenvolvendo as artes, bem como aperfeiçoando e polindo as 
ciências. 

As necessidades dos homens estão, pois, na razão direta dos seus desejos, 
e as mais das vêzes na inversa de suas possibilidades, e disso nasce o afã com 
que o homem trabalha e se esforça por adquirir os meios de poder locupletar-se . 

O homem no estado de pura natureza, ou mesmo no comêço da civilização, 
como, por exemplo, o tapuio do Pará, tem desejos muito limitados, e com pouco 
se contenta: sem grande trabalho, e mesmo direi sem afadigar-se, o tapuio 
repleta tôdas as suas vontades, que em última análise se reduzem a possuir uma 
tôsca cabana na margem de um rio, em a qual arme a sua rêde , e nela se estenda 
a par da companheira de sua solidão, sem pensar nos males de hoje e desgostos 
de amanhã. 

A pesca lhe fica à porta, a caça vem pousar-lhe sôbre a árvore que serve de 
teto a sua cabana, e estas dádivas da Suprema Divindade o fazem supor-se 
rei do universo; assim, sem necessidades vive o tapuio com tôda a sua família, 
porque seus desejos são moderados e a par de suas possibilidades . Para que, 
pois, afadigar-se rasgando o seio da terra, e regando-a com o seu suor para 
juntar cabedais de que não carece? Os gozos são relativos, e o caboclo goza 
de paz e sossêgo no centro da abundância: repleta suas aspirações. 

Quando o tapuio deseja vestir novas roupas, e mesmo ofertar algum mimo 
a sua cara metade, êle deixa a cabana, e colhe uma porção de salsa ou baunilha, 
ou fere a seringueira ; e juntando a goma-elástica, a leva à cidade para vender ; 

' o que feito, compra o que pretende, e volta outra vez para o seio amigo de sua 
família , onde desfruta os gozos puros de uma vida placida, à qual jamais pode 
atingir o homem da civilização e do progresso. 

Se fôsse verdade a existência da idade de ouro, ela não poderia ser mais 
feliz que a vida meio selvática de que desfruta o caboclo do Pará. 

O caboclo brasileiro é sóbrio, perseverante e generoso em extremo, bem 
como é um inimigo não desprezível: para vingar um ultraje a sua dignidade 
de homem, êle afronta com coragem e valor inaudito milhares de privações, 
atravessando matas inóspitas e rios caudalosos até encontrar seu inimigo, com 
o qual se bate com ferocidade, e sucumbe ou faz sucumbir seu adversário aos 
golpes de sua clava. 

Um caráter nobre e generoso, como o que com verdadeiros traços acabo de 
descrever, não pode em boa razão ser classificado de nimiamente indolente; 
e antes revela o homem que é capaz de receber a mais depurada civilização, 
contanto que esta lhe vá sendo transmitida com método e gradativamente, e 
não pela fôrça bruta obrigando-o a passar de uma vida pura e inocente para· 
um estado cheio de mil condições, que lhe é inteiramente estranho . 

Leis especiais deviam ser decretadas para a civilização dos indígenas, tendo 
por base a religião, e nomeando-se diretores que soubessem respeitar nos ca
boclos a sua qualidade de homem. Quantos cidadãos úteis teria então o país 
provindos dessa raça errante e infeliz, que, amedrontada dos barbarismos pra
ticados pelos primeiros europeus, ainda hoje nos consideram como seus mais 
cruéis perseguidores ! 

Estas breves considerações que acabo de fazer sôbre os aborígines, e espe
cialmente sôbre os tapuios do Pará, não são ociosas para o propósito de que 
me ocupo, porque tratando eu da produção daquela província, devo dar pelo me
nos uma abreviada idéia do caráter dos homens que se ocupam nas suas in
dústrias, e principalmente da extração da goma-elástica, que em maior parte 
é executada pelos indígenas; porquanto, se gente adestrada no trabalho fôsse 
a incumbida dêste serviço, muito maior porção poderia ser exposta à venda no 
mercado, sendo porém homens que só trabalham quando indispensável lhes 
é suprir alguma necessidade, o seu serviço é pouco, e nada avulta; visto que, 
como disse, não tratam de acumular riquezas como o homem social civilizado, 
porque, como êste, não tem as necessidades criadas pela moderna sociedade. 

Por mais que me tenha esforçado em procurar dados estatísticos sôbre a 
produção do Pará, nada tenho podido coligir, além dos que me fornecem as 
estatísticas oficiais do comércio geral do Brasil, e os relatórios da presidência 
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daquela província, em vista do que não é possível demonstrar-se numericamente 
o progresso do comércio dos produtos da goma-elástica senão de 1859 para cá. 

Percorrendo os Anais Históricos de Berredo, e o Ensino Corográfico de 
Baena, nada encontro sôbre exportações do Pará; somente no último vejo des
crições de produtos naturais e minerais, ·sem precisar quantidades e valores 
de permutações; é porém para admirar-se em Berredo, porque, quando escrevia, 
tinha sob suas vistas os valiosos documentos da companhia do comércio do 
Grão-Pará e Maranhão, mas nada disse sôbre o tráfico de que se ocupava aquela 
importante associação. 

Os nossos antepassados tinham em nenhuma conta a estatística, e de algu
ma forma isso lhes é desculpável porque então ainda não era conhecida como 
ciência a economia política; mas que ainda assim continuemos no presente, é 
inqualificável ! 

Feitas estas breves considerações, que têm por fim principal estabelecer 
bases para as deduções que tenho de fazer, bem como para de alguma forma 
destruir a aridez dos números sôbre que laboro, vou entrar no ponto principal 
de meu propósito, que é demonstrar que os principais gêneros que servem para 
alimentar o nosso comércio de exportação marcham num constante progresso, 
mesmo depois que foi terminado o imoral comércio da escravatura africana. 

Para guardar coerência de sistema, ainda neste capítulo somente tratarei 
da comparação das exportações médias de duas épocas, sendo uma anterior e 
outra posterior à cessação do tráfico, baseando-me nos dados colhidos das es
tatísticas oficiais; reservando-me para no seguinte capítulo desenvolver o meu 
cálculo . 

DEMONSTRAÇAO DAS EXPORTAÇÕES DA GOMA-ELÁSTICA EM BRUTO E 
EM OBRA EFETUADA NOS QüINQüÊNIOS DE 1839 A 1844 E 1852 A 1857, 

COMPARADAS PELOS TÊRMOS MÉDIOS DESTAS DUAS ÉPOCAS, 
POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Época Quantidade Preço Valor 
médio exportado 

Têrmo médio de 1839-1844 26,776 a 7$435 198:520$000 
1852-1857 143,781 a 16$272 2 336: 780$000 

Aumento de produção .. .. . .. . . . 117,005 a 8$837 2 138: 260$000 

Desta demonstração se conclui que no último período, em que já não existia 
o tráfico dos escravos africanos, houve um aumento considerável de produção, 
e mesmo na subida de valor da goma-elástica o que se realizou nas seguintes 
relações. Quanto à quantidade exportada, o aumento se efetuou na razão de 
438,2%; quanto ao preço da arrôba, na de 119,8%; e finalmente quanto ao 
valor total da exportação, na relação de 100 para 1097,9; o que equivale a 
dizer-se que o valor exportado no espaço de doze anos se elevou a quase onze 
vêzes, ou na proporção de 1: 10,79 . 

Parece que uma demonstração desta ordem não é muito fácil de ser con
testada, e nem admite a idéia geral de falta de braços no país . 

XI 

O grande aumento que tem tido a produção e exportação da goma-elástica 
do Pará, nestes últimos anos, demonstra o seu prodigioso progresso na razão 
média anual de 33,7%; mas para melhor se poder apreciar o aumento dêste 
produto, e a fim de ficar provado até à evidência - que a produção do pais 
marcha nas vias do progresso, mesmo depois da cessação do tráfico da escrava
tura africana - vou desenvolver os cálculos que produzi no capítulo anterior. 

Tratando da produção da goma-elástica, estabeleci a comparação entre 
si das médias exportações de duas épocas distantes uma da outra doze anos; 
e porque pode ser atribuído o progresso demonstrado à marcha que tem tido 
o país neste longo período, produzirei uma demonstr'.lção das exportações anuais 
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sucessivas, da qual se reconhece que o progresso que apresentei, conquanto se 
'realizasse numa escala gradativa ascendente, contudo o maior desenvolvimento 
dêste produto se realizou depois da extinção do tráfico. 

Fiz diversas considerações em ordem a provar que muito maior fôra o 
progresso demonstrado da extração da goma-elástica, se êsse serviço fôsse 
feito com mais afinco' e dedicação; porquanto, sendo esta indústria em q.uase 
sua totalidade exercida pelos aborígines, êstes não se afadigam muito nos seus 
trabalhos, visto que não têm ambição alguma de acumular riquezas, cujo uso 
desconhecem; e não por indolentes, como geralmente tem sido propalado por 
viajantes que ligeiramente têm descrito os hábitos e costumes dos aborígines 
do Brasil. 

Sendo o Pará uma das províncias do Império em que há menor número 
de escravos, quase todos os trabalhos da lavoura, e colheita dos produtos na-' 
turais em que mais que nenhuma outra abunda, são desempenhados pelos cabo
clos; · e como êstes só trabalham quando sentem falta de algum objeto que lhes ' 
não pode ser suprido senão pela indústria do homem civilizado, o seu serviço não 
é constante, porém continuamente interrompido; do que resulta que no Pará, 
a indústria e o comércio poderiam ser exercidos em muito maior escala, e 
não estarem sujeitos a estas contingências . 

A maior parte dos produtos do Pará ainda hoje são preparados pela mesma 
forma por que o eram há um século; as artes industriais são em geral desco
nhecidas nos centros daquela vasta e rica província. 

A navegação por vapor, que há pouco mais de cinco anos começou a sulcar 
os gigantes fluviais tributários do Grão-Pará, tem levado uma nova vida àquelas 
fertilíssimas regiões; o comércio e a indústria tendo a seu dispor tão poderoso 
agente, têm feito duplicar as rendas públicas nesse curto espaço de tempo . O 
vapor e a telegrafia elétrica quando reunidos no Brasil, hão de fazer os mesmos 
prodígios que se observam com admiração nos Estados Unidos da América. 

Nos Ensaios Corográficos de Baena, tratando da população do Pará, diz 
êle que, segundo recenseamento feito em .1832, se calculavam os seus habitantes 
em 149,854; os quais dividiu em duas classes, brancos e caboclos, e escravos, a 
saber: 

Livres { Brancos e mestiços ...... . .. . . . . 
Caboclos .... ....... .. . .. . . 

Escravos ..... . .... .. . . ..... .... .... .. . 

Soma .... . . . .. ..... ............. . 

87,126 
32,751 

119,877 almas 
29,977 almas 

149,854 habitantes 

Resulta dêste recenseamento que os livres estavam para os escravos na 
razão de 4: 1, e que os caboclos constituíam mais de 1/3 da população livre do 
Pará. 

Segundo a Geografia de Sousa Brasil, a população do Pará em 1857 se ele
vava a 300 000 habitantes, sendo 268 000 livres e 32 0000 escravos, sendo por
tanto a relação dos livres para os escravos de 8: 1. 

Infelizmente todos os elementos estatísticos sôbre população do Brasil não 
repousam em bases exatas, e são fundados em meros cálculos estimativos, pelo 
que não se pode com certeza tirar ·as conseqüências necessárias de tais prin
cípios . 

Não se pode, porém, negar que a população escrava tende a decrescer no ' 
Brasil, e principalmente nas províncias ao norte de Pernambuco; porquanto, 
além de diversas causas que atuam sôbre a escravidão, desde que cessou o 
imoral tráfico da escravatura em 1851, as províncias do sul principiaram a 
fornecer-se nas do norte dos escravos de que careciam para a sua grande la
voura, sendo que êste comércio era animado pelo excessivo preço por que se 
pagavam os cativos; do que resultou essa forçada emigração dos escravos do 
norte para o sul do Império; mas mesmo assim a exportação dos principais 
produtos daquelas províncias continua na sua marcha de· progresso, como incon
testàvelmente o demonstram os mapas de exportação da estatística oficial. 

' ·-· 
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Sendo como é feito todo o principal trabalho da província do Pará pelos 
indígenas, segue-se que esta é uma das que menos deve ter-se ressentido da 
cessação do tráfico dos africanos; bem como as outras, que, como aquela, poucos 
braços escravos empregam nos seus trabalhos industriais; como, por exemplo, 
o Ceará e o Rio Grande do Norte, onde a maior parte de suas indústrias é 
exercida por gente livre. · 

Feitas estas breves considerações, vou entrar nas demonstrações numéricas, 
a fim de provar as minhas anteriores proposições. 

Ainda baseando-me nos dados que me fornecem as estatísticas oficiais, pro
duzirei uma série de exportações da goma-elástica, partindo do exercício de 
1840-1841, e terminando no de 1857-1858 . Dividirei êste espaço de dezoito anos 
em três períodos sexenais, dos quais os dois primeiros são anteriores, e o último 
posterior à cessação da importação dos escravos africanos, assim procedendo 
com o fim de demonstrar que, depois da terminação daquele imoral comércio, a 
produção de goma elástica tem tido muito maior desenvolvimento, como se 
evidencia dos números que vou produzir . 

Antes de entrar nas apreciações estatísticas, permita-se-me que repita o 
que por mais de uma vez tenho dito: A cessação do tráfico da escravatura ainda 
até o presente não tem influído sôbre a produção dos gêneros mais importantes 
da exportação nacional, e nem tão pouco pode ser judiciosamente apresentada 
como causa principal da carestia dos gêneros alimentícios; porquanto, êste 
flagelo provém de outras fontes que brevemente terei ,de sondar, visto que só 
de mais de três produtos do país tenho de ocupar-me, antes de entrar no 
desenvolvimento das proposições que tenho emitido neste modesto escrito, que, 
se bem não trate de cousas novas, contém verdades de subido valor para quem 
quer estudar a marcha da produção nacional . 

DEMONSTRAÇAO DA EXPORTAÇAO DA GOMA ELÁSTICA EM BRUTO E EM 
OBRA NOS EXERCíCIOS DE 1840-1841, 1857-1858, DIVIDIDOS EM TR~ 

SEXÊNIOS, SENDO DOIS ANTERIORES E UM POSTERIOR A CESSAÇAO 
DO TRÁFICO, POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

1.º sexênio de 

2.0 sexênio de 

Antes da cessação do tráfico 

Exercício 

r 
1840-1841 
1841-1842 
1842- 1843 

l 1843-1844 
1844-1845 
1845-1846 

Média 

Exercício 

I 
1846-1847 
1847-1848 
1848-1849 

l 1849-1850 
1850- 1851 
1851-1852 

Média .. . ... . . 

Quantidade 
de arrôbas 

25,344 
35,986 
19,805 
24,320 
24,988 
26,833 

26,212 

Quantidade 
de arrpbas 

35,469 
48,701 
51,547 
59,878 
94,928 

107,007 

. 66 266 

Valores 

198 :200$000 
296:200$000 
104 :300$000 
136 : 100$000 
149:600$000 
153:700$000 

173:060$000 

Valores 

178 :000$000 
220 :900$000 
257:400$000 
375:000$000 

1 946: 600$000 
861:600$000 

489:910$000 
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Depois da cessação do tráfico 

Exercício Quantidade Valores 
de arrôbas 

J 
1852-1853 . .. . ..... 109,619 1 407 : 800$000 
1853-1854 . .. .. . . . . 157,420 3 571: 300$000 

3.0 sexênio de 1854-1855 ......... 195,285 2 830 : 500$000 

l 1855-1856 ...... . .. 144,677 2 278: 100$000 
1856-1857 ...... .. . 111,908 1 596: 200$000 
1857-1858 . . ... .. . . 109,344 1 243: 300$000 

Média . . . . . . . . 138 042 2 154 : 530$000 

Procedendo-se à comparação entre . os têrmos médios das exportações 
sexenais, obtêm-se os resultados que passo a demonstrar. 

COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS EXPORTAÇÕES SEXENAIS POR SUAS 
QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Pelas quantidades 

O 2.0 mais que o 1.º 
O 3.0 mais que o 2.0 

O 3.0 mais que o 1.0 

Por valores oficiais 

O 2.0 mais que o 1.º 
O 3.0 mais que o 2.0 

O 3.0 mais que o 1.0 

40,054 (al 
71,776 (a) 

11 ,830 (aJ 

316:850$000 
1 664: 620$000 

1 981 :470$000 

Resulta destas comparações conhecer-se que não só houve um grande au
mento de produção, como grande acréscimo de valores exportados, os quais se 
efetuaram nas seguintes razões: 

O 2.0 sexênio produziu mais que o 1.0 , em relação à quantidade, na razão 
de 154%; e em relação aos valores, na de 180,5% . · . 

O 3.0 sexênio produziu mais que o 2.0 , quanto à quantidade, na razão de 
108,7%; e quanto a valores, na de 340,4%. 

E, finalmente, que o 3.0 teve um excesso de produção e de valores sôbre o 
1.0 sexênio nas relações seguintes: quanto à quantidade, na razão de 430,1 % ; .e 
quanto a valores, na de 1,203,1 %, o que traduzido em vulgar quer dizer que a 
produção aumentou 4 vêzes e 1/3, e o valor 11 vêzes 1/2 . 

XII 

DA ERVA-MATE 

Agora vou ocupar-me do fabrico e exportação da erva-mate, cuja indústria 
é especial das províncias do Paraná e Rio Grande do Sul, com a qual fazem elas 
um importantíssimo comércio de exportação para os estados do Rio da Prata 
e outras Repúblicas do Sul da América. 

Ainda em 1839 a erva-mate figurava nos quadros das exportações dos pro
dutos nacionais com o valor anual de 250: 000$000 e atualmente esta indústria 
tem tomado tal desenvolvimento que a sua exportação média se computa em 
1450:000$000 por ano, havendo quase sextuplicado no espaço de vinte anos, e 

·.se tornado o principal ramo do comércio de exportação da província do Paraná. 
A árvore de cujas fôlhas se fabrica o mate é silvestre, e nenhum trabalho 

com ela despendem os que se ocupam désta indústria; sendo aborígine do sul 
do Império, vegeta espontâneamente nas matas do Paraná e Rio Grande; contudo 
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já houve muito maior quantidade desta árvore em outros tempos, e sensivelmente 
se vai reconhecendo a sua diminuição, e de todo terá de desaparecer se em 
tempo não tratar-se do seu plantio, e mesmo da conservação das que existem 
nas selvas. 

E' difícil de acreditar-se, porém é uma verdade incontestável, que uma 
árvore que oferece espontâneamente os seus produtos para uma indústria tão . 
importante, como seja a da fabricação do mate, tenha sido e continue a ser 
destruída por aquêles mesmos que dela tiram os meios de sua subsistência, e 
talvez os capitais que acumulam; isto porque em geral não se olha senão para 
o dia de hoje, e porque o porvir é de Deus. · 

O processo empregado na fabricação do mate é o mais simples possível, 
porquanto se reduz a em certa época do ano decotar a árvore de seus mais 
tênues e viçosos ramos, e depois depositá-los em jiraus, por baixo dos quais 
fazem acender um fogo lento, de forma que o calor vá gradativamente torrando 
as fôlhas e as pequenas hastes sem queimá-las; concluindo êste primeiro pro
cesso da torrefação, são lançados êsses galhos em toscos pilões onde se reduzem 
a pó, feito o que trata-se do ensacamento; e nisto consiste tôda a preparação 
dêste produto . 

Na província do Paraná também se prepara uma outra espécie de mate 
sómente das fôlhas da árvore, as quais depois de torradas são reduzidas a pó: 
êste mate assim preparado se destina a ser tomado de infusão como o chá 
comum; mas esta qualidade especial só tem aceitação entre os apreciadores 
dos estados do Sul da América, que são os principais consumidores dêste pro
duto, e o tomam em pequenas cabacinhas, por meio de uma bomba apropriada. 

É pois bem simples o preparo e fabrico do mate, e de certo pode ser muito 
melhorado, do que resultaria maior valor para esta indústria; porquanto, é 
evidente que o sistema empregado na sua torrefação não é o mais conveniente, 
visto que a fumaça proveniente das matérias que alimentam o fogo colocado 
por baixo dos jiraus comunica ao mate um gôsto e cheiro desagradável, que só 
com o decurso do tempo vem a perder, e isto se evitaria submetendo a torrefação 
da erva a outro processo mais melhorado; como, por exemplo, usando de fornos 
apropriados, ou mesmo de cilindros com . as necessárias dimensões, porém à 
semelhança dos que se empregam para torrar café . 

Disse que se se não tomar em tempo as necessárias providências, a árvore 
do mate terá de desaparecer,. e isto porque observo que em algumas localidades 
da província do Rio Grande do Sul, onde abundava esta árvore, hoje é ela 
muito rara; ocasionando essa decadência a forma pouco metódica por que 
procedem os fabricantes na decotação dos galhos para o preparo dêste produto; 
porquanto, em vez de procurarem não destruir a árvore, o contrário fazem des
pindo-a de tôdas as suas fôlhas, e cortando ou esgaçando os galhos finos e 
grossos indistintamente, de sorte que vai ela perdendo anualmente a sua fôrça 
vegetativa, terminando a final por secar e morrer. 

Consta-me que na província do Paraná o mesmo sucede em referência à 
maneira por que se procede à decotação do mate, pelo que também nesta pro
víncia vai aquela árvore diminuindo; e enquanto é tempo convém tomar pro
vidências em ordem não só a proibir a sua total destruição, como mesmo a 
determinar a sua cultura, visto que se assim não proceder-se essa principal 
indústria definhará, e com ela a fonte mais importante do comércio de exporta
ção daquela província . 

Os padres da Companhia de Jesus, que bem sabiam calcular e acautelar 
os seus interêsses, reconhecendo o grande valor comercial da erva-mate, fizeram 
nas suas missões do Uruguai grandes plantações desta árvore, e dela fabricavam 
avultadas porções de mate, do qual faziam um importante comércio, forne
cendo aos estados do Prata, então províncias espanholas . 

Ainda existem em não pequena parte esses ervais, dos quais se prepara o 
melhor mate que produz a província do Rio Grande do Sul, e que é conhecido 
no mercado pelo nome de erva-missioneira. 

Alguns fazendeiros industriosos daquela províp.cia, a exemplo do que em 
outras épocas fizeram os jesuítas, têm mandado cultivar o mate em suas fa
zendas; e disso sem dúvida há de resultar-lhes um bom interêsse. A cultura 
desta árvore não depende de muito cuidado, porque é aborígine do sul do Brasil, 
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e por essa razão se propaga com facilidade ; e do que se segue que sem grande 
trabalho se pode formar vastos ervais. 

Tem-se observado que o mate cultivado desenvolve maior vegetação, e tor
na-se uma árvore muito mais frondosa do que a selvática, bem como se melhora 
na .sua espécie; conseguintemente fornece um lucro superabundante ao trabalho 
empregado. 

Duas são as espécies de mate, uma que se chama erva mansa, e outra erva 
caúna; a primeira é mais apreciada, e tem por isso muito maior procura no 
mercado; e a segunda pouco aprêço lhe àão por causa do seu excessivo amarga : 
esta mesma espécie sendo cultivada perde em grande parte um sabor acre 
que tem, e se torna suportável ao paladar, portanto, ainda por mais razão será 
de conveniência a sua cultura . 

Aos legisladores provinciais é que mais cumpre velar sôbre indústrias de 
suas províncias, formulando leis adequadas às necessidades e interêsses de seus 
coprovincianos, e mesmo as câmaras municipais, por meio de posturas, deveriam 
vedar a destruição de tais árvores , e recomendar a sua cultura, pois, melhor 
que ninguém, devem conhecer as conveniências de seus municípios . 

Nos estados do Prata e nas outras Repúblicas do sul da América o mate é 
o chá cotidiano, e mesmo direi de todo o momento, porquanto não existe um 
só habitante daquelas regiões, por mais pobre que seja, que não faça um conti
nuado uso do mate; é como uma espécie de vício o tomar-se mate com açúcar, 
e mesmo sem êle, chamam a esta última forma de usá-lo mate chimarrão . 

O consumo dêste produto é imenso, porque é hoje uma necessidade para 
os habitantes daqueles estados, como é para nós o chá e o café, e felizmente 
nós não temos competidores nos seus mercados além do Paraguai; portanto, 
cumpre não desprezar uma indústria tão importante e lucrativa, qual é a fa
bricação do mate . 

Tendo assim dado uma abreviada notícia da fabricação dêste produto na
cional, passarei a tratar do seu comércio de exportação, antes e depois da cessação 
do tráfico dos africanos, a fim de poder provar que, mesmo a despeito da 
maneira por que tem sido tratada a árvore do mate , esta indústria marcha 
nas vias do progresso, tendo muito aumentada a sua exportação nestes últimos 
anos. 

Recorrendo às estatísticas oficiais, se reconhecerá que a exportação do 
mate no qüinqüênio decorrido de 1839 a 1844 foi muito menor que a realizada 
no qüinqüênio de 1852 a 1857 ; e porque sôbre estas duas épocas se têm baseado 
tôdas as minhas comparações estatísticas, por coerência de princípio ainda delas 
me servirei para em seguida desenvolver por exercícios sucessivos a exportação 
dêste importante ramo do nosso comércio de exportação, e desta forma poder 
melhor provar a minha tese, a qual é que - até o presente o país não se ressente 
de falta de braços que se possam ocupar da indústria agrícola: eis a prova . 

DEMONSTRAÇAO DA ERVA-MATE EXPORTADA NO QüINQüÊNIO DE 1839 
A 1844 E NO DE 1852 A 1857, COMPARADA POR SEUS Tll:RMOS MÉDIOS EM 

QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Época Quantidade Preca Valor 
médio exportado 

Têrmo médio 1839-1844 . . . .. . . . . . . 168,891 a 1$682 284:078$000 
1852-1857 .. .. . ... ... 299,379 a 4$460 1 335 : 684$000 

Aumento . . . .. .. . . .... .. ... . . . .... . . 130,488 a 2$778 1 051 : 606$000 

Resulta desta demonstração conhecer-se, que o fabrico e exportação dêste 
produto da indústria nacional teve um progresso admirável no espaço de tempo 
demonstrado; porquanto, aumentou em relação à quantidade exportada na ra
zão de 77,7 por cento; quanto ào preço da arrôba, experimentou uma alça na 
razão 165,1 por cento, e finalmente, em referência ao valor exportado se elevou 
na razão de 370,2 por cento. 
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Em vista de um tão lisongeiro progresso, como propalar-se na opm1ao pú
blica que tudo definha no Brasil por falta de braços, e que a cessação do trá
fico dos africanos foi uma calamidade para o país ? ! . . . 

Não se atribua porém a que êste crescimento de produção é devido à dis
tância das duas épocas que acabei de comparar, porque a observação da marcha 
sucessiva das exportações por exercícios vem mais firmar a minha tese ·de 
que a produção de todos os gêneros que alimentam o nosso comércio de expor
tação tem muito aumentado depois da cessação do comércio da escravatura. 

Como tenho por costume não avançar uma só proposição sem produzir as 
provas numéricas, aí se seguem elas : 

DEMONSTRAÇÃO DA ERVA-MATE EXPORTADA NOS EXERCÍCIOS DE 1840-
-1841 ATÉ 1857-1858, DIVIDIDA EM TRÊS PERÍODOS SEXENAIS, DOS QUAIS 
OS DOIS PRIMEIROS ANTERIORES E ·o ÚLTIMO POSTERIOR A CESSAÇÃO 

DO TRÁFICO, COMPARADOS POR SEUS TÊRMOS MÉDIOS 
EM QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Antes da cessacão 
do tráfico , 

Depois da 
do háfico 

extinção 

Exercício 

1840-1841 ... . .. .. . .. .. . . . . . .. 
1841-1842 . ... .. .. .. ... . . ..... 
1842-1843 .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. 
llÍ43-1844 .... . . . . . . .... .. .... 
1844-1845 .. . . ..... . . . .... .. . . 
1845-1846 ....... .... ... . . .. 

Média ..... . .. . . . . . .. .. .. 

Exercício 

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

. . . ... . .. . . . . .... . . . , 

Média . .... ..... . . . .. : .. . 

Exercício 

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

Média .... .. . . ... . . . . ... . 

Quantidade 

181,365 
161,475 
168,651 
161,404 
202,022 
173,853 

174,795 

Quantidade 

204,009 
311,238 
381,251 
380,808 
347,099 
497,929 

353,722 

Quantidade 

322,582 
472,683 
406,682 
465,421 
517,728 
404,271 

431,561 

Valor 
exportado 

289 500$000 
272 700$000 
313 900$000 
317 600$000 
381400$000 
362 300$000 

322 900$000 

Valor 
exportado 

379:600$000 
590:200$000 
719:400$000 
651 : 100$000 
570 :700$000 
890$900$000 

633:650$000 

Valor 
exportado 

554 :300$000 
851:900$000 
857 :200$000 

1 785: 500$000 . 
2 637: 700$000 
2 071 : 100$000 

1 458: 780$000 

Procedendo-se à comparação das exportações médias dos três sexênios se 
chega à seguinte conclusão : 

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

O 3.0 mais que o l.º 

178,927 (a) e em valor mais 310 :750$000 
77,839 (a) e em valor mais 825 : 130$000 

256,766 (a) e em valor mais 1135:880$000 
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Conseguintemente o progresso da produção e exportação da erva-mate se 
realizou nas seguintes razões: 

Do 2.º sôbre o l.º sexênio, quanto à quantidade, na razão de 102,5%; e em 
referência ao valor na de 96,2% . 

Do 3.º sôbre o 2.0 sexênio, quanto à quantidade, na razão de 22,5%; e em 
relação ao valor, na de 130,2 % . 

E, finalmente, do 3.º sôbre o l.º sexênio, quanto à quantidade, na razão 
de 124,85%; e em referência ao valor, na de 226,4%. 

Tenho pois concludentemente demonstrado que a erva-mate também segue 
na sua marcha constante de progresso, assim acompanhando os outros pro
dutos nacionais de que tenho tratado . 

XIII 

AGUARDENTE 

Já em outros capítulos demonstrei o aumento que têm tido seis dos prin
cipais produtos da indústria nacional que alimentam o nosso comércio de expor
tação, seguindo nessas demonstrações a ordem dos seus valores; e como ainda 
me resta demonstrar o progresso de mais dois outros produtos do país, vou neste 
capítulo ocupar-me da fabricação e comércio da cachaça ou aguardente de cana. 

Não desconheço que sendo êste um dos produtos cuja matéria prima é a 
cana, devia dêle ter tratado conjuntamente, ou em seguida do açúcar; mas como 
neste meu escrito não tenho atendido às espécies, e tão somente à ordem dos 
valores com que figuram nos quadros estatísticos da exportação nacional, é 
agora êste o lugar competente para tratar da aguardente de cana, visto ser o 
sétimo produto do comércio de exportação do país, em relação ao algarismo 
que representa. 

A aguardente de cana é um dos produtos da indústria nacional que está 
sobrecarregado de mais onerosos impostos, os quais lhe têm sido lançados pelas 
assembléias provinciais; porquanto, os impostos sôbre a cachaça constituem 
uma das verbas da receita das províncias, e só no município da côrte são arre
cadados para a renda geral. 

As elevadas taxas lançadas nas províncias, e mesmo no município neutro, 
sôbre a aguardente de cana, têm por fim diminuir a sua fabricação, e aumentar 
a do açúcar; e bem assim vedar indiretamente o seu extraordinário consumo 
interno; porquanto, não há quem ignore o abuso que fazem os escravos africanos 
desta bebida alcoólica, a qual lhes estraga a saúde e apressa a morte, em pura 
perda dos capitais nêles empregados . · 

É, pois, bem visível que qualquer dos fins almejados pelos legisladores en
cerram princípios de utilidade geral para o país; mas, fôrça é confessar, não 
têm produzido os efeitos desejados, e isto pelas causas que resumidamente passo 
a enumerar. 

No nosso país, todo plantador de cana entende que deve ser fabricante de 
açúcar, aguardente ou rapadura, e quando pode dispor das necessárias fôrças 
para montar um engenho de açúcar, torna-se fabricante desta espécie, e só 
manda fazer cachaça secundàriamente, e para aproveitar o caldo da cana que 
não pode ser convertido em açúcar . Se porém o cultivador de cana rião possui 
os capitais e os braços necessários para estabelecer um engenho de açúcar, êle 
se provê de alambique, e exclusivamente se ocupa da fabricação da cachaça. 
Finalmente, quando nem mesmo para compra de alambique chegam as fôrças 
do pequeno cultor de cana, mune-se êste de tachos ou caldeiras, e exclusivamente 
se emprega em fabricar rapaduras e melaço. 

Dêste mal pensado sistema de todos quererem ser agricultores e fabricantes, 
procede a existência de tão grande número de pequenos engenhos de açúcar, e 
de muito maior quantidade de engenhocas de fazer cachaça e rapadura: sendo 
sem dúvida esta a causa principal da improficuidade dos efeitos previstos pelos 
legisladores . 

Quando o lavrador brasileiro chegar a convencer-se de que o seu principal 
mister deve ser produzir matéria prima para fornecer ao fabricante os ele-
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mentos de que êle carece, abandonará essa rotineira e absurda prática de que
rer ser, sem as necessárias possibilidades, lavrador e fabricante, o que só pode 
comportar aquêle que dispõe de abundantes capitais. 

Atualmente os lavradores de cana que dispõem de poucas fôrças só plan
tam a que podem desmanchar nas suas engenhocas; se porém êles, reconside
rando melhor seus interêsses, se resolverem a ser exclusivamente plantadores, 
poderão estender mais as suas lavouras, e delas recolher maiores lucros e 
vantagens; ou vendendo a cana cortada, ou na terra aos fabricantes, ou então 
fazendo-a fabricar por sua conta, ou de parceria. 

As novas máquinas turbinas e centrífugas produzem em muito menor tem
po maior quantidade de açúcar, e de superior qualidade ao fabricado nos enge
nhos do antigo sistema, nos quais, além de mil imperfeições e desperdícios, é 
preciso seguir-se êsse complicado sistema de que trata Antonil na sua obra 
Cultura e Opulência do Brasil, que todo tem por base a fôrça bruta, e nenhuma 
aplicação mecânica . 

Para que as indústrias melhorem é indispensável que se separem, e sejam 
exercidas cada qual de per si; visto que a continuada observação do executor 
de uma espécie de trabalho vai-lhe apontando os meios de corrigir as imper
feições de que se ressente: se pois queremos melhorar os produtos da indústria 
nacional, devemos trabalhar em ordem, e no sentido de convencer o lavrador 
brasileiro de que deve somente ocupar-se de plantar e colhêr os produtos de 
sua lavoura, ficando ao cargo do fabricante o manufaturá-los . 

O estabelecimento das novas máquinas depende do emprêgo de avultados 
capitais, pelo que poucos fazendeiros estão no caso de os despender, ficando-lhes 
as somas indispensáveis para adquirir os necessários trabalhadores que têm de 
empregar nas suas lavouras; sendo portanto mais esta uma valiosa razão para 
que o lavrador e o fabricante sejam pessoas distintas, formando cada qual a 
sua especialidade . 

Nos mais adiantados países da Europa a divisão do trabalho e das indústrias 
se acha estabelecida há muitos anos, e só depois de ser adotado tal sistema é 
que começaram a aparecer os melhoramentos e o progresso que se observa 
entre aquêles povos . 

Um senhor de engenho terá todo seu tempo ocupado somente cuidando na 
conservação e melhoramento de suas máquinas, bem como no estudo e aper
feiçoamento dos seus produtos, outro tanto acontecerá ao lavrador inteligente 
e industrioso, que não poderá desperdiçar uma só hora dos seus estudos e ob
servações agronômicas. 

Estudar os efeitos mecânicos dos seus estabelecimentos, e ver com olhos 
observadores que os melhoramentos de que carecem, é uma ocupação que de
manda bastante perseverança, e exclui qualquer distração para outro ramo de 
estudo. 

Reconhecer as terras e a marcha das estações, e escolher as melhores se
mentes, bem como os métodos de cultura mais convinháveis a cada terreno, 
é trabalho mais que suficiente para ocupar o homem científico e laborioso. 

Se no comêço de nossos estabelecimentos rurais tivesse havido mais algum 
cuidado, ou antes, se ao menos fôsse atendida uma parte da ciência, as matas 
não seriam destruídas pelo ferro e fogo, e as chuvas continuariam nos seus 
períodos regulares : ainda agora as fontes manariam a abundância de água 
para rega e fertilização das lavouras, e as estações não teriam sofrido a sensível 
alteração que se observa. 

De tudo quanto acabo de referir concluo que a produção da aguardente de 
cana provém em maior parte dêsses insignificantes engenhos ou engenhocas, 
os quais são estabelecidos pelos pequenos agricultores, que entendem para si 
que quem planta cana deve fabricá-la. 

Não é sem um fim que apresento estas considerações, visto que delas me 
vou servir para demonstrar minha tese - que a grande lavoura dos gêneros 
exportáveis absorvem as fôrças produtoras da pequena lavoura em algumas 
provínci_as do Império -, o que se verá dos dados estatísticos que vou produzir. 

Conforme os mapas oficiais, se reconhece que a aguardente de cana tem 
acompanhado o progresso geral de todos ou outros produtos nacionais que. 
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alimentam o nosso comércio de exportação; mas estudando-se êsse progresso 
por províncias, se verifica que naquelas em que o café forma a principal base 
de sua indústria agrícola, tem diminuído a produção de cachaça, ao mesmo 
passo que muito tem aumentado noutras em que o café não é o primeiro produto 
agrícola, o que prova a absorção dos braços empregados nesta pequena indús
tria, para se irem dedicar à grande lavoura do café. 

Considerarei primeiramente a exportação da aguardente de cana em geral, 
para depois fazer breves considerações em ordem a demonstrar a proposição 
acima enunciada: para ser coerente com o plano que adotei, vou comparar a 
exportação média de uma época anterior à cessação do tráfico dos africanos 
com a média exportação de outra época em que se achava extinto êsse bárbaro 
comércio de carne humana; desta arte provando que a cessação do comércio dã 
escravatura ainda até o presente não tem influído, como se pretende, para a 
diminuição da produção agrícola do Brasil. 

COMPARAÇÃO DA EXPORTAÇÃO MÉDIA DA AGUARDENTE DE CANA EFR- , 
TUADA NO QttINQüÊNIO DE 1839-1844 COM A REALIZADA NO Qü!NQÜÊNIO 

DE 1852-1857, POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

Época 
Têrmo médio 

de 1839-1844 . ... .. . .. . . . .. . 
1852-1857 ..... . . . .. ' . . ' . ' ' .. ' .. 

Quantidade 

2,079,517 méd. 
2,224,350 méd. 

144,833 méd. 

Preço 
médio 

$234 
$420 

$186 

Valor 
e:r.portado 

486:607$000 
943 :887$000 

457 :280$000 

Desta comparação se reconhece que no último qüinqüênio houve um aumento 
de exportação, e conseguintemente de produção, o qual se realizou, em referência 
à quantidade, na razão de 6,9%; quanto ao preço da canada ou medida, na de 
79,~%; e, finalmente, em relação ao valor exportado, o aumento foi efetuado na 
razão de 94,09 % . 

Deixando, porém, de considerar a exportação no seu todo, e passando a obser
vá-la com relação às principais províncias que exportam a aguardente de cana, 
se verá que a do Rio de Janeiro tem diminuído a sua produção a quase um têr
ço, ao mesmo passo que a de Pernambuco tem-na aumentado na razão inversa 
daquela diminuição; isto é, tem quase que triplicado, como passo a demonstrar 
com dados estatísticos oficiais. 

RIO DE JANEIRO 

Exportação de aguardente 

Em 1849-1850 
Em 1853-1854 

Diminuição . . . .......... . . . . .. . . . . . 

PERNAMBUCO 

687,513 mediqas 
295,953 " 

391,560 

Exportação de aguardente 

Em 1849-1850 
Em 1853-1854 

Aumento . .. .. . . . ..... . . . .. .. . . . . . . 

345,381 medidas 
966,573 

621,192 

Deduzo destas comparações: que a produção de aguardente de cana na pro
víncia, do Rio de Janeiro diminuiu na razão de 56,9%; ao mesmo passo que 
aumentou na de Pernambuco na de 181 % . 
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Para não alongar mais êste capítulo não demonstrarei numericamente que 
êstes mesmos fatos se observam em relação às ,províncias de Santa Catarina 
e de ,São Paulo, havendo naquela aumentado e nesta diminuído a produção da 
aguardente de cana . 

E porque, tanto na província do Rio de Janeiro como na de São Paulo, a 
cultura do café forma atualmente a base principal da sua riqueza agrícola,· 
prova-se a minha proposição de que a lavoura do café tem absorvido a maior 
parte dos braços que antes se aplicavam em outras espécies de agricultura. 

Passarei por conclusão a demonstrar o progresso que tem tido o fabrico da 
aguardente de cana nos exercícios decorridos desde 1840-1841 a 1857-1858, os 
quais dividirei em três períodos sexenais, sendo os dois primeiros anteriores, 
e o último posterior à t erminação do tráfico da escravatura africana. 

DEMONSTRAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DA AGUARDENTE DE CANA RELATIVA 
AOS EXERCÍCIOS DE 1840-1841 A 1857-1858, POR QUANTIDADES 

É VALORES OFICIAIS 

Exercício 

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

Média ......... ..... . . . 
Antes da extinção 

do tráfico 
1846-1847 . .. .. ...... . .... .. 
1847-1848 . . . . ... . ... ... . . . . 
1848-1849 . . . . . ... . .. . .. .. .. 
1849-1850 .. . . . . .. .. . . .. . .. . 
1850-1851 ...... . .. . .. . .. . . . 
1851-1852 . . .. .. ... . ........ 

Média .. . .. . . . .. ... ... . 

Exercício 

. ... . . ·" . . . . ... . . . 

Depois de extinto 
tráfico 

J 
1852-1853 
1853-1854 

o 1854-1855 

l1855-1856 
1856-1857 
1857-1858 

Média ... .. . . .... . . . . . . 

Quantidade 
de medidas 

1850,430 
3 725,857 
1410,303 
1 968,421 
3 066,069 
3 136,120 

2 526,200 

2 056,942 
2 307,782 
2 981,421 
2 932,690 
2 378,641 
2 362,848 

2 593,373 

Quantidade 
de medidas 

2 512,338' 
3 106,765 
3 689,614 
2 480,451 
2 092,532 
2 375,311 

2 709,501 

Valor 
exportado 

442 :000$000 
468:000$000 
351:500$00.0 
541:800$000 
615 :700$000 
626 :90P$OOO 

5~7 : 650$000 

446:700$000 
666 :000$000 
955:800$000 
604 :300$000 
388:600$000 
467:100$000 

588 :080$00Q 

Valor 
exportado 

598:600$000 
922 :400$000 

1 300: 600$000 
874:600$000 

1 023 : 100$000 
1 318 :300$000 

1 006:260$000 

Da comparação das exportações médias dêstes três períodos se reconhece· 
que a fabricação da aguardente de cana marcha nas vias do progresso, acom
panhando os outros produtos que alimentam o nosso comércio de exportação. 

Devo porém observar que muito maior seria o aumento dêste produto de· 
cana de açúcar se ela não tivesse muito diminuído na sua cultura em algumas 
províncias do Império, que a abandonaram pela plantação dos cafeeiros ; porém 
ainda assim, na comparação dos têrmos médios dos três sexênios acima de
monstrados, se verifica em último resultado que houve um aumento de produção 
na razão de 8,24 por cento; e que o seu valor se elevou no total exportado na 
razão de 71,12%. 

-2-
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XIV 

DO CACAU 

Tendo-me até agora ocupado com a demonstração do aumento que têm tido 
em sua produção os sete artigos que mais avultam no comércio nacional de expor
tação, vou terminar esta parte do meu insano trabalho, tratando da cultura e 
exportação do cacau, oitavo produto de nossa indústria agrícola, segundo a 
ordem que lhe assinam os algarismos dos ·mapas do comércio nacional com os 
pâíses estrangeiros; feito o que, farei uma comparação em geral de todos os 
valores exportados com os importados, a fim de poder entrar na análise das 
causas que têm atuado para a alça dos preços de todos os gêneros alimentí
cios no Brasil. 

Não desconheço quanto é difícil a questão que vou encetar; mas, já que a 
ela dei comêço, hei de levá-la a seu fim, para conseguir o qual estou fazendo 
um pesadíssimo sacrifício do tempo que me não sobrava, e que emprego em 
colhêr e compulsar dados, estudar as questões, calcular e escrever nas poucas 
horas que me restavam para repousar das fadigas dos meus contínuos trabalhos 
diários . 

Fazendo estas breves considerações, não tenho por fim encarecer e enco
miar êste exíguo escrito, mas de alguma forma pedir desculpa para as inúmeras 
faltas de que deve êle estar cheio; só quem se ocupa destas questões poderá 
bem avaliar as dificuldades com que tenho lutado para apresentar o pouco 
que tenho coligido, o que mesmo assim, me parece ser J).e grande interêsse para 
o país; visto que a estatística nunca é minuciosa demais; sempre as · suas de
monstrações servem para esclarecer alguma questão. 

O comércio de cacau é hoje em dia um dos ramos importantes da nossa 
exportação, pois que se eleva a um valor médio anual de 908: 000$00, tendo, no 
exercício de 1857-1858, montado à grande soma de 1656:000$000. 

A maior parte, isto é, quatro quintas partes do cacau que exportamos, é 
produzido na província do Pará, onde se colhe dos cacaueiros silvestres e dos. 
cultivados; e a outra quinta parte procede da província d~ Bahia, que cultiva 
o cacaueiro desde 1780 nas suas comarcas de Valença, Camamu e Ilhéus, das 
quais atualmente exporta, têrmo médio, por ano 30 000 arrôbas, representando· 
um valor de 108: 000$000. 

Na província do Rio de Janeiro, e mesmo em algumas outras do Império, se· 
cultiva o cacaueiro, porém em tão diminuta escala que nenhum vulto faz na 
massa geral dêste produto. 

Tão vantajosamente considerava a cultura do cacau o conselheiro Ferreira 
da Câmara, que · já em 1789, em uma memória que escreveu para a Academia 
Real das Ciências de Lisboa, aconselhava a sua cultura, e dizia que a planta
ção dos cacaueiros devia na Bahia ser preferida à da cana do açúcar, não 
só porque era mais lucrativa, como por ser menos dispendiosa; e estabelecendo 
uma comparação entre a cultura e produto de uma e outra espécie, demonstrou 
que a despesa e produção do cacau estava para a da cana na razão de 20 para 
1; isto é, que os lucros do açúcar, em último resultado, estavam para os lucros 
do cacau assim como 1 para 20. 

~ste bem elaborado escrito de um homem que gozava de tão grande repu
tação fêz com que a cultura do cacau tomasse maior desenvolvimento na pro
víncia da Bahia, e que hoje se ache em pé de andamento, que muito maior 
seria se não fôsse a preferência que nos últimos tempos tem tido a cultura do 
café naquela província. 

Na província do Pará a árvore que produz o cacau é silvestre, e abunda 
em quase tôdas as margens de seus gigantes rios, .e com especialidade junto da 
vila de Borba; contudo não são raros os indivíduos que se têm entregado ao 
cultivo do càcaueiro; sendo porém para lamentar-:se que essa cultura não se 
tenha metodizado no Pará, porquanto ainda hoje se pratica na cultura, co
lheita e manipulação do cacau pela mesma forma por que se procedia há um 
século, como mais par,.a adiante o demonstrarei. 
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Segundo o Compêndio das Eras, escrito por Baena, se reconhece que anti
gamente o cacau colhido e exportado muito avultava; e, conforme refere o 
mesmo Baena, êsse produto de certa época em diante experimentou sensível 
diminuição. 

Fácil me parece de explicar essa diminuição de produção do cacau por
quanto de Berredo se colhe que os jesuítas em suas missões do Pará tinham 
arregimentado grande quantidade de aborígines, aos quais empregavam na 
cultura e colheita dos produtos agrícolas e naturais do país, e que depois da 
extinção daqueles padres foram dispersos os seus aldeamentos ou missões, 
indo-se pelo correr dos tempos fundindo na populaÇão civilizada da província. 

Sem dúvida que os aborígines, entregues a si, não empregariam os mesmos 
esforços que quando doutrinados e compelidos pelos jesuítas; além de que com 
o aumento das povoações, e maíor número de povoadores, o cacaueiro silvestre 
foi-se tornando menos abundante, porque o sistema de ferro e fogo era empre
gado para abrir espaço nas matas seculares às novas plantações das espécies 
leguminosas . Sem dúvida que estas são as causas primordiais da diminuição da 
colheita do cacau. 

Do citado Compêndio das Eras se vê que nos anos de 1780 a 1789 se compu
tou do cacau do Pará para a Europa em 619 239 arrôbas, e nos anos de 1790 
a 1800 em 810 338 arrôbas; o que dá para a primeira época uma média expor
tação anual de 61 923 arrôbas, e para a segunda 73 667 arrôbas; quantidades 
estas muito avultadas para aquêles tempos em que o comércio do Brasil se acha
va encadeado pela metrópole, que não admitia concorrentes estrangeiros. 

O cacau do Pará em cousa alguma é inferior ao melhor cacau produzido 
no Haití, Cuba, México, etc.; porém ainda até bem pouco tempo tinha nos 
mercados da Europa um valor muito inferior ao produzido naqueles Estados, 
e isto sem dúvida devido à forma pouco conveniente, e mesmo direi prejudicial; 
por que êste produto era tratado, e ainda é em maior parte nas suas colheitas 
e despolpamento; do que procedia apodrecer em muito pouco tempo, e por 
essa causa tornar difícil a sua conduÇão nas longas viagens; parece finalmente 

· que os cultivadores desta fonte de riqueza nacional vão tratando de melho
rá-la, se bem que com muita lentidão. 

Para que se possa fazer uma aproximada idéia da cultura e processos em
pregados na colheita e despolpamento do cacau, farei resumidamente uma 
descrição dêsses trabalhos. 

Os cultivadores do cacaueiro fazem suas derrubadas às margens dos rios, 
e, depois de lançarem o fogo às árvores cortadas, tratam da plantação das 
sementes do cacau, a qual se reduz a fazer pequenas covas e lançar nelas a 
semente; porém com a intensidade do sol na provmcia do Pará de alguma forma 
aniquila a nova vegetação; para isto prevenirem, plantam bananais nos lugares 
em que semearam o cacau, assim conseguindo abrigar a áryore, enquanto frágil, 
dos raios solares e da rigidez dos tufões, e dentro de três anos está o cacaual 
crescido e dando abundantes frutos. 

Procede-se à colheita quando se reconhece que a fruta está madura; porém 
a maneira de efetuá-la é muito inconveniente e prejudicial, não só para a árvore 
que produz o fruto, como . para os interêsses do lavrador, como vou demonstrar. 

Chegado o tempo da colheita, o agricultor reúne sua família, convida seus 
vizinhos, e embarcam em canoas e se dirigem para o cacaual, munidos de com
pridas varas com uma forquilha na ponta, as quais servem para prender o 
pedúnculo da fruta, que torcem e puxam, assim abalando a árvore e esgaçando 
não raras vêzes os seus ramos. A fruta vem cair ao chão, machucando a sua 
parte polposa, que encerra grande cópia 'de matéria sacarina. 

Depois de terem pôsto no chão grande quantidade de frutas, as carregam 
a granel em uma canoa, e as conduzem para o lugar da fazenda, onde são des
carregadas em montes no terreiro, ou quando muito em mal construídos alpen
dres, e no outro dia voltam a continuar na colheita; de sorte que o cacau colhido 
se conserva três e mais dias amontoado, e com o e~cessivo calor fermenta a 
parte polposa em que se acha apinhada a amêndoa, a qual por isso sofre tam
bém deterioração na sua parte oleosa. 

Concluída a colheita, trata-se do despolpamento, que se reduz a dar um 
talho na fruta para abri-la; feito o que, extrai-se a amêndoa do cacau e se 
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põe a seçar ·no . chão, ou em'. tendas. Eis a que atualmente se reduz a cultura, 
colheita e preparo do cacau do Pará. · 

Muitos melhoramentos se podem fazer neste ramo de nossa indústria agrí
cola em benefício do seu produto, e com reconhecidas vantagens do lavrador 
.que dela se ocupa, dos quais não tratarei, como era conveniente, e só ·apontarei 
de passagem alguns melhoramentos mais urgentes. 

Primeiramente a plaqtaÇão áevia ser feita, não nas margens e bordas dos 
rios, porém, pelo menos, cem braças delas alongada; porque assim não serão 
fàcilmente deslruídos os cacauais pelos esboroamentos que causam as enchen
tes nas margens daqueles rios, e até ficariam mais abrigados os cacaueiros dos 
'7entos e dos sóis pelas frondosas árvores que bordam as margens dos rios do 
Pará. 

Conviria também, em vez de varas com forquilhas para a colheita, adaptar 
à ponta dessas varas um ferro curvo cortante, e num pequeno balaio que rece

. besse a fruta depois de deslocada do pedúnculo, para não cair no chão, ma
chucand'o a massa polposa que contém. 

Seria muito vantajoso para a amêndoa que, logo no mesmo dia da colheita, 
se p_rocedesse ao seu despolpamento, porque assim não sofreria a fermentação 
que altera as suas qualidades oleosas; além de que podia ser aproveitada a parte 
po1posa do cacau para fabricação de açúcar, ou pelo menor de superior aguar
dente, visto que nessa polpa se contém grande quantidade de matéria sacarina; 
tanto que, sem se lhe juntar açúcar, fazem nas fazendas, em ocasião das colheitas, 
um doce saboroso, só pelo meio do cozimento daquela polpa . 

~tes são em resumo os principais e mais instantes melhoramentos que re
clama essa indústria, que tanto concorre para o nosso comércio de exportação, 
.e que ainda mesmo agora é tratada como era no comêço de sua cultura pelos 
jesuítas. 
. Tendo assim dado esta abreviada notícia sôbre o cacau, passarei a tratar 
da sua exportação, para o que tenho de remontar-me ao qüinqüênio decorrido 
de 1839 a 1844, e tomando a sua exportação média a compararei com a do 
qüinqüênio de 1852 a 1857, assim circunscrevendo êste produto aos limites em 
que fixei as minhas comparações estatísticas, com referência a-os outros de que 
tenho tratado nos anteriores capítulos, a fim de provar que a nossa produção 
não tem diminuído até o presente, como se pretende, dando como causa a 
cessação do tráfico da escravatura africana . 

Das comparações que vou fazer se reconhecerá que o cacau, como o café, 
açúcar, algodão, etc., marcham nas vias do progresso, mesmo depois da extinção 
do tráfico; deixarei porém de mais dizer a respeito, porque os números melhor 
convencerão do que os meus argumentos escritos ao correr da pena . 

. COMPARAÇAO DAS EXPORTAÇÕES MÉDIAS DO CACAU, REALIZADAS NOS 
QüINQü~NIOS :OE 1839-1844 E 1852-1857, POR SUAS QUANTIDADES 

E VALORES OFICIAIS 

Época Quantidade Preço Valor 
de (a) médio exportado 

Exportação média de 
1839-1844· 170,820 2$415 412:531$000 
1852-1857 153,349 4$947 758:472$000 

Diferença 17,471. 2$532 345:941$000 

• 
Desta comparação se reconhece que a · quantidade do cacau exportado no 

último qüinqüênio foi menor na razão de 10,2%, tendo porém se elevado no preço · 
da arrôba na razão de 105,2%, e conseguintemente no valor exportado na de 
M~%. . 

A diminuição que se observa -na quantidade exportada não prova. decresci
mento sucessivo da produção do cacau, porém temporária, porquanto nos exer
cícios de 1854 a 1856, a colheita foi menor que a metade da do exercício de 1_853 
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a l954 como se pode verificar da demonstração da exportação por exercícios que 
adiante se segue . 
· . Se porém compararmos os dois últimos exercícios· com os em que houve menor 

colheita, ficará provado que a sua produção foi quase que dupla, o que importa 
o. mesmo que dizer-s~ que êste produto tornou a entrar na marcha regular do 
seu progresso, como passo a fazer visível com'. a demonstração das exportações 
sucessivas efetuadas nos exercícios decorridos de 1840-1841 a 1857-1858 . Eis essa 
demonstração : " 

DEMONSTRAÇÃO DO CACAU EXPORTADO NOS EXERCÍCIOS DE 1840-1841 
ATÉ 1857-1858, DIVIDIDO EM TR:fl:S PERÍODOS SEXENAIS, DOS QUAIS OS 
DOIS PRIMEIROS ANTERIORES E O ÚLTIMO POSTERIOR A CESSAÇÃO DO 

TRÁFICO DOS AFRICANOS, COMPARADOS PELOS T:fl:RMOS MÉDIOS 
DAS EXPORTAÇÕES DESTAS ÉPOCAS, PELAS QUANTIDADES 

E VALORES OFICIAIS 

Exercício Quantidade Valor 
de (aJ .exportado 

1840-1841 . .. ... ... . .. . . . .. . 139,249 385:000$000 
1841-1842 .. .... .... . .. . . . .. 182,282 467:000$000 
1842-1843 . . .... .. .. .. .. . . . . 151,526 370 :000$000 
1843-1844 . . . . .... . .. .. . . ... 189,749 432:000$000 
1844-1845 . . .. .. . .... . . . . . .. 132,755 351 : 000$000 
1845-1846 . ..... ... . ... . .. .. 199,816 541 : 000$000 

Média .. .. . .. . ...... . . . 165,896 424 :300$000 

1846-1847 . .. ... .. .. .. . .. . . . 205,749 541:000$000 
1847-1848 . . . .. .. . ... . . ... . . 161,015 469:000$000 
1848-1849 . . .. .. .. . . . .. . . .. . 251,682 577:000$000 
1849-1850 . ... . . ... . ..... . .. 282,260 657 :000$000 
1850-1851 . . .. . . .. . ..... . ... . 262,670 581 :000$000 
1851-1852 ... .. .. . . .. . . . . . . . 291,361 554:000$000 

Média ..... . ......... .. 242,456 563:000$000 

1852-1853 . . .. .... .. .. ...... 229,986 492 :000$000 
1853-1854 .... . .. . .. .. . . .. .. 316,251 687:000$000 
1854-1855 ... . .... . . .. . . . . .. 147,901 419:000$000 
1855-1856 .. . ... . . . . . . .. . . .. 164,283 618:030$000 
1856-1857 .. . . . .... . .. . . . .. . 240,448 1 476: 000$000 
1857- 1858 ... . ... .. .. ... . . . . 246,409 1 656: 000$000 

Média .... .. . . .... .. . . . 224,213 908:000$000 

Desta demonstração se deduz que a exportação do cacau no último sexênío 
teve uma diminuição de 7,5%, a qµal, como já disse, não prova decrescimento 
de produção, visto que procede das péssimas colheitas realizadas nos exercícios 
de 1854 a 1856, que fazem parte do último sexênio; mas, observando-se a ex
portação dos exercícios de 1856 a 1857 e de 1857 a 1858, que se acham incluídas 
na demonstração, bem como a do exercício de 1858 a 1859, que lhes ajunto, se 
terá um aumento de produção, como passo a demonstrar : 

Têrmo médio das exportações de 
1846-1847 a 1851-1852 .. .. . . . . . . .. ...... . . 
1856-,1857 a 1858-1859 . . .. .. .. . ...... . ... . 

Aumento 

o qual é igual a um progresso na razão de 5,6%. 

242,456 a 
256,076 a 

13,62Q a 
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· Deixo de produzir outras muitas considerações para não alongar mais êste 
capítulo, reservando-me para entrar em outras apreciações quando tratar da 
reunião de todos os produtos demonstrados. 

COMENTÁRIO • 

Já nos referimos às observações que S. Soares fazia ao sistema agrícola de 
queimadas. Verificamos agora que também os problemas da técnica da coleta 
dos produtos ou do beneficiamento não escapavam à sua crítica, já há cêrca 
de cem anos, técnicas atrasadas que se refletiam na qualidade dos produtos: 

Hoje, encontramo-nos às voltas com os mesmos problemas: o que prova 
que elementos da estrutura econômica permanecem como eram há tanto tempo 
passado. Naturalmente, existe uma infinidade de fatos relacionados com a 
questão da baixa qualidade de nossa· produção, mas, a base fundamental é o 
caráter especulativo da produção, visando-se o maior lucro possível imediato, 
como diz S. Soares: "não se olha senão o dia de hoje e porque o porvir é de 
.Deus". 

No capítulo da "Aguardente" evidencia-se a oposição que se aprofunda já 
em alguns setores da vida nacional entre industriais e agricultores. Na reali
dade, sempre existiu a pressão dos que dispunham de máquinas beneficiadoras 
sôbre os produtores pobres ou parceiros que dão parte da produção pela utiliza
ção q,estas máquinas. No entanto, no caso do açúcar, S. Soares assinala o início 
da formação da grande indústria que terá como conseqüência uma concentração 
do fabrico dêste produto. Grande número de fazendeiros descem de uma posição 
social antes mais elevada1 e a indústria açucareira dominou os "fornecedores'' 
de cana, mantendo-os ate hoje sob sua pressão . 

Achando que se deviam desenvolver as novas indústrias em vista de produ
ção maior, melhor e mais barata, e que os agricultores deveriam se sujeitar a 
simples fornecedores, S. Soares tomava uma posição a favor do progresso para 
a sua época. Não previu; no entanto, a pressão que a lavoura iria sofrer com 
tão grande poder na mão dos usineiros. tste é um problema para nós . 

• Do Prof. Pedro Pinchas Geiger, da Divisão de Geografia do C.N.O . 
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CAPÍTULO V 

A EROSAO NAS ESTRADAS E TERRAS ADJACENTES 

Existem no mundo milhões de quilômetros de estradas públicas que cortam 
o terreno em tôdas as direções e desviam de seu percurso natural o escoamento 
das águas superficiais. Quando se intercepta o caminho normal da água por 
uma vala de estrada e esta vala não é devidamente protegida, formam-se voço
rocas paralelas à estrada, das quais se irradiarão, por sua vez, sulcos espalma
dos, investindo pelos campos, adjacentes. Os detritos produzidos pela erosão 
destas voçorocas e das valas marginais à estrada são freqüentemente deposita
dos em terras agrícolas boas. Se não forem tomadas precauções especiais para. 
a proteção das vias de escoamento e quanto ao tipo e a localização dos bueiros, 
o escoamento superficial proveniente das estradas entalhará as terras contíguas 
<vejam-se as gravuras 88 e 90) . ' 

Não somente o escoamento oriundo das estradas danifica as terras agrícolas, 
mas, inversamente, a água proveniente das terras agrícolas arruína as estradas. 
(Veja.,se a gravura 89 . ) As voçorocas profundas que se formam nas valas mar
ginais às rodovias podem, com freqüência, ser atribuídas ao deflúvio incontido 
das terras adjacentes. 

A conservação de tôdas as rodovias principais, é, por via de regra, atribui
ção dos estados. Muitos departamentos rodoviários estaduais compreendem a 
intensidade dos estragos causados pela erosão nas ~stradas (veja-se a gravura 
91) e que a construção de rodovias modernas introduz um novo problema de 
erosão. De alguns anos para cá, essas repartições estão considerando a erosão 
como um fator de primeira grandeza na escolha dos traçados rodoviários. 

Tanto os lavradores, como o público, serão consideràvelmente beneficiados 
se os proprietários e as repartições rodoviárias trabalharem de comum acôrdo 
na defesa de valas marginais. Qualquer vala marginal desprotegida pode trans
formar-se em uma voçoroca destinada a ocasionar severos danos à estrada e às 
terras agrícolas adjacentes. É muito menos dispendioso proteger as valas de 
estrada antes que elas dêem origem a voçorocas, do que aterrar e relvar voço-
rocas, como as que se vêem nas gravuras 91 e 92. , 

Quando o traçado das rodovias modernas atravessa terrenos ondulados, tor
na-se necessário rasgar colinas e aterrar vales, . a fim de entregar ao público 
uma estrada transitável com segurança, sob quaisquer condições atmosféricas. 
Essas rodovias de características técnicas modernas que têm rampas swves e 
perfil transversal aperfeiçoado, põem a nu extensas superfícies de subsolo, sus
cetíveis à erosão. :e:stes tratos escalvados devem ser revestidos de vegetação, a 
fim de impedir a erosão na faixa-de-estrada. (Vejam-se as gravuras 93, 94-A 
e 95.) O plantio deve ser executado durante o período de construção, a fim de 
não aumentar os encargos do departamento de conservação . Estão vulgarizan
do-se tipos aperfeiçoados de bueiros que impedem a erosão (veja-se a gravura 
94-B, C e D), enquanto se cogita de criar modelos especiais, adaptados às 
diferentes condições locais. 

Manual de Conservação do Solo, obra compilada 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. Hilgard O'Re1lly Sternberg da 
Faculdade Nacional de Filosofia. Publicação da Repartição de Llnguas Estrangeiras da Secretaria 
de Estado dos Estados Unidos da América, Washington, D.e. 
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Gravurà 88 - Estas voçorocas, que principiam no corte da estrada, dentro em breve entalharão 
.a lavoura de milho. Como esta, existem inúmeras voçorocas que tiveram Início nas estradas. 

Gravura 89 - O escoamento superficial procedente das terras agrícolas adjacentes deixou uma 
voçoroca onde antes havia uma estrada. 
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Gravura 90 - A evacuação defeituosa da água das rodovias destrói as terras agrícolas: A, erosão 
à entrada de um bueiro; B, erosão à saída de um bueiro; C, a descarga dêsse pequeno bueiro 
produziu uma enorme voçoroca a jusante; D, ótimas terras agrícolas destruídas pelo despejo do 
escoamento superficial procedente da estrada; E, um bueiro construído sem qualquer proteção 
contra a erosão na via de escoamento a jusante; F, essa via de escoamento foi relvada com 

capim-de-burro, depois de convenientemente moldada. 
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Gravura 91 - A, A vala marginal fêz-se voçoroca profunda e voraz. B, O capim-de-burro agora 
medra na voçoroca aterrada pelo rampamento dos flancos. A estrada e as terras agrícolas adja

centes ficarão, assim, protegidas contra a erosão. 
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Gravura 92 - Superfícies desprotegidas nas faixas-de-estrada dão origem a voçorocas que 
devastam as terras agrícolas e aumentam o custo da conservação das estradas 

165 

Gravura 93 - Partindo da estrada, as voçorocas estão, por assim dizer, rastejando sob a cêrca 
e investindo contra o terreno do outro lado. 
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Gravura 94 - A, Se estas escalavraduras abertas durante a construção não forem recobertas 
de vegetação, haverá estragos sérios. B, Esta caixa-de-entrada impede a erosão nas terras 
adjacentes (veja-se a gravura 90-A). e .. Aspecto da instalação de uma caixa-de-entrada destinada, 
a conter a erosão que solapa esta pequena ponte .. D, Eliminou-se a ponte; a caixa-de-entrada, 
cuja Instalação se vê completada, reduzirá a despesa de conservação da estrada e reterá o 

solo sôbre as terras adjacentes. 



TRANSCRIÇÕES 167 

Gravura 95 - Melhorou-se a secção transvers~ da estrada que aparece na gravura 93, tende 
a cêrca sido recuada pela quarta e última vez. 

CAPÍTULO VI 

O TERRACEAMENTO NA CONSERVAÇAO DO SOLO E DA ÃGUA 

Na produção da indústria agropecuária os agricultores têm diante de si 
o problema da conservação do solo e das águas pluviais quandp utilizam terre,. 
nos inclinados. Não se deu no passado a importância devida a êste problema, 
e a perda constante de solo fértil causada pela erosão tem inutilizado extensões 
enormes de terrenos apropriados p~ra colheitas proveitosas . A continuaçãó 
dêste processo tem motivado todos os anos o abandono de novas terras. É 
necessário que os agricultores adotem métodos de conservação do solo em 
terrenos inclinados expostos à erosão antes que lhes seja possível estabelecer 
um tipo econômico de agricultura. 

Há muito, ensaiaram os lavradores o uso de valetas nas encostas para com
bater a erosão e reter as águas pluviais em terras declivosas. As valas, em si, 
não produziram o resultado almejado, porém o princípio de dominar a erosão, 
interceptando sistemàticamente o escoamento superficial nas terras inclinada~. 
deu origem ao terraceamento agrícola . Para que êste• atingisse o seu atual de
senvolvimento foram necessários anos de uso, numerosas observações no ter
reno e experimentações, além de muitas modificações introduzidas, de tempos 
em tempos, nos processos de sua construção. 12 Corretamente construídos e uti
lizados, e convenientemente suplementados por práticas culturais de valor reco
nhecido, os terraços fornecem uma das mais eficazes medidas de combate à 
erosão que se podem aplicar a terras lavradas . Incorretamente construídos ou 
não combinados a práticas adequadas de utilização das terras, aceleram, mui;.. 
tas vêzes, em vez de retardar, a dissipação do solo . 

Éste capítulo oferece informações atualizadas sôbre a construção e a ma
nutenção de terraços, em coordenação com outras práticas recomendáveis de 

12 N. do T. - É interessante notar que, Já em 1893, F. W. DAFERT, diretor' do Inst!tutb 
Agronômico em Campinas, propunha a construção de terraços nos cafézais, com o auxíl!o de 
troncos de árvores, dispostos segundo as curvas de nível, a fim de impedir o transporte dà . 
terra e o enchimento dos rios. Relatório Anual do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo 
(Brasil) em Campinas, 1893, p .' 114. 
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conservação do solo. Os informes que apresenta se . estribam nos trabalhos de 
terraceamento realizados pelo Serviço de Conservação do Solo, nas principais 
regiões agrícolas dos Estados Unidos da América. 

A utilização adequada das terras deve ser reconhecida como fator básico 
no combate à erosão. A classificação das terras de acôrdo com sua capacidade 
de uso representa um guia na determinação das áreas que devem ser terra
ceadas. (Veja-se o capítulo II l . 

Gravura 96 - Estágio inicial do voçorocamento, com voçorocas espalmadas, derivadas da 
erosão em lençol. 

As terras usadas para culturas capinadas devem ser terraceadas, sempre 
que a cobertura vegetal ou as práticas de cultivo compre<mdidas no sistema 
de rotação que se pretende adotar forem insuficientes para. dominar o escoa
mento superficial e a erosão. ·(Veja-se a gravura 96 . ) Terras impróprias para 
culturas capinadas não devem ser terraceadas, exceto em casos especiais . No 
caso, por exemplo, de terras esgotadas, pode o terraceamento ser indicado para 
ajudar no estabelecimento de uma vegetação permanente . Os terraços são em
pregados, em tais circunstâncias, como medida provisória, sendo lícito construí
-los segundo especificações menos rígidas do que as exigidas para um sistema 
permanente. A experiência tem demonstrado que, aplicado a terras impróprias 
para a lavoura, o terraceamento importa, como via de regra, malogros dispen
diosos. O custo inicial e a conservação subseqüente saem caros por causa das 
encostas íngremes, da erosão intensa ou das co.ndições de solo inadequadas à 
lavoura. O elevado custo da construção e da conservação, aliado à produção 
excessivamente reduzida das culturas capinadas, estariam, pois, a indicar que 
de uma utilização menos intensiva - como, por exemplo, a formação de pastos, 
campos para feno, ou florestas - resultaria uma renda líqüida maior . 

TERRACE~MENTO E MEDIDAS AGRONÔMICAS DE PREVENÇÃO 

Seria econômica.mente injustificável o terraceamento de terras de lavoura 
que pudessem ser protegidas por medidas de conservação do solo menos dis
pendiosas . Bastará, em muitos tratos declivosos, a adoção de práticas agronô
micas ou "vegetativas", tais como o cultivo segundo curvas de nível, a rotação 
de culturas e a cultura em faixas . Estas medidas poderão, de per si, fornecer 
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proteção suficiente ondé a pluviosidade fôr pequena e o solo absorver ràpida
mente a água· pluvial, onde os solos não cederem à erosão e forem suaves os 
declives e, finalmente, QJ2de se puder introduzir uma rotação de culturas com
pensadora, que proporcione um~ cobertura resistente à erosão durante uma 
grande parte do ciclo de rotação, máxime durante as estações chuvosas. Onde, 
porém, predominem solo friável, extensos declives e elevada pluviosidade, e se 
tenha de adotar rotações curtas para que a atividade agrícola produza lucros, 
as medidas de conservação do solo de carácter agronômico ou vegetativo pro
priamente dito serão só parcialmente efetivas. Para assegurar proteção ade
quada contra a erosão, tais providências deverão ser reforçadas com o terracea
mento, medida de prevenção de caráter mecânico . 

Os terraços devem sempre ser combinados com as melhores práticas de 
cultivo, visto não elevarem, por si sós, a fertilidade do solo. Salvaguardam, no 
entanto, o solo superficial e retêm as sementes, que representam uma despesa 
considerável, evitando, outrossim, sejam carr.eadas as onerosas aplicações de 
calcário e de adubos. 

:il:stes fatos justificam a previsão de que as lavouras terraceadas produzi
rão, no correr dos anos, safras maiores do que as glebas não terraceadas, cuja 
fertilidade poderá esvair-se ràpidamente, em virtude das perdas ocasionadas 
pela erosão . (Veja-se a gravura 97 . ) 

FUNDAMENTOS HIDRÁULICOS DO TERRACEAMENTO 

Há muita probabilidade de chuvas intensas produzirem um deflúvio consi
derável que se acumule nas depressões, fluindo encostas abaixo. Ao atingir o 
escoamento uma velocidade da ordem de meio metro ou um metro por segundo, 
torna-se, em geral, capaz de arrebatar o solo arável das lavouras desprotegidas. 
Em certos casos, as partículas podem ser carreadas com velocidades até meno
res. No alto da encosta, o volume do escoamento superficial é pequeno, e o seu 
fluxo, lento, faltando-lhe fôrça para infligir estragos de maior monta . A me
dida, porém, que a água escorre pela encosta, crescem o seu volume e a sua 
velocidade, e, ganhando ímpeto, arrasta as partículas de solo . 

Gravura 97 - Se os terraços forem corretamente construidos e suplementados com práticas de 
cultura adequadas, tomar-se-á possível obter boas safras agrícolas sem perda desmedida de solo. 



170 BOLETIM GEOGRAFI
1CO 

Os terraços devem interceptar o escoamento superficial antes que êle atinja 
velocidade bastante para erodir o solo com certa intensidade. Devem evacuar, 
com velocidades não erosivas, as águas pluviais que ~bejam nos campos de 
cultura e conduzi-las a vias de escoamento es~abilizadas. Isto se consegue dis
pondo uma série de terraços transversalmente ao pendor do terreno ; cumpre 
que o primeiro esteja suficientemente próximo ao divisor de águas para inter
ceptar todo o escoamento superficial da área alimentadora a montante, antes 
que o mesmo alcance uma fôrça erosiva desmedida ou um volume que ultra
passe a capacidade do canal do terraço. Cada terraço a jusante é localizado 
segundo o mesmo critério. O declive da encosta e o coeficiente e velocidade 
do deflúvio são, portanto, os primeiros fatôres que devem ser considerados ao 
projetar um sistema de terraceamento. 

DECLIVE DA SUPERFÍCIE 

A velocidade e o poder erosivo do escoamento superficial são maiores nas 
ladeiras compridas e declivosas que nas encostas curtas e suaves. Os terraços 
representam, com efeito, um meio de diminuir a erosão, encurtando os lançan
tes . Para que êste objetivo seja atingido da maneira ampla, torna-se necessá
rio que o intervalo entre os terraços seja estabelecido em função do declive: 
quanto mais enfesto o terreno, tanto menor deve ser a distância entre terra
ços. A cada terraço compete interceptar o deflúvio de montante, antes que o 
poder erosivo dêste se torne suficiente para carrear o solo . Ao projetar um 
sistema de terraços, vale a pena conhecer o acréscimo de velocidade e de poder 
erosivo que resulta da maior inclinação do terreno . É impossível aquilatar, em 
tôda a sua extensão, a importância do declive no planejamento de terraços, 
enquanto se não perceber o seu efeito sôbre o coeficiente, velocidade e fôrça 
erosiva do escoamento superficial . 

Assim, por exemplo, se o pendor de um terreno fôr tal que dê ao escoamento 
superficial uma velocidade de 60 cm por segundo, bastaria, teoricamente, que 
o declive fôsse quatro vêzes maior, para a velocidade ser de 1,20 m por segundo. 
As partículas de solo que a água pode arrebatar quando flui à razão de 1,20 m 
por segundo, são, entretanto, em igualdade de condições, quatro vêzes maiores 
do que quando sua velocidade é de 60 cm por segundo . Quanto à competência 
no transportar material já erodido, essa aumenta em proporção ainda maior: 
a água dotada de uma velocidade de 1,20 m por segundo pode transportar par
tículas 32 vêzes maiores do que quando escorre à razão de 60 cm por s.egundo. 
Se o alimento de declividade fôr bastante para produzir uma velocidade de 2,40 
m por segundo, o poder de erosão da água será aumentado 16 vêzes e sua com
petência transportadora, 1 024 vêzes ." 

A velocidade aumenta, não só com o pendor, mas também com o compri
mento da encosta . A velocidade com que a água escorre pela vertente abaixo 
não é constante, mas aumenta numa certa proporção até atingir a maior velo
cidade compatível com as condições do terreno . O volume do escoamento super
ficial também aumenta, à medida que êste caminha para jusante, visto au·
mentar a respectiva área alimentadora. :l!;ste acúmulo de água também con
tribui· para acelerar o fluxo; com efeito, avolumando-se . o deflúvio, a água pro
pertde a concentrar-se, a pouco e pouco, em calhas profundas e estreitas, disso 
resultando uma velocidade superior à que teria caso escorresse em lençol 
uniforme . 

As considerações precedentes demonstram que as encostas íngremes e des
protegidas sofrem grande perda de solo, se o fluxo da água morro abaixo não 
fôr contido . A velocidade do deflúvio e, conseqüentemente, sua fôrça erosiva 
podem ser moderadas pelo encurtamento dos lançantes. Uma série de terraços, 
transversais ao pendor, produz justamente êste resultado: segmenta as ladeiras 

· extensas, ficando o comprimento dos lançantes reduzido à distância de um ter
raço a outro. 

ia N . do T . - ll:stes conceitos representam uma simplificação de problemas sumamente 
complexos . Destinados apenas a ressaltar a lmportãncla lnegàvelmente dominante da veloci
dade da água sôbre a erosão e o transporte, não cogitam senão da velocidade média e despre
zam o efeito da turbulência; o efeito. do formato, grandeza e grau de homogeneidade das 
particulas de solo; o efeito da presença de colóldes na água, da temperatura desta, etc . etc. 
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COEFICIENTE DE DEFLúVIO 

Para calcular a capacidade que devem ter os canàis, é mais importante a 
velocidade do escoamento superficial vertido pela bacia de captação, do que 
o volume total descarregado após uma chuva qualquer, a menos que haja a 
intenção de armazenar todo o excesso de águas pluviais caídas na bacia ali
mentadora. A velocidade de deflúvio de uma bacia hidrográfica é influenciada 
pelo regíme pluviométrico e pelas características da bacia. Os elementos plu
viométricos que interessam ao caso são a intensidade, a duração e a freqüência . 
das chuvas . As características da bacia alimentadora, que condicionam a vel~ 
cidade de escoamento superficial, são a topografia, área e forma da bacià; 
o declive e comprimento das encostas, o tipo e condições físicas do solo, e, fi
nalmente, a cobertura vegetal. 

Os coeficentes médios de deflúvio não oferecem base segura para o côm
puto da capacidade de que deve ser dotado o canal: o terraço seria desbordado 
e aluiria no decorrer de cada tempestade que viesse a produzir escoamento aci
ma da média . As quantidades máximas de escoamento para as quais cumpre 
estabelecer o espaçamento dos terraços e a capacidade dos canais, terão pro
babilidade de ocorrer quando chuvas de grande intensidade caírem sôbre solõ 
saturado ou congelado e quando os campos se encontrarem eventualmente des
providos de vegetação. Planeja-se, por via de regra, o terraço de maneira que 
possa re,sistir ao deflúvio produzido pelas chuvas da maior intensidade prová
vel no decorrer de um período de cinco a dez anos . Projetá-lo contando apenas· 
com o escoamento de chuvas da maior intensidade provável durante um pe
ríodo menor, poderia dar margem a freqüentes transbordamentos e, cons~
qüentemente, a despesas de reparação elevadas; e projetá-lo, para a condução· 
do escorrimento de chuvas de uma intensidade tal que fôsse improvável sua 
ocorrência mais de uma vez em quinze ou vinte e cinco anos, representaria um· 
custo excessivo de construção. É claro que durante as quadras em que os coefi- <Í' 
cientes de deflúvio das glebas são inferiores à média, não será totalmente apro
veitada a capacidade de terraços, prevista para tempestades cujo intervalo de 
ocorrência seja de cinco a dez anos . Os terraços, porém, que não suportarem 
os coeficientes de escoamento mais elevados ruirão no momento justo em que 
se tornam mais necessários para sustar a remoção do solo. (Veja-se a gra
vura 98 .) 

Calcula-se a vazão, em metros cúbicos por segundo, de qualquer canal, mul
tiplicando a área da secção transversal, em metros quadrados, pela velocidade 
da água no canal, em metros por segundo . Assim, por exemplo, um canal de 
secção retangular, que tenha 60 cm de profundidade, 1,80 m de largura, defluindo 
água à razão de 45 cm por segundo, conduzirá 0,60 x 1,80 x 0,45 = 0,486 metros 
cúbicos (ou 486 litros) por segundo . Tem-se geralmente por boa praxe ao de
terminar as dimensões do canal a construir, dar-lhe mais capacidade do que 
a calculada, em vista da incerteza dos valores atribuídos ao deflúvio e da di
ficuldade de, no decorrer dos trabalhos agrícolas, conservar o canal rigorosa
mente de acôrdo com as especificações de construção durante tôdas as épocas 
do ano. ~ 

AS VELOCIDADES NOS CANAIS DOS TERRAÇOS 

É necessário construir canais de terraço com capacidade suficiente para 
conduzir a água com velocidades não erosivas; o escoamento poderá, do con
trário, remover do canal uma grande quantidade de solo e originar um des
barrancamento intenso. A velocidade da água em um canal de terraço aumen
ta, não somente na proporção em que cresce a declividade dessa calha, mas 
também com o aumento de sua profundidade média (que corresponde, apro
ximadamente, ao raio hidráulico) e com o decréscimo da resistência oposta pela 
superfície (coeficiente de rugosidade) , A grande aspereza da superfície do ca
nal resulta, na prática, . das características do solo, da lavra e das culturas, 

-3-
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não podendo ser modificada arbitràriamente com o intuito de regular a velo
cidade. Esta só pode ser governada, portanto, através de ajustamentos na de
clividade e na profundidade média de água no canal. 

Gravura 98 - O transbordamento, causado por defeito de projeto, construção, ou conservação 
estraga, a um tempo, as terras de cultura e o terraço. 

A maior declividade a adotar-se para .o canal deve ser inferior ao menor 
declive em que se possa verificar uma erosão capaz de comprometer o terra
ço. A profundidade média do filête de água pode ser regulada, sem afetar a 
vazão, mediante alterações na forma da secção transversal do canal. ·um ca
nal estreito e profundo terá, em igualdade de condições, velocidade e fôrça 
erosiva maiores do que um canal largo e raso, visto ser menor neste a pro
fundidade média da água. Um canal de secção transversal larga, em relação 
à profundidade, não só modera as velocidades, mas facilita as operações de 
cultivo em solos terraceados. 

A manutenção de uma secção tranversal uniforme através de tôda a ex
tensão do canal facilita a construção dêste. A fim de que uma tal calha possa 
evacuar o volume de água interceptada, progressivamente crescente, aumen
ta-se o declive dos segmentos sucessivos. A declividade crescente do canal pro
duz também características de escoamento mais vantajosas, porque o declive 
mais suave nas secções superiores do terraço tende a retardar o fluxo e, des
tarte, reduzir a propensão que tem a água para acumular-se na porção in
ferior da calha. A declividade do último trecho será limitada pela máxima 
velocidade possível além da qual resulte corrosão. Ajustando, assim, a super
fície, a forma e a declividade do canal, torna-se possível obter a velocidade e 
a capacidade desejadas para o mesmo. 

As especificações recomendadas adiante, sob a epígrafe "Planejamento do 
Sistema de Terraços'', se estribam em dados coligidos durante a experimenta
ção e a observação, ambas efetuadas em condições reais . Aplicadas nas cir
cunstâncias para as quais são . recomendadas, tais especificações serão, quase 
sempre, suficientes . Oferecem aos que não possuem conhecimentos de enge
nharia uma base segura no planejamento de terraços e podem, por via de re
gra, ser utilizadas sem quaisquer outros cálculos. Condições raras, às quais 
es8as especificações não sejam inteiramente adequadas, podem, entretanto, exi-
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gir o cômputo do deflúvio de áreas agrícolas e a determinação teórica da capa
cidade dos canais e da velocidade da água nestes. Cumpre consultar engenheiro 
devidamente habilitado, sempre que surgirem problemas desta natureza. 

TIPOS DE TERRAÇO 

Muitos foram os tipos de terraço recomendados, enquanto se consolidava 
o sistema do terraceamento. A escolha de um terraço, a sua construção e o 
seu uso devem ser sempre efetuados com muita cautela . Anos de experimenta
ção e grande soma de observações no campo trouxeram a lume valiosas infor
mações relativas aos diversos tipos de terraço e sua aplicação às diferentes 
condições. 

A finalidade precípua de todo terraceamento é a conservação do solo . ~ste 
objetivo é atingido por terraços que proporcionem interceptação e desvio do es
coamento superficial, ou pelos que, represando a água, aumentem a sua ab
sorção pelo solo. Classificam-se, pois, os terraços, do ponto de vista funcional, 
em dois tipos: (1) de intercepção e diversão; e (2) de absorção. 

• ~.t------,...-3,00n>-7,50m------i 

1 erroço-de-Comolhllo 
(construido por ambos os lados) 

Terraço-de-Canal 
!construido pelo lodo de cima) 

-----.: .. _:::,,:-.. _--_~,_.:_:_:.:::.?·-=-~.:r~~e-camolhão 
- Terraço-de-conol 

- - • Nível arioinal da terreno 

_?~5~-Q..55m- - -- -- j!1~ 

Gravura 99 - Secções transversais de terraços, depois de assentados e cultivados. 

Considerando as características de construção, verifica-se que um canal, bem 
construído, um pouco abaixo da superfície original do terreno, é o dispositivo 
mais digno de confiança no interceptar e desviar o escoamento superficial, en
quanto que um camalhão erguido. sôbre a superfície original e acompanhado 
do menor canal possível, é o mais apropriado para represar o escoamento su
perficial, e, assim, aumentar a absorção em uma ampla faixa a montante da 
referida crista. Do ponto de vista da construção, parece, portanto, útil clas
sificar os terracos em (1) tioo de canal e (2) tino de camalhão. A classifi
cação segundo ·a construção -deve incluir ainda Üm terceiro tipo, constituído 
por uma banqueta ou patamar e usado nas encostas mais íngremes . A bem da 
concisão, os diferentes tipos de terraços, serão designados na presente obra, 
pelas expressões "terraço de canal", "terraço de camalhão" .e "terraço de pa
tamar" ou "terraço em banqueta". 

Regiões há em que, tanto a absorção, como a diversão, representam impor
tantes objetivos do terraceamento; existem, entretanto, extensas áreas em que 
a diversão constitui o objetivo precípuo e outras em que a absorção é a fina
lidade principal. 
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As exigências das reg1oes ·de pluviosidade moderada é solo favorável serão 
intermediárias, no que diz respeito ao terraceamento, podendo ser utilizado um 
terraço de finalidade dupla, que combine as feições desejadas dos dois ~ipos. 
As dimensões da secção transversal dos terraços, seja qual fôr a modalidade 
dêstes, estão condicionadas ao tipo de solo, à topografia, ao regime pluviomé
trico e à maquinaria agrícola que será empregada. O ser necessário ajustar 
as dimensões às condições locais, em nada atinge, evidentemente, a classifica
ção geral dos terraços, do ponto de vista funcional . 

Gra.vura 100 - Um terraço de canal no "Pledmont" , região do leste estadunlclense, onde a 
pluviosidade pede um canal largo, de capacidade ampla. 

A gravura 99 mostra as diferenças de secção transversal que existem entre 
o terraço de canal e o de camalhão . Figuram-se, em primeiro lugar, os dois 
tipos separadamente, a fim de mostrar a secção transversal que deve ter cada 
um e, depois, sobrepostos, para ressaltar as diferenças entre os dois tipos . 

TERRAÇOS .DE CANAL 

O terraço de canal age essencialmente como uma calha de escoamento, 
destinada a evacuar,. com velocidades não erosivas, o excesso das águas plu
viais que caem sôbre campos de cultura. 

ViSto haver necessidade da drenagem superficial - com pequena veloci
dade, · bem entendido - º ' canal, e não o camalhão, é que oéupa o primeiro 
plano. Um canal largo, relativamente raso, de pequena declividade, dotado de 
flancos suaves e capacidade ampla, dará os melhores resultados. <Veja-se a 
gravura 100.) A terra removida ao escavar-se o canal é utilizada para elevar 
a margem inferior dêste a uma altura que proporcione a necessária vazão . 
Não é desejável um camalhão muito alto, o qual viria estorvar seriamente as 
operações de cultivo, aumentar o custo de construção e, muitas vêzes, exigir, 
para a sua formação, uma quantidade considerável do solo arável, raspado do 
campo de cultura . No terraço de canal, o camalhão deve ser considerado como 
suplemento do rêgo, sendo necessário fundir-se imperceptlvelmente com a su
perfície da encosta, a fim de interferir o menos possível com a passagem da 
maquinaria agrícola. 

Emprega-se, por via de regra, o terraço de canal no caso de solos relativa
mente impermeáveis, em regiões onde haja uma distribuição razoável das chu
vas durante tôda a época de cultivo. 
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TERRAÇOS DE CAMALHAO 

O combate à erosão mediante o terraço de camalhão faz-se indiretamente, 
pela conservação da água. A fim de aumentar a absorção, constrói-se o terra
ço de modo que alague com o escoamento superficial represado, o maior trato 
possível. Para que isto se efetue .da maneira mais eficiente, é indispensável 
que o declive da -encosta seja relativamente suave, que a altura do cordão seja 
suficiente para recalcar a água sôbre uma superfície mais ou menos extensa 
e que a terra necessária para a construção da referida crista possa ser esca
vada de modo a evita_r a concentração do deflúvio em uma pequena área. (Ve
ja-se a gravura 101-A.) 

Gravura 101 - A, O terraço de camalhão é usado, na região das Grandes Planícies norte
americanas, para o combate à erosão e a conservação da umidade . A crista deve ser suficiente
mente elevada, para espalhar o escoamento superficial represado sôbre trato extenso, e sufi
cientemente larga, para permitir o funcionamento ' eficaz do equipamento de cultivo. B, O 
aumento da produção não prescinde durante anos normalmente secos, da água represada pelos 

terraços horizontais. 

O grau em que estas condições se verificam é limitado pelos métodos de 
construção a adotar e pelo declive das terras. O camalhão é mais importante, 
neste tipo de terraço, do que o canal escavado, formando-se êste mais ou me
nos subsidiàriamente, como resultado da construçã-0 daquele. Quando se de-



1'78 BOLETIM GEOGRAFICO • 
sejar o máximo de absorção, devem construir-se os terraços com grande capa
cidade de armazenamento, em planos nivelados e vedar-lhes as duas extre
midades. Não raro, entretanto, estas últimas são deixadas abertas, à guisa 
de válvulas de segurança, para que o excesso de águas pluviais possa escapar 
por aí, em vez de galgar os camalhões. Em algumas regiões, obstruem-se par
cialmente as extremidades, conforme a maior ou menor necessidade de escoa
douros de segurança, na eventualidade de chuvas excessivas, de intensidade 
não prevista no planejamento do terraço. Caso a água represada nos terraços 
horizontais acarrete um dano excessivo às culturas alagadas, torna-se-á ne
cessário dar ao canal uma pequena declividade, sobretudo próximo às extre
midades. 

Gravura 102 - O terraço em banqueta compreende um patamar, para a lavoura (notem-se os 
sulcos), e um talude, revestido de grama. 

Os terraços de camalhão convêm a regiões de diminuta precipitação e a 
tipos de solo que absorvem as águas superficiais represadas, com suficiente 
presteza para impedir que estas prejudiquem as culturas. Nos Estados Unidos, 
essas condições limitam-se, pràticamente, a certas áreas das Grandes Planí
cies, de solo absorvente e declive suave, ..submetidas ao fenômeno das sêcas e 
da erosão eólia. O terraço de camalhão também pode ser utilizado com consi
derável êxito em certos pequenos tratos de solo arenoso e ceclive suave, onde 
a pluviosidade é maior, como é o caso de certas planícies costeiras do sudeste 
dos Estados Unidos. A adoção dêste tipo de terraço deve ser sempre precedida 
por um exame cuidadoso da capacidade de absorção do solo e da intensidade 
das chuvas. A gravura 101-B mostra um terraço de camalhão. 

TERRAÇOS EM PATAMAR 

Um tipo de terraceamento praticado em vários países consiste na cons
trução, em terrenos bastante íngremes, de uma série de patamares horizon
tais ou quase horizontais, transversalmente à linha de maior declive. Estas 
faixas são separadas por taludes quase verticais, amparados por muros de ar
rimo ou por um revestimento denso de vegetação. :t!:ste tipo de terraço é co
nhecido pelo nome de "terraço em patamar" ou "terraço em banqueta" e re
presenta a acepção original da palavra "terraço''. Constitui um dos mais an
tigos métodos mecânicos de combater a erosão e, vem sendo usado há muitos 
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séculos em países densamente povoados, onde injunções e.conômicas exigiram 
o cultivo de terras escarpadas. O emprêgo de terraços em patamar nas encos
tas íngremes, não só retarda as perdas pela erosão, mas também facilita as 
operações agrícolas . 

Gravura 103 - Banana em terraços em patamar. Capim gordura crescendo nos declives 
íngremes do terraço. 

O terraço em patamar - construído por via de regra, em terrenos cujo 
pendor fique compreendido entre 20 e 55 por cento - compreende um de
grau, para as culturas, e um talude, revestido de grama ou outro vegetal es
tolonífero. 

O bordo externo do patamar do terraço é mais alto, e sua superfície descai, 
portanto; em direção à base ou pé. A água flui ao longo do patamar com ve
locidade variável, dependendo do tipo de solo, do comprimento do terraço e 
da pluviosidade; são bastante comuns declividades de 0,25 a 1 por cento. A 
inclinação do talude é, geralmente, de um para um, podendo ser modificada, 
na conformidade do tipo de solo e da vegetação de que possa dispor para 
revesti-lo. 

Há dois métodos principais ·para a construção de terraços em patamar. 
Um, de natureza exclusivamente artificial, exige o uso de ferramentas, juntas 
de bois, arados, tratores e terraceadeiras (podendo êstes últimos ser utilizados 
em terrenos com declives até 40 por cento) . Outro, mais econômico, leva de 
3 a 5 anos; consiste na semeadura de gramíneas erectas e resistentes, cosidas 
às curvas de nível ou delas apenas ligeiramente afastadas. O intervalo vertical 
entre essas linhas varia entre um e dois metros, podendo ser aumentado, en
tretanto, à medida que cresce o declive do terreno. Quando desenvolvidos, êsses 
vegetais reterão o solo que se desloca encosta abaixo. A medida que se pra- -
ticam os cultivos, vai tomando forma o patamar, uma vez que a primeira pas-
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sada do ' arado lança a leiva contra as plantas e a última em cada terraço for
ma um sulco abaixo do renque vegetal imeditamente a montante . 

O uso eficaz de terraços de base larga ou de montículos, limita-se aos ter
renos cujo pendor seja inferior a 12 por cento . No caso de terrenos mais incli
nados, impõem-se certas modificações: .faz-se, em geral, mais estreito o cama
lhão e mais fundo o canal de escoamento . O propósito dos terraços é recolher 
ou interceptar a água que corre ladefra abaixo, dirigindo-a para uma vala de 
escoamento ou, em regiões sêcas, retê-la até que se infiltre no solo. Os terra
ços cedem o lugar a sulcos em curvas de nível ,. valas de escoamento e outros 
dispositivos e suas variantes, conforme requisitos especiais. 

As valas de escoamento são partes ihdispensáveis de um bom sistema de 
terraços . A evacuação da água, acumulada por êstes durante as chuvas inten
sas e não infiltrada, deve ser feita de modo que se evite o arrastamento do 
terreno. Para tanto, o_ projeto de valas de escoamento deve ficar a cargo de 
um técnico competente. 

Se a encosta é declivosa, as valas de escoamento devem ser revestidas de 
vegetação, prendendo-se o céspede, por meio de espeques e telas de arame, até 
que êle tenha aderido ao fundo. Os flancos da valeta devem ser protegidos 
com pequenos tufos de vegetação, semeados com um intervalo de 10 a 15 cen
tímetros. Podem-se abrir covas, por meio de uma estaca, e introduzir nelas 
uma pequena quantidade de adubo misturado com terra, comprimindo o solo 
de maneira que as raízes das mudas fiquem em perfeito contacto com êle . 

PROTEÇAO DOS COLETORES DOS TERRAÇOS 

O desvio de águas pluviais em terras de topografia irregular, como colinas 
e montanhas, representa óbviamente uma tarefa assaz difícil, devido à neces
sidade de evacuar grandes quantidades de água através de condutos especiais, 
sejam naturais ou artificiais . A dificuldade do problema reside em ser preciso 
recolher a água e conduzi-la aos riachos e rios, sem permitir que ela prejudique 
a camada superficial do solo. :l!:ste problema apresenta maiores complicações 
quando as terras são montanhosas e, por conseqüência, com muitas ladeiras e 
vertentes. 

É sabido que, na Natureza, parte das águas excedentes é evacuada atra
vés de vias naturais, que, no decorrer dos anos, se revestem de vegetação pro
tetora . Qualquer plano de drenagem - seja para tôda uma bacia hidrográfica, 
seja apenas ·para uma única propriedade agrícola - deve preferir, sempre que 
possível, os condutos naturais aos construídos pelo homem: êstes são geral
mente de custo mais elevado, e menos eficientes que aquêles . Há lugares em 
que os canais naturais já se acham convenientemente revestidos de vegetação 
protetora, exigindo, portanto, poucos cuidados de conservação. 

Nos locais onde se patentear a erosão e houver desaparecido a vegetação 
protetora, será, todavia, necessário recorrer ao plantio de vegetais apropria
dos . Nestes casos especiais, em que é mister colaborar com a natureza para 
a melhor proteção do solo, será eventualmente possível melhorar os canais, 
modificando o seu traçado em alguns trechos, que serão logo semeados com 
vêgetação protetora. Se a semeadura fôr realizada com uma planta forragi
nosa, ter-se-á logrado, simultâneamente, um dos objetivos da conservação do 
solo e melhor aproveitamento da ·terra . Intervêm na construção de tais cole
tores o engenheiro, com seus conhecimentos de hidráulica e hidrologia, e o 
agrônomo, familiarizado com os diversos solos. · 

Entre os fatôres que devem ser ponderados no projeto e construção de co
letores, destacam-se a precipitação, os solos, o declive do terreno e a modali
dade de proteção que lhes deve ser proporcionada. Torna-se relativamente di
fícil traçar um plano de intercepção e evacuação das águas nas regiões onde 
a terra é intensamente cultivada. 
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É nas encostas mais enfesta~ que a proteção dos canais assume importân
cia maior. O tipo ideal de coletor para êstes casos seria construído de con
creto. Pode-se, entretanto, afirmar, após vários anos de experiência, que os. ca-

. nais artificiais protegidos por plantas estaloníferas, como a grama Sfenota
phrum Secundatum têm dado os melhores resultados, mesmo em encostas cujo 
declive·· seja de 70 por cento . O tipo de vegetação que utilizar varia, natural
mente, segundo a precipitação, o solo e o declive do terreno. · 

Gravura 104 - Safras abundantes em terraços artificiais . Note-se a vegetação do talude, 
especialn1ente as bananeiras. 

Antes de se decidir o emprêgo de terraços em patamar em qualquer região, 
cumpre proceder a um estudo minucioso, a fim de averiguar se é justificável 
o plantio de culturas em terrenos tão íngremes que exijam êste tipo de pro
teção . Sempre que se dispuser de terras menos escarpadas, ou não fõr lícito 
crer em um rendimento lucrativo, deve-se desistir do plantio das encostas mais 
íngremes mediante o emprêgo de terraços em patamar . Deve igualmente de
saconselhar-se a construção dêstes terraços nos terrenos mais suaves, onde bas
tassem terraços de cordão ou de canal . 

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TERRAÇOS 

Considerações gerais 

Embora o projeto e a construção de terraços envolvam certos princípios 
fundamentais de engenharia, exige-se menos um vasto cabedal de saber teó
rico, que bom senso, combinado com um background agrícola e um conheci
mento geral dos vários aspectos do combate à erosão . É geralmente aconselhá
vel que os lavradores não habilitados a utilizar instrumentos de agrimensura 
e a planejar sistemas de terraceamento, mandem executar o levantamento e 
elaborar o projeto por um engenheiro agrônomo ou outra pessoa possuidora 
de experiência e conhecimentos necessários. 
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Gravura 105 - Método econômico para a construção de terrac;os em patamar, que consiste na 
semeadura de vegetais ao longo das curvas-de-nível. 

Gravura 106 - O intervalo vertical entre as curvas-de-nível varia entre um e dois metros. 

Os planos preliminares de terraceamento devem abra11ger a propriedade 
inteira, para que a construção de terraços em qualquer uma de suas partes 
possa ser integrada no sistema geral, sem embaraços nem despesas desneces
sárias. Não se deve excluir a hipótese de uma redistribuiçãp dos campos de 
cultura, cêrcas e estradas, para acordar o seu arranjo com os preceitos de uti-
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lização adequada das terras e da administração agrícola . Projeta-se, geral
mente, o terraceamento de acôrdo com as unidades hidrográficas, isto é, áreas 
que podem ser convenientemente drenadas através de um único coletor ou sis
tema de coletores. A escolha das linhas divisórias entre as unidades de terra
ceamento é influenciada por fatôres como divisores de água, valas, estradai, 
grandes voçorocas, mudanças abruptas de declive, limites entre propriedades ou 
campos de cultura e o comprimento dos terraços . Propriedades contíguas pos
suem, às vêzes lavouras em uma mesma unidade natural de drenagem, po
dendo-se então estabelecer um sistema único de terraceamento, vantajoso para 
ambos os terrenos, se os respectivos proprietários quiserem chegar a um acôrdo, 
quanto à construção e à conservação conjuntas dos terraços e dos coletores. 
É necessário dispor de coletores protegidos ou de áreas de despejo para reco
lher a descarga dos terraços. (Veja-se a gravura 110.) O fluxo concentrado 
procedente dêstes causará estragos desmedidos, se lhe fôr permitido desaguar 
em canais ou depressões que não tenh~m sido protegidas contra a erosão. 

Gravura 107 - A medida que se fazem os cultlvos, vai-se constituindo o patamar. Na aradura 
do sulco, volta-se a leiva contra o parapeito vegetal. 

Se a gleba por terracear recebe considerável volume de águas superficiais 
provenientes de áreas adjacentes, cumpre desviar do sistema de terraços êste 
deflúvio, por meio de uma modalidade qualquer de vala de desvio ou de inter
cepção. De contrário, o volume de água adicional causará provàvelmente o trans
bordamento do primeiro terraço que encontrar; sobremontados, um por um, 
aluirão sucessivamente os demais terraços a jusante. Importa que a vala de 
derivação tenha ampla capacidade e pouca declividade para permitir a erosão 
e seja protegida contra a colmatagem, através de medidas de combate à erosão 
postas em prática na bacia alimentadora. 

Ao calcular-se a velocidade das correntes, para determinar o tamanho das 
valas, escoadouros e comportas de diques nas obras de correção à erosão, deve 
proceder-se de acôrdo · com as normas aplicáveis à região de que se trate. 
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Gravura 108 - Vêem-se aqui, em vez de terraços, sulcos rasgados segundo as curvas de nível. 

Gravura 109 - Coletor convenientemente protegido pelo plantio de gramíneas. 
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Gravura 108 - Vêem-se aqui, em vez de terraços, sulcos rasgados segundo as curvas de nível. 

Gravura 109 - Coletor convenientemente protegido pelo plantio de gramíneas. 
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Gravura 110 - Sistema completo de terraços que deságua em um coletor relvado. t:ste processo 
de disposição do excesso de água constitui um alicerce perfeito para a agricultura de 

conservação do solo destinada a aumentar e manter elevada a produção. 

Coletores 

O primeiro passo no planejamento de um sistema de terraços é a escolha 
das áreas destinadas ao escoamento ou à recepção das águas. Na falta de ca
nais estabilizados ou áreas protegidas, deve o seu preparo preceder a constru
ção dos terraços. Geralmente, é possível, obter coletores adequados mediante 
a proteção de depressões naturais com uma cobertura veg~tal que resista à 
fôrça da água corrente. Haverá, em alguns casos, necessidade de canais arti
ficiais, já pela falta de escoadouros naturais, já porque o voçorocamento, ou 
outros estragos devidos à erosão, tenham impossibilitado o uso daqueles. Se 
.as condições ecológicas permitirem a fixação de variedades apropriadas, a pro
teção dos canais artificiais poderá ser confiada à vegetação . Caso, entretanto, 
os vegetais adaptáveis ao meio não se contem entre os capazes de proporcio
nar a defesa requerida, haverá necessidade de dispositivos mecânicos para res
guardar os coletores contra a erosão. 

Diante dos problemas de hidráulica implicados na estimativa do deflúvio, 
no projeto dos canais e na determinação da capacidade dos vários tipos de ve
getação para resistirem à velocidade prevista, cumpre, antes de construir os 
coletores apelar para a colaboração de um técnico habituado a resolver tais 
problemas. 

Na escolha do local para os escoadouros, deve-se ter em vista o maior apro
veitamento possível dos cursos d'água existentes na gleba por terracear. Os 
arroios e as depressões suaves são locais naturalmente indicados para a con
centração e o fluxo da água durante o período de deflúvio; devem ser usa
dos, sempre que possível, como coletor natural, estabilizado com vegetação, ou 
como local para a construção de um canal artificial. A evacuação da água em 
outras fazendas, seja encosta abaixo ou a montante, pode repercutir na loca
lização dos coletores, razão por que devem êstes enquadrar-se no sistema ge
ral de drenagem da bacia hidrográfica. 

Os coletores revestidos de vegetação devem ser ultimados uma ou duas 
estações antes de se construírem os terraços, dependendo do t._empo necessário .. 
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para o estabelecimento da cobertura exigida. Em nenhuma hipótese, devem 
os terraços ser construídos antes de estarem os coletores prontos para receber 
a descarga. (Veja-se a gravura 111 . ) 

Gravura 111 - Os cordões que flanqueiam êste coletor relvado recentemente semeado, visam 
à sua proteção. Os terraços só serão construídos quando a vegetação estiver 

firmemente estabelecida. 

Qualquer canal, depressão ou outra superfície suficientemente estabilizada 
com vegetação para permitir uma evacuação segura da descarga dos terraços 
- pode servir como coletor vegetado. Encontram-se, entre os tipos mais co
muns, os prados escoadouros, arroios profundos e estreitos, voçorocas, áreas de 
despejo, condutos encespedados, etc . O estabelecimento e o êxito dos coletores 
vegetados depende de muitos fatôres . Alguns, como, por exemplo, a existência 
de vegetais próprios para a proteção, devem ser investigados no local; outros, 
de caráter geral, serão tratados nos parágrafos seguintes . 

Um prado escoadouro é uma depressão relativamente pouco profunda, que 
pode ser protegida com gramíneas ou leguminosas adequadas e cuja área seja 
suficiente para constituir um pasto ou um campo de fenação econômicamente 
explorável. A secção transversal deve ser tal que disso resulte um fluxo largo 
e raso, jamais uma torrente profunda e estreita, de velocidade destruidora. 
Para evitar os desbordamentos e barrancos nos bordos, deve a vegetação es
tender-se alguns decímetros acima do maior batente previsto. A manuten
ção de velocidades não erosivas exige declividades pequenas ; tem-se usado, 
com êxito, declividades abaixo de 6 por cento, devendo-se frisar que, no caso 
de solos friáveis, uma declividade de 6 por cento pode exceder o limite de se
gurança . Embora seja desejável uma secção tranversal rasa e larga, deve ha
ver suficiente inclinação entre as extremidades dos terraços e a linha de fundo 
do coletor para impedir a colmatagem, quer do canal, quer das extremidades 
do terraço. Um desnível mínimo de 30 centímetros será geralmente suficiente 
para os coletores mais estreitos e um desnível de 30 centímetros para cada 15 
metros de distância horizontal para os mais largos. 

Quanto ao aproveitamento de arroios como coletores, só se podem consig
nar aqui alguns princípios gerais, aplicáveis aos diferentes casos que se com

. preendem nessa designação um tanto vaga. Se a configuração da secção trans
versal e a declividade forem comparáveis às de um canal construído - como 
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Gravura 112 - Um terraço a descarregar em um pascigo de grama. A água se espalha ao 
deixar o canal do terraço, e uma grande parte é absorvida e armazenada no solo. 

Gravura 113 - Um coletor artificial, estabilizado, com capim de burro. A velocidade da água 
é de pouco menos de dois metros e meio por segundo. 

acontece excepcionalmente - computa-se a velocidade provável de fluxo e ave
riguam-se a cobertura vegetal e os dispositivos necessários à proteção da calha. 
Se a secção transversal, a declividade e o fluxo prognosticado se mostrarem 
favoráveis, e fôr verificada, com razoável segurança, a possibilidade de pro
teger o arroio por meio da vegetação, estabelece-se uma cobertura densa, usan
do-se para tal os mais resistentes dentre os vegetais ecologicamente adequados~ 
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Exige-se, por via de regra, uma quantidade excepcional de sementes e de adu
bos; e é preciso impedir o apascentamento desenfreado e a queima . Muitos 
arroios estreitos estão completamente protegidos contra os danos de erosão . Se 
o arroio fôr profundo e de flancos alcantilados, será necessário providenciar 
condutos convenientemente protegidos que conduzam até êle a descarga dos 
.terraços . • 

Não se deve, por via de regra, fazer uso de voçorocas como coletores de 
terraços, a não ser. que se tenham rampeado suficientemente os flancos para 
produzir uma secção transversal passível de ser econômicamente protegida. 
A experiência tem demonstrado, entretanto, constituir o cudzu proteção bas
tante para uma voçoroca em via de ampliação, mesmo contando com o acrés
cimo de água proveniente de um sistema de terraços . As voçorocas e outros 
escoadouros podem apresentar desníveis abruptos no perfil longitudinal, que 
sejam causa de grande turbulência, e contribuam para acelerar a erosão. Será, 
eventualmente, necessário proteger tais pontos com barragens ou condutos es
peciais, a fim de assegurar o contrôle da corrente em tôda .a extensão da calha. 

Chamam-se "áreas de despejo" os tratos onde seja possível lançar a água 
dos terraços, sem causar danos , (Veja-se a gravura 112 . ) J)evem ser usados, 
sempre que os houver disponíveis e adequados. Um bom pascigo de grama, 
bem conservado, constitui uma área de despejo ideal, se o solo não fôr dema
siadamente friável para ser protegido pelo céspede existente. É óbvio que só 
as terras ocupadas permanentemente por pastos devem ser usadas para êste 
fim. Um bosque fechado, com abundante submata e detritos vegetais, pres
ta-se ao papel de área de despejo, em terrenos cujo declive fique entre suave 
e relativamente íngreme. O apascentamento ou os incêndios nos bosques pode
rão, pela destruição dos detritos e da submata, inutilizá-los como áreas de des
pejo. Outros tratos de vegetação densa, como, por · exemplo, prados de _ gramí
neas e leguminosas perenes, podem ser utilizadas como áreas de despejo. As 
superfícies rochosas e as cascalheiras são usadas em alguns lugares, quando não 
houver perigo de fomentar a erosão, descarregando-se a água sôbre elas. Ao verter 
o fluxo concentrado dos terraços sôbre as áreas de despejo, deve-se cuidar de 
espalhar a água, de modo que cubra uma área extensa, reduzindo assim a pro
babilidade de formação de canalículos, ou de voçorocamento . No caso de des
cargas reduzidas, é exeqüível o encaminhamento da água através de uma ri
bança por meio de um conduto protegido por céspede denso. Os fatôres que 
limitam o uso dêste processo são a profundidade e velocidade da água e a re
sistência do céspede à .;fôrça da corrente . Têm-se empregado, com êxito, os ca
nais protegidos por vegetação para conduzir a água de cada terraço a um co
letor de margens íngremes. Não se recomenda o seu uso pa-ra a descarga de 

. mais de um terraço, nem para alturas superiores a 3 ou 4 metros. O conduto 
deve ser profundamente rebaixado na ril;>anceira e bem rampeado, a fim de 
apresentar a menor declividade possível. O crescimento adequado da vegeta
ção exigirá, em muitos lugares, uma camada de bom solo superficial, e os tor
rões ou tiras de céspede devem ser mantidos no lugar, por meio de tela de 
arame ou estacas, até que as plantas se tenham enraizado solidamente. 

Os coletores artificiais podem ser protegidos com vegetação, se não fôr 
excessiva a velocidade prevista para o fluxo. Varia muito a resistência dos 
diferentes tipos de vegetação em face das águas correntes. Um tapizado denso 
de capim de burro tem conduzido, em numerosos casos, água fluente com a 
velocidade de dois e meio a três metros por segundo, sem sofrer estragos apre
ciáveis (veja-se a · gravura 113), ao passo que uma alfombra bem enraizada 
de cudzu suportará velocidades, mais elevadas. A experiência tem demonstrado 
que a erva azul ou blue grass (gramíneas do gênero Poa) não suporta veloci
dades que ultrapassem um metro e meio a dois metros e pouco por segundo, 
enquanto o emprêgo da maioria das gramíneas adaptáveis é limitado por 
velocidades um tanto menores . As lespedezas anuais e perenes possuem valor 
relativamente pequeno na proteção de canais, limitadas como são a velocida
des que ficam em tôrno de 0,90 a 1,20 metros por segundo, no máximo . Há ou
tras gramíneas, como o capim quicuio e o centopéia que nada ficam a dever 
ao capim de burro na proteção dos canais, pôsto que sejam restritas a certos 
climas e a determinados solos. 
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A melhor localização dos coletores artificiais é a que atende, entre outros, 
aos seguintes requisitos: mínimo estôrvo às operações de cultivo, declividade 
conveniente, interv:alos que dêem o comprimento mais adequado aos terraços 
e, por fim, condições propícias ao estabelecimento do necessário revestimento 
vegetal. Quando se têm de empregar medidas de proteção mecânicas, razões 
econômicas poderão ditar a localização que dê a menor extensão aos coletores. 
A localização dos coletores artificiais deve ser feita em observância à legisla
ção de águas. Deve-se conhecer o que ela estabelece antes de: (1) transpor 
água de uma bacia hidrográfica para outra, prejudicando com isto as terras 
de jusante: (2) modificar um canal, natural ou artificial, de modo tal que 
o aumento da velocidade do fluxo eventualmente resultante possa causar da
nos à propriedades de terceiros; e (3) construir canais artificiais que recolham 
e desviem as águas pluviais, vertendo-as sôbre propriedade de terceiros. Tem
-se sustentado que a nenhum proprietário é lícito encaminhar o escoamento 
superficial para propriedade alheia, conduzindo-o através de valas até a es
trada e ao longo desta, quando fôr possível encaminhá-lo diretamente, sem 
transpor senão suas próprias terras, ao curso de água que lhes dê escoamento. 

Gravura 114 - Colheita de trigo em um terraço. 

A localização dos terraços de canal 

A localização de cada terraço deve ter em vista dominar convenientemente 
o escoamento superficial, facilitar, tanto quanto possível, as operações agríco
las e exigir o mínimo de conservação. Há alguns princípios gerais, aplicáveis 
à maioria dos casos, os quais concorrem para a realização dêstes objetivos. Só 
a experiência, por parte de quem localiza os terraços, permite, entretanto, 
alcançar o máximo de eficiência. O deflúvio não deve ultrapassar a ca
pacidade do terraço superior, sob pena de se comprometer todo o sistema. Isto 
significa que o primeiro te,rraço (de cima para baixo) deve ser colocado tão 
perto do alto da encosta, quanto necessário para que a superfície de captação, 
a montante, não exceda a da área alimentadora de qualquer outro terraço de 
idêntico comprimento. Deve-se, de início, localizar provisoriamente o terraço 
superior e, deslocá-lo morro acima, caso se verifique a necessidade de interceptar 
o deflúvio, montante de áreas críticas, ou de colocar o terraço em posição mais 
ajustada à topografia . Havendo mudanças súbitas de pendor, devem o.s ter
raços f~car logo acima destas, não coincidindo com o local da mudança, nem 

-4-
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ficandp imediatamente abaixo dêle. Sinais de erosão excessiva na parte mais 
elevada ,do terreno indicam que o escoamento superficial atingiu aí velocida
des críticas e que o terraço deve situar-se mais acima, a fim de interceptar 
as águas .. Devem-se executar também, de acôrdo com êsses princípios, ajusta
mentos de menor monta na localização dos demais terraços da série. Tais ajus
tes não devem ultrapassar 15 a 20 por cento do intervalo vertical aplicável ao 
caso. Curvas de pequeno raio no terraço retardam o fluxo e levam à deposi
ção de sedimentos, os quais podem obstruir o canal ou embaraçar o cultivo 
do terreno. Muitas curvas podem ser suavizadas mediante ligeira mudança na 
posição do terraço. Uma vez por outra, um ponto crítico qualquer, situado abai
xo da posição em que deve ficar o terraço mais alto, poderá exigir que se cons
trua previamente um terraço naquele local . Os terraços a montante serão en
tão localizados de acôrdo com o intervalo estabelecido, porém o último terraço 
(a contar de baixo para cima) , deve, para escapar ao transbordamento, ficar 
suficientemente próximo do limite superior da gleba. 

Os terraços curtos são de mais fácil conservação e exigem um canal de me
nor capacidade do que os terraços compridos. A fim de diminuir a extensão 
do fluxo em um único sentido, podem os terraços descair em ambos os sentidos 
a partir de um ponto culminante a meia distância, mais ou menos, entre os co
letores. A crista de um saliente é lugar ideal para a quota mais elevada do 
terraço; assegura-se, assim, o escoamento em ambos os sentidos em busca das 
quotas menores, onde cumpre localizar os coletores. Os terraços nãb devem, de 
preferência, circundar os espigões alongados. Se tal fôr, entretanto, imprescin
dível, cumpre reforçá-los nesses pontos, aumentado-lhes a altura do camalhão 
e a secção do canal. Os terraços não devem, tampouco, atravessar reentrantes 
que recolham um volume considerável de água superficial, sobretudo se forem 
obrigados a descrever uma curva fechada. Embora seja possível aumentar a 
vazão dos terraços o bastante para evacuar com segurança a água que vem ter 
a tais depressões, o custo e a mão de obra e'!Cigidos serão, não raro, proibitivos. 
:t!:sses pontos do terraço exigem inspeção e trabalhos de conservação, após cada 
deflúvio, em vista do possível entulhamento dos éanais pelos detritos ou dos 
eventuais estragos infligidos aos camalhões pelo excesso de água. 

Deve-se ter em mente, ao planejar o terraceamento, a necessidade de vias 
de acesso para todos os pontos da fazenda. As estradas que atravessem uma 
lavoura devem ser situadas, segundo curvas de nível, logo abaixo de um terraço, 
ou sôbre as lombadas, onde culminam os terraços. Os coletores revestidos de 
vegetação não devem ser empregados como estradas. É evidente que veículos 
danificam seriamente, quando não destroem, o gramado no fundo do escoa
douro ou produzem relheiras de cujo rápido alargamento a erosão se incum
birá, caso não se executem imediatamente dispendiosos reparos. 

A localização dos terraços de camalhão 

Como os terraços horizontais de camalhão têm por fim conservar a umi
dade mediante o represamento, que resulta em maior absorção da água, a 
necessidade de coletores, é por via de regra, muito limitada e, em muitos sis
t~mas de terraços, dispensável. Nas encostas mais declivosas, entretanto, os 
terraços de camalhão são empregados com o duplo propósito de conservar a 
água e combater a erosão . Pode ser necessário, em tais casos, evacuar uma 
parte considerável do escoamento superficial, sobretudo em regiões onde ocor
ram chuvas de grande intensidade. Assim sendo, pode-se precisar de coleto
res ,e todo o problema de localização dos terraços, de seu espaçamento e da 
descarga da água será resolvido de maneira análoga à descrita para o terraço 
de canal. 

Esta modalidade de terraço não pede coletores no caso de declives muito 
suaves e de condições pedológicas e climáticas favdráveis, pf>sto que, uma que 
outra vez, haja breves períodos de descarga. No caso de encostas que tenham 
declive inferior a 3 por cento e superfície regular, o intervalo entre os ter
raços deve ser ajustado de tal forma que êles represem o maior deflúvio pre
visível no decorrer de um período convencionado - geralmente um decênio 
- espalhem a água retida sôbre a maior superfície possível do terreno e In
terrompam o menos possível os trabalhos de cultivo. (Veja-se a gravura 114). 
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Ao resolver o espaçamento, cumpre decidir primeiramente a altura efetiva que 
terão os terraços. Esta altura é dada pela elevação dos · tampões, que fecham 
as extremidades dos terraços, acima da superfície original do terreno; os tam
pões se elevam ordinàriamente a meio ou três quartos da altura do cordão 
do terraço . O intervalo máximo entre os terraços será determinado pela ca
pacidade dos mesmos. 

Para facilitar as operações agrícolas em declives relativamente suaves e 
uniformes, pode alterar-se a localização dos terraços, de modo que constituam 
conjuntos de ·dois ou mais terraços paralelos entre si. Elimina-se, com isto, 
a necessidade de "linhas mortas" (point row), salvo no espaço entre os con
juntos de terraços paralelos. Os terrenos regulares, não acidentados, permitem 
consideráveis ajustamentos no traçado dos terraços, sem alterações de maior 
monta no volume dos cortes ou aterros exigidos para a construção dos cama
lhões. A preparação de uma carta topográfica, sôbre a qual se estudará a 
posição dos terraços antes de os construir no terreno, representa, geralmente, 
uma medida de economia. 

O excesso de água que eventualmente acorra de montante deve ser inter
ceptado, mediante a ampliação do terraço superior ou por outro meio, a fim 
de evitar estragos aos terraços ou à lavoura. Quando as culturas exigirem um 
suplemento de água, pode-se conduzir uma quantidade regulada, procedente 
de montante, para a gleba terraceada, permitindo-se que ela escorra de um 
intervalo entre terraços para outro, através de aberturas em extremidades a:ter
nadas dos terraços. Uma parte da água é absorvida, em cada intervalo entre 
terraços, e, em muitas regiões onde se pratica a lavoura-sêca (dry-jarming), tal 
fato assegurará considerável aumento nas safras. Esta manobra exige terraços 
e dispositivos de regulação projetados expressamente, a fim de regular o fluxo 
de montante, e deve ser exec,utada sob a direção de uma pessoa familiarizada 
com os princípios da hidráulica e experimentada no cálculo dos coeficientes de 
deflúvio na região em aprêço . 

O terraceamento e os tipos tle solo 

Tanto o projeto quanto a construção de terraços podem ser sensivelmente 
influenciados pelas características dos diferentes solos . Assim, por exemplo, 
a friabilidade ou a permeabilidade de um dado solo pode determinar o es
paçamento entre os terraços, a declividade dêstes e as dimensões de sua sec
ção transversal, enquanto a estrutura do solo e suas condições físicas te
rão acentuada influência · na construção, como, por exemplo, dimensões e tipo 
de equipamento, embaraços à construção, época mais apropriada para a rea
lização dos trabalhos, bem como tempo e mão de obra necessários. A maior 
ou menor facilidade em construir os terraços depende diretamente das carac- ' 
terísticas do solo. A construção de terraços pode ser até inexeqüível em al
guns solos, por fôrça da natureza instável do terreno ou pela presença de 
rocha ou de camada endurecida ou piso de cimentação (hardpan) próximo à 
superfície. 

A primeira vista, tem-se a impressão de que o conhecimento das desse
melhanças na friabilidade e na permeabilidade dos vários solos provoca mu
danças apreciáveis nas especificações dos terraços, a fim de se aproveitarem 
tais diferenças. Exame mais detido dos fatôres em jôgo indica, entretanto, que 
quaisquer modificações introduzidas devem ser mantidas dentro de limites es
treitos, sob pena de ficar comprometida a segurança de todo o sistema de ter
raceamento. As precipitações são, por vêzes, tão violentas que mesmo os so
los mais permeáveis não logram absorver tôda a água caída. As tempestades 
de longa duração produzem geralmente saturação ou quase saturação do solo, 
o que reduz consideràvelmente a presteza de infiltração, contribuindo, assim, 
para um coeficiente de deflúvio relativamente elevado em um solo que, sob con
dições normais, seria altamente permeável. Uma vez começado o escoamento 
superficial, os solos permeáveis são, em muitos casos, bastante erodíveis. 

Tendo-se em vista que os terraços devem ser construídos para resistir às 
tempestades excepcionais que possam ocorrer durante o período convencionado, 
não parece aconselhável modificar as especificações padronizadas dos terraços, 
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por causa de variações comuns do solo. Diante de uma combinação de condi
ções favoráveis, pode-se, entretanto, fugir um pouco às especificações-padrão, 
sem pôr em xeque a segurança do sistema de terraços. 

O terraceamento e as práticas culturais 

O equipamento de lavra e as especificações dos terraços. - Na elabora
ção das especificações para o terraceamento, deve-se dar a devida atenção às 
operações de cultivo. Se o intervalo entre os terraços fôr por demais reduzido 
ou se o terraço tiver um perfil transversal excessivamente acentuado, torna-se 
impraticável o uso de máquinas agrícolas. O espaçamento mínimo entre os ter
raços e o declive máximo dos seus flancos que admitem a operação da maqui
naria, em um campo terraceado varia de uma região para outra, de acôrdo com 
o tamanho das máquinas agrícolas ordinàriamente usadas. 

Não se podem justificar grandes modificações nas especificações padroni
zadas de terraços, sob o pretexto de que elas permitirão melhor funcionamento 
da maquinaria de lavra; porque grande parte das dificuldades inicialmente 
encontradas no emprêgo da maquinaria em terrenos terraceados, pode ser eli
minada ou consideràvelmente reduzida, mediante o emprêgo acertado do equi
pamento. O funcionamento do equipamento de cultivo segundo as curvas de 
nível ou aproximadamente paralela aos terraços, não só reduz a erosão do solo 
entre os terraços, mas contribui, de modo sensível para a conservação dos ter
raços e elimina muitos óbices na operação das máquinas. O ajuste da posição 
em que os vários implementos devem passar sôbre os próprios terraços, tam
bém concorre para suprimir algumas dentre essas dificuldades . 

Os sistemas de cultura e as especificações dos terraços. - A elaboração 
das especificações para os terraceamentos tem sido feita, nas estações experi
mentais de conservação de solo e da água, geralmente em combinação com o 
plantio segundo curvas de nível e com rotações destinadas a beneficiar o solo, 
as quais incluem grande porcentagem de culturas capinadas (milho e algodão). 
Fora das estações experimentais, a inclusão, nas rotações, de uma cultura de 
cobertura no inverno, de maior proporção de cereais não capinados ou plan
tas forrageiras (ambas reconhecidas, em geral, como mais resistentes à erosão) 
e a prática de combinar a cultura em faixas com o terraceamento insinuaram 
a tentação de pôr de lado a prática de terraceamento estabelecida nas.estações 
e desa tender às especificações convencionais dos terraços . Parte-se da supo
sição de que a mudança no sistema de culturas reduzirá a tal ponto o deflú
vio e a erosão, que justificará um grande aumento no intervalo entre terraços 
ou uma redução na capacidade de seus canais. Esta tendência de desrespeitar 
as especificações-padrão é maior nas regiões onde o terraceamento é de recente 
introdução e há falta de experiência. Pode-se admitir, sob as condições mais 
favoráveis e dentro de limites definidos, um desvio das práticas assentadas. 
visto que as culturas bem enraizadas, de crescimento unido, fornecem apreciá
vel proteção contra o escoamento superficial . A experimentação e a observa
ção no terreno indicam, entretanto, que ·quaisquer modificações dessa natureza 
hão de ser mantidas dentro de limites bastante estreitos e só devem ser efe
tuadas depois de se terem pesado minuciosamente suas conseqüências sôbre a. 
erosão e o deflúvio, resultantes de tempestades que produzam correntes de 
velocidades máximas. A proteção . mais perfeita propiciada pelas coberturas 
permanentes de capim não deve ser confundida com a proteção parcial pro
porcionada pelo plantio anual de culturas agrícolas em rotação, quer alterna
das, quer em faixas transversais ao pendor do terreno. 

Só é possível conhecer as modificações que dado sistema de cultura per
mite introduzir nas especificações dos terraços, depois de saber qual a proteção 
que êle proporcionará dl,irante um ciclo completo de rotação e pluviosidade. 
São particularmente importantes o grau e proteção que a cultura em aprêço 
confere ao solo durante as estações desfavoráveis, e a fase de desenvolvimento 
atingida pelos vegetais durante as estações de pluviosidade intensa . Um dado 
sistema de culturas poderá eventualmente reduzir de modo sensível o valor 
anual ou médio do escoamento superficial e da perda do solo; não sendo, en
tretanto, possível assegurar redução análoga durante as chuvas de maior in
tensidade, tomadas por base na elaboração das especificações do terraceamen-
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to, seria temerário introduzir mudanças apreciáveis nas especificações do ter
raço, com o propósito de tirar proveito daquela redução. 

Os dados fornecidos pelas estações experimentais de conservação do solo 
e da água revelam que os campos ocupados por culturas capinadas apresen
tam coeficientes de deflúvio relativamente elevados, com maior freqüência do 
que os campos com culturas não capinadas, e que a perda média anual de 
solo daquelas glebas é geralmente muito mais elevada do que a destas. Um 
exame dêsses registos indica, entretanto, que os coeficientes de escoamento 
superficial relativamente às lavouras fechadas não são da mesma ordem de 
grandeza durante tôdas as tempestades responsáveis pelos maiores coeficien
tes de deflúvio. Se êsses temporais ocorrerem durante uma fase vegetátiva 
critica, o coeficiente de deflúvio e a perda de solo podem ser relativamente 
elevados. . 

A principal razão de se empregar um bom sistema de culturas nas glebas 
terraceadas não é permitir grandes modificações nas especificações dos terra
ços, mas aumentar a fertilidade das terras, refrear o deslizamento do solo en
tre terraços consecutivos e reduzir ao mínimo os trabalhos de conservação da
queles dispositivos . 

ESPECIFICAÇÕES PARA O TERRACEAMENTO 

A exposição que acaba de ser feita sôbre declives, pluviosidade, coeficiente 
de deflúvio, características do solo, cobertura vegetal, cultivo, sistema de cul
turas e as relações dêstes fatôres com as especificações dos terraços, permite 
apreciar a multiplicidade de condições exigidas na elaboração de planos para 
o terraceamento, bem como a importância relativa de que se reveste cada uma 
em determinado trato . Tem-se verificado a inexeqüibilidade de atribuir valo
res definitivos a cada qual dessas variáveis e de considerá-las separadamente 
na determinação das especificações finais do terraceamento . O problema é de
masiadamente complexo e as variáveis demasiadamente imprecisas para um tal 
modo de proceder. É possível estabelecer especificações-padrão, mediante a 
utilização de dados empíricos, colhidos através da observação e da experi
mentação do terraceamento em determinada zona, como guia para o plane
jamento de terraços em áreas similares. É lícito divergir um tanto das espe
cificações-padrão, para adaptá-Ias a tratos excepcionais, onde se nos hajam 
deparado condições favoráveis ou desfavoráveis não previstas nas especifica
ções prototípicas. Na elaboração das esnecificações normais, fez-se todo o es
fôrço no sentido de propocionar um sistema de terraceamento que fornecesse 
o mais eficiente combate à erosão e a mais adequada drenagem superficial, 
ao mesmo tempo que antepusesse um mínimo de dificuldades às operações de 
cultivo . 

Restrições ao terraceamento, impostas pelo declive 

Torna-se difícil, em declives que excedam 10 a 12 por cento, construir e 
conservar terraços de capacidade adequada e que possam ser lavrados com ma
quinaria moderna. Estas encostas mais íngremes não se recomendam, em ge
ral, para produção das 'culturas capinadas mais comuns as quais devem, pois, 
ser evitadas, exceto onde as condições econômicas as exijam. O terraço de 
canal é aplicável, na maioria das áreas agrícolas, a encostas que,· dentro de 
um bom programa de utilização das terras, sejam tidas por apropriadas para 
a produção de culturas capinadas. 

Para um terraço de camalhão reter eficazmente a água, o seu declive má·· 
ximo não deve exceder os três por cento. Em terrenos de maior pendor, a su
perfície alagada pelas águas retidas é por demais exígua para conservar gran
de umidade, a menos que se empreste ao cordão uma altura desmedida . Se a 
obtenção da capacidade de armazenamento desejada se mostrar inexeqüivel, 
pode-se usar, em declives que não ultrapassem 10 ou 12 por cento, uma for
ma modificada do terraço de camalhão, que proporcione uma certa drenagem. 

No caso de se impor a utilização - para pomares e culturas anuais - · 
de encostas cujo declive exceda 12 por cento, e que exijam o terraceamento, 
pode-se adotar o terraço em patamar, que se presta a declives superiores a, 
25 por cento. 
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Intervalos 

Como resultado da observação, conduzida no terreno, e do estudo da dis
tância entre terraços, efetuado nas estações experimentais de conservação do 
solo e da água, estabeleceram-se algumas recomendações gerais nas quais se 
baseiam os intervalos entre terraços indicados na tábua 3. Os valores mínimo 
e máximo variam do valor médio em 15 por cento. Se a área por terracear 
fôr caracterizada por sistemas de culturas excepcionalmente boas, solos ex
cepcionalmente resistentes à erosão e chuvas de intensidade excepcionalmente 
reduzida, o espaçamento pode ter -um aumento até 15 por cento, com razoável 
segurança. 

Se, porém, as -rotações incluírem uma porcentagem relativamente elevada 
de culturas capinadas, se. os solos forem friáveis e a intensidade das chuvas 
elevada é provável que o intervalo entre os terraços deva ser reduzido em 
igual proporção . Diante de combinações intermediárias de fatôres favoráveis 
e desfavoráveis, cabe introduzir no espaçamento aumentos ou reduções corres
pondentes. Ver-se-á freqüentemente um fator favorável ser neutralizado por 
um elemento desfavorável, não se justificando, em tais casos, qualquer desvio 
do espaçamento médio recomendado . A excelência de uma boa rotação, ad
versa à erosão, por exemplo, pode ser contrabalançada pela friabilidade ex
cessiva do solo ou pela intensidade exagerada das chuvas, de modo que a resul
tante da combinação seja mais ou menos equivalente à que seria produzida 
se todos os fatôres fôssem normais. 

PORCENTAGEM 
DE DECLIVE 

4 . . . . . . .. .... . . . . . .. . ... . . . 
5 .. .. . .. . . . . . .. . . . .... . . . . . 
6 . . .. . . . .. . . ·· · · · · . .. .. . . . . 
7 ... ... . .. .. . . .. . . .... .. .. . 
8 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 
9 . .. . . .. ·· · ·· · · · · · . . . ... . . . 

10 . .. . . . . .. . ... . . . .... . . . .. . 
11 .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 
12 . .. .. .. .. . . . . . .. . . ...... . . 
13 ... . . . . . .. . . .. . . .. . . ... . . . 
14 .. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. ... . . 
15 . . .. .. . . . . . . . . .. . . ... . . .. . 
16 ..... . .... . ... . .. . . . . . .. . . 
17 ....... . .... . . . . . .. . . . . . . . 
18 . .. ... . .. . . . . . . . .. . . .... . . 
19 ..... . . . . .. . . . . . . ... ... .. . 
20 . .. .. . . . . . . ... . ... . . . . ... . 

Baseado na fórmula Iv 

Distância 
de declive 
(metros) 

22,86 
19,81 
17,78 
16.35 
15,27 
14,33 
13,77 
13,21 
12,78 
12,42 
12,09 
11,81 
11,58 
11,36 ' 
11 ,19 
11,06 
10,84 

D% 

Intervalo 
vertical 

(metros) 

0,91 
0,99 
1,07 
1,14 
1,22 
1,30 
1,37 
1,44 
1,52 
1,60 
1,67 
1,75 
1,83 
l,QO 
1,98 
2,06 
2,13 

(-- + 2) 0,305 
4 

Iv = Intervalo vertical em metros 
D = Porcentagem do declive do solo 

Distância 
horizontal 
(metros) 

22,86 
19,81 
17,78 
16,33 
15,24 
14,29 
13,72 
13,16 
12,70 
12,32 
11 ,97 
11,68 
11,44 
11 ,17 
11,00 
10,84 
10,66 

A tábua 3 dá, além dos valores do intervalo vertical entre os terraços pre
conizados para vários declives, a distância horizontal correspondente. O lei
tor pode computar o número de hectares que serão servidos por um dado com-
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primento de terraço ou, inversamente, a extensão de terraceamento exigido por 
uma dada superfície de terras. 

Pode-se determinar aproximadamente o intervalo vertical (em pés), para 
condições médias, dividindo o declive (a porcentagem) por 4 e .somando 2 ao 
quociente obtido: 

D% 
lv=--+2 

4 

em que lv é o intervalo vertical, em pés, e D o declive do terreno, (sua por
centagem). 

Para converter o resultado ao sistema métrico, multiplica-se por 0,305. 
Vem assim a fórmula: 

D% 
.Iv = (-- + 2) 0,305 

4 

que dá o intervalo vertical em metros. 
O espaçamento ideal para os terraços de camalhão seria aquêle que pro

piciasse a mais uniforme distribuição da umidade, aliada ao mínimo de des
lizamento do solo entre os terraços, apresentando, ao mesmo tempo, o mínimo 
de embaraços ao cultivo e cuja construção fôsse econômica. A capacidade de 
armazenamento de água de um terraço horizontal com extremidades fechadas 
representa um fator importante, muitas vêzes decisivo, na determinação dos 
intervalos. Deve ser suficiente para acolher o maior deflúvio previsto da ba
cia de escoamento durante o período adotado no planejamento. O volume de 
água defluído pode atingir 10-13 cm. nas regiões semi-áridas e 15-20 cm em 
regiões mais úmidas . 

Em encostas relativamente uniformes, pode usar-se o declive médio do ter
reno no cômputo do intervalo vertical dos terraços. Se o pendor fôr muito 
variável, cumpre utilizar a média ponderada de todos os declives que serão 
atravessados pelo terraço. Poderá ser de bom alvitre, em algumas glebas, redu
zir ligeiramente ou aumentar um pouco, entre alguns terraços do sistema, o 
intervalo indicado, a fim de colocá-los em posição mais vantajosa. Pode tam
bém ocorrer a necessidade de ajustar os intervalos entre terraços, para que 
êstes deságuem nos coletores, nos mais convenientes pontos; será geralmente 
preferível, neste caso, reduzir um pouco, e não aumentar, o espaçamento. 

Declividade longitudinal dos terraços 

Havendo a experimentação demonstrado que, tanto o coeficiente de deflú
vio, quanto a perda de solo, crescem quando se aumenta o pendor longitudi
nal dos terraços, convém construir-se o terraço de canal com a menor declivi
dade compatível com uma drenagem adequada. Deve-se geralmente preferir, 
para terraços com mais de 100 metros de comprimento, uma declividade cres
cente, porquanto esta retarda o escoamento e propicia uma drenagem mais 
adequada do que a declividade uniforme. 

Ao precisar a declividade do último trecho, cumpre calcular o compri
mento total do terraço e estabelecer uma declividade variável, que aumente, 
por incrementos regulares, em direção aos coletores . Aumenta-se a declividade, 
por via de regra, cada 100 ou 150 metros. É geralmente aconselhável mudar as 
declividades em pontos difíceis tais como voçorocas, aterros ou depressões. Ra
ramente se recomendam declividades superiores a 0,3 por cento, mesmo para o 
trecho de maior declividade, por permitirem, em geral, · que seja removida do 
canal do terraço uma quantidade excessiva ,de solo. Os tratos caracterizados 
por solos argilosos, pesados, ou por coeficientes de deflúvio relativamente ele
vados, constituem eventuais exceções. Será talvez necessário, em um ou outro 
caso, proporcionar, ao último segmento de um terraço de 490 a 550 metros de 
comprimento, um desnível até 0,4 por cento . 
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Por via de regra, o terraço de camalhão constrói-se sem declividade. Quando 
fôr de bom alvitre permitir um certo escoamento, basta deixar aberta uma ou 
ambas as extremidades, sendo, entretanto, possível introduzir uma ligeira de
clividade, se tal fôr necessário. 

Comprimento dos terraços 

A maior distância através da qual um terraço deve conduzir o escoamento, 
em um só sentido, é, geralmente, de 350 a 500 metros . Em. terras com voçoro
cas, a primeira distância raramente deve ser ultrapassada. Quando fôr impos
sível evitar que uns tantos terraços do sistema excedam os comprimentos má
ximos aconselhados, conseguem-se melhores resultados fazendo drenar o tre
cho excedente em direção a um coletor natural ou coberto de vegetação, si
tuado na direção oposta do sistema geral de descarga. Também se .pode dre
nar todo o terraço num único sentido, se a secção transversal do canal fôr 
aumentada em direção à extremidade inferior, a fim de proporcionar a capa
cidade adicional exigida. 

O comprimento dos terraços de camalhão não deve exceder o que foi reco
mendado para o terraço de canal, sobretudo quando se deixam abertas as duas 
extremidade/? ou quando se introduz uma pequena declividade em direção aos 
escoadouros . Pode-se adotar, para um terraço horizontal, a extensão total de 
750 a 1 000 metros, se fôr necessário. Tampões, bloqueando, de espaço a espa_, 
ço, o canal dos terraços de extremidades fechadas, constituem fator de segu
rança contra um fluxo excessivamente concentrado, no caso de aluir um ponto 
qualquer do camalhão; se fôr adotada esta precaução, não parece haver ne
cessidade de restringir o comprimento dos terraços dêste tipo. 

Secções transversais 

Para que as secções transversais de terraços sejam eficazes, há três exi
gências essenciais: (1) capacidade ampla do canal; (2) flancos dos cordões 
e dos canais suficientemente suaves para permitir o emprêgo de maquinaria 
agrícola, sem que haja derruição indevida do terraço ou estôrvo desmedido 
às operações de cultivo; e (3) baixo custo da construção do terraço. 

Encontram-se representadas na gravura 99 as secções mais usuais, para 
os terraços de canal e de camalhão . A capacidade do terraço de canal procede 
sobretudo de uma calha escavada, dotada de declividade; a do terraço de ca
malhão deriva de uma crista, que, represando a pluviosidade excessiva, a es
palha sôbre extenso trato. A profundidade da água num terraço perfeitamente 
acamado, de um ou outro tipo, deve ser de 35 a 50 cm, e a área da secção 
transversal do canal raramente deve ficar muito aquém de um \metro quadra
do. Os terraços de camalhão exigem, geralmente, secções tranversais ainda 
maiores. A área da secção tranversal de terraços compridos deve ser de mais 
de 0,75 a 1 metro quadrado em direção à extremidade inferior, em . vista do 
acúmulo de água nesse trecho. 

Os flancos do canal ou do camalhão raramente devem ultrapassar um pen
dor de 4: 1 ou, melhor ainda, 5: 1. Taludes maiores são eventualmente permis
síveis nas regiões em que é costume empregar máquinas agrícolas pequenas; 
onde, porém, se utiliza a maquinaria maior, há necessidade de flancos mais 
suaves. A largura total dos terraços pode variar entre 4,5 e 12 metros, depen
dendo do declive do terreno e do tipo de implementos que vão ser utilizados . 

Colocação de estacas, realinhamento e marcação dos terraços 

Colocam-se em primeiro lugar, as estacas correspondentes ao terraço su
perior, medindo-se o intervalo vertical indicado a partir do divisor de águas . 
Pode-se, como vimos, abrir uma exceção a esta regra, no caso de se recomen
dar uma situação especial para determinado terraço do sistema; êste seria en
tão marcado em primeiro lugar, locando-se, entre êle e o divisor de águas, um 
número suficiente de terraços, para que em nenhum dêles seja ultrapassado 
o intervalo vertical máximo aconselhado e para que qualquer redução, por aca
.so exigida no espaçamento dos terraços, possa ser uniformemente distribuída. 
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Estabelecido o terraço superior, procede-se sucessivamente à colocação de es
tacas dos terraços seguintes. 

A fim de perfilar convenientemente os pontos em que os terraços deságuam 
no coletor, será conveniente começar a colocação das estacas a partir dos alu
didos pontos. A locação das demais estacas, daí até à extremidade superior 
do terraço, poderá ser feita respeitando-se simplesmente a declividade esco
lhida para o canal do terraço . Se houver descarga de terraços apenas de um 
lado do coletor não haverá razão especial para que a marcação dos terraços 
se faça a partir de suas extremidades inferiores. As estacas devem ser colo
cadas a intervalos de 15 metros, salvo nas curvas e ao atravessar depressões 
acentuadas, onde se deve empregar um espaçamento de uns 8 metros. Convém, 
geralmente, colocar as estacas de modo que indiquem a posição da linha axial 
do camalhão por construir . 

Realinhamento ltos terraços 

Depois de se terem colocado as estacas torna-se geralmente necessário um 
certo reajustamento de cada terraço projetado, a fim de eliminar curvas fecha
das indesejáveis, facilitar a construção e obter um terraço que ofereça um mí
nimo de inconvenientes às futuras operações de cultivo . 

Pôsto que varie conforme o relêvo do terreno, o realinhamento reclamado, 
consiste geralmente em deslocar certas estacas encostas acima ou abaixo, onde 
o alinhamento dos terraços apresentar curvas fechadas, até obter o traçado 
mais conveniente . A gravura 115 ilustra o procedimento usual, devendo-se ter 
bom senso e experiência a fim de situar os terraços nas posições mais ade
quadas. 

DEPRESSÃO OU TALVE GU[ 
. l 

_,------==~// 
~ LEGENDA 

uu11p11UUUlllll1M TERRACO CORRETO 

Gravura 115 - O realinhamento do terraço, conseguido pela retificação de curvas fechadas nos 
reentrantes e nos salientes, facilita, tanto a construção dos terraços, como as futuras 

operações de cultivo. 

O deslocamento dos terraços encosta acima ou abaixo será necessàriamente 
limitado pelas características da drenagem natural e pelas da construção de
sejada. A retificação obtida mediante um deslocamento encosta acima, em ge
ral, deve ficar dentro de limites tais que o aprofundamento adicional exigido 
no canal do terraço não ultrapasse 15 centímetros . Poder-se-ia abrir uma ex
ceção se, mediante corte ligeiramente mais profundo, fôsse possível eliminar 
um dilatado serpeio, com a condição de os outros terraços do sistema acom
panharem uniformemente a modificação. A retificação dos terraços no cruza
mento de reentr_antes não deve ser tal, que imponha uma exageração na al-
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tura do camalhão e na extensão do trato alagado. A altura do cordão não 
deve, ordinariamente, ultrapassar um metro. No caso de se ter aberto uma 
voçoroca, a altura da crista do terraço, acamada, raramente deve erguer-se 
mais de um metro acima do atêrro colocado no referido desbarrancado, ou da 
superfície dêste. 

Marcação dos terraços 

Assegurada, mediante uma última verificação, a convemencia da disposi
ção escolhida , cumpre marcar o alinhamento dos terraços, por meio · de um sulco 
de arado, visto que as estacas se perdem facilmente e é mais difícil serem se
guidas pelo equipamento terraceador maior. 

Gravura 116 - Terraço construido com o auxílio de um arado e um pranchão ou draga em V 
(V-drag). A construção de terraços adequados com êste tipo de equipamento significa 

considerável dispêndio de mão de ·obra. 

CONSTRUÇAO DE TERRAÇOS 

A construção ·dos terraços tanto pode ser feita com o auxílio de equipa
mento leve, ajustado à fôrça trativa disponível na fazenda - cavalos, mulas 
ou tratores - quanto por meio de equipamento mais pesado, de maior custo, 
destinado expressamente ao terraceamento. No primeiro caso, a construção é 
demorada e o grosso da despesa será representado pela mão de obra, havendo 
pequeno desembôlso de capital; no segundo caso, êste desembôlso será maior 
e acompanhado de uma correspondente economia de tempo e mão de obra. 
Onde forem necessários, os terraços merecem o esfôrço ou o capital exigido 
para sua construção, seja por um ou por outro método, desde que - bem en
tendido - se faça um bom serviço. Meio acabado ou não arrematado, um ter
raço que atravesse depressões poderá ser mais prejudicial que benéfico; a ca
pacidade insuficiente do canal é um convite ao transbordamento e à aluição; 
um camalhão estreito impedirá o uso eficaz do equipamento cultivador, po
dendo obstar também ao aproveitamento pleno do terreno. Para que o ter
raço seja bem construído, é mister que se conheça a melhor forma de traba
lhar com o equipamento escolhido. Ganhar-se-ão, assim, muito tempo e es
fôrço. (Vejam-se as gravuras 116 a 120.) 
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Gravura 117 - 'Terraceando com uma lâmina leve e um trator agrícola. 

Gravura 118 - Construindo um terraço de canal com uma pá de cavalo. 
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Gravura 119 - í!:ste disco especial, destinado a ser adaptado aos tratores agrícolas, tem 
demonstrado a sua eficiência na construção de terraços . 

Método de construção 

Já vimos que, ao iterracear um campo de cultura, urge começar pelo terra
ço de cima e, em seguida, vir descendo a encosta, à medida que se constrói cada 
terraço sucessivo . Construindo em primeiro lugar os terraços inferiores, corre
-se o risco de serem os mesmos seriamente danificados, no caso de ocorrer uma 
chuva, antes de concluídos os de cima. O terraço mais alto não deve apenas 
ser terminado em primeiro lugar, mas deve também ser especialmente bem cons
truído, porque dêle depende a segurança dos terraços seguintes. Aluindo o ter
raço de cima, derruirão provàvelmente os que o seguem pela encosta, devido 
à sobrecarga a que serão submetidos. 

Trabalhos suplementares 

Sempre que os terraços atravessam barrancas ou, mesmo, pequenas depres
sões, haverá necessidade de executar atêrro adicional, a fim de se poder res
peitar o alinhamento do terraço e guardar a devida elevação do camalhão. 
Podem-se empregar neste serviço a pá de cavalo, a pá rotativa (fresno) e ou
tras máquinas usadas para o movimento de terras . Os aterros mal feitos são 
freqüentemente causa de dissabores. Onde se tiver desenvolvido uma voçoroca 
de dimensões apreciáveis, o atêrro deve ser feito mais ou menos da mesma 
forma que aquela que se exige para a construção de barragens de terra. Deve . 
ser bem calpado e impermeável e ligar-se 4itimamente aos flancos da voço
roca, e suficientemente elevado e largo para evitar transbordamento ou aluições . 
Cumpre, em geral, aumentar de 15 a 20 por cento a altura do terraço nos pon-
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tos onde houver atêrro, a fim de compensar o abatimento adicional que ocor
rerá nestes trechos . 

No caso de valas escoadouras ou cêrcas impedirem o equipamento comum 
de percorrer tôda a extensão do terraço, será muitas vêzes necessário fazer 
uma parte do trabalho a mão. É imprescindível que seja conhecida, sem de
mora, a capacidade do canal em quaisquer trechos dessa natureza, visto bastar 
um único ponto fraco para causar o desmoronamento do terraço . 

Não se pode dar por concluído um terraço antes de meticulosamente verifi
cada a exatidão de sua declividade e de sua altura . No intuito de assegurar 
uma capacidade adequada para o canal e o fluxo da água no sentido desejado, 
devem-se assinalar quaisquer pontos baixo nos cam~lhões e pontos elevados 
no fundo do canal do terraço, corrigindo-os antes que o equipamento seja re
tirado do terreno. No caso dos terraços horizontais, basta, em geral, determinar 
os pontos baixos do camalhão. Usam-se o nível e a mira na verificação, fa
zendo-se um número suficiente de visadas para determinar com precisão os 
pontos que exijam correções . As verificações devem ser especialmente rigorosas 
nas curvas, no cruzamento das voçorocas e nos escoadouros dos terraços . Fa
lha comum na construção de terraços é adotar declividade demasiada perto dos 
coletores . Se os ajustamentos tiverem de ser feitos numa extensão apreciável, 
serão, por via de regra, mais facilmente executados mediante o emprêgo do 
equipamento próprio para o terraceamento . 

Gravura 120 - Construção de terraço. 

A LAVOURA DE GLEBAS TERRACEADAS 

A só construção de um sistema de terraços, embora bem planejada, não 
ev)ta a erosão. É apenas o comêço. O êxito ou malôgro dos terraços depende · 
de serem ou não convenientemep.te conservados e agricultados, depois de cons
truídos. Entretanto, o que se vê, .com lamentável freqüência é cessarem os es
forços de combate à erosão com a terminação dos terraços, cujo custo de cons
trução é, assim, desperdiçado em virtude de sistemas de cultura e prática de 
cultivo impróprias . Um número surpreendente de terraços perdem a sua. efi-
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cácia após uns cinco anos de serviço: a monocultura ininterrupta e o cultivo 
segundo as linhas de maior declive reduzem a capacidade dos canais dos ter
raços a ponto de se verificarem freqüentes transbordamentos. 

Uma das práticas· de cultivo mais indicadas para as glebas terraceadas 
é a agricultura segundo as curvas de nível - a aradura e o plantio das cultu
ras paralelamente aos terraços . Obtém-se, assim, entre os terraços, uma série 
de depressões e cristas em miniatura, que contribuem para a conservação da 
umidade e o combate à erosão. Recomenda-se também o emprêgo do equi
pamento de cultivo paralelamente aos terraços - especialmente dos imple
mentos que rompem o solo - por infligir um mínimo de estragos ao camalhão 
e ao canal do terraço . (Veja-se a ~gravura 121.) Arando-se paralelamente ao 
terraço e ajustando a posição dos "sulcos de leivas divergentes" e das "cristas 
de leivas convergentes'', torna-se possível conservar os terraços e modificar a 
sua secção tranversal, para adaptá-la às particularidades da gleba . A gravura 
122 indica o método de localizar as leivas divergentes e as convergentes, no sen
tido de conservar ou aumentar o canal, no caso do terraço de canal, e o cama
lhão, no caso do terraço de camalhão. Pode-se variar, de ano para ano, a lo
calização das demais leivas convergentes e divergentes, de acôrdo com as con
dições da superfície do terreno e com a maneira mais conveniente de arrema
tar certas nesgas irregulares ou linhas curtas. Sempre que possível, deve-se 
voltar a leiva encosta acima . 

A irregularidade dos declives e as diferenças na secção tranversal dos ter
raços e no tipo de equipamento utilizado dificultam o estabelecimento de re
gras fixas para uma aração de glebas terraceadas que vise a conservar con
venientemente os terraços e a ajustar os declives do terreno entre êstes dispo
sitivos. O arador deve ser dotado de considerável engenho, uma vez que os 
pontos iniciais e termihais da passada variarão, não somente de um terreno 
para outro, mas também de ano para ano, na mesma gleba. E;le deve ter pre
sente a. secção tranversal de terraço mais conveniente e o princípio de manter 
e ampliar a capacidade do canal, escarvando-o com o arado; de conservar o 
dique, lançando sôbre êle a terra rejeitada pelo arado e de deslocar as demais 
leivas convergentes e divergentes pelo terreno, de maneira que dê à superfície 
entre os terraços os declives mais convenientes. 

Gravura 121 - A aração segundo as curvas ae nível, no intervalo entre os terraços, concorre 
para a retenção da umidade, o combate à erosão e a con ervação adequada do terraço. 
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Gravura 122 - Conservação dos terraços pela aração: A, É possível aumentar o canal do terraço 
de canal pela aradura. Deve-se, entre um canal e o seu vizinho, voltar o maior número 
possível de leivas para cima, a fim de compensar o deslizamento natural do solo pela encosta 
abaixo. B, A crista do terraço de camalhão pode ser aumentada fazendo-se convergir as leivas 
para ela. A posição das leivas divergentes deve ser variada, de ano para ano, a fim de evitar 

que se constitua uma depressão desmedida num único alinhamento. 

O arado reversível é pouco usado nas glebas não terraceadas, mas parece 
oferecer vantagens positivas na aração de campos em que se tenha adotado 
o sistema de terraços. Elimina a necessidade de leivas convergentes ou diver
gentes em situações impróprias, além de permitir sejam as leivas voltadas en
costa acima, o que, em parte, contrabalança o natural escorrimento encosta 
abaixo, que ocorre em conseqüência da erosão e do cultivo. 

É geralmente possível manter boas secções tranversais nos terraços, com 
pouco ou nenhum trabalho adicional de conservação, pelo simples uso do cultivo 



202 - BOLETIM GEOGRAFICO - ; 

segu~do .as curvas · de nível e de métodos adequados de aração. Em casos ex
cepc10na1s, sendo impossível conservar secções tranversais adequadas, medi-, 
ante as operações habituats de. aração, cumpre passar periódicamente a lâ
mina ou plaina nos terraços. O equipamento de terraceamento mais leve ou 
as dragas em V, construídas na própria fazenda, tirados pelos meios usuais 
de tração mecânica, proporcionam, por via de regra, resultados satisfatórios. 

A cultura em faixas é associada, em algumas regiões, ao terraceamento, 
a fim de dominar, do modo mais completo, a erosão. (Veja-se a gravura 123.) 
Há vários · métodos de dispor, em uma lavoura terraceada, as faixas alterna
das de culturas fechadas e culturas capinadas. A modalidade de rotação, as 
culturas produzidas e a proporção de cada cultura plantada determinam, em 
parte, o arranjo e a largura das faixas. Ao combinar as duas medidas de 
combate à erosão, recomenda-se (1) usar faixas de largura, tanto quanto pos
sível, uniforme, a fim de permitir a rotação de culturas; (2) situar pelo me
nos uma certa margem de cada faixa no intervalo entre dois terraços contí
guos, a -fim de que uma parte de cada intervalo seja protegida por uma cul
,tura fechada; (3) eliminar, na medida do possível, as linhas mais curtas ou 
enviesadas, chamadas "mortas", pela incorporação de quaisquer nesgas irre
gulares nas faixas de culturas não capinadas; e (4) usar o menor número de 
faixas capaz de proporcionar uma repressão · efetiva da erosão, a fim de que 
as operações de cultivo se não tornem excessivamente complicadas ou custosas. 

Gravura 123 - Prática da cultura em faixas em combinação com o terraceamento. Os homens 
estão sôbre a crista de dois terraços consecutivos. 

Uma combinação da cultura em faixas com o terraceamento, em que as 
culturas não capinadas e as capinadas ocupem intervalos alternados entre ter
raços, só serve para complicar as lavras e a colheita, pois não combate a ero
são de maneira mais efic'iente do . que o terraceamento combinado com a ro
tação das mesmas culturas, segundo o método usual. A gravura 124 apresenta 
os melhores métodos de combinar o terraceamento com a cultura em faixas. 

· Ao plantar culturas capinadas ao longo das curvas de nível, torna-se im
possível evitar linhas mortas, a menos que o pendor do terreno seja muito 
uniforme. Tais linhas podem s~r dispostas de vários modos; o arranjo esco
lhido depende, em grande parte, das preferências do lavrador. A opção dêste 
poderá ser influenciada por fatôres tais como a sua experiência prévia, ou o. 
tipo de equipamento de cultivo por êle utilizado. A gravura 125 apresenta três 
arranjos de linhas, dentre os mais usuais, mostrando carreiras enviesadas ou 
mortas, situadas, respectivamente, no canal do terraço, na base do camalhão 
e .no intervalo entre terraços. 
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Faixo Resistente à Erosl!o em Terrosos Aiterrrodos 

Faixo Re~istente h Eros1!o Loc;io Acima o~ Abaixo de Cada Terraço 

Faixa Resis 'i ente h Erosão Entre ou Sôbre Terraços Cc:i secutr; os 

Gravura 124 - Três sugestões para a combinação da cultura em faixas com o terraceamento. 

-5-
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Camolhlf~ do Terra 

Linhas Mortas no Canal do Terraço 

-.~-~---

Linhas Mortas ao Pé do Comalhao 

Linhos Mortas Entre Terraços 

Gravura 1Z5 - Três sugestões para a disposição das Unhas mortas em relação aos terra009. 
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tsses arranjos podem ser combinados de muitas formas, dependendo do mé
rito relativo de cada combinação, em grande parte, das condições locais e das 
preferências individuais. Parece oferecer certa vantagem a co.mbinação que dis
põe as carreiras longas paralelamente, em terraços alternados, e ocupa, com 
as linhas curtas ou enviesadas, o terraço interveniente. Só haverá, portanto; 
linhas mortas em terraços alternados, e elas terão suas extremidades tanto no 
canal como no camalhão. -Há quem afirme que a terminação das carreiras mor
tas nos terraços concorre para a erosão, visto divergirem elas um tanto das cur
vas de nível, tendendo também a obrigar as máquinas de cultivar a manobra
rem sôbre os terraços. Esta objeção pode ser, até certo ponto, afastada, usan
do-se sempre linhas paralelas no trato ocupado pelo terraço própriamente dito 
e terminando as linhas mortas logo acima ou abaixo desta faixa. A terceira 
disposição sugerida na gravura 126 apresenta as linhas mortas entre os terraÇos 
e distribui mais uniformemente o desvio daquelas linhas com relação às curvas 
de nível. · 

Gravura 126 - A disposição das linhas mortas entre as linhas mestras nas glebas terraceadas 
faz com que tôdas divirjam menos das curvas de nível do que em qualquer um dos métodos 

apresentados na gravura 125. Dos quatro arranjos sugeridos, êste é o mais intricado. 

O arranjo de linhas indicado na gravura 126 reduz ainda mais a divergência 
entre as carreiras e as curvas de nível. Dispõem-se uma ou mais linhas mes
tras uniformemente espacejadas entre os terraços, e deixam-se incidir as car
reiras mortas entre linhas mestras ou entre uma destas e um terraço. Esta 
disposição de linhas é mais trabalhosa do que qualquer outra tratada no pre"'" 
sente manual. 

Convém frisar mais uma vez que os terraços exigem inspeções freqüentes, 
máxime no decorrer do primeiro ano de construção, enquanto os camalhões 
e aterros se estão consolidando . Devem ser inspecionados, durante êste perío
do, após cada chuva intensa. Na eventualidade de se descobrirem brechas no 
terraço, estas devem ser reparadas tão cedo quanto seja possível. Caso o de
flúvio se tenha concentrado entre os terraços, carreando detrito& para os ca
nais, devem ser êstes desobstruídos, na expectativa da chuva seguinte. Por via 
de regra, êste serviço pode ser cômodamente executado com o auxílio de uma 
pá, por ocasião da vistoria. Exige-se geralmente uma inspeção mais apurada, 
onde os terraços atravessarem voçorocas, onde houver curvas e na extremidade 
próxima ao coletor . 
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Gravura 127 - Como testemunham as três fotografias, é possível fazer funcionar a maquinaria 
agrícola sôbre o~ terraços, sem dificuldade, se êstes forem corretamente construidos, e praticado 

o cultivo segundo as curvas de nível. 

Alguns lavradores se opõem ào terraceamento, supondo-o um empecilho 
às operações agrícolas usuais . Geralmente, deixam, por outro lado, de perce- . • 
ber que as voçorocas que, a pouco e pouco se formam em suas propriedades, 
acabarão por estorvar as operações agrícolas muito mais radicalmente do que 
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os terraços, e que a perda continuada do solo arável terminará por tornar in
teiramente baldados todos os seus trabalhos agrícolas. A lavoura de glebas ter
raceadas não é excessivamente difícil, se o lavrador estiver disposto a abrir mão 
das carreiras retilíneas e a experimentar a agricultura segundo as curvas de 
nível. (Veja-se a gravura 127 . ) Apesar das pequenas inconveniências que esta 
acarreta, observa-se geralmente que as vantagens excedem, de longe, as des
vantagens. Os lavradores têm verificado que até mesmo as dificuldades de
correntes da necessidade, imposta pelas linhas curtas, de manobrar o equipa
mento nas voltas, ficam muito aquém das que êles previam . Uma vez habituado 
a essas linhas mortas, o agricultor poderá prosseguir com suas operações agrí
colas usuais, com muito pouco dano às culturas . Verificou-se também ser muito 
mais fácil trabalhar com a maquinaria cosida às curvas de nível, do que morro 
acima e abaixo . 

(Continua) 

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 satisfatôriamente. 



Contribuição 
à Ciência Geográfica 

A Nova Concepção da Geografia* 
Ciência antiga e moderna 

Erich Obst uma das maiores autoridades nos assuntos de que se preocupa 
a nossa Sociedade disse ao firmar .em 1923 um artigo no Preussische Jahrbuch, 
que "a geografia é, ao mesmo tempo, uma das ciências mais antigas e uma das 
ciências mais modernas". 

E êle tinha razão! 
Deixando sem maior exame - por agora - a asserção de ser a geografia 

"uma ciência", é fora de dúvida que ela é uma das mais antigas e uma das 
mais modernas. 

Egípcios, assírios, babilônios, possivelmente outros povos orientais, mas, 
em especial, gregos e romanos, fizeram a "descrição da superfície da Terra, nar
rando a seu jeito e com técnica às vêzes bem precisa, o ecúmeno de então, e, 
mais do que isto, provocaram êles mesmos, pela fôrça de suas repetidas conquis
tas, o alargamento da área ocupada por povos civilizados e criaram, portanto, 
novas zonas de estudo . Tudo isso leva-nos a poder considerar a geografia uma 
das ciências que o homem há· praticado desde os mais remotos tempos . Teria 
sido companheira de berça da astrologia e da geometria . 

Com o segundo Plínio e com Ptolomeu, os romanos emprestam-lhe uma 
feicão utilitarista e prática. Os assuntos geográficos ~ão por êles encarados rnb 
o prisma de vantagens imediatas, quer para o comércio, quer para a adminis
tração . Tudo visa infor'mes que possam mostrar qual o melhor caminho para 
novas conquistas. 

Os gregos, ao contrário dos romanos, sempre haviam dado à geografia um 
caráter mais especulativo : procuravam encadear os fenômenos em exame de 
um modo algo filosófico e racional . Podem, assim, os sábios da Hélade ser consi
derados verdadeiros pioneiros da geografia moderna, como, com justiça, são 
vistos como os precursores· de várias outras ciências . 

E esta geografia moderna, que está desabrochando sob os nossos olhos, tem 
característicos tão bem definidos, tão nítidos, e, principalmente, tão diferentes 
dos que foram utilizados pelos geógrafos, até os meados do século 19, que Obst 
tem carradas de razão em declarar que ela é a mais nova das ciências contem
porâneas . É coeva da físico-química, cujas descobertas estão revolucionando os 
domínios das ciências experimentais exatas; é quase da mesma idade da meta
física, que está pondo em ebulição os espiritualistas e os cientistas puros, assam-
brados com o que se desvenda por meio do ectoplasma, da dupla visão e da levi
tação dos objetos pesados. 

O que distingue a geografia com as suas roupagens modernas da geografia 
vestida pela moda antiga, é que ela não se ocupa simplesmente, seja de um 
modo sêco e dogmático, seja de uma maneira colorida e poética, da mera "des
crição da superfície da Terra". Ao contrário. Depois principalmente das seguras 
diretrizes que lhe imprimiu Davis, procura dar a "explicação" do que se passa 
sôbre a Terra . A geografia não descreve apenas : explica. Não se preocupa o 
geógrafo moderno em in~icar a altura dos morros, o comprimento dos rios, a 
área das bacias, a população exata das cidades. São dados que mudam, que 
variam, que se alteram, que só podem ser guardados de cor . E o que de cor se 
aprende, depressa se esvai da memória, como a água escorre de um reservatório 
furado , e ao fim de algum tempo está totalmente esquecido tudo quanto foi ad-

• Conferência realizada na Sociedade de G eogr afi a do R io de J aneiro , ao se Inaugurar , em 
1926, o Cur so Livre de G eografia Superior daqu ele benemérito gr êmio cientifico, n aquela época 
presidido pela Inteligên cia empreendedora do Ilustre general Dr. Moreira Guimarães. Tra nscrita 
do volume A Estrutura Política do Brasil - (Notas Prévias) pelo Prof. Dr. Everardo Backheuser 
- Edição de 1926. 
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quirido por um tal processo. Decorre disso o sucesso fugaz das crianças que 
começam a estudar geografia, e a lembrança vaga que mais tarde têm de cousas 
inúmeras "que souberam e não sabem mais" . Uaí, a desprezível colocação que 
à geografia fica sendo dada por tôda a gente que a estudou, por tão bárbaros 
processos. Ora, "essa" geografia está hoje apagada no conceito dos cientistas. 
Foi substituída por uma outra, nova, moderna, tonificada, que guarda de seme
lhança com a antiga quase que só o nome; uma geografia em que se raciocina, 
que "explica", que induz, que deduz, que "prevê" fatos físicos e acontecimentos 
sociais; uma geografia que tem, portanto, todos os característicos de uma ver
dadeira ciência: uma geografia de que podemos determinar as origens no século 
passado, nas obras de Humboldt e Karl Ritter; que se consolidou com Peschel 
e Ratzel; que se alargou com Davis, com Dubois, com Vidal de la Biache, com 
Henderson, com Richthofen, com Supan, com Hettner, e que de hoje são sacer
dotes conhecidos os Pencks, os Brunhes, os Huntington, os Maull, os Obst, os 
Vallaux. Uma geografia que está para a antiga na mesma proporção da astro
nomia para a astrologia; da biologia para a história naturai; da química para a 
alquimia. 

Hoje em dia, a pesquisa geográfica tem mais largos horizontes do que tinha, 
quer na antiguidade e na Idade Média, quer mesmo nos tempos contemoorâneos, 
por aquêles que não conseguiram se libertar ainda do enfadonho "descritlvismo". 
Os verdadeiros geógrafos modernos se sentiriam amesquinhados nas suas funções, 
se tivessem objetivos tão restritos para seus estudos. 

Um dos primeiros passos na nobre direção hoje trilhada foi dado, como 
dissemos, pelo barão von Humboldt. Desvendando a correlação entre o tipo de 
vegetação de cada região e as respectivas condições climáticas, Humboldt real
mente fixou o ponto inicial de uma série de estudos verdadeiramente geográficos. 

A planta não nasce senão onde "pode nascer", e, ainda mais, o ambiente 
físico lhe modifica tão radicalmente a fisionomia que aqui se atrofia e mingua, 
para acolá se tornar majestosa e linda. 

Em cada região da Terra onde as condições de calor e umidade forem as 
mesmas, haverá sempre o mesmo tipo florestal. A Hiléia da Amazônia tem o 
seu similar na floresta exuberante do Congo, ambas na zona equatorial úmida. 
Os climas secos geram por tôda parte . estepes e desertos . Todos êsses fatos 
são determinados com rigidez matemática. Pode-se prever onde aparece um 
deserto ou onde surge uma floresta, com rigor científico igual ao que nos dá a 
física ou a química . 

Os trabalhos de Humboldt não são, porém, de botânica; são de geografia. 
A botânica, assim como, aliás, a zoologia, estuda famílias, gêneros, espécies, nos 
seus caracteres morfológicos e fisiológicos. A investigação dos característicos 
gerais das "associações" botanicas é, porém, de puro domínio da geografia, pois 
aí o que se tem em vista é examinar o comportamento de tôdas as plantas, não 
importa de que família, sob a influência meteorológica reinante em_ certas e 
determinadas ''localidades". Desde que o fenômeno depende, para se realizar, de 
uma "localização", êle é geográfico. Quando os botânicos focalizam tais questões, 
fazem-no escapulindo à sua própria esfera de ação e invadindo a do geógrafo. 
:Este, a seu turno, se entra a querer classificar cada vegetal ou cada animal que 
encontra, perde o ponto de vista de conjunto, de "local", que é o seu, para se 
tornar um especialista, não na sua ciência, mas naquelas em que deve ser hóspede. 

O geógrafo precisa ter da botânica ou da zoologia - como aliás de muitas 
outras ciências - um sólido conhecimento propedêutico; apenas isso - isso 
apenas., e nada mais. 

A genial observação de Humboldt percebendo que existia uma correlação 
estrita entre as plantas e o meio, "conforme o lugar", aplica-se também aos 
demais sêres vivos. Nenhum há que escape à regra. Os animais, porisso que 
são dotados de autolocomoção, parecem ter a ela menor subordinação. Lembre
mo-nos, porém, que o só fato de fugir um animal de lugares menos favoráveis 
à sua vida é já uma concludente prova da influência que o meio está exercitando. 
Perecendo ou emigrando, o animal prova tanto a influência do meio, como a 
êle se adaptando. 

Haeckel, que era principalmente um biólogo naturalista, quis constituir para 
tal. ramo de estudos uma ciência à parte, e denominou a "Ecologia'', definindo-a 
como "a ciência que estuda as relações mútuas de todos os organismos, vivendo 
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em um só e mesmo lugár, e sua adaptação ao meio que os cerca". Com a feição 
nova que tomou a geografia, a Ecologia de Haeckel passa a ser um dos seus 
capítulos, e capítulo dos mais importantes. 

O homem como agente geo_gráfico 

Da mesma forma, o homem . 
O homem, tendo embora sôbre os outros animais a propriedade de uma 

inteligência mais desenvolvida, não está menos sujeito ao solo e ao clima que 
os demais sêres vivos . Nas épocas pré e proto-históricas teria sido excessivamente 
irrequieto e nômade, precisamente para fugir ao "meio", contra o qual não 
podia lutar . O homem é, na frase de Ratzel, um "unruhiger Tier"; é, na essência, 
nômade . E tão nômade, é, reflitamos bem, o beduíno que estadeia os desertos, 
em constantes correrias, como o povo agricultor que abondona um campo de 

' mandioca para plantar um outro mais além . A diferença consiste apenas na 
velocidade da deslocação. Essa deslocação - digamos o nome - essa "migração" 
se dá sempre, quer com o homem, quer com os outros animais, quando não 
conseguem adaptar-se ao ambiente em que forem chamados a viver. 

Vê-se assim que as "migrações" de animais, em geral, e do homem mais 
particularmente, têm causas tipicamente geográficas. Geográficas são também, 
por outro lado, as adaptações que sofrem animais e povos quando acabam supor
tando o pêso decisivo do meio físico, que deixa nos indivíduos e nas aglomerações 
sinais indeléveis . 

Quase que contemporânoos das obras de Humboldt (1769-1859), são os traba
lhos de Blumenbach 0775), assentando as bases de uma classificação das raças 
segundo o critério geográfico, e a "Tiergeographie" de Zimmermann (1778). 
Sente-se assim que essa geração de sábios veio estabelecer em definitivo os prin
cípios racionais da ciência geográfica, libertando-a da mesquinha restrição des
critivista, a que estivera até então subordinada. 

Os horizontes da moderna geografia clareiam-se, porém, de modo definitivo 
com o aparecimento das teorias de Karl Ritter, expostas na sua "Vergleichende 
Erdkunde". Êle é, aliás, também um contemporâneo dos autores que acabamos 
de citar. 

O trabalho de Ritter foi bem o de um verdadeiro e erudito historiador . Isso 
contribuiu para que a geografia fôsse, depois do aparecimento dessa monumental 
obra, considerada por alguns como um mero auxiliar da história, caráter dife
rente do que ela tem, e do que lhe queria dar o próprio Ritter. Voltava-se, devido 

1 a esta interpretação, a tirar à ciência geográfica a sua feição de independência. 
Procurando-se subordiná-la, ora a êste, ora àquele outro ramo de saber 

científico, os próprios geógrafos diminuíam - pensando alargar - o campo 
de ação da ciência de que se tinham feito cultores . 

Assim tem sido, mais ou menos, até hoje. E assim tem sido porque à geo
grafia se vai ter por dois caminhos diversos. Ora é o geólogo que, esmiuçando 
a ·Terra na sua contextu:ra petrográfica e em vários outros acidentes geoestáticos 
e geodinâmicos, é levado ao estudo da morfologia geográfica; ora é o historiógrafo, 

' que acumulando pormenores sôbre a vida pretérita da humanidade, chega a ima
ginar as várias paisagens físicas e culturais em que o homem se agitara, e passa, 
portanto, a se preocupar com problemas de antropogeografia . Os que espontâ
neamente chegam, por uma ou por outra de tais estradas, ao domínio da geo
grafia, acabam dando maior valor e mai'or importância à minúcia que lhes serviu 
de fio condutor. Os geólogos, como Richthofen, Suess, Supan e De Martonne, que 
se fazem geógrafos, atribuem ao estudo da parte física do globo o escopo primor
dial da ·geografia. Mas todos aquêles que antes tenham sido economistas e histo
riadores, como Vidal de la Blache, atribuem, por irrefragável sugestão, aos pro
blemas etnográficos e humanos, o maior relevo na geografia . Nem êstes, nem 
aquêles têm razão. A geografia não é apenas a geografia física, como não é 
apenas a geografia humana. A geografia é a ligação estreita e indissolúvel 
entre o solo e o homem. 

Todos aquêles, portanto, que dão um caráter dualístico à geografia, acredi
tando que qualquer pessoa que estuêie ou apenas a geografia física ou apenas a 
geografia humana, seja um verdadéiro geógrafo erram, pensamos nós. Pode a 
pessoa especializar-se neste ou naquele ramo da ciência. O que não pode é, · ao 
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conceber um fenômeno geográfico, lidimamente geográfico, em sua totalidade, 
abandonar a ligação estreita que existe entre homem e meio · físico. A concepção 
moderna da geografia tem, por fôrça, de ser monística, como tão bem precisou 
Banse, dizendo que "die Geografie ist die einheitliche Philosophie der Erdhuelle" 
(a geografia é a filosofia unitária do envoltório terrestre ). 

Temos 9ara nós que Ratzel foi quem viu com mais clareza os objetivos da 
geografia. Lendo-se os seus escritos, cada qual deduz o que · é realmente a geo
grafia, quais os seus fins, quais os seus métodos de estudo . Não encontramos em 
Ratzel pràpriamente uma definição, antes ressumbra de tôdas as .páginas da obra 
formidável o espírito diretor, segundo o qual deve ser encarada a ciência . 

De um lado o ator, de outro o teatro . De um lado o homem, de outro a 
terra onde êle pisa e se move, o ar que respira, as águas de que se utiliza. A 
descrição do cenário não é tudo, porque êsse cenário só toma valor e realce 
quando o homem nêle penetra e começa a desenrolar o drama histórico . 

O estudo da componente humana se traduz, segundo o nosso modo de ver, 
pelo exame, dos diversos estágios da cultura da humanidade . 

Essa avaliação do grau de cultura nos parece ser um elemento de enorme 
valor geográfico . É por êle que vemos a atuação do fator homem . De fato o 
que importa em geografia, estudando o Homem, não é saber a sua raça, a sua 
conformação craniana, o pigmento da sua pele, ou a côr dos seus cabelos . O 
que tem valor, é saber o estado da sua cultura . Um mesmo solo pode ser um 
fator positivo ou negativo, conforme o homem esteja em estado de explorá-lo 
ou não . A importância da Inglaterra e da Alemanha só veio tomar-se preponde
rante na civilização quando foram achados os meios de aproveitar o ferro e o 
carvão, cujas minas superabundavam nesses países . Só, pois, quando o grau de 
cultura do homem foi tal que êle soube utilizar-se do solo em que vivia, é que 
as regiões carboníferas, possuindo ao lado jazidas de ferro, se tornaram de explo
ração industrial vantajosa ; antes, eram cqusa inútil. Inversamente, êsses povos 
- o inglês e o alemão - não teriam adquirido a importância que alcançaram, 
se n ão tivessem estado em condições de explorar o seu valioso solo . 

Quanqo se fala geogràficamente em "solo", deve estar cada qual mentalmente 
fazendo referência ao momento histórico em que podia êle ter real valor . Com
parece assim na geografia um outro fator: - o tempo . O estudo geográfico é 
feito, pois, sempre para uma dada e determinada época. A importância geográ
fica de um lugar, varia, assim, de momento a momento, tornando-se maior ou 
menor, conforme as conquistas que a civilização e a cultura vão fazendo . A 
geografia (considerada, repetimos, na sua feição monística como a estreita 
ligação entre o homem e o seu ambiente de atividade), a geografia de um dado 
período histórico pode ser comparada com a de outro período, mas não 
é, em regra, igual ou superponível. O solo rendilhado da Grécia, cujo valor foi 
imenso na antigüidade, pelas facilidades de intercâmbio ao comércio e às idéias, 
em uma época em que a navegaçào só podia ser feita em pequenas embarcações 
de remo, passou a ser secundário, logo que, com a vela, com a bússola e com o 
vapor, foi possível fazer longas viagens sem precisar bater em tôdas as angras. 
A Grécia de hoje, embora tenha o mesmo clima que sempre teve, não pode 
mais possuir a antiga importância geográfica: - a civilização moderna, que usa 
o ferro, que ,usa o carvão, que usa o petróleo, não pode ficar atada a um país 
só porque a sua costa tem numerosas endentações, de que ninguém mais precisa 
servir-se . Exemplos como êste poderíamos repetir sem conta. · 

Vê-se assim que o solo tem uma decisiva influência geográfica, subordinada 
sempre, como se deduz da própria leitura das obras de Ratzel, do momento his
tórico, ou seja, como nós denominamos, do grau de cultura do povo que habita 
êsse solo . A famosa teoria das "possibilidades", de que tanto alarde faz Lucien 
Febvre e outros autores franceses, assim como a nossa do "grau de culturâ", 
nada mais são, afinal, como se está vendo, que a própria teoria de Ratzel, inteli
gente e largamente interpretada, sem que, com isso, se destrua o princípio básico 
de subordinação essencial e iniludível do Homem ao solo, porque quanto mais 
civilizado, tanto mais prêso e ligado está êle às condições ambientes. 

Tanto como o solo, influi o clima, que o homem consegue domar ou atenuar 
pelo agasalho, pelo aquecimento, ou pelos meios de refrigeração . Isto quer dizer 
que o solo e o clima recebem do Homem uma contínua reação. 
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A civilização tem caminhado do equador para os polos - ou citando o melhor 
exemplo, do Mediterrâneo para o Báltico - à proporção que, pelo desenvolvi
mento do grau de cultura, veio o homem a saber dominar o frio. Por certo quando 
souber dominar o calor voltará a civilização de novo para o equador, habitat 
natural da espécie humana, como deduzimos na nossa teoria do grau de cultura. 

,A reação do Homem contra o meio é tanto mais eficaz quanto parte de um 
fator inteligente, que cada vez mais aumenta a própria capacidade de reação 
pelo exercício de ginástica intelectual adquirida nas lutas que . há milênios vem 
travando com o meio físico. As vêzes, é vencido, quando êstes dois elementos 
que formam o meio físico ou seja o solo e o clima - conjugando-se, tornam-se 
mais fortes do que êle. Outras vêzes, êste pigmeu gigante, que é o homem, mos
·tra-se mais resistente e acaba encontrando remédios para melhor aproveitar 
as riquezas até então desconhecidas. Forma-se assim um círculo fechado: -
solo fornecendo ao homem elementos de aperfeiçoamento para saber utilizar-se 
de outros solos, que por sua vez irão desenvolvendo novas capacidades nos gru
pos humanos de maior eficácia de construção geográfica. 

Todo problema geográfico se traduz, portanto, no reconhecimento das liga
ções de interdependência entre uma dada região e o povo que a explora. 

Uma nova definição de geografia 

Com a exposição que acabamos de fazer, temos elementos para poder precisar 
os têrmos de uma definição. Vamos dá-la por diversos itens, para em seguida 
resumi-la em uma só frase: · 

1.0 - A geografia se ocupa de três fatôres: solo, clima e homem, como, com 
tanta precisão, resumiu Penck. Não de cada um dêles isoladamente, mas nas 
suas relações de interdependência, ou seja agindo e reagindo uns sôbre os outros .· 

2.0 - A geografia estuda êsses fenômenos localizando-os, isto é, o faz de 
modo preciso quanto à região em que êles se desenrolam, como claramente esta
belece a 3.ª conclusão do Congresso de Geografia de Veneza (1881). 

Para que se caracterize o fenômeno come geográfico, preciso é que êle seja 
"delimitado no espaço", grande ou pequeno, em uma cidade, em um planalto, 
em um país, em uma zona qualquer da Terra, seja de que extensão fôr . Neste 
item se incorporam os problemas de Lage e de Raum, isto é, de "posição" e de 
"espaço" cujos melhores fundamentos Ratzel nos dá . 

3.0 - A geografia se preocupa com as paisagens culturais, em "diversos pe
ríodos históricos ou pré-históricos" da vida do planêta . A paisagem geográfica 
varia, sempre no tempo e no espaço. Uma, a paisagem física, muda mui lenta
mente, tão imperceptivelmente que parece às vêzes inalterada, porisso que o 
quadro natural permanece quase o mesmo por muitos séculos; a outra, a paisa
gem cultural, é, ao contrário mais movediça, mais nervosa, mais volúvel, e porisso 
mesmo, espíritos menos atentos, julgam nada terem elas de constante e de 
regular. Em qualquer caso mudam, variam, se transformam, se adaptam. A 
geografia toma para estudo "cada uma das fases da transformação". 

4.0 - A geografia é em virtude de todos êsses característicos acima apontados 
uma verdadeira ciência. Não uma ciência abstrata, nos moldes das sete que 
figuram no quadro modelar de Augusto Comte, mas uma ciência do mesmo tipo 
da Botânica, da Zoologia, da Antropologia, em que, ao lado de princípios gerais 
e rígidos, há um vasto campo de atividades nas aplicações dessas mesmas letS 
gerais. A geografia é algo de ciência natural e algo de ciência socia~. Com ela 
pode-se estabelecer uma cadeia de ligações entre a geologia e a sociologia, 
como algures lembramos nós mesmos. * * 

Estão dados nesses quatro itens, os característicos da definição em que·
pretendemos enfeixar em uma frase todos os objetivos da geografia. E assim · 
definimos: · 

"Geografia é a ciência que estuda as relações de interdependência, ou sejam. 
as ações e reações que entre si exercem os fatôres: - solo, clima e homem, em 
uma certa e determinada região da ·superfície da Terra e em um dado momento 
da sua História". 

•• Vide - Ev. Backheuser - Breve Noticia sôbre a Geologia do Distrito Federal (1926), 
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Não é esta a definição que se tem dado de geografia, nem será talvez a 
melhor. A nossos olhos ela tem a beleza que para a coruja oferecem os próprlos 
filhos: - é nossa. Foi articulada por nós, oração a oração, palavra por palavra. 

É possível que ela não seja intrinsecamente nossa, porque afinal nada mais 
é do que a tradução em uma frase da maneira pela qual os mestres da geografia 
moderna a ensinam, evitando muit11s vêzes defini-la, com receio talvez de irritar 
demasiado o tradicionalismo sempre poderoso. É possível ainda que ela seja 
mais obra do nosso subconsciente supersaturado da leitura de inúmeros autores 
que se ocupam da ·questão, do que mesmo um produto da nossa inteligência. 
Valha em tudo isso a nossa boa fé . 

Há tantas definições da geografia que é quase uma ousadia dar mais uma, ' 
quiçá menos perfeita e menos eloqüente. Poderíamos citar aqui várias de auto
res aclamados, mas para que? Elas são bem conhecidas, e impossível para nós 
será citá-las tôdas . Aquela que talvez mais concretiza o pensamento antigo, 
corporificada em uma fraseologia moderna, é ã. de Richthofen : - "geografia 
é o estudo da superfície da Terra, o que equivale quase a essa outra, repetida 
em todos os compêndios elementares que declaram ser a "geografia a ciência 
que trata da descrição da superfície da Terra e de tudo quanto nela se contém". 
O nosso prezado amigo e mestre Prof. Delgado de Carvalho diz que "a geografia 
é a descrição da Terra especialmente em relação ao Homem". Alguns autores 
alemães são, porém, mais ousados: alargam-se em um vôo amplicíssimo e pro
clamam, com Ratzel, que a geografia é nada mais nada menos que a Erdwissens
chaft, isto é, a "Ciência da Terra", não se contentando com a designação já 
vasta de Ritter, que a denominava Erdkunde, ou seja, "o estudo da Terra". 

Tôdas essas tentativas de designar a ciência de Humboldt pecam pela vasti
dão pomposa que lhe querem dar. A geografia assim definida seria, afinal, ina
cessível ao comum dos mortais, pois exigiria um saber enciclopédico, que os ho
mens de hoje não podem possuir. Os geógrafos teriam de ser da categoria dos 
Ubermenschen, da altura dos super-homens de Nietzche . Isso é demais para nós, 
pobres mortais! 

A designação que propomos tem a vantagem - quer nos parecer - de ser 
mais modesta, pois delimita para a geografia certo e determinado campo de 
atividade. Não é pomposamente a "Ciência da Terra'', nem mesmo, mais modes
tamente, a "Ciência de tudo que se passa à superfície da Terra"; é menos do 
que isso, mas é qualquer cousa de preciso e rigoroso como indica o nosso enun
ciado, que abrange o definido, apenas o definido, mas todo o definido. 

Como o fazemos, o quadro de atividade da geografia não é vago, arbitrário, 
indeciso, mas fica clara e rigorosamente caracterizado. 

Não trata a geografia do estudo nem do solo isoladamente nem isoladamente 
do clima ou do homem. O estudo do solo é feito pela geologia e pela agronomia; 
o do clima pela meteorologia; o do homem pela biologia e pela sociologia. Do 
que se ocupa a nossa ciência é da ação que cada um dos três fatôres exercita 
sôbre os outros, da reação que recebe . A resultante de tôdas essas ações e 
reações compostas em um simbólico polígno de Varignon, dá a resultante geográ
fica de cada momento histórico. 

A geografia não se pode confundir, portanto, nem com a meteorologia, nem 
com a sociologia. Depende delas, por um lado, e, por outro, a elas presta 
auxílio. 

Ciências correlatas 

Não coincide tampouco com a história . Cada época histórica tem a sua 
fisionomia antropogeográfica ou geopolítica . A rápida passagem de tôdas essas 
"vistas fotográficas" deixar-nos-á na retina intelectual a impressão da perspec
tiva histórica. 

A geografia se ocupa de estudar fatos, fenômenos, ocorrências e relações em 
um dado espaço da Terra; a história se destina a estudar êsses diversos quadros 
em tempos sucessivos. 

Nem a geografia se subordina à História, nem esta àquela. Auxiliam-se: 
completam-se uma a outra. "Was heute Gegennart ist, wird morgen Geschlchte 
sein", disse-o com razão Ratzel. Não menos exato é o conceito de Herder, de 
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que a "história é como que uma geografia posta em movimento". (Geschichte , 
ist als eine in bewegunggesetzte Geografie) . 

A geografia estuda uma dada "fotografia" de um longo filme cinematográ
fico; a história deduz as leis que resultam do movimento rápido de tôdas essas 
vistas, ou seja, estuda o filme em si. 

A diferença que se quis estabelecer entre a geografia e a história é falaz. 
Cada qual volta ao seu lugar desde que o observador queira refletir · sôbre as 
respectivas áreas de atividade . 

Aliás a geografia tem, como dissemos, idênticas correlações com várias outras 
ciências, das quais recebe e às quais presta importante auxílio, sem que por 

' isso seja, um "carrefour" das ciências, como disse algures o Prof. Raja Gabaglia. 
Houve, de fato, uma tendência há alguns anos atrás, de querer que a espe

cialização geográfica fôsse feita tomando cada geógrafo, para arena de investti
gação, um dos capítulos da geografia geral. Isso deu lugar a que os geógrafos se 
embarafilstassem pelas casas alheiàs e acabassem fazendo má figura , E que 
nenhum dêles podia ser tão arguto em botânica, como um botânico, nem em zoo
.logia, como um zoólogo, nem em comércio, como um economista. Pelo fato de 
precisar utilizar-se de variados conhecimentos das mais diversas ciências não 
seria preciso que o gógrafo se tornasse tão profundo como qualquer dêsses 
especialistas . 

O geólogo fornece ao geógrafo os dados de que êste precisa sôbre a natureza 
petrográfica da região, sôbre as ocorrências minerais, sôbre os vieiros ; da leitura 
das cartas geológicas saberá o geógrafo tirar as informações de que se írá utili
zar, quer sôbre as dobras e falhas dos terrenos, quer sôbre as sinclinais e anti
clinais, quer sôbre o trabalho da erosão, erupções vulcânicas e movimentos oro
gênicos. Depois, por si, baseado nisso, concluirá, já na qualidade de geógrafo, 
da evolução morfológica ou econômica do país . 

Da botânica e .da zoologia receberá todos os informes sôbre as famílias de 
plantas e animais, mas irá examinar, êle mesmo, no local, o modo como estão 
elas associadas, quais as suas possibilidades de exploração e comércio. 

Dados meteorológicos e de geofísica lhe serão de utilidade para o estudo 
e classificação dos climas, bem como para o conhecimento das influências que 
êsses mesmos climas estarão em situação de exercitar sôbre o homem na região 
da Terra que o geógrafo estiver estudando . 

A etnografia lhe porá nas mãos o "dossier" humano: as várias raças e grupos 
que as circunstâncias reuniram naquele espaço de terra, a cuja descrição se 
entregou . O geógrafo deverá saber manipular essa papelada etnográfica, sem 
que aliás se tenha êle mesmo mergulhado em estudos da antropologia da região, 
senão para ter uma impressão de conjunto que só o exame visual "in situ" 
pode dar . 

De valor não menor são os dados estatísticos de tôda sorte que sôbre popu
lação, comércio, indústria, agricultura, lhe possam ser fornecidas pelos serviços 
demográficos. Isso não significa que o geógrafo se tenha de transformar em 
um estatístico, e, ainda menos, em um agricultor ou em um comerciante. 

A especialização geográfica 

Reunidas, compiladas, enfeixadas na sua mão, tôdas as varias informações, 
terá o geógrafo a documentação indispensável para fazer o seu trabalho de 
síntese . Trabalho de alta e enorme valia, a que poucos se podiam abalançar. 
É que mesmo sem se tornar um detalhista de cada um dêsses departamentos 
científicos, o geógrafo necessita ter uma grande variedade de conhecimentos 
gerais, rigidamente argamassados por uma cultura propedêutica pouco vulgar. 

Durante algum tempo o escopo dos grandes geógrafos estêve reduzido a 
poder achar as grandes leis da ciência geográfica. Alcançadas com Ratzel e 
seus discípulos, confessos ou camuflados, essa etapa, ficaram sendo sabidos os 
princípios fundamentais da nova ciência. 

Cremos bem que tôdas as leis geográficas ainda não estão descobertas, mas · 
as essenciais já são conhecidas . O que se torna preciso agora é retomar as 
geografias especiais e refundi-las em moldes modernos . Pode-se dizer que quase 
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tôdas, senão tôdas, as reg10es da Terra estavam conhecidas pelo modo descriti-
vista antigo, trabalho hercúleo êsse executado de modo brilhante, mas com 
feição passadista, por Elysée Reclus, na sua "Geographie Universelle". Preciso se 
torna agora recomeçar o estudo, à maneira científica moderna . É êste o pro
grama que se impõe aos geógrafos de todo o Universo . A êle se refere o Prof. 
Erich Obst, da Politécnica de Hannover, na monografia que citamos ao iniciar 
esta conferência . Não é outra cousa o que lembra o ilustre presidente da Royal 
Geografical Society de Londres, no seu discurso de 1923, quando diz que "o 
estudo da geografia deve ser feito por artistas, capazes de lhe narrar as belezas 
e por naturalistas que lhe devassem as leis essenciais, tudo isso aplicado em 
detalhe para cada região da Terra". 

O càmpo de investigação que é dado ao "Naturforscher" da geografia nos 
tempos de hoje, é dos mais elevados, nobres e difíceis. Têm os geógrafos de 
fazer agora a sistemática da geografia. É papel análogo ao que têm botânicos, 
zoólogos, geólogos, mineralogistas, naturalistas, enfim, -de todo o mundo . Cada 
país, cada região, cada continente, será o campo de novas pesquisas metàdica
mente orientadas . E na geografia êsse trabalho terá de ser sempre renovado, de 
tempos a tempos, porque, de século em século, ou de quartel de século em quartel 
de século, a paisagem geográfica muda, sem dúvida, de fisionomia política, e às 
vêzes mesmo, de fisionomia física . Ainda mais . Como nas outras ciências natu
rais, o exame de cada "espécie geográfica", isto é, de cada região tem de ser 
articulado no quadro geral dos conhecimentos para controlar os resultados das 
leis já conhecidas e permitir a descoberta de novas leis . O trabalho dos geógrafos 
é, pois, contínuo, ininterrupto e sempre brilhante. 

No Brasil tudo está por fazer e seria um prazer e uma honra que fôssemos 
nós mesmos os geógrafos do nosso país . Se não tomarmos a dianteira, outros 
virão. Outros já estão vindo, com mais amor ao trabalho, com mais base cien
tífica, com mais audácia, com mais ambição de renome, e farão o nosso trabalho 
se nós brasileiros não o executarmos . 

O grupo de professôres aos quais a Sociedade de Geografia confiou o ensino 
do curso que hoje se inicia se dará por bem pago se conseguir formar um núcleo 
de brasileiros a que se torne aprazível o estudo e as explorações geográficas. 

Everardo Backheuser 

• 

~ 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. 



Importância da Laterização para as Construções· 
Feitas pelos Engenheiros de Obras Públicas 

na Faixa Costeira do Amapá 

Os trabalhos dos engenheiros nas construções das casas, de lastros para 
recobrimento das rodovias, ou ainda de obras de arte, dependem em grande parte 
do material de que dispõem para realizar essas tarefas . Nas áreas constituídas· 
por terrenos sedimentares de rochas detríticas não consolidadas, ou de rochas 
friáveis, os engenheiros lutam com o sério problema, que é o de encontrar a 
"pedra" para as suas construções. 

De modo geral, nas regiões temperadas e tropicais êles utilizam as rochas 
menos alteradas como material de construção. Acontece porém, que o processo 
de laterização das rochas nas regiões tropicais e equatoriais de clima úmido é 
para a formação de crostas ferruginosas, ou de segregações, constituindo concre
ções de tamanhos variados. É dêsse material produzido pela alteração laterítica 
que se valem os engenheiros para obtenção da pedra para as construções de 
alvenaria, na faixa costeira de terrenos sedimentares recentes, no litoral ama
paense. 

Na cidade de Macapá, as concreções ferruginosas , as crostas de canga e 
os bancos de arenito limonitizado, constituem as pedras de construção, por 
excelência . Ao norte da cidade, distante cêrca de 110 a 115 quilômetros, aparecem 
os primeiros afloramentos de granitos. Seria portanto muito dispendioso o uso 
das rochas do embasamento (granitos e gnaisses) nas construções de alvenaria 
da capital do território . O recobrimento do leito da rodovia Macapá-Clevelândia 
em todo o seu percurso nos campos de Macapá, como no trecho do entroncamento 
de Pôrto Grande a Ferreira Gomes e de Ferreira Gomes a Amapá, foi feito com 
as concreções ferruginosas, regionalmente denominadas "piçarra" (Fig. n .0 1). 

Fig. n.0 1. Aspecto da rodovia Macapá-Clevelândia na altura do 
Km 23 vendo-se a cobertura do leito feita com a "piçarra". 

(Foto do autor) 
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•' ig. n.0 2. Hospital de Macapá com cêrca de 6 000 toneladas de 
pêso, e área construída de 3 727 m ' , compreendendo 3 andares. O t.lpo 
de concreto u sado foi 1:2 :3, ou seja 1 lata de vinte litros de cimento 
para duas de areia e três de piçarra . 

(Foto do autor) 

Fig. n .0 3. Cascalho de laterito - "piçarra" miúda - para 
utilizar-se no concreto armado para construção do matadouro de 
Macapá . Êste material é apanhado na margem do igarapé Paxecu. 

(Foto do autor) 
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Em outras regiões do globo como na Indochina Francesa e na África Ociden
tal, êsse material também constitui por vêzes a única pedra de construção de 
que dispõem os engenheiros para execução de suas obras. Por ocasião de nossa 
viagem pela África Ocidental tivemos oportunidade de ver à semelhança do 
que ocorre no Amapá, êste produto de alteração laterítica ser muito procurado 
para servir na cobertura dos leitos das estradas, bem como nas diversas constru
ções, como as grandes muralhas da estrada da Cornija.' Em Bakau a poucos 
quilômetros a sudoeste de Bathurst (capital da Gâmbia) observamos o funciona
mento de um britador explorando apenas a "cuirasse lateritique" a fim de obter 

1 Antônio Teixeira Guerra "Notas geográficas de uma viagem pelo oeste africano" ln Boletim. 
Geográfico, ano VIII, n. 0 95, pp. 1323-45. 
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cascalho para as construções de cimento armado, enquanto no Rio de Janeiro 
estamos acostumados a ver o britador funcionar para o granito ou gnaisse. 

No Amapá as concreções ferruginosas - piçarra - são quebradas a marrêta 
ou a martelo e depois o produto é peneirado, de modo a ser repassado em britas 
diversas . Por êste processo foi separada a brita utilizada na construção do hos
pital de Macapá (Fig. n.0 2), e do atual matadouro (Fig. n.0 3) situado às 
margens do igarapé Paxecu. 2 

Todos os edifícios de construção recente tais como o hospital, o matadouro, 
o grupo escolar e as obras de arte das rodovias foram feitas com êsse material, 
que constitui o único elemento a ser utilizado no concreto. Do ponto de vista 
técnico é preciso considerar ainda que a "piçarra" não pode ser classificada de 
acôrdo com as "britas" usadas. ª O único defeito da piçarra é o grau de aderência 
na massa . Sua densidade é de mais ou menos 2,5, e o tipo de concreto é A-350. 

No Senegal, em Touba, os indígenas iniciaram a construção da maior mes
quita da África Ocidental, e começaram a usar no concreto, concreções ferrugi
nosas de tamanhos diversos, sendo algumas em parte friáveis. A conseqüência 
do uso dêsse material não selecionado rigorosamente como se faz em Macapá, 
foi que logo após a construção dos primeiros arcos das janelas imediatamente 
começaram a aparecer grandes fendas nas paredes, tornando mesmo perigoso 
o prosseguimento de semelhantes construções . A solução achada por dois téc
nicos europeus, foi a de submeter-se previamente as concreções a uma lavagem 
dentro de grandes tanques, e posteriormente esfregá-las com escôva de aço. 
Dêsse modo as concreções friáveis serão prontamente eliminadas . 

Finalizando podemos dizer que na cidade de Macapá, bem como em todos os 
agrupamentos humanos da faixa de terrenos sedimentares recentes, a "piçarra" 
constitui a única pedra de construção de que se podem valer os engenheiros. 
Na cidade de Macapá os portuguêses deram um magnífico exemplo da utilização 
da canga, usando os blocos dêsse material na construção da histórica fortaleza 
de Macapá : · 

Do ponto de vista geomorfológico observa-se que o laterito embora seja um 
produto de alteração tropical, constitui paradoxalmente uma rocha sã de máxima 
importância para as construções de alvenaria nas áreas de rochas detríticas não 
consolidadas ou de rochas friáveis. 

Antônio Teixeira Guerra 

• A observação feita por nós na Gâmbia inglêsa do processo mecânico de britar as concreções 
a crosta ferruginosa também poderá ser utilizada no território . 

• Britas 1, 2 e 3. 



Evolução da Agricultura* 
As vicissitudes de nossa economia rural nos últimos cinqüenta anos 

Ao iniciar-se o século atual a economia agrícola do Brasil assentava na 
monocultura cafeeira . 

O ciclo do café chegava ao seu auge, em seguida a outros ciclos, de maior 
ou menor duração e importância destacando-se o do açúcar e o da mineração. 

Penetrando pela Amazônia, onde as atividades se restringiram ao extrativis
mo, o cafeeiro viera constituir-se, nos vales fluminenses e, sobretudo, nas terras 
roxas de São Paulo, o elemento de sustentação da vida rural, no momento crítico 
adveniente da abolição da escravatura . • 

·Precisamente nos primeiros anos da década de 1900 o Brasil atingia a lide- · 
rança na produção mundial da rubiácea, para a qual contribuía com 75% do 
volume total. · · 

Com o café pagávamos tudo de que necessitávamos, escravizando-nos aos 
males da monocultura. A exemplo da Amazônia, que concentrava seu potencial 
de trabalho na extração da hévea e comprava fora os artigos essenciais à ali
mentação - como de certo modo ainda hoje - a região cafeicultora crescia 
desequilibradamente em relação ao resto do país e se importavam alimentos 
que a terra generosamente propiciaria, se não a dominasse o exclusivismo da 
época . · 

Não buscávamos no exterior apenas o trigo, cuja cultura tanto prosperava 
nos fins do século XVII, ou o arroz, cultivado com êxito em quase todos os estados. 
Importávamos, também, o feijão e o milho, artigos básicos da alimentação na
cional. 

O início dêste século ficou marcado pelo ápice daquela ascensão incontida 
e pelas conseqüências que passaram a exigir medidas especiais, como o Convênio 
de Taubaté, em 1906, e a indicar a necessidade de imprimir novos rumos à vida, 
agrícola do país . 

Embora a deflagração da guerra européia, privando-nos de certos artigos 
necessários, tenha determinado um surto de industrialização, foi. durante ela 
que se processou não menos salutar reação de fortalecimento da atividade rural, 
à base de um slogan que a presidência Venceslau Brás conseguiu popularizar, 
além de concretizar a idéia nêle expressa . Sob o incitamento do comando "rumo 
aos campos", houve, com efeito, um movimento relativamente intenso no sentido 
de colonização de áreas cultiváveis . Declinara o fluxo imigratório mas o govêrno 
promovia a colocação de brasileiros desocupados ou desajustados. 

Não foi por simples acaso, na verdade, que antes de finda a primeira década 
dêste século estava ~riado o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Mais tarde, os progressos técnicos registrados em todos os ramos do trabalho 
humano, viriam a modificar consideràvelmente as características de nossa eco
nomia agrícola . 

Na indústria açucareira, por exemplo, registrou-se, de 1907 a 1920, um 
acréscimo substancial no número de fábricas, capital empregado, mão de obra e, 
sobretudo, na produção, cujo valor triplicou . 

O cultivo do algodão desenvolveu-se intensamente, sob o estímulo dos preços 
no mercado externo e, bem assim, da expansão da indústria têxtil, sob proteção 
tarifária. O colono estrangeiro exerceu, decerto, apreciável influência no sentido 
da diversificação e do aperfeiçoamento da produção na região sul, cujas condi
ções climáticas favoreciam ensaios de novas culturas e onde o solo facilitava 

• Extraído do Correio da Manhã - Edição de 15-6-1951 . 

-6-



220 BOLETIM GEOGRAFICO 

a mecanização do trabalho. De 1 706 tratores recenseados em 1920, no país,. quase 
metade se achava no Rio Grande do Sul e 401 estavam em São Paulo. 

Igualmente sensível passaria a ser a evolução na indústria pastoril e deri
vados. Ainda em 1907 despendíamos mais divisas com a importação de charque, 
manteiga e produtos de salsicharia do que com petróleo ou produtos químicos e 
quase tanto quanto com carvão. Felizmente, porém, também entrávamos a im
portar, como fizemos em 1910, mais de 88 mil carneiros que viriam a influir na 
grandeza futura da produção de lã, e cêrca de 75 mil cabeças de gado vacum, 
especi::.-.).mente reprodutores selecionados, para o aprimoramento dos rebanhos 
nacionais . 

Graças a uma população bovina cujo total alcança o da população huma~a, 
índice considerado satisfatório do oonto de vista da economia da alimentaçao, 
chegamos mesmo a fornecer elevadas quantidades de carne a mercados estran
geiros. 

O traço negativo da evolução da agricultura brasileira neste século é o 
caráter extensivo que permaneceu predominante. 

O próprio cafeeiro, apesar da derrocada sofrida, continuou a devorar terras 
novas, desmantando-as, sedento de seiva de solo virgem. 

A terra, sempre considerada elemento inferior entre os componentes da 
produção, jamais mereceu, pràticamente, os cuidados do trato mais racional, a 
defesa contra a erosão, a manutenção ou o restabelecimento da sua fertilidade. 

O sistema predatório e nômade do índio continuou a inspirar a atividade 
rural, como se ·dos investimentos exigidos para a produção - solo, instalações, 
equipamentos e mão de obra - fôsse o primeiro o elemento de menor valor, 
sempre fàcilmente substituível. Também o passo lento .da mecanização tem re
fletido as características predominantes na atividade rural brasileira - a ausên
cia de orientação e proteção, a imprevidência, o empirismo. 

Na estimativa do valor dos elementos componentes do parque agrário bra
sileiro, em 1920, tocavam a maquinismos e acessórios agrícolas apenas 3%. É 
de nível baixíssimo o rendimento do trabalho do homem, por falta de vigor 
físico, valorização social, preparo técnico, uso de instrumentos modernos, geran
do a crise de braços, menos de ordem quantitativa do que qualitativa. E, com 
exceção de áreas singularmente ferazes e de verdadeiras ilhas de lavoura racio
nal e moderna criadas por grande13 emprêsas, baixíssimo é o rendimento médio 
por hectare. 

Caso notável de deslocamento do eixo agrícola de umas para outras regiões, 
porém sob determinantes e características diversas, foi o da cana de açúcar. 
Mantinha o nordeste a supremacia nessa cultura que é mesmo, em determinada 
zona, a matriz de tôda a civilização, o timbre de todo um sistema de vida nascido 
com os primeiros estabelecimentos do colonizador luso. 

Mau grado a energia e a tenacidade do nordestino que, desajudado de recur
sos, criou um magnífico parque indui?trial e cultivou todos os vales úmidos da 
região, a produção de cana de açúcar está se deslocando ràpidamente para São 
Paulo, impedida por fatôres econômicos muito mais do que pelos de ordem 
ecológica. Os fretes, os impostos, a proximidade dos centros consumidores in
cumbem-se dessa tarefa por assim dizer predatória da economia nordestina onde 
o açúcar representa tradicionalmente a principal riqueza da região. 

Também o arrôjo, a maior concentração de capitais, o índice mais elevado 
de mecanização, outras facilidades, enfim, para empreendimentos de envergadura. 
econômica, existente no sul do país, arrebataram ao nordeste a primazia incon
testável no volume da produção algodoeira. A crise cafeeira de 1930 ofereceu a 
maior contribuição para o rush que elevou as safras paulistas, em pouco tempo. 
a níveis várias vêzes mais elevado. 

Até 1935, predominava a região nordestina que colheu, naquele ano, 166 mil 
toneladas de algodão em pluma, contra 102 mil no sul. Atualmente, enquanto o 
nordeste produz 151 mil toneladas, a zona sul apresenta 245 mil toneladas . 

A manutenção dos processos empíricos e do sistema de abandono das terras 
que se cansavam, em busca de outras ainda ricas de humo, vem desempenhando, 
sem dúvida, importante· papel de significação geopolítica, pois concorre para a 
ocupação efetiva do vasto império que se encontra dentro de nossas próprias 
fronteiras, bem como, a julgar pelo que se verifica no norte do Paraná e em 
Goiás, tende à diversificação, à policultura. 
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Criou, porém, dificuldades que se vêm agravando com o tempo, dado que 
tal movimento se verificou sem qualquer planificação e, portanto, desacompa
nhado do indispensável suporte de um sistema adequado de transportes . O 
recuo de lavouras e pastos para regiões distantes dos centros de consumo e por
tos marítimos exi~iu novos caminhos, que a era do veículo de motor facilitou, e 
deixou em decadencia, sem a necessária densidade de tráfego, ferrovias que 
haviam servido ao primeiro impulso de penetração e à era de grande prosperidade 
da monocultura cafeeira. 

Aliás, não só de falta de transporte eficaz e barato se ressentiu o desenvolvi
mento da produção agrícola do país, mas também da falta de aparelhamento, em 
geral. Aparelhamento de natureza econômica, base financeira para impedir o 
envilecimento dos preços em face de eventualidades do mercado; e tecnológico, 
em condições de que os gêneros facilmente perecíveis, como são, em geral, possam 
ter a distribuição nos centros de consumo assegurada em tempo oportuno. 

É essa a deficiência profunda, de organização, que entrava maior expansão 
da cultura do trigo - o único produto agrícola de expressiva significação ainda 
pesando em nosso comércio importador e que impede certos produtos nossos de 
continuar a competir no mercado internaciçmal, onde anteriormente figurávamos, 
ou só lhes permite aí comparecer eventual e penosamente, em virtude do elevado • 
custo ou de illferior qualidade, conseqüêntes do empirismo dos métodos de cultivo 
e beneficiamento. 

As eventualidades no comércio mundial têm sujeitado ·a agricultura brasi
leira, assim precàriamente organizada, a impactos destruidores. Em determinados 
momentos, fica um produto agrícola - e, com êle, uma região geo-econômica 
ou, em alguns casos, o país inteiro - sujeito a reveses arrasadores. Riscam nosso 
quadro econômico, na parte dos bens extraídos da terra, curvas violentas . Itens 
.que ascendem à superprodução sem aquisição interna ou externa, e se precipitam 
na escassez, privando-nos da satisfação de necessidades domésticas ou de opor
tunidades que ressurgem na demanda exterior. 

Nesse looping the loop, as medidas de correção em busca do equilíbrio têm 
variado sem fundarem, portanto, uma política de base preservativa da economia 
nacional, sobretudo da sua secção agropastoril . 

A modificação dêsse aspecto lacunoso da realidade brasileira continua sendo 
o desafio ao Estado, às classes interessadas, aos estudiosos, à capacidade dirigente 
da Nação . 

A segunda grande guerra determinou novos empreendimentos de emergência, 
cujos resultados, em grande parte, igualmente se desbarataram. É neste após
guerra vacilante e tenso que temos de agir, intensa e ràpidamente, para imprimir 
algo de oq~·anicidade à vida rural do país e estimular-lhe o erguimento do padrão 
social e tecnico . 

O café, restabelecido, por influxos de uma demanda superior ao volume das 
colheitas que declinaram pelo abandono dos produtores e pela ocorrência de 
fenômenos climáticos e de pragas, volta a dar uma contribuição substancial 
para o equilíbrio do comércio exterior. Além dêle, vários produtos da terra -
como o arroz, o algodão, o cacau, o i:nilho, as laranjas, as bananas, afora outros 
beneficiados ou industrializados, como óleos, cêras e fibras - também concorrem 
para a riqueza nacional, permitindo cuidar-se do equipamento indispensável à 
faina do campo. 

Se em 1940 havia no país ainda apenas 3 380 tratores, e se até 1945 foi redu1 
zida a importação dessas máquinas, em compensação, a partir do exercício se
guinte, vieram elas em número crescente, somando 7 816 só os importados nos 
dois últimos anos: 2 001 em 1949 e 5 815 em 1950 . 

Também relativamente à prática da adubação temos feito progressos subs
tanciais, no que se revela a racionalização das culturas agrícolas. 

A importação de produtos químicos azotados, fosfatados, potássicos e outros 
destinados à fertilização da terra vem crescendo significativamente nos últímos 
anos, como demonstram os dados abaixo: 

1948 
1949 
1950 

99 177 toneladas 
126 516 " 
272 956 " 
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Por outro lado, cumpre assinalar que a riqueza mineral existente no país, 
em matéria de fertilizantes, nos deixa dependentes apenas do salitre natural, 
importado do Chile, pois são opulentas as nossas reservas de fósforo , potassa e 
calcário . 

Seja-nos relevado repetir, como sempre e como todos, que é necessário me
lhorar os transportes, ter máquinas que facultem ao lavrador elevar o seu ganho, 
recuperar as terras cansadas e manter a fertilidade dos solos agrícolas, proteger 
as culturas contra as pragas e doenças, impedir o lucro excessivo dos interme
diários, acalmar no homem do campo a insatisfação a que, em muitos casos, foi 
levado pelo prolongamento de um trabalho mal remunerado . 

Em elevação contínua os preços das utilidades e dos serviços, de que depende 
a lavoura, só o maior rendimento por unidade de área, a diminuição do custo 
de produção pelo aperfeiçoamento dos processos e a fácil colocação nos centros 
de consumo podem assegurar a permanência e solidez da base agrícola de que 
nenhum país se pode dar ao luxo de prescindir . 

Em geral a agricultura é pro{issão precária . <> algodão, o cacau, as lã obtêm 
cotações compensadoras, mas outros produtos, sobretudo as culturas de subsis
tência, mantêm-se em condições desvantajosas em virtude da falta de transporte, 
de crédito fácil e a juros módicos, de instrução agrícola, de assistência social. 

Sôbre tôdas essas causas, avulta a incompreensão e, não raro, a preocupação 
demagógica de cortejar as massas consumidoras das cidades, desencorajando, 
senão mesmo impedindo, o desenvolvimento da agricultura nacional . 

Por isto mesmo o drama de todo país que está se industrializando, como é o 
nosso caso, em que a partir do qüinqüênio 1935-1940 o valor da produção indus
trial superou o da produção dos campos, é o contraste dos preços dos produtos 
industrializaçlos e dos produtos da lavoura . Os primeiros se elevam em curva 
constante, ao passo que os índices dos preços dos produtos agrícolas oscilam 
freqüentemente, desorganizando por completo a economia rural. 

Como conseqüência dêsse contraste, os homens do campo vendem os seus 
produtos por preços instáveis, quase sempre baixos, enquanto adquirem os pro
dutos industriais de consumo forçado por preços sempre altos . Êsse fenômeno 
tem de ser meditado sériamente porque nêle reside um dos maiores fatôres do 
êxodo para as cidades, cujas massas consumidoras mal imaginam o trabalho 
obscuro e heróico dos que lavram e tratam a terra no interior do Brasil. 

João Cleofas 

~ 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. 



Melancolia Agrícola na Microgeografia Carioca* 
Durante os trabalhos de fim de ano, no Instituto de Educação, tive ocasião 

de examinar vários problemas de solo e ocupação humana com distintos com
ponentes do setor de Geografia. 

Notadamente o professor Segadas Viana, formulando uma consulta sôbre 
a intervenção das rochas eruptivas na paisagem brasileira, e argumentava com o 
caso da Pedra de Cucuí, deu margem a que eu apresentasse detalhes de minu
ciosa experiência obtida em recentes pesquisas no Distrito Federal. 

Quando representei a Prefeitura no Congresso Internacional de Geologia e 
Engenharia de Minas, reunido em Petrópolis, no correr de 1946, havia pràti'
camente um ano sôbre a publicação de minha Geografia do Distrito Federal -
Os Solos mais Antigos, mais ainda não dispunha de elementos mapográficos que 
permitissem atender às solicitações de delegados das nações americanas, nota
damente dos Estados Unidos e dos países platinas, desejosos de possuir mapa 
geológico da terra carioca que não fôsse anterior à segunda guerra mundial: 
coisa bem recente , frisavam . 

No ano imediato, representante da Secretaria de Agricultura na Primeira 
Conferência Brasileira de Ciência do Solo, já a situação apresentava progressos, 
pois foi possível levar a debates quinze cartogramas em côres, acompanhados 
do texto elucidativo . 

Passando do f.echado recinto dos especialistas para o plano de cultura 
popular, deve ser dito que o trabalho despertou sua dose de curiosidade no pa
vilhão da Semana Ruralista, aberto ao público no mercado do Campinho . 

Ofereciam-se à apreciação de todo mundo, sob vários ângulos os primeiros 
resultados de um plano de pesquisa do meio rural do Distrito Federal, de acôrdo 
com natural divisão em microrregiões. 

Focalizavam os quinze cartogramas a microrregião do Mendanha, tipica
mente agrária, situada no divisor de águas das bacias do Sarapuí, vertendo na 
Guanabara, a do Guandu, fluindo na baía de Sepetiba, secção mais oriental do 
golfão da Ilha Grande. A microrregião do Mendanha, contendo grande desenvol
vimento em solos diferentes do resto do Distrito Federal, não se tratasse de de
composições das rochas nefelínicas do Jurássico, ocupa posição central, com va
riegada topografia, na faixa norte da maior zona agrária carioca, aquela que, 
desde a Pavuna, na bacia do rio Meriti, acompanha a linha com o estado do 
Rio de Janeiro, alastrando-se, a ocidente, nas bacias do Guandu e do Itaguaí 
inferiores, de sorte a ocupar o front da baía de Sepetiba, até a ponta oriental das 
formações da Marambaia e o povoado da Barra de Guaratiba . 

Dentro desta nossa maior área rural os arruados constituem decidida mino
ria na paisagem, representados pela cidadezinha industrial Realengo-Bangu, 
pelos blocos residenciais do Santíssimo e de Senador Vasconcelos (o primeiro 
já se industrializando) , pela cidadezinha de Campo Grande (Capital de sitiantes 
e de weekendistas ) , pelas manchas de casario de Cosmos e Paciência, pela cidar 
dezinha de Santa Cruz, pelas vilas balneárias de Sepetiba e Pedra de Guaratiba, 
e pelo pitoresco casario da ilha, corruptela do nome do proprietário inglês 
William, segundo grande sabedor local, o médico e ex-deputado Caldeira de 
Alvarenga . 

A Ilha é um carrefour entre o Monteiro, bairro de Campo Grande, e a al
deia de pescadores da Barra de Gúaratiba, pois dá entroncamento a quantos 
descem da Serra Geral de Guaratiba, vindos de Jacarepaguá pela garganta, cujo 
aproveitamento rodoviário vem do tempo do Império: estrada da Grota Funda .. 

• Extra ído do Jornal do Brasil - Edição de 30-1-1952. 
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Vários cooperadores locais foram de real valia no exame do terreno, como 
os agrônomos da Prefeitura nas áreas de influência e de propriedade da fazenda 
de Guaratiba, no delta do Guandu e na baixada de Jacarepaguá. 

Nas verificações à grande restinga compreendida entre as lagoas de Mara
péndi e Jacarepaguá, esta comprida formação por lugares chamada Camorim e 
Tijuca, mostrou-se de especial ajuda a colaboração do Ministério da Aeronáutica, 
por intermédio de condução gentilmente guiada pelo tenente Oni Machado, pro
fundo conhecedor local desde o tempo em que estavam sendo montadas as ins
talações de tiro ao alvo para os aviões de caça e bombardeio. 

De .lado o que já fôra pesquisado no oeste carioca, e apareceu na publicação 
de 1945 - Geografia do Distrito Federal - Os Solos mais Antigos -, aumentamos 
em numerosos itinerários, de 1946 e 1947, a coleta de informações para o Mapa 
de Solos e para a Carta Geológica. 

A fim de completar elementos de profundidade, e outros especificadamente 
fisiográficos, e consultar dados de arquivo interessando terras cariocas, visitei, 
em busca de correlações e ligações, municípios fluminenses vizinhos e outros mais 
afastados, notadamente aquêles de Caxias, Nova Iguaçu e Itaguaí, recebendo 
assistência e gentilezas do Dr. Bocaiuva Bulcão, trabalhando com terras do 
Sarapuí ; de vários amáveis sitiantes e weekendistas na vertente norte de nosso 
maciço lindeiro do Gericinó, e do querido patriarca de Itaguaí, magnífico ancião 
Alziro Santiago, presidente da Câmara Municipal, que me deixou ver documen
,tos de significação . 

Na indagação a determinadas feições de ilhas, mereci simpatia e auxílios 
de residentes e de diretores das emprêsas encarregadas da ligação do continente 
ao arquipélago do Bom Jesus e à ilha do Governador, e da construção da Cidade 
Universitária naquele arquipélago - tudo constituindo remate do muito que tra
balhamos no ilhário da Guanabara e de fora da barra para as cartas de hidro
grafia e relêvo em impressão na Imprensa Nacional, a primeira delas, em for
mato manual, editada a começos de 1946 . 

Na parte de visitação ao ilhário, aproveitada na publicação de 1945, foram 
de decisivo auxílio embarcações e equipagens cedidas pela Marinha de Guerra, 
- gentilezas do almirante Dodsworth Martins e do comandante Areia Leão -
lanchas da Prefeitura e de emprêsas de petróleo do arquipélago das Jurubaíbas, 
assim como barcos do Clube dos Marimbás, tudo tripulado por amáveis conhe
cedores de determinad~s zonas do espaço marítimo carioca, devendo ser salien
tada a dedicação do Sr. Gherardo Cornazzani, um dos pioneiros da pesca ra
cional entre nós. 

O primeiro e o· segundo mapas manuais de 1946 beneficiaram de tôdas 
essas numerosas idas ao terreno, e os mapas murais de 1947 e 1948 reproduziram 
tais melhorias com alguns ganhos de detalhe, tudo dentro da informação geral 
Relêvo e Hidrografia. 

No mapa mural, de abril de 1948, foi possível representar qs arruados ca
riocas segundo os dados mais recentes, tornando bastante clara a demarcação 
das zonas que sobram às atividades rurais : 1 - Terrenos de pastagens em 
rampa da serra do Engenho Novo ; 2 - Terrenos para jardins de hortaliças nas 
bacias dos rios Timbó e !rajá, e pastagens enrrampa da serra da Misericórdia; 
3 - Pastagens em rampa do morro do Juramento, sobranceiro a Madureira; 
4 - Terrenos para jardins de hortaliças entre !rajá e a margem direita do rio 
Acari, bacia do Meriti; 5 - Terrenos para jardins de hortaliças na média bacia 
do Meriti e alta bacia do afluente Pavuna; 6 - Planície de Jacarepaguá, sus
cetível de ótimo aproveitamento agrícola e avícola; 7 - Restingas jacarepa
guanas, ótimas para pastagens, para cultura extensiva do côco da praia, para 
um sistema racional de tanques de piscicultura; 8 - Secção norte do vale do 
Bangu, adequada ao reflorestamento e à lavoura; 9 - Secção sul do vale do 
Bangu, adequada à lavoura, dela fazendo parte o Saco do Viegas, capaz de dar 
belo parque de jardins de hortaliças; 10 - Microrregião do Mendanha; 11 -
Microrregião das colinas do Guandu; 12 ____. Microrregião dos campos de Santa 
Cruz; 13 - Microrregião do vale de Campo Grande; 14 - Microrregião do vale de 
Cosmos; 15 - Microrregião dos campos do Piaí e do Colégio; 16 - Microrregião 
do vale do Magarça; 17 - Microrregião do vale de Guaratiba; 18 - Faixa 
norte da ilha do Governador, apropriada ao desenvolvimento de tradicional fru
ticultura de cajueiros e pitangueiras. 
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Não podem ser incluídas, por motivos óbvios, as áreas onde anda em expansão 
o Parque de Aviação dos Afonsos, na bacia fluvial do mesmo nome, e a ponta 
ocidental da Marambaia, ocupada pelo Exército com o polígono de tiro . 

Por outro lado, as necessidades da casa popular, e das casas para funcioná
rios e para trabalhador, problemas prementes das aglomerações cariocas em mar
cha para os três milhões de moradores, vão alastrando ràpidamente conjuntos 
residenciais pelos terrenos no Timbó, do !rajá, do Acari, do Meriti, do Pavuna, 
cortados pelas ferrovias, em grande parte eletrificadas, e pelas modernas pistas 
rodoviárias, em lajes de cimento. 

Nos Maciços da Tijuca, da Pedra Branca e de Gericinó, próprios para reflo
restamento, pastagens em rampa para gado leiteiro e culturas em terraço,. as 
cotas mais altas prestam-se a pomares de recursos alimentares clássicos de clima 
mediterrâneo: pêras, maçãs, uvas, azeitonas - sobretudo no Maciço da Pedra 
Branca . 

Notar que o weekendismo vem invadindo freneticamente , com seu tipo _pe
tulante de ocupação improdutiva do solo, o que resta de áreas agrícolas no Dis
trito Federal, sendo modêlo o que vem se verificando no Maciço da Tijuca e na 
planície e nas colinas de Jacarepaguá. 

Tanto nos montes, como nas lomas e planícies, pude adquirir farta prova de 
que assiste forte razão a quantos sutentam que as rochas eruptivas trabalharam 
intensamente na montagem da paisagem carioca, e foi nesse sentido a consulta 
levantada pelo professor Segadas Viana . 

Granitos de variada contextura, dioritos, gabros, diabásios, basaltitos, quart
zodiabásios, perfuraram, fenderam, amarrotaram, estufaram os gnaisses, segundo 
alinhamentos gerais nordeste-sudoeste ; mais tarde, muito depois. do Arqueano, 
no Jurássico, os sienitos nefelínicos fizeram a mesma coisa, em escala mais mo
desta, irrompendo, imiscuindo-se, segundo alinhamentos gerais noroeste-sueste -
donde uma rêde de fraturas em quadrângulo, imprimindo traçados singulares 
aos vales dos rios, pois as milhas das águas correntes têm sua explicável eleição 
pelas linhas de ruptura. 

Repetida e miúda freqüência do terreno, incluindo as áreas fluminenses 
correlatas, leva-me sempre à convicção de que o relêvo carioca explica-se muito 
menos pelas dobras que pelo impacto ascensional das eruptivas . · 

A maioria dos elementos geológicos, levantados por mim, e em muitos casos a 
análise petrográfica chegou à lâmina, figura nas duas séries de provas em cô
res, de máquina plana conseguidas, em 1949 e 1950, durante a inteligente e hábil 
administração do engenheiro Amandino de Carvalho, na Secretaria de Agricul
tura . Gràficamente não é possível obter mais, embora tenazes esforços levados 
até o Palácio Guanabara. 

Afonso Várzea 



·. 

·, 

Comentário do Mapa de Produção de Feijão 
no Sudeste · do Planalto Central Brasileiro 

É interessante salientar, de início, a importância que as culturas do feijão 
(Phascolus vulgaris) têm no Brasil, dizendo ser o seu plantio generalizado no 
país e grande o seu consumo pelos brasileiros, pois é aqui prato básico da ali
mentação, principalmente entre a população rural. As variedades mulatinho 
e prêto, sobretudo, são muito plantadas, culj;ivando-se, em menor escala, os 
feijões branco, catiara, enxôfre, manteiga e outros . A produção brasileira 1 

ocupa o primeiro lugar na classificação mundial, sendo seguida pela dos Estados 
Unidos e pela da Itália. 

PAÍSES 

Maiores produtores mundiais " 
1946 

Área cultivada 
(1 000 ha) 

BràsiJ . . . .. ..... 1 428 
654 
501 

Estados Unidos ... . 
Itália . . 

Produção 
(1 000 ton .) 

1 607 
719 
81 

Cumpre ressaltar que o grosso da produção do país cabe quase exclusiva
mente a três estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Estados brasileiros maiores produtores 

ESTADOS Área cultivada Produção Valor da produção 
(ha) (lon.) (1 000 Cr.) 

1945 . 
{ ~inas Gerais ...... .. . . . . . 374 678 260 593 288 580 

· · Sao Paulo ._._._ ... _ . . .. . . 264 021 155 718 239 639 
Rio Grande do Sul. . _ . . 139 884 116 127 119 Oll 

1946 . 
{ ~inas Gerais . . __ . . __ ·· ·· · 402 282 276 280 308 130 

· Sao Paulo . .. _ ... _ . .. 269 227 188 951 265 762 
Rio Grande do Sul. . .. ... 140 344 131 119 139 413 

1947 . 
{ ~inas Gerais . . . . . . _ . . .. 403 171 243 958 427 322 

· · · · · · · Sao Paulo . . ......... . .. . . 273 822 172 400 348 172 
Rio Grande do Sul. .. . .. 137 261 107 199 165 952 

1 A Informação refere-se apenas à produção do feijão comestível, excluindo Inteiramente 
·outras favas. 

2 Todos' os dados estatísticos foram fornecidos pelo Ministério da Agricultura . Serviço de 
Estatística da Produção . .. 
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A contribuição do sudeste do Planalto Central Brasileiro para a produção 
nacional não é evidentemente marcante, correspondendo apenas a 8% ª . Con
siderada no seu conjunto, essa região não se revela, aliás, uma área grandemente 
produtora de feij ão, tal como se depreende do exame dos dados estatísticos 
abaixo mencionados, significativos, sim, mas sem serem dos mais elevados . 

Produção de feijão no sudeste do Planalto Central Brasi lei ro 

ANOS Área cultivada Produção Valor da produção 
(ha) (lon.) (1 000 Cr$) 

1945 .. . . . . . . .... .... . . . . . . . ... ... . .. 94 094 80 802 89 744 
1946 .. .. . . . . . . . . . . .. . . 93 744 82 624 84 526 
1947 . 95 189 76 761 . 113 691 .... . ... .. . . . . . .. . . . 

; . 
ó cultivo da leguminosa em questão tem, porém, bastante · importância na_ 

região focalizada . É que, embora seja geralmente fraca a produção · de feijão 
através dos municípios do sudeste do ·Planalto Central, há aí algumas áreas 
que propiciaram uma concentração apreciável de sua cultura, pequena para . 
salient~r-se no conjunto da protlução, mas suficiente para torná-lo de signi- --

• ficação na economia regional. De fato, o desenvolvimento que em tais áreas 
, logrou o cultivo do feijão permite-lhe figµrar entre os produtos que no sudeste 
do Planalto Central se destinam à exportação, ·fazendo-o, assim, importante 
na região. 

Distribuição das culturas do feijão no sudeste do Planalto CentTal Brasileiro·~. 
1 

O mapa apresentado mostra esquemàticamente como se distribuem as cui.. 
turas da referiêla leguminosa no sudeste do Planalto Central Brasileiro . - " 

Examinando~o, verifica-se que se tra~a de uma cultura muito generalizaqa ,.. 
aí, sendo feita em todos os municípios. Entretanto, nota-se .que, grosso modo, . 
a região não é realmente grande produtora de feijão, pois aparecem dominando 
no mapa as densidades baixas (inferiores a· 300 kg/km2

) , sendo grande a área ·· 
com densidade inferior a 100 quilogramas por quilômetro quadrado . . r 

No conjunto da região, salientam-se apenas algumas áreas favorecidas por . 
fatôres de · ordem física e econômica, nas quais as culturas se adensam, ofe- · 
recendo produçã.P significativa . Três são essas áreas que se sobressaem com9 
pequenas manchas de produção alta (superior a 800 kg por km2

) , constituindo-os 
os seguintes municípios : l.º) Trindade e Anápolis; 2.º) Itumbiara, Santp. Ju
liana, Nova. Ponte e Monte Carmelo ; 3.0 > Patos de Minas e Rio Paranaíba ., "· 

Buscando-se averiguar que fatôres mais concorreram para que essa fôsse . 
a distribuição das culturas do feijão na área em. aprêço e pesquisando partioo- , 
larmente a influência do binômio clima-solo, chega-se à conclusão que os solos-
desempenharam aí papel importante . · . ' 

A influência do ·clima não foi grande . As condições climáticas, bastante .. 
semelhantes através de todo o sudeste do Planalto Central Brasileiro e muito ;'· 
propícias ao cultivo do feijão, não justificariam essa produção fraca e desigual'." ·. 

Trata-se de um clima tropical, caracterizado essencialmente pela divisão : ;· 
em duas estações bem marcadas quanto às precipitações: uma quente e c})uvosa · .. 
(entre outubro e abril) e outra fresca e sêca (entre maio e, setembro) . Esta ;· 
divisão de estações, de grande importância para as atividades econômicas fe· :~ 
gionais, atuando grandemente na escolha das culturas adotadas, confere espe- "i 
cial vantagem às culturas de crescimento rápido, entre as · quais se jnclui o ' 

·1e~j ão . · "~ . : .. 

a Em 1945 . 
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Esta leguminosa tem um ciclo muito curto, oferecendo boa produção em 
áreas onde as estações correm normalmente. Requer, a par de uma tempera
tura um pouco quente, solos frescos. São-lhe prejudiciais tanto a umidade ex
cessiva como a falta de umidade. Tôdas essas exigências aquelas condições 
climáticas preenchem bem. 

Nada influi tão consideràvelmente no rendimento de suas colheitas como 
a semeadura ser feita em época apropriada. Possuindo o sudeste do Planalto 
Central duas estações bem marcadas quanto às chuvas, as semeaduras são rea
lizadas no início do período chuvoso. 

O clima lhe propiciaria, portanto, uma produção abundante . 
Justamente o contrário se verifica com os solos. São pobres, em geral, no 

sudeste do Planalto Central e, assim, desfavoráveis ao desenvolvimento das 
culturas . 

Sem dúvida, apesar de ser uma leguminosa, o feijão não deixa de ser es
gotante e só oferece boas colheitas em terras férteis. Evidentemente, não exige 
solos de uma fertilidade excepcional, bastando-lhe terreno de boas condições 
físicas, contendo uma dosagem mínima de potassa e ácido fosfórico. 

E, predominando através do sudeste do Planalto Central os solos pouco 
férteis, é por isso que aí, grosso modo, não é grande a produção. 

Há porém, algumas áreas na região, relativamente restritas, que oferecem 
ao feijão condições pedológicas muito favoráveis ao seu cultivo: Favorecidas 
pela decomposição de rochas eruptivas, possu6lll terras ricas, muito boas para 
a agricultura. São três as de maior importância: o "Mato Grosso de Goiás", os 
vales do Paranaíba e de alguns de seus afluentes, e a zona da Mata da Corda. 
Nelas o cultivo do feijão pôde desenvolver-se, logrando oferecer produção 
alta. Daí aquelas manchas de maior densidade que aparecem no mapa . 

Além do mais, a fertilidade dos solos propiciou a essas zonas um apreciável 
desenvolvimento econômico. As culturas, introduzindo-se nelas, desenvolveram-se 
grandemente, oferecendo-lhes prosperidade. 

São áreas das mais prósperas na região. Possuem um povoamento relati
vamente denso e destacam-se em geral pelo seu comércio mais desenvolvido, 
com centros de destaque, como Anápolis e Araguari . Outrossim, também a sua 
rêde de comunicações é mais densa que no restante do sudeste do Planalto 
Central, gozando comumente de estradas de ferro relativamente boas e de 
rodovias que lhes facilitam a circulação dos produtos. 

Em suma, são hoje importantes zonas agrícolas, de condições naturais e 
econômicas muito propícias ao desenvolvimento das culturas . 

"Mato Grosso de Goiás" - Evidentemente, o "Mato Grosso de Goiás" é 
dentre as zonas agrícolas a que mais se salienta pela produção de feijão. Em 
sua área, situada no centro-sul do estado de Goiás, enquadra-se aquela mancha 
de densidades mais altas, na qual aparece Trindade como o maior produtor do 
sudeste do Planalto Central: 5 046 kg por quilômetro quadrado. Anápolis ( 1 369 
kg por km") e Inhumas (869 kg por km2

) são os outros municípios que apre
sentam boa produção. 

Os solos férteis são nêle provenientes da decomposição de rochas básicas: 
gnaisses influenciados por gabros e dioritos. São solos ricos em humo e sais 
minerais, evidenciando a fertilidade dos mesmos a vegetação de matas que os 
recobre. O "Mato Grosso de Goiás" é um dos trechos florestados da região 
em estudo. 

A sua ocupação, bastante antiga aliás, datando do início do século XVIII, 
acha-se bem desenvolvida, sendo a sua área a mais próspera e mais povoada 
do estado de Goiás. 

Muito embora tenha o seu povoamento se iniciado graças à explotação de 
aluviões auríferas, seu progresso é devido principalmente às boas condições agrí
colas que possui. Realmente, após o esgotamento daquelas, o aproveitamento 
agrícola foi para êle um dos mais importantes elementos restauradores. 

As culturas, aí exploradas outrora para subsistência da população que la
butava na mineração, prosperaram, oferecendo-lhe nova fase de prosperidade. 
Para o "Mato Grosso de Goiás" se dirigiram, nos últimos tempos, imigrantes, 
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principalmente mineiros, paulistas e baianos, em larga escala. No espaço de 
vinte anos (1920-1940), sua população aumentou de 150% •. Suas terras se va
lorizaram e retalharam-se em propriedades menores, que passaram a ser àvi
damente aproveitadas. 

Chegando a Anápolis em 1935, a Estrada de Ferro Goiás proporcionou um 
novo impulso a esta fase de progresso: intensificou a imigração, abriu novos 
horizontes à exportação. 

O "Mato Grosso de Goiás" tornou-se, assim, importante área agrícola. Au
mentaram suas vias d::! comunicação. Seu comércio desenvolveu-se e dispõe, 
agora, de centros importantes, dentre os quais se destaca Anápolis, ponto ter
minal de estrada de ferro, verdadeira capital econômica do estado de Goiás. 

Entre os produtos agrícolas que aí se cultivam. o arroz é o mais importante, 
atraindo, de modo especial, a atenção dos agricultores. É a cultura mais ren
dosa para a economia local. O feijão está longe de atingir a safras tão altas 
como as daquele produto . Entretanto, esta leguminosa não deixa de ser aí 
também um produto de significação econômica, figurando entre aquêles que 
se cultivam não só para consumo local como para exportação . Em Anápolis 
são embarcadas grandes quantidades do produto que, através da Estrada de 
Ferro Goiás, são encaminhadas, sobretudo, para o mercado do Rio de Janeiro. 

É, pois, igualmente uma cultura rendosa para a zona, razão por que também 
atrai a atenção dos agricultores. Isso permite a essa área as produções altas 
que oferece e que lhe garantem o lugar de destaque que ocupa no sudeste do 
Planalto Central como maior produtora de feijão. 

Mata da Corda - A Mata da Corda é depois do "Mato Grosso de Goiás" 
a área em que se assinalam as maiores densidades de produção de feijão no 
sudeste do Planalto Central . 

Suas densidades altas correspondem aos municípios de Patos de Minas 
(2 025 kg/ km' ) e Rio Paranaíba (1 613 kg/ km"), responsáveis pela mancha de 
produção que se nota salientando-se no mapa no extremo sudeste da região. 

Essa área foi favorecida pela ocorrência de tufos vulcânicos que, decompon
do-se, proporcionaram-lhe os solos férteis que possui, recobertos de matas. Êstes 
solos vêm sendo, desde há muito, explorados pelo homem com êxito, o que pro
porcionou o desenvolvimento da zona, hoje bem povoada e próspera pela sua 
agricultura . Principalmente nos últimos anos, seu progresso tem-se intensifi
cado bastante . As suas terras se acham valorizadas, divididas em propriedades 
menores, celeiros de produção agrícola. 

Não possui, sem dúvida, centros comerciais importantes como acontece ao 
"Mato Grosso de Goiás" . Igualmente não dispõe de uma estrada de ferro que 
facilite tanto a exportação do produto como se dá naquela outra zona . 

Entretanto, a sua população, já bastante densa, garante um consumo grande 
do produto . Além disso, embora não disponha de meios tão propícios à expor
tação, é servida por boas estradas de rodagem, como a Belo Horizonte-Uberaba, 
que facilitam a circulação do produto. 

A Mata da Corda é a área de agricultura mais diversificada do sudeste do 
Planalto Central. Embora outros produtos, como o milho por exemplo, sejam 
cultivados em muito maior escala, enquanto o feijão em· alguns municípios da 
zona apresenta densidades até mesmo baixas, essa leguminosa é aí uma cul
tura de relativa importância. 

Vales dos rios Paranaíba e seu afluente Araguari. - Finalmente, nos vales 
do Paranaíba e Araguari, na zona do Triângulo Mineiro, assinalam-se outras 
densidades significativas de produção de feijão, nos seguintes municípios: Santa 
Juliana (1 015 kg/ km' ), Itumbiara (947 kg/ km' ) e Araguari (877 kg/ km') . 

Nos vales dêsses rios, em vários trechos, a erosão expos à superfície aflo
ramentos de diabásio, o chamado trapp, que se decompôs, originando solos de 
grande fertilidade. Tais trechos, que se estendem ao longo dos rios, constituem 
áreas de mata, onde se pratica grandemente a agricultura. 

Graças não somente à sua agricultura desenvolvida, mas também por ser 

• FAISSOL, Esperidláo. "O Ma to Grosso de Gol ás'". Boletim G eográfico n. " 79. 
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uma importante área de criação de gado, o Triângulo Mineiro logrou um apre
ciável desenvolvimento econômico. Bem povoado, dispõe de um comércio ativo, 
com centros importantes, como Araguari e Uberlândia por exemplo . Servem-no 
boas vias de comunicação: além de estradas de rodagem, cortam-no a Estrada 
de Ferro Goiás e a Companhia Mojiana de Estrada de Ferro, que se entroncam 
em Araguari . 

Tal como acontece no "Mato Grosso de Goiás", o arroz é o seu principal pro
duto agrícola, absorvendo grandemente a atenção dos agricultores . 

Por esta razão, as densidades de produção de feijão não são aí tão altas como 
lhes permitiriam, talvez, as possibilidades naturais e o desenvolvimento econô
mico da zona . Entretanto, o cultivo dessa leguminosa lhe é também de bastante 
interêsse . Como se viu, sua produção alcança números significativos. O feijão 
é para o Triângulo Mineiro um produto de exportação. Descendo pela Compa
nhia Mojiana, sai de Araguari uma boa parte da produção dessa leguminosa 
que abastece o mercado do Rio de Janeiro . 

Em conclusão, o feijão é uma cultura de bastante interêsse no sudeste do 
Planalto Central, merecendo a atenção dos agricultores, pois é um dos seus 
produtos de exportação. 

A distribuição de suas culturas na região é perfeitamente explicável. Ge
neralizado embora o cultivo, a produção alta limita-se a algumas áreas, favo
recidas pelas suas condições naturais e econômicas . São áreas de mata, que, 
graças à fertilidade de seus solos, lograram um apreciável desenvolvimento eco
nômico . Hoje, são importantes zonas agrícolas, onde, a par dos solos férteis, os 
produtos dispõem de colocação fácil. Realmente, são áreas bem povoadas, pos
suindo um comércio desenvolvido. Além disso, gozam, geralmente, de boas vias 
de comunicação que facilitam a exportação dos gêneros produzidos . 

Graças às condições que lhe oferecem essas áreas, a cultura do feijão pôde 
desenvolver-se no sudeste do Planalto Central, logrando oferecer uma produção 
significativa, que pesa na balança econômica da região, abastecendo sobretudo 
o mercado carioca. 
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Contribuição 
à Didática da Geografia 

As Ciências Sociais e a Aprendizagem* 
1. No estudo das Ciências Sociais, o ideal seria, talvez, a organização de 

um curso ·em que figurassem tôdas: Geografia, História, Economia, Sociologia, 
Ciência Política, etc .. 

2. Existem bases didáticas gerais que servem ao ensino de tôdas estas ciên
cias, com ligeiras diferenciações para cada uma delas . Para tornar-se científico, 
êste ensino deve obedecer aos princípios da aprendizagem, definidos do seguinte 
modo pelo Prof. Lourenço Filho: 

3. A aprendizagem consiste, essencialmente, em: 

a ) Uma modificação do comportamento ; 
b) resultante da experiência ; 
c) com um sentido de integração. 

Êste sentido de integração, na idade escolar, pode ser orientado por 
propósitos definidos que tenham em vista uma adaptação a novas 
situações. 

4 . A expenencia geográfica tem por propósito um conhecimento do meio 
em relação às necessidades do homem; a experiência histórica tem por propósito 
o conhecimento do passado, em vista de melhor explicação das situações presen
tes; a experiência econômica tem por propósito o conhecimento da produção e 
distribuição das riquezas; a experiência social e política tem por propósito o 
conhecimento das instituições sociais, que visam ao desejável ajustamento do 
homem à sociedade . 

5. É fácil verificar a posição estratégica que ocupa, nas Ciências Sociais, a 
Geografia, pois a ela recorrem tôdas as demais para a localização e a explicação 
de seus respectivos fenô~enos . 

6. A aprendizagem é processo psicológico lento, pois comporta uma trans
formação da mentalidade . A orientação metódica dêste processo dá-se o nome 
de ensino. 

7. O ciclo docente da aprendizagem compreende, segundo o Prof. Luís Nar
ciso de Matos, três fases: 

1) a previsão do trabalho, isto é, planejamento: formulam-se os objetivos 
práticos por atingir; escolhem-se os dados relativos à matéria ; estabe
lece-se a seqüência; 

2) a apresentação da matéria; 
3) a motivação. 

8. A motivação pode ser definida como uma "deflagração da atividade'', em 
função do valor da matéria e das condições pessoais dos discentes. Ocorre a -mo
tivação .de fontes naturais que o Prof. Luís Narciso de Matos classifica como in-
ternas e externas . · 

9 . Constituem fontes internas da motivação: 

a) o potenci~l da curiosidade; 
b) a atividade lúdica, tendência ao jôgo; 
c) a reconstrução da experiência, ou tendência à descoberta pessoal; 
d ) a tendência à auto-expressão criadora . 

Nota - Do trabalho D i dática das Ciências Sociais - Prof. Carlos Delgado de Carvalho 
Editado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte - 1949. 
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10 . Constituem fontes externas da motivação: 

a) · a personalidade do professor; 
b) a relação da matéria com as realidades do meio; 
c) a emulação sadia; 
d) o manuseio direto do material didático; 
e) a participação em grupos socializados . 
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11. Um imperativo ditático se impõe: evitar a rotina e renovar a motivação, 
quando alcançada a planura. 

APRENDIZAGEM E CONTEÚDO 

1 . A evolução dos processos de aprendizagem da Geografia se prende a uma 
modificação operada na função atribuída ao conteúdo . No estudo das relações 
do homem e do meio, passou-se da localização pura e simples das cousas, às 
quais atribuímos valor, para as condições desta localização . A Geografia antiga 
perguntava apenas : "Onde estão as cousas?" A Geografia moderna pergunta 
também: "Por que estão aí?" As condições de clima e de superfície da localização, 
observadas e exploradas, constituem a Geografia ·Racional de hoje. 

2. A localização influi sôbre os valores: " 
a) valores econômicos (meios que atuam sôbre distribuição das ma,té

rias-primas); 
b) valores políticos (limites das terras, países, etc.) ; 
c) valores biológicos (hábitos das plantas e an~mais) . 

3. Por isso, o estudo das condições físicas do meio prepara o estudante pa
ra aplicar os seus conhecimentos na análise dos valores. A Geografia classifica 
os valores de maior interêsse, estudados sob o critério da ação do clima e da fisio
grafia. É nisso que ela é "humana", até quando não trata diretamente do 
homem . · 

4. Os objetivos gerais a que visa o mestre na aprendizagem da Geogra
fia são : 

a) determinar pó aluno interêsse e gôsto pela Geografia; 
b) levar o discente a memorizar um mínimo de fatos essenciais, bem 

escolhidos, que serão material de trabalho à sua disposição; 
e) preparar a inteligência do educando à compreensão da influência 

da Geografia sôbre as mais importantes atividades sociais. 

5. Há muito que selecionar nos ensinamentos que se ministram nos ' com
pêndios, pois são tratadas questões que pouco têm de Geografia, como govêrno, 
línguas, religiões, que, podendo ser localizadas, fazem tradicionalmente parte dos 
programas . Ao lado de sólidos argumentos científicos, há, nestas explicações, 
uma parte de especulação e de imaginação. 

6. Para que seja proveitosa a aprendizagem, seria desejável que fôssem 
preenchidas algumas condições: 

a) memória regular, a fim de conservar um contingente satisfatório de 
fatos geográficos essenciais, que, retidos e memorizados, servirão ao 
trabalho mental exigido pela Geografia Racional; a nomenclatura, 
reduzida ao mínimo, é indispensável; 

b) um pouco de imaginação visual, porque a Geografia é menos uma co
leção de nomes do que uma coleção de paisagens e quadros; 

c) certo discernimento para uma boa interpretação das influências geo
gráficas e das verdadeiras proporções das relações estudadas; 

d) certa largueza de espírito que permita uma interpretação simpática 
das nações e de suas condições de cultura. 

i 
7. Estas disposições mentais levam à famosa discussão entre determinismo 

geográfico, talvez exageradamente atribuímos a autores alemães, e possibilismo, 
tipo de interpretação que prevalece entre os franceses. Esta última admite flexi
bilidade das conexões entre fatos geográficos: são "possíveis", em contraste com 
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os fatos impossíveis. É uma teoria que parece abandonar muito ao acaso e nada 
prever da probabilidade de realizações. 

8. Existe, pois, lugar para uma teoria intermediária, que leve em conta o . 
conjunto de probabilidades de realização em determinado momento histórico. 
Isto é, as condições sociais, científicas, econômicas, políticas ou militares podem, 
em certas circunstâncias históricas, levar os grupos humanos a utilizar o meio 
geográfico de tal ou tal modo. Esta necessidade do momento é de Geografia 
Racional, em que vem condicioná-lo. As probabilidades se multiplicam com as 
condições: é o condicionalismo geográfico, meio têrmo entre determinismo e 
possibilismo. 

9. Nestes últimos trinta anos, o conteúdo da Geografia racional tem evo
luído menos do que os métodos de aprendizagem. Da importância capital atribuí
da à nomenclatura, havia passado para o estudo descritivo, ao qual se juntou, 
depois, o sistema das explicações e das interpretações. 

10. Quanto ao conteúdo, há trinta anos, era essencialmente de Geografia 
Física; evoluiu para dar papel saliente à Geografia Humana; hoje, as tendências 
são para a Geografia Regional, a paisagem física e humana. 

PROCESSOS ATUAIS DE APRENDIZAGEM 

1. Qualquer que seja o ponto de vista mais favorecido em Geografia Mo
derna - físico, humano ou regional - a fase do momento é de Geografia Ra
cional, em que os fatos e fenômenos são examinados pelo processo de dedução, o 
qual mais se presta à matéria em aprêço. 

2. O processo indutivo, por meio do exame de casos particulares, nos leva 
a definições e princípios gerais . Apresentados os casos (exemplo: distâncias di
versas da linha equatorial) , são feitas as comparações entre elas (maior ou me
nor média térmica) para chegar a uma generalização (à maior proximidade do 
equador cabem as médias mais elevadas) . 

3. O proce.sso dedutivo é o mais fecundo em Geografia: reúne os princípios 
e as definições, e das generalizações leva, pelo raciocínio, à explicação de novos 
casos particulares. -Ex.: o princípio geral da distância da linha equatorial, mo
dificado pelo princípio da diminuição vertical da temperatura, explica porque 
Barbacena goza de temperatura mais baixa do que Santos, mais ao sul. 

4. A Geografia Racional supõe, por conseguinte, uma preferência entre os 
materiais escolhidos que foram memorizados, para com êles resolver novos casos, 
os "problemas" da Geografia. · 

5. Sendo êste o processo racional de que se recorre a Geografia Moderna, é 
explicável que existam ainda divergências entre os mestres a respeito dos pro
cessoS' de aprendizagem julgados mais eficientes para alcançar êste objetivo. 

6. No ensino da História e da Geografia, já passou a época em que as 
"lições eram decoradai;; e cantadas em côro, com ocasional auxílio da palmatória, 
a exemplo do que, se fazia com o ensino da aritmética. O processo atual mais 
difundido compreende: 

a) A preleção do mestre que expõe e descreve, focalizando' os pontos 
principais da matéria. Êste método expositivo apresenta modalidades 
diversas, segundo os docentes. 

b) A lição, fase necessária, a cargo do aluno, determinada por certo 
número de páginas para "estudar". 

c) A recitação - monologada ou dialogada - como comprovante do 
estudo realizado. Aí também variam as modalidades . 

d) O complemento, sob forma de explicações ministradas pelo profes
sor, segundo o seu critério e as circunstâncias que se apresentam. 
Terminado o ciclo, recomeça a mesma seqüência: preleção, lição, re
citação, explicações complementares. 

7. O método, quando, bem aplicado, é bom, antigo, tradicional, e pode dar 
excelentes resultados. Pode-se criticar a preleção, antes do estudo do aluno. o 
estudo também pode ser criticado, quando não dirigido e · sob a única responsabi
lidade do aluno, ainda quando êste não sabe estudar, porque nunca o aprendeu. 
A recitação também pode ser tida como comprovante fraca, pois nem sempre o 
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mais estudioso é o mais bem dotado para as exposições orais. Em suma, o método 
tradicional requer um mestre muito hábil. 

8. No fim de certo número de semanas, as unidades do programa, divididas 
em pontos, "caem", como se diz, nas provas parciais, que constituem uma forma 
escrita de recitação, recapitulando e reproduzindo o mais fielmente possível o 
que disse o professor e o que contém o manual. Por ocasião destas provas, o 
menos estudioso dos alunos despende louvável esfôrço de trabalho, preparando 
"colas" para.o dia do exame. É da parte dêle, uma séria tentativa de estudo, que 
(sob outro regime) mereceri'a ser premiada. Todavia, o uso dêste trabalho é tido 
por fraudulento. 

9 . :ll:ste método tradicional por compêndio, e unicamente por compêndio 
(com explicações complementares ou sem elas), é o que Ehrlich Smith chama a 
"linha de menor resistência", isto é, de menor esfôrço . É o método de perguntas 
e respostas, com questionários no fim dos capítulos, interrogações impressas 
dêste gênero: ."Quem foi Bismarck?" - no fim do capítulo sôbre a unidade ale
mã, ou "Que é um lago?" no fim do capítulo sôbre águas correntes e lagos. 

10. É mais simples e mais fácil, de fato, "passar uma lição" de poucas pági- . 
nas e seguir o questionário que repete apenas os títulos dos tópicos, do que pla
nejar boas perguntas e bons problemas a respeito do assunto, do que procurar 
características históricas ou geográficas dos fatos e dos fenômenos, do que orga~ 
nizar problemas menores, procurar mapas adequados, ilustrações, leituras su
plementares e guiar o aluno para a aquisição de hábitos de estudo. 

11. O método didático expositivo, tradicional entre nós, é um processo de 
autoridade. Nêle estão interdependentes os três elementos essenciais que figuram 
no ensino dos alfabetizados: o aluno, o compêndio e o mestre. Embora de moda
lidades variadas, não comporta forçosamente nem estudo dirigido, nem mate
rial didático, atlas, leituras, documentação estatística, ilustrações, dicionários e 
outras fontes possíveis de informações. São êstes elementos, entretanto, que 
farão evoluir o processo de autoridade para um processo embrionário de traba
lho de pesquisa. 

12. Qual a crítica decisiva que pode ser feita ao processo de autoridade 
acima descrito? É que, exatamente, se torna formal e rotineiro e descamba em 
pura mnemotécnica. O que, enfim, almeJam mestres e alunos é exclusivamente 
a prova parcial. É a deturpação da propria aprendizagem em seus propósitos 
e fins. 

13. De fato, o aluno "estuda", isto é, lê e relê o livro adotado, a fim de poder 
lembrar-se, na recitação e na prova. Raramente procura ou sabe o aluno com
preender, além de se lembrar. Julga provàvelmente que compreenderá depois, ou 
que não será necessário fazê-lo. Esta preocupação única de memorizar resulta 
da forma atual das provas parciais. 

14. O resultado de tal sistema é o seguinte: chegado aos 25 anos, o brasilei
ro inteligente percebe que tem de refazer os seus estudos, porque, mal feitos, nêles 
gastou tempo e esfôrço, sem obter os resultados previstos. 

Delgado de Carvalho 

-7-



Bibliografia 
e Revista de Revistas 

Periódicos 

O.I.G.G. - Revista do Instituto Geo
gráfico e Geológico - Volume V 
- Ns. 1 e 2 (janeiro a junho 1947) 
- Ns. 3 e 4 (julho a dezembro 
1947) - São Paulo - Brasil. 

Destacamos: Número 1: - Aspec-
tos geográficos do estado de São Paulo 
(Serra de Botucatu); Acidentes oro
gráficos do Triássico; Cidade de Rio 
Claro ; Relatório das atividades do Ins
tituto Geográfico e Geológico durante 
o exercício de 1946; Instruções de topo
grafia para o levantamento geológico 
dos Estados Unidos . (cohtinuação) 
(tradução do Eng. Clodomiro Pereira 
da Silva) - Número 2: - "Medição 
de base geodésica com basímetros de 
fita invar" (Eng. Gastão Bierrenbach 
Lima); "Interpretando vocábulos indí
genas da toponímia paulista" (J. Davi 
Jorge); "O emprêgo do carvão do norte 
do Paraná na fabricação de gás (Quí
mico Antônio Faria) ; Instruções de 
topografia para o levantamento geoló
gico dos Estados Unidos (continuação) 
- (tradução do Eng. Clodomiro Pereira 
da Silva) ; Resumo histórico des pes
quisas paleontológicas no Brasil de 1939 
a 1946 (Geólogo Sérgio Mezzalira); 
Número 3: - Aspectos geográficos do 
estado de São Paulo (Rio Tietê); -
"Determinação do meridiano verdadei
ro" - Eng. José de Almeida Castro; 
"Interpretando vocábulos indígenas da 
toponímia paulista (continuação) -
J. Davi ,rorge; "Instruções de topogra
fia para o levantamento geológico dos 
Estados Unidos (continuação) - (Tra
dução do Eng. Clodomiro Pereira da 
Silva); Número 4: - Aspectos geográ
ficos do estado de São Paulo (Rio Ri
beira de Iguape); Calcário no sul do 
estado de São Paulo - Engs. J. E. P. 
Guimarães, Benedito A. Ferreira e Al
ceu F. Barbosa; "Instruções de topo
grafia para o levantamento geológico 
dos Estados Unidos (continuação) -
(Tradução do Eng. Clodomiro Pereira 
da Silva). 

A .V .L . 

L'UNIVERSO - Anno XXXI - N.0 5 
- Settembre-Ottobre 1951 - Ri
vista dell'Istituto Geografico Mili
tare - Firenze - Italia . 

Anotamos algumas páginas sôbre 
o modo prático de reter os nomes geo
gráficos bem como o estudo sôbre a 
distribuição geográfica das principais 
jazidas de urânio e minerais radioa
tivos, sua importância, produção e lo
calização dos principais çentros atômi
cos existentes em todo o mundo . 

Outros artigos: "Le esplorazioni di 
Lewis N. Cotlow nel paese dei Caccia
tori di teste" de Giorgio N. Fenin 
(considerações em tôrno das viagens 
de Lewis N. Cotlow a Mato Grosso e 
Equador, descrição das tribos indíge
nas dessas regiões, usos e costumes dos 
Colorados); "L'Antartide, aspetti gene
rali e questioni politiche" de Sílvio 
Zavatti; "Una classificazione dei paesi 
a seconda dei tipo dei !oro commercio 
estero" de Eliseo Bonetti; "L'impiego 
della tavoletta pretoriana per la cos
truzione di carte tecniche a grande 
scala" de Balilla Grifoni. 

A.V.L . 

LES CAHIERS D'OUTRE MER - N.0 

16 - 4me Année - Octobre -
Décembre 1951 - Revue de Géo
graphie de Bordeaux et de l'Atlan
tique - Falais de la Bourse 
Place Gabriel - Bordeaux -
France. 

Publicação dedicada aos estudos 
de geografia da França ultramarina. 
Neste número anotamos: "La Valée du 
Sénégal" - (Agriculture traditionnelle 
et riziculture mecanisée) de L. Papy; 
"Nouméa" de Georges Bastian; "Pro
blemes et bilan de l'agriculture maro
caine" de René Raynal. 

A .V .L. 

BOLLETIINO della Società Geografica 
Italiana - Serie VIII - Vol. IV -
Fascicolo n.0 5 - Settembre -
Ottobre 1951. 

O presente volume publica: "I pro
blemi Vespucciani e i loro recenti stu
diosi" - Giuseppe Caraci; "II giubileo 
della Société Royale de Géographie 
d'Egypte in occasione dei 75.0 anniver
sario della sua fondazione", álém de 
escolhido noticiário e excelente rese
nha bibliográfica especializada . 

A.V.L. 
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MEMORIE DI GEOGRAFIA ECONO
MICA - Anno III - Vol. IV -
Gennaio - Giogno 1951 - "La 
transumanza nell'Appennino Cen
tro-Meridionale" - Napoli (Largo 
S, Marcellino, 10) - Italia. 

Consta êste volume do trabalho de 
Luchino Franciosa sôbre o fenômeno 
da transumância na parte centro-me
ridional dos Apeninos. O estudo de 
caráter local é precedido de considera
ções sôbre a transumância como fenô
meno geográfico, encarado nos seus 
aspectos gerais, como conceito, domí
nio, características, função da transu
mância e traços da paisagem das áreas 
em que ocorre. O autor cita excelente 
bibliografia sôbre o assunto. 

A.V.L. 

GUIDA D'ITALIA (Venezia e Dintorni) 
- Publicação do Touring Club 
Italiano. 

~ste guia oferece ao viajante· e às 
pessoas culta descrição completa da 
histórica cidade de Veneza, com suas 
igrejas, palácios, obras de arte, mu
seus, galerias. Elaborado sob a orien
tação dos Drs. Giovanni Mira e Matio 
Salvatorelli. Traz ligeira notícia his
tórica, estudo da topografia e outros 
aspectos da cidade, além de índices e 
notas bibliográficas. Volume artistica
mente encadernado, de 399 páginas. 
Vem acompanhado de cartas topográ
ficas e numerosas plantas. 

A.V.L. 

BOLETIM CARIOCA DE GEOGRAFIA 
- Ano III - N.0 4 - Rio de Ja
neiro - 1950 - . Associação dos 
Geógrafos Brasileiros (Secção Re
gional do Rio de Janeiro). 

A vitoriosa publicação da Secção 
Regional do Rio de Janeiro da Associa
ção dos Geógrafos Brasileiros divulga, 
neste número, resumo da comunicação 
do Prof. Antônio Teixeira Guerra inti
tulada "Contribuição da Geomorfologia 
ao Estudo dos Sambaquis"; 

Elza Coelho de Sousa apresenta o 
trabalho "Aguas da Prata, uma estân
cia mineral" (Estudo sôbre a cidade 
de Aguas da Prata situada na base 

da vertente ocidental do maciço erup
tivo de Poços de Caldas, dividido nos 
seguintes títulos: Sítio, origem e evolu
ção; funções da cidade; Barrinha); 

Ruth Bouchaud Lopes da Cruz es
creve "Notas sôbre a ocorrência do ca
roá no Nordeste". O estudo compreende 
os seguintes tópicos: - Introdução; 
Generalidades sôbre o caroá; Produção 
de caroá no Nordeste; Zonas de forte 
densidade de produção; Zona de média 
densidade de produção; Zona de fraca 
densidade de produção; Conclusão. 

Lisia Maria Cavalcanti comenta o 
livro Géographie Agraire de Daniel 
Faucher, e Antônio Teixeira Guerra, 
o de Henri Pratt L'homme et le sol. 
O presente número publica o Regula
mento da Secção Regional do Rio de 
Janeiro da A.G.B. 

A.V.L. 

THE SCO'ITISH GEOGRAPHICAL MA
GAZINE - Volume 67, n.0 2 -
August 1951 - The Royal Scottish 
Geographical Society - Edinburgh 

Ressaltamos o trabalho de E. Wyl-
lie Fenton sob o título "Vegetation 
and Agricultura! Activities as Shown 
by Aerial Photographs'', com ilustra
ções. 

A.V.L. 

ANNALI DI RICERCHE I STUDI DI 
GEOGRAFIA - Anno VII - N.0 2 
- Maggio-Agosto 1951. Società 
Editrice Internazionale - Genova 
- Italia. 

Encerra assuntos de interêsse local, 
como se verifica do sumário: 

M. Tentorio - "Distribuzione delle 
sedi dell'Ordine dei Padri Somaschi nel 
mondo dalle origini ad oggi; 

S. Conti - "Sulle cause determi
nanti l'arretramento delle spiaggia di 
chiavari - Lavagna-Cavi"; 

M. R. Prete - "Osservazioni sulle 
variazioni recenti della spiaggia di 
Criavari"; 

G. Ferro - "Ricerche sulla pesca 
nel mare di Savana". 

A. de Amicis - "Aspetti dello svi
luppo economico di Asti". 

A.V.L. 



Noticiário 

Capital 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

ATIVIDADES CIENT1FICAS NA ITALIA -
De regresso da Itálla onde estêve no desempe
nho de missão cientifica por delegação do govêr
no brasileiro, o professor Cint ra do Prado, cate
drático da Escola Politécnica e membro do 
Conselho Nacional de Pesquisas, encaminhou 
ao almirante Alvaro Alberto, presidente dêsse 
órgão um relatório sôbre suas a tividades na 
Europa, no qual dá Impressões sõbre o que 
all observou . Informa o professor Cintra que 
visitou Instituições cientificas de Roma, en
trando em contacto com especlallstas 1talla
nos de nomeada oomo os professores Ugo Amal
dl, diretor do Instituto de Flslca da Univer
sidade de Roma, Silutl, Castagnuoll, Biato, Ca
rerl, Panclnl Santoro, RlspÓ!l, e muitos outros. 
Entrando em promenores acêrca da organi
zação, funcionamento e atividades do Consi
g!lo Nazlonale delle Richerche, que funciona 
na Cidade Universitária, diz: "As comissões de 
estudo cobrem vários ramos do conhecimento, 
como sejam: astronomia, geodésia e geofísica, 
pedologia, estudos florestais limnologia, ele
trotécnica e outros. O Conselho possui qua
tro laboratórios dotados de todos os requisi
tos indispensáveis aos estudos e pesquisas, man
tendo ainda diversos centros de estudos· que 
funcionam não só em Roma como em outras 
cidades itallanas . " 

COMISSÃO NACIONAL DE FOLCLORE 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO AS ARTES 
POPULARES - CONVt:NIO ENTRE A C .N .F. 
E O GOVtRNO DE ALAGOAS - .Objetivando 
a articulação de esforços no sentido de dar 
orientação uniforme e nacional às pesquisas e 
estudos folclóricos, o Instituto Brasileiro de 
Educação Ciência e Cultura, através da Co
missão Nacional de Folclore, vem firmando 
convênio com os governos estaduais. O mais 
recente dêstes convênios foi o que assinou 
com o govêrno de Alagoas, de que foram sig
natários o governador Amon de Melo, na qua
lidade de chefe do executivo daquela unidade 
federada, o Sr. Levl Carneiro, como presidente 
do I.B.E .C.C. e o Sr. Renato Almeida, se
cretário da Comissão Nacional de Folclore. 

Os têrmos mediante os quais se compro
metem o Estado e a C .N .F. a desenvolver ação 
conjunta no terreno dos estudos e pesquisas 
são os seguintes: 

I - o IBECC e os Governos signatários 
asseguram, em Intima conjugação de esforços, 
todo o seu lnterêsse no sentido de sistematizar
-se a pesquisa do Folclore Brasileiro dentro 
de normas técnicas fundamentais, sem prejuí
zo da intelra llberdade de interpretação ou 
de anállse que, por, exegetas ou estudiosos, 
venha a ser dada aos resultados das Investi
gações reallzadas . 

II - o levantamento sistemático de to
das as manifest ações folclóricas do pais é con
siderado pelos slgna tárlos dêste convênio co
mo necessidade urgente, de modo que se pre 
eerve o patrimônio t radicional do Brasil . a .ra-

Fed2ral 
vés do que o povo conserva e cria , como do
cumento de suas atividades espirituais e m a-
teriais . · 

III - Como parte fundamental dêsse pro
grama de defesa das manifestações populares 
do povo brasileiro, reconhecem o Govêmo de 
Alagoas e o IBECC a conveniência de asse
gurar-se ao artesanato e à indústria doméstica 
o m a is completo amparo, aux111ando-se as Ini
ciativas que digam respeito ao seu fomento 
e desenvolvimento . Para tanto é assegurado 
por parte dos pactuantes, seu apolo no sen
tido de promoverem-se, por órgãos técnicos 
especlallzados e com a colaboração dos órgãos 
competentes da administração estadual, as pes
quisas e estudos convenientes que visem, em 
particular, ao levantamento regional das artes 
populares e dos tipos de organização existentes 
para produção e comércio em comum de arti
gos artesanais e do trabalho doméstico, ao 
planejamento das atividades, cursos, programas 
de aperfeiçoamento, concursos, etc. , necessários 
ao amparo e estimulo ao artesanato,. e ainda 
ao estabelecimento de meios que fixem nor
mas de a uxíllo às organizações, assistindo-as 
no que fôr Imprescindível ao crescimento das 
atividades artesanais e domésticas lucrativas, 
preservando sempre sua locallzação regional . 

IV - O Govêrno de Alagoas reconhece 
a Comissão Alagoana de Folclore, no terri
tório do Estado, como órgão integrante da 
Cc;>mlssão Nacional de Folclore, destinado à 
pesquisa e estudo do Folclore regional, e, <j.esta 
forma, atribui-lhe a autoridade necessária a 
pronunciar-se oficialmente no que disser res
peito ao campo de suas atribuições, na res
pectiva unidade federada, em suas relações 
com os demais órgãos folclóricos do pais e do 
estrangeiro. 

V - O IBECC promoverá as providências 
que se, tomarem necessárias no sentido de; 

a) conceder anualmente mn auxilio fi
nanceiro para a manutenção e trabalhos da 
Comissão Nacional de Folclore; 

b) obter do Govêrno Federal sejam con
siderados Integrantes da Comissão de Alagoas, 
no âmbito da respectiva Jurisdição, os órgãos 
de pesquisa ou de estudos existentes em repar
tições públicas, universidades ou estabeleci
mentos de ensino da União, desde que suas 
atividades sejam especificamente folclóricas ou 
possam ter relação com o folclore; 

e) conseguir da UNESCO a concessão de 
dotações financeiras especiais para a realiza
ção de pesquisas folclóricas no Brasil, de acôr
do com plano préviamente estudado; 

d) pleitear do Govêrno Federal a Inclu
são de um Curso de Folclore no currlculo das 
Secções de Geografia e História e de Ciências 
Sociais da Faculdade de Filosofia, e do Go
vêmo do Distrito Federal a inclusão de curso 
Idêntico no Instituto de Educação; 

e) ser concedida Isenção de Impostos al
fa ndegários para aparelhos ou peças importadas 
no estrangeiro pelos órgãos integrantes da Co
missão Nacional ou das Comissões Regionais, 
destinados a registro folclórico, tais como má
quinas fotográficas , aparelhos de filmagem, de 
projeção, de registro sonoro e de gravação, oom 
seus respectivos pertences; 
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/) encaminhar ao Govêrno da República 
o plano que venha a ser elaborado pela Co
missão Nacional de Folclore, · de amparo ao 
artesanato e indústria doméstica, tendo em 
vista os levantamentos e as sugestões realiza
das pelas comissões regionais; 

g) promover entendimentos com o Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística para 
que os agentes municipais de estatística se 
constituam colaboradores imediatos das comis
sões regionais. 

VI - A Comissão Alagoana de Folclore, 
no âmbito de sua jurisdição, promoverá, pelos 
meios e da forma julgados mais convenientes 
e tendo em vista as peculiaridades regionais, 
medidas que visem especialmente : 

a) a desenvolver a divulgação de estu
dos, comunicados ou informações sôbre o fol
clore regional em periódicos ou publicações 
avulsas; 

b) a estabelecer um regime de cocipera
ção com os órgãos competentes da adminis
tração regional, no sentido de ser ma!1tldo, 
com a sua colaboração, o ensino do folclore; 

c) a criar ou contribuir para a criação 
e desenvolvimento de um museu folclórico 
regional; 

d) a fomentar a organização, em esta
belecimentos de ensino, de centros de pesquisa 
folclórica, destinados à formação nas crian
ças e adolescentes, do gôsto e interêsse pelos 
assuntos do folclore da região . 

e) a realizar, na respectiva região, os In
quéritos compreendidos no planq nacional, e 
bem assim inquéritos especiais de sua inicia 
tiva ou que venham a ser solicitados pelo 
Govêrno Regional; 

/) a manter o mais intimo entendimen· 
to com os órgãos integrantes da administração 
regional, de modo que lhes assegure, no que 
fôr de sua competência, colaboração às rea 
lizações por êles projetadas e nas quais seja 
Incluído o folclore . 

VII - O Govêrno de Alagoas concederá 
anualmente um auxilio financeiro à Comissão 
Alagoana de Folclore, destinado a atender à$ 
suas despesas imediatas, quer de manutenção, 
quer de pesquisa ou de divulgação . 

vm - O Govêrno signatário se compro
mete ainda: 

a) a adotar nos trabalhos de pesquisa 
folclórica, a cargo de órgãos ou serviços es
taduais, as normas e recomendações sugeridas 
ou transmitidas pela Comissão Regional res
pectiva; 

b) a decretar medidas que isentem de 
Impostos ou taxas os testejos populares, desde 
que sua natureza folclórica seja reconhecida 
pela Comissão Alagoana de Folclore, empre
gando esforços para que idêntica providência 
seja tomada pelos governos municipais; 

c) a assegurar integral proteção ao arte
sanato e às indústrias domésticas, dando apoio 
a tôdas as Iniciativas -que visam à sua orga
nização e desenvolvimento . 

d) a conceder tôdas as facllidades às de
monstrações folclóricas promovidas pela Co
missão Alagoana de Folclore ou espontânea
mente, por pessoas ou grupos, em épocas fes
tivas ou em outras oportunidades; 

e) a atribuir aos professôres primários a 
Incumbência de colaboradores e informantes 
da Comissão Alagoana de Folclore, realizando, 
nas circunscrições em que servirem, os Inqué
ritos que lhes forem solicitados; 

/) a Incluir no currículo de formação de 
professôres um curso de Folclore, do qual cons
te não somente uma parte geral, técnica, mas 
também uma parte especial, de estudo do foi· 
clore regional; 

g) a considerar Integrantes da Comissão 
Alagoana, principalmente como órgãos executo· 

res, os serviços, repartições ou órgãos mantl· 
dos pela administração regional e destinados 
a pesquisas do folclore, ou ainda aquêles cujas 
atividades possam ter relação com o folclore, 
tendo assim possibllidades de realizar pesqui
sas ou investigações; 

h) a considerar delegado credenciado de 
seu Govêrno às reuniões do ConseUio Delibe
rativo da Comissão Nacional de Folclore o se
cretário geral da Comissão Alagoana de Fol
clore ou quem, no Impedimento dêste, seja 
designado pela respectiva Comissão . 

IX - O Govêrno de Alagoas e o IBECC 
asseguram o seu apoio e emprestarão a sua 
colaboração a tôdas as Iniciativas da Comls· 
são Nacional de Folclore ou, em particular, da 
Comissão Alagoana de Folclore, que visem ao 
desenvolvimento da pesquisa e dos estudos .do 
folclore brasileiro, em particular quanto: 

a) à realização periódica de con gressos 
bras1J9lros de folclore, com o objetivo de se
rem estudados problemas e temas fundamen
tais de interêsse para o folclore nacional, e 
para cuja convocação é delegada competência 
à Comissão Nacional de Folclore; 

b ) à elaboração e realização, no Estado, 
do Plano Nacional de Pesquisa Folclórica, o 
qual deverá prever os processos e temas de 
Investigação a serem executados, em âmbito 
e caráter nacionais, dentro de etapas anuais; 

e) à regulamentação, através de resolu
ções do Conselho T écnico-Consultivo da Co
missão Nacional de Folclore, das ativld~des 
técnicas · e dos empreendimentos a cargo da 
Comissão A.lagoana de Folclore, desde que apre
sentem caráter nacional, sem prejuízo do r es
peito devido às peculiaridades regionais de 
cada unidade da Federação; 

d) aos trabalhos projetados ou realizados 
pela Comissão Alagoana de Folclore, facl11-
tando-lhe tôdas as medidas necessárias à rea
lização de pesquisa e à divulgação de perió
dicos ou trabalhos, de natureza técnica, sôbre 
o folclore da respectiva região. 

X - O presente Convênio terá duração 
de cinco ( 5) anos, considerando-se sempre pror
rogado por igual período se não fôr denunciado 
a,te seis meses antes do prazo de sua expira
ção . Poderá, entretanto, ser revisto, se assim 
concordarem as partes contratantes, ou no caso 
de ser criado pelo Govêrno Federal, um orga· 
nlsmo oficial, Incumbido das pesquisas folcló- . 
ricas e proteção da arte popular ." 

it 

MINIST~RIO DA AGRICULTURA 

Divisão de Fomento da Produção Mineral 

LEVANTAMENTO DAS RESERVAS zmco
NfFERAS ·no PAtS - No Intuito de locali
zar e estimar as reservas zlrconiferas do pais, 
a Divisão de Fomento da Produção Mineral 
do Ministério da Agricultura, vem desenvol
vendo grandes atividades. A propósito, in
forma aquela Divisão que já se encontram 
bastante adiantados os trabalhos de prospec
ção realizados em Minas Gerais, revelando as 
pesquisas ali realizadas a existência de im
portantes jazidas em Poços de Caldas . Na 
localidade de Taguari, foram locaUzadas re
servas com maior concentração de zircônio 
que as de Serrote. As jazidas que ai ocor
rem se constituem de veeiros de depós' tos 
de aluvião. Na opinião do engenheiro Reslt 
Franya, do DFPM, os minérios z!rconiteros 
da região apresentam radioatividade que as 
anáUses de laboratório determinarão ser de 
tório ou de urânio . 

Segundo esclarecem os técnicos do Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, só 
três países estão em condições de contribuir , 
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com quantidades apreciáveis de intnérlo de 
ztrcônio para o consumo mundial: o Brasil, 
a Austrália e a índia . Dêstes é o Brasil o que 
oferece maiores posslbllldades, devendo levar
-se em conta ser o único pais que possui ja
zidas de óxido natural de zircónio económi
camente exploráveis, além de possuir zirconlta, 
não só em camadas arenosas, nos litorais da 
Bahia e Esplrito Santo, como em massas com
pactas, de mistura com o óxido, no planalto 
de Poços de Caldas. No Nordeste o zircónio foi 
encontrado esparsamente p elo solo, constitu
indo um "aluvlum". A côr é marron arro
xeada ou escura, e em luz ultra-violeta,_ ama
relo-laranja . 

~ 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DELIMITAÇÃO DA ZONA DE EXPLORA
ÇÃO PETROL1FERA - Em complementação 
do a cõrdo firmado em 1938 sôbre a ligação fer
roviária Brasil-Bolívia e exploração do petróleo, 
fora m trocadas notas diplomáticas entre os dois 
países . O ponto principal dessas notas refere
-se à delimitação no território boliviano de 
zona petrollfera a ser explorada pelo Brasll e 
cujos produtos se destinarão ao pagamento dos 
fundos por êste fornecidos para construção da 
ferrovia Corumbá-Santa Cruz de la Slerra. 

A zona em questão constitui um quadri
làtero da parte oriental do Depa rtamento de 

Instituições 
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÉNCIAS 

ATIVIDADES CIENT1FICAS NA INGLA
TERRA - Após um ano de permanência na 
Inglat erra, onde, às expensas do Conselho Bri
tânico de História Natural , estagiou no Mu
seu Britânico, realizando estudos de ciências 
naturais, rêgressou ao Brasll o professor José 
Cândido de Carvalho . Comparecendo à Aca de
mia Brasileira de Ciências, de que é_ membro 
aquêle cientista fêz uma comunicação acêrca 
do que observou na Europa, pa rticularmente 
nos meios e Instituições cientificas da Ingla
terra. R eferindo a o Museu Britânico de His
tória Na tural sediado em Londres, salientou 
o professor Cândido de Carvalho que essa ins
tituição se caracteriza pela excelente organi
zação. Seus dirigentes e especialistas são ho
mens de ciência de nomeada e fama mundial
mente conhecidos . Em Whlpsnave, informou, 
existe um novo e grande J ardim Zoológico . 
Desenvolve-se êste fora de Londres. Os ani
mais vivem em melo n atural, com amplo es
paço e recursos que lhes permitem reprodu
zir e prosperar. AI são mantidos exemplares 
de espécies an.lmais ameaçadas de extinção. 

Além do Museu Britânico, da Zoologlcal 
Society e de várias outras instituições do gê
nero, o professor Cândido Car'(>alho mencionou 
o J ardim Botânico, referindo-se igu almente aos 
museus das Universidades de Oxford e Cambrid
ge, assinalando ser o primeiro possuidor de 
valioso e vasto material de biologia. 

"O Jardim Botânico, - disse - Impressio
nou-me pelo seu tamanho e número de espé
cies ali plantadas. As estufas de plantas tro
picais lembram pormenores das selvas amazô
nicas". 

O professor Cândido Carva lho que estivera 
também na Suécia, Finlândia, Bélgica, Suiça, 
França e Itália revelou suas impressões sõbre 
o que existe e se realiza nesses palses no cam
po das ciências naturais. 

Santa Cruz, excetuando-se o setor Chorete Ca
mlrl, obedecida a seguinte linha delimitadora : 
San Juan dei Plray, sõbre o rio Parapetl, até 
a confluência dos rios Molle e Ichllo, seguin
do até confluência do Ichllo, com o São Ma
teus, e dêste até as cidades de Pojo, Pulqulna 
e Vale Grande, fechando-se no ponto Inicial , 
Isto é San Juan del Plray . 

DISTRITO FEDERAL 

NOVO ZONEAMENTO E DEFESA DO PA
TRIMÔNIO FLORESTAL DA CAPITAL DO 
PAtS - Tendo em vista r ecomendação da As
sembléia Gera l do Conselho Nacional de Geo
grafia, a Prefeitura elaborou um plano de no
vo zoneamento do Distrito Federal, com o 
qual se visa disciplinar as edificações e d e
fender o patrimônio florestal da capital do 
pais. Os estudos a respeito estiveram a cargo 
de uma comissão integrada pelos engenheiros 
Valdemar Mendonça, Armando Matos Madeira 
e Sr. Lauro Vasconcelos. 

O plano após submetido ao prefeito, foi 
por êste encaminhado à Câmara Municipal pa
ra discussão e transformação em lei. De acõr
do com o projeto elaborado pela comissão mu
nicipal, o Distrito Federal ficará dividido em 
quatro zonas : a urbana, com 81,50 qullõme
tros quadrados; a suburbana, com 237,90; a 
rural, com 847,60, e a florestal, com 93,60 . 

Particulares 
Em Amsterdam o cientista brasileiro parti

cipou, na qualidade de representante da Univer
sidade do Brasil e do Museu Nacional , do IX 
Congresso Internacional de Entomologia, tendo 
oportunidade de visitar o Museu de História Na
tural de Leyd en . 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

POSSE DE NOVOS SóCIOS - Em soleni
dade levada a efeito a 7 de dezembro último, 
sob a presidência do almirante Jorge Dodsworth 
Martins, foram empossados os seguintes novos 
sócios recentemente aclffiltldos na Sociedade 
Brasileira de Geografia: na categoria de titu
lares: Srs. Dr. Luis Benjamim de Almeida 
Cunha, comandante Llndo!fo Marinho Guima
rães, Dr. Inácio Qulroz y Qulroz, professôres 
Martins de Oliveira e Mário Plta Ribeiro ; na 
categoria de correspondentes; Drs. Ismael 
May!t e Ricardo Schuman, da Argentina, pro
fessores Dirceu Lino de Matos, são Paulo; Vál
ter Siqueira - Rio de J aneiro : Dagoberto Fer
nandes Pires, Pernambu co; e Milton de Al
meida Santos, Ba hia. 

Na qualidade de orador oficial falou na 
ocasião, r ecebendo os novos sócios, em nome 
da entidade o engenheiro Moaclr M . F . Silva. 

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA DI
RETORIA E COMISSÕES TÉCNICAS - A OBRA 
DE BEAUREPAIRE ROHAN - Em recente ses
são solene, presidida pelo almirante Jorge 
Dodswoth Martins, foram empossados na So
ciedade Brasileira de Geografia os novos mem-
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bros da Diretoria e Comissões Técnicas da en· 
tidade eleitos para o vigente exercicio. 

O quadro de dirigentes da Sociedade está 
assim constituído: 2.0 Vice-Presidente - Ge
neral Francisco Jaguarlbe Gomes de Matos; 
1.0 Secrtárlo - Jornalista Carlos Pedrosa; Bi· 
bl1otecário - Comandante Luis de Ol1veira 
Belo . Conselho Diretor : Dr. Lufs Filíoe Vi
eira Souto; Professor Portugal Neves; Profes
sor Lindolfo Xavier; Professor Sousa Brasil, 
Desembargador C . X. P ais Barreto; Almirante 
Washington Perry de Almeida; João Moreira 
Padrão . Conselho Fiscal - Efetivo : Profes
sor Otacflio Alva res Pereira; General Jônat as 
Correia . Conselho Fiscal - Suplente : Profes
ror Mauríllo Augusto Lefrêvre. Comissão de 
Publicações : Ma jor D<>ocléclo de P aranhos An-

tunes; Professor Carlos Marie Cantão; Enge
nheiro Virgillo Correia Filho. 

Na mesma ocasião foram empossados os 
sócios m ais recentemente admitidos nas cate
gorias de titulares e correspondente. 

O general Jaguarlbe de Matos ao agradecer 
a sua - reeleição para o cargo de vice-presiden
te teceu considerações acêrca da obra de Beau
repalre Rohan, seu pa trono no Instituto de 
História M!lltar do Brasil e também um dos 
grandes vultos da geografia brasileira que hon
raram a Sociedade e engrandeceram a ciência 
brasileira acentuou o general Jaguaribe que 
Beaurepalre Rohan contribuiu decisivamente 
para o robustecimento da cultura brasileira. 
Da obra do cientista destacou a primeira car
ta do Brasil, devida à sua inicia tiva . 

Certames 
CONGRESSO DE MUNJCiPIOS FLUMINENSES 

SUA PRÓXIMA REALIZAÇÃO EM . QUI
TANDINHA - O Departamento das Munici 
palidades do Estado do Rio de J aneiro está 
tomando providências para a rea lização êste 
ano de um congresso dos municípios flumi
nenses, destinado ao exame de importantes pro
blemas relacionados com a economia e entro
sament o entre as administrações municipais 
e os governos do Estado e da União . O cer
tame terá sede em Qultandlnha, est ando sua 
realização anunciada para fins de m aio pró
ximo. Participarão do Congresso prefeitos de 
todos os munlciplos fluminenses e dirigentes 
de órgãos t écnicos especializados do estado e 
das municipalidades, devendo presidir a sole
nidade de Instalação o governador Amaral Pei
xoto. 

Unidades 
RIO GRANDE DO NORTE 

LEVANTAMENTO DAS POPULAÇÕES UR
BANAS - Tendo em vista conclusões das Se
manas Rura listas realizadas em 1951 na capi
tal do Rio Grande do Norte e n a localidade 
de Pau dos Ferros, o Serviço de Informação 
Agrícola do Minist ério da Agricultura e o Ser
viço de Assistência Rural da Arquidiocese de 
Natal , decidiram executar um programa de co
operação objetivando a organização de comu-

II CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE 

SUA REALIZAÇÃO EM AGOSTO DO PRÓ
XIMO ANO EM . CURITIBA - O I.B .E.C .C. 
convocou para agôsto de 1943 a realização do 
II Congresso Brasileiro de Folclore, decidindo 
que o m esmo terá sede em Curitiba e caráter 
comemorativo do centenário de fundação do 
Paraná com cujos festejos coincidirá . O Sr . 
Rena to Almeida, secretário-geral da Comissão 
Nacional de Folclore, ficou incumbido de esta
belecer entendimento com a Comissão Para
naense de Folclore no sentido de que sejam 
tomadas as providências necessárias para os 
trabalhos de organização do certame . 

Federadas 
nidades rura is em loca lidades do Rio Grande 
do Norte . Pa ra êsse fim será procedido o le
vantamento das populações. urbrtnas da Ar
quidiocese de Natal , Dioceses de Moçoró e Ca l
có. O Ministério da Agricultura, através do 
S.I.A . , compromete-se a presta r assistência 
técnica e fornecer ferramentas, sementes, adu
bos e inseticidas, incentivando por outros mo
dos a organização de clubes agrícolas e cer
tames destinados ao estudo dos problemas ru
ralistas. 

it 

Exterior 
ITALIA 

CIENTISTA ITALIANO REALIZARA PES
QUISAS NO BRASIL - Noticias procedentes 
do exterior informam que famoso cientista 
i tallano virá ao Brasil colaborar com especia
listas n acionais nos trabalhos de pesquisa em 
tôrno dos ra los cósmicos . Trata-se do profes" 
sor Gluseppe Ochlallni, da Universidade de 
Gênova e membro do Centro Nuclear Belga. 
O professor Giuseppe, adianta-se, permanece
rá seis meses na América do Sul, correspon
dendo a sua missão a uma parte do programa 
de auxílio t écnico, e cultural da ONU aos paí
ses la tino-americanos: Auxiliará o professor 
César Lat~es n a insta lação de um novo la
tora tório de pesquisas . 

Ao que se sabe, o grupo de cientistas de 
que participará o professor Gluseppe, estabe
lecerá a estação de observação em La Paz, na 
Bolívia, com a cooperação do govêmo daque
le país. La Paz foi escolhida para sede do la
boratório em virtude da sua altitude que é de 
3 626 metros acima do nivel do mar e dada 
também a sua proximidade do equador . Em 
entrevista dada recentemente em Paris, o pro
fessor Giuseppe comentou a importância dos 
trabalhos que vão ser realizados na América 
do Sul, informando que tanto na Universidade 
do Brasil como na Universidade de São Paulo 
já vêm sendo realizadas investigações acêrca 
dos raios cósmicos . 



Leis e Resoluções 

Legislação Federal 

Ementário das leis e decretos publicados durante os meses 
de abril e maio de 1951 

Leis 
Lei n .0 l 351, de 2 de abril de 1951 -

'"R evoga dispositivo da Lei n .o 499, de 28 
de novembr o de 1948 e dá outras provi
dências ". 

" Diá rio Oficia l" de 5-4-1951 . 

Lei n .0 1 352, de 2 de abril de 1951 -
" Abre ao Poder Judiciário, o crédito es
pecia l de CrS 44 000,00 (quarenta e qua 
tro mil cruzeiros) p a ra p agam e n t o de gra 
tificação d e r epresenta ção dos membros do 
Tribuna l Regional Eleitora l do Pia u i". 
"Diário Oficial" de 5-4-1951 . 

Lei n .• 1 353, de 2 de abril de 1951 
"Considera d e utilida de p ú blica a Casa do 
Policia l sedia d a n a cida d e do Rio d e 
Janeiro". 
" Diário Oficial" de 5-4-1951. 

Lei n.0 1 354, de 2 de abril de 1951 -
"Assegura a os médicos sanitarista s, n a 
chefia ou direção de órgão d a Saúde Pú
blica , nos Estados, o direit o de opt ar pe
los vencimentos do cargo federal" . 

"Diário Oficia l" de 5-4-1951 . 

Lei n.• 1 355, de 9 de abril de 1951 -
"Declara de utilidade públ!ca o Centro 
Norte-Rlograndense, com sede no Distrito 
Federal". 

" Diário Oficia l " de 13-4-1951. 

Lei n.º 1 356, de 17 de abril de 1951 -
" Autoriza a abertura , pelo Ministério da 
Via ção e Obras Públ!cas, do crédito espe
cia l de crs 50 000 000,00 para o fim que es
pecifica ." 

"Diário Oficial" de 23-4-1951. 

Lei n.0 1 358, de 24 de abril de 1951 -
"Autoriza a a bertura de crédit o especial 
para p agamento de salá rio-família devido 
a Raul Pereira da Silva" . 
"Diário Oficial" de 27-4-1951. 

Lei n .• 1 359, de 25 de abril de 1951 -
"Modifica a seriação de dlsclpl!nas do 
curso secundário estabelecida no Decret o
-Lei n .º 4 244, de 1942" . 
"Diário Oficial" de 28-4-1951. 

Lei n.0 1 360, de 25 de abril de 1951 -
"Declara de utilidade públ!ca o Clube 
dos Advogados de Campinas" . 

"Diário Oficial" de 28-4-1951. 

Lei n .º 1 361, de 25 de abril de 1951 -
"Declara de utilidade públ!ca a Associação 
dos Médicos de Santos" . 

Diário Oficial" de 28-4-1951. 

Decretos 
Decreto n .• 26 938, de 21 de julho de 1949 -

"Concede reconhecimento ao curso glná
slal do Ginásio Afonso Celso . de Belo 
Horizonte". 

"Diário Oficial" de 12-4-1951. 

Decreto n.• 28 057 , de 25 de abril de 1950 -
"Outorga à Prefeitura Municipa l d e Fran
cisco Sá concessão para distribuir e fazer 
o comércio de energia e létrica na sede do 
município de Fra ncisco S á, Estado d e Mi
nas Gera is" . 

"Diá rio Oficial" de 12-4-1951. 

Decreto n.º 28 524, de 18 de agôsto de 1950 -
" Promulga a Convenção Internaciona l para 
a R egulamentação d a P esca d a Balela e 
o R egimento anexo à mesma, a ssinados em 
Washington, a 2 de dezembro de 1946" . 
"Diário Of icial" de 24-4-1951. 

Decreto n.0 28 800, de 27 de outubro de 1950 -
"Torna pública a r a tificação, por pa r te 

da Bolívia , do Tratado Intramertcano de 
Assistência Reciproca , firmado no Rio de 
Uanelro a 2 de setembro de 1947, por oca
siã o da Conferência IIite ra m ericana para 
a Manutenção da Paz e Segurança no Con
tinente". 

"Diário Oficia l" de 23-4-1951. 

Decreto n .• 28 822, de 3 de abril de 1951 -
" Concede a umento qülnqüenal aos servi
d ores constantes da relação anexa". 

"Diá rio Oficia l" de 4-4-1951. 

Decreto n.º 28 823, de 3 de abril de 1951 -
"Reconhece como logr ad ouros públicos da 
cidade do Rio de J a neiro, com denomina
ções oficia is aprovadas, a s ruas Guaré e 
Guarlcema, situa das no 10º d is t rito - Ma
dureira" . 
"Diá rio Oficial" de 4-4-1951. 

Decreto n .0 28 877, de 16 de novembro de 1950 -
"Autoriza a Emprêsa de Mine ração Cha-
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ves & Cla . a pesquisar glpslta e associa
dos no mur;ilciplo de Santanópolla, Estado 
do Ceará". 

"Diário Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.0 28 887, de 21 de novembro de 1950 -
"Autoriza a cidadã brasileira Margarida 
Morgan da Costa a pesquisar caullm e 
associados no município de Itablrlto. Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 11-4-1951 . 

Decreto n. 0 29 010, de 20 de dezembro de 1950 -
"Concede à "Aerollne Itallane ln ternazlo
nall (A .L .1.1.) Socletá per Azlonl" auto
rização para continuar a funcionar na Re
pública, com a denominação de "Aerollne 
Itallane Internazlonall - Socletá per Azlo
nl (Alltalla)". 

"Diário Oficial" de 18-4-1951. 

Decreto n.º 29 037, de 26 de dezembro de 1950 -
"Outorga à Usina Açucarelra Ester S.A. 
concesslío para o aproveitamento de ener
gia hidráulica da cachoeira do Funil, exis
tente no rio Jaguar!, distrito de Cosmó
polls, município de Cosmópolls, Estado de 
São Paulo". 

"Diário Oficial" 11-4-1951. 

Decreto n.0 29 104, de 3 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza Chaves & Cla . a pesquisar gip
slta a associados no município de Santa
nópole, Estado do Ceará" . 

"Dlái"lo Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.0 29 157, de 17 de Janeiro de 1951 -
"Concede à Indústrias Brasileiras de Arti
gos Refratários S . A. "IBAR" autorização 
para funcionar como emprêsa de minera
ção". 

"Diário Oficial" de 17-4-1951. 

Decreto n.0 29 162, de 17 de janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Tales Paci
fico Peçanha a pesquisar minério de fer
ro, manganês e associados nos munlciplos 
de Congonhas do Campo e Belo Vale, Es
tado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 19-4-1951. 

Decreto n.0 29 164, de 17 de janeiro de 1951 -
"Autoriza a S.A. Fazenda da Floresta a 
pesquisar caullm e associados no municí
pio de Juiz de Fora, Estado de Minas Ge
rais". 
"Diário Oficial" de 5-4-1951. 

Decreto n.0 29 128, de 26 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Eurestes Frei
re dos Santos a pesquisar conchas calcá
rias, no município de Cabo Frio, Estado 
do Rio de Janeiro". 
"Diário Oficial" de 23-4-1951. 

Decreto n.0 29 223, de 26 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro, Juvenal Fer
reira a pesquisar areia quartzosa no mu
nicípio de São Vicente, Estado de São Pau
lo". 
"Diário Oficial" de 12-4-1951. 

Decreto n.0 29 226, de 26 de Janeiro de 1951 -
"Concede à Cla. de Mineração São Ma
teus Sociedade Anônima, autorização para 
funcionar como emprêsa de mineração". 
"Diário Oficial " de 17-4-1951. 

Decreto n.º 29 230, de 26 de Janeiro de 1951 -
"Abre ao Poder Judiciário o crédito espe
cial que especifica". 

"Diário Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.0 29 242, de 30 de janeiro de 1951 -
"Concede autorização para funcionamento 
de curso médico da Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 12-4-1951. 

Decreto n.0 29 278, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza a Companhia Minas da Bahia a 
pesquisar manganês e associados no mu
nicípio de Santo Antônio de Jesus, Esta
do da Bahia". 

"Diário Oficial" 19-4-1951. 

Decreto n.º 29 279, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Olival Dias 
as pesquisar diamantes, ouro e associados, 
no município de Diamantina, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 20-4-1951. 

Decreto n.º 29 281, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Domingos Ribeiro a pesquisar amianto e 
associados no munlcfolo de Nova Resende, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 19-4-1951. 

Decreto n.º 29 283, de 19 · de fevereiro de 1951 -
"Autoriza estrangeiros a adquirirem os pré
dios e respectivo domínio útil dos terre
nos de acrescidos de marinha que men
ciona, situados na capital da Repúbllca". 

"Diário Oficial" de 23-4-1951. 

Decreto n.0 29 310, de 28 de fevereiro de 1951 -
"Concede reconhecimento ao curso de ar
quitetura do Instituto de Belas Artes do 
Rio Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n.0 29 350, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João Eva
risto Trevlsan a pesquisar caullm, argila 
e associados no município de Campo Lar
go, Estado do Paraná". 

~Diário Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.0 29 362, de 14 de março de 1951 -
"Concede reconhecimento aos cursos de 
geografia e história, letras clássicas, letras 
neo-latlnas e pedagogia da FacUldade Flu
minense de Filosofia". 

"Diário Oficial" de 14-4-1951. 

Decreto n.0 29 364, de 19 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasllelro Gabriel Cail
la Soares a pesquisar caullm e associados 
no município de Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 20-4-1951. 

Decreto n.0 29 365, de 19 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Nestor Ne
to de Almeida, a pesquisar berllo, mica, 
quartzo e associados no município de 
Gal1léla, Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 20-4-1951. 

Decreto n.0 29 370, de 19 de março de 1951 -
"Aprova, com modificações, as alterações 



244 B O L E TIM G E O G R A F I -C 6 · 

introduzidas nos estatutos da Companhia 
Seguradora Brasileira, Inclusive aumento 
de capital". 

"Diário Oficial" de 19-4-1951 . 

Decreto n.º 29 371, de 19 de março de 1951 -
"Aprova, com modificação, os estatutos da 
Atlântica Companhia Nacional de Seguros". 

"Diário Oficia l" de 13-4-1951 . 

Decreto n.º 29 372, de 19 de março de 1951 -
"Aprova alterações Introduzidas nos esta
tutos da Companhia Fidelidade de Segu
ros Gerais, Inclusive o aumento do capita l 
social" . 

"Diário Oficia l" de 11-4-1951. 

Decreto n .0 29 380, de 26 de março de 1951 -
"Revoga o Decreto que concedeu à Socie
dade anônima "Wortrlngton do Brasil, 
Ltda". autorização para funcionar n a Re
pública" . 
"Diário Oficia l" d e 24-4-1951. 

Decreto n.º 29 383, de 26 de março de 1951 
" Autoriza Herbert Richard Hojmann a 
comprar pedras preciosas". 
"Diário Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n.º 29 387, de 26 de março de 1951 -
"Concede à Mineração Manuel Nunes Ltda. , 
sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada, autorização para funcionar como 
emprêsa de mineração" . 
"Diário Oficial" de 11-4-1951 . 

Decreto n.º 29 391, de 27 de março de 1951 -
"Autoriza a Companhia Paulista d e Fôrça 
e Luz, sociedade anônima, a ampliar suas 
insta lações" . 
"Diário Oficial" de 12-4-1951. 

Decreto n.º 29 397, de 27 de março de 1951 -
"Cpncede reconhecimento ao curso médi
co da Faculdade de Medicina do Ceará". 

"Diário Oficia l" de 12-4-1951 . 

Decreto n.0 29 411, de 29 de março de 1951 -
"Concede à Sociedade de Navegação Agro
naco Ltda . , autorização p a ra funcionar co
mo emprêsa de navegação de cabotagem, 
de acôrdo com o que prescreve o Decreto
·Lel n .º 2 784, de 20 de novembro de 1940". 

"Diário Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.º 29 418, de 30 de março de 1951 -
"Concede à Icomlnas S.A. Emprêsa de 
Mineração autorização para funcionar co
mo emprêsa de mineração". 
" Diário Oficial' ' de 7-4-1951. 

Decreto n.0 29 426, de 3 de abril de 1951 
"Autoriza a Sociedade Fôrça e Luz de Ma
nhuaçu Ltda., a ampliar suas Instalações 
hidroelétricas". 

" Diário Oficial'' de 12-4-1951 . 

Decreto n.0 29 427, de 3 de abril de 1951 -
"Autoriza a Compa nhia Fôrça e Luz do 
Paraná, sociedade anônima, a ampliar suas 
instalações" . 

" Diário Oficial" de 14-4-1951. 

Decreto n.0 29 434, .de 4 de abril de 1951 
"Modifica o regulamento aprovado pelo De
creto n .0 24 462, de 26 de junho de 1934". 

"Diário Oficial" de 6-4-1951. 

Decreto n. 0 29 435, de 4 de abril de 1951 -
"Declara de utllldade pública, para deaa
propriação, gleba de terra que menciona, 
necessária à ampliação do Parque de Ae
ronáutica de São Paulo (Campo de Marte), 
na cidade de São Paulo" . 

"Diário Oficia l" de 6-4-1951 . 

Decreto n.0 29 436, de 4 de abril de 1951 -
"Abre ao Poder Judiciário o crédito espe
cial de Cr$ 119 935,80, para o fim que es
peclflca". 

"Diário Oficial" de 6-4-1951. 

Decreto n.0 29 437, de 4 de abril de 1951 -
"Autoriza o Serviço de Patrimônio da União 
a aceitar a doação de terreno situado no 
município de Guapé, no Estado de Minas 
Gerais" . 

"Diário Oficial" de 6-4-1951. 

Decreto n.0 29 439, de 5 de abril de 1951 -
"Dispõe sõbre a situação dos oficiais apro
vados em concurso para ingresso no Ser
viço E xclusivo de Engenharia" . 

"Diário Oficia l" de 5-4-1951. 

Decreto n .0 29 440, de 5 de abril de 1951 -
"Suprime cargos provisórios" . 

"Diário Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n.0 29 441, de 5 de abril de 1951 -
"Suprime cargos provisórios" . 

"Diário Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n . 0 29 442, de 5 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro - Alexander 
Nlven Brown a pesquisar talco, magnesita 
e associados no município de Brumado, 
Estado da B a hia" . 
"Diário Oficial" de 7-4-1951.-

Decreto n .0 29 443, de 5 de a bril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasllelro Joaquim 
Ventura de Moura, a pesquisar calcário, 
mármore e associados no município d e São 
João dei Rei, Estado de Minas Gerais " . 
'Diário Oficia l" 7-4-1951. 

Decreto n .0 29 444, de 5 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José de 
Araújo Conceição a pesquisa r mica e as
socia dos no município de P eçanha, Esta do 
de Minas Gerais" . 

"Diá rio Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n.º 29 445, de 6 de abril de 1951 -
"Torna sem efeito os Decretos ns. 29 012 
de 12 de d ezembro de 1950 e 29 152, de 17 
de Janeiro de 1951". 
"Diário Oficial" de 7-4-1951. 

Decreto n. 0 29 448, de 9 de abril de 1951 -
"Revoga o Decreto n.º 3 256, de 11 de no
vembro de 1938". 

" Diário Oficial" de 11-4-1951. 

Decreto n.0 29 450, de 9 de abril de 1951 -
"Autoriza N . Santos Diama ntes, Ltda . a 
comprar pedras preciosas". 
"Diário Oficial" de 24-4-1951. 

Decreto n.0 29 451, de 9 de abril de 1951 -
"Autoriza Boaventura Jácomo Brandão a 
comprar pedras prec1oaas" . 
"Diário Oficial" de 24-4-1951. 
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Decreto n.º 29 452, de 9 de abril de 1951 -
"Autoriza Anlslo Araújo a compra r pedras 
preciosas". 

"Diário Oficial" de 25- 4-1951 . 

Decreto n.º 29 453, de 10 de abril de 1951 -
" Torna públicas as r etificações, por parte 
de diversos países, da Convenção sôbre 
Asilo Politlco, conclulda em Montevldéu, 
a 26 de dezembro de 1933". 

"Diário Oficial" de 25-4-1951. 

Decreto n.0 29 457, de 10 de abril de 1951 
" Aprova os projetos e orçamentos dos 2.0 

e 3.º trechos da linha férrea Oltlcica 
Foz do Berlenga". 

"Diário Oficial " de 12-4-1951 . 

Decreto n .º 29 458, de 11 de abril de 1951 -
"Autoriza a cidadã brasileira Diva Borbo
rema Wanderley Mariz a pesquisar xlllta 
e a ssociados no munlclplo de Jacurutu, 
Estado do R io Gra nde do Norte". 

"Diário Oficial" de 13-4-1951. 

Decreto n.0 29 459, de 11 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Fac
chlnl a la vrar á gua mineral no munlclplo 
de Llndóla, Estado de São Paulo" . 

"Dlárto Oficial" de 13-4-1951. 

Decreto n .º 29 460, de 11 de abril de 1951 -
"Autoriza a Companhia Ferro e Aço de 
Vitória S .A. emprêsa d e mineração , a la 
vrar calcário e associa dos no munlclplo 
de Cachoeiro de Itapemlrlm, Estado do 
Espírito San to". 

"Diário Oficial" de 13- 4-1951 . 

Decreto n .0 29 461, de 11 de abril de 1951 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Ber11-
no Zabeu & Irmãos Ltda. , a psequisar cau
llm e associa dos no município de s ã o Ber
n ardo do Campo, Esta do de São P aulo" . 

"Diário Oficial" de 13-4-1951. 

Decreto n.0 29 462, de 11 de a bril de 1951 -
"Concede à Indústria Química Sorocal S .A., 
aut orização para funcionar como emprê
sa de minera ção". 

"Diário Oficial" de 24-4-1951. 

Decreto n .0 29 463, de 12 de abril de 1951 -
" Invest e o Banco do Bra sil S . A. na qua 
lida de de Agente Especial do Govêrno, n a 
administra ção dos bens de Wllhelm Israel 
Hess e Johanna Sara Gunzburger". 

"Diár io Oficial" de 14-4-1951 . • 
Decreto n.º 29 464, de 12 de abril de 1951 

"Dispõe sôbre a cria ção d e Lega ção do 
Brasil em Israel" . 

"Diário Oficial" de 14"4-1951. 

Decreto n.0 29 465, de 12 de abril de 1951 -
"Declara de utllldade pública a "Liga Ho
meopática do Rio Grande do Sul" . 

"Diário Oficial" de 14-4-1951 . 

Decreto n. o 29 466, de 12 de abril de 1951 -
"Declara a caducidade da concessão outor
gada à Companhia Industrial Ouropretana 
S .A., pelo Decreto n .o 9272, de 20 de abril 
de 1942". 

"Diário Oficial" de 14-4-1951 . 

Decreto n.º 29 471, de 14 de abril de 1951 -
"Altera a redação do art. 9.º do Regimento 
do Departamento Federal de Segurança 
Pública, aprovado pelo Decreto n .º 19 476, 
de 21 de a gôsto de 1945, modificado pelo 
Decreto n.º 28 562, de 28 de agôsto de 
1950". 

"Diário Oficial" de 18-4-1951. 

Decreto n.0 29 472, de 17 de abril de 1951 -
"Abre pelo Ministério da Via ção e Obras 
Públicas o crédit o especial de . .. ...... . . . 
CrS 2 825,00 para o .fim que especifica". 

"Diário Oficial" de 19-4-1951. 

Decreto n .º 29 473, de 17 de abril de 1951 -
"Revoga o Decreto n .0 29 048, de 28 de de
zembro de 1950, que fixa normas p ara fi
n anciamento de despesas da Estrada de 
Ferro Central do Brasil , e dá outras pro
vidências" . 

"Diário Oficial" de 19-4-1951. 

Decreto n.º 29 474, de 17 de abril de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Pa trimônio da União 
a a ceitar a doação de Im óvel situado no 
município de Mila gres, no Estado do Ceará". 

"Diário Oficial" de 19-4- 1951. 

Decreto n.º 29 476, de 17 de abril de 1951 -
"Autoriza o Serviço do P atrimônio d a União 
a aceitar doa ção de imóvel que mencio
na, sit u a do no município. de Pouso Ale
gre, Estado de Minas Gera is". 

"Diário Oficial" de 19-4-1951. 

Decreto n.º 29 477, de 17 de abril de 1951 -
"Renova o Decreto n .0 18 239, de 2 de abril 
de 1945". 

"Diário Oficial " de 19-4-1951. 

Decreto n.º 29 478, de 17 de abril de 1951 -
" Autoriza Maurício Novlkov a compra r pe
dras preciosas" . 

"Diário Oficial" de 24-4-1951 . 

Decreto n .º 29 479, de 17 de abril de 1951 -
"Autoriza Leoblno Santan a a comprar pe
dras preciosas" . 

"Diário Oficial " de 24-4-1951 . 

Decreto n.º 29 480, de 19 de abril de 1951 -
"Suprime Consulado honorário" . 

"Diário Oficial " de 23-4-1951. 

Decreto n.º 29 480-A, de 18 de abril de 1951 -
"Decreta luto oficial pela morte do Mare
chal Antônio Osca r de Fragoso Carmona". 

"Diário Oficial" de 20-4-1951. 

Decreto n.º 29 484, de 23 ·de abril de 1951 -
"Alt era o a tual nome da "Escola Mllltar 
de Resende" p ara Academia Mllltar da s 
Agulhas Negras" . 

"Diário Oficial" de 23-4-1951. 

Decreto n.º 29 485, de 2:i de abril de 1951 -
"Concede freqüência no ano seguinte, nas 
Escolas Preparatórias, dos alunos reprova
dos em uma matéria" . 

"Diário Oficial" de 25-4-1951. 
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Decreto n.º 29 486, de 23 de abril de 1951 -
"Dá nova denominação ao Hospital Naval 
de Doenças Infecto-Contagiosas". 
"Diário Oficial" de 25-4-1951. 

Decreto n.º 29 487, de 23 de abril de 1951 
"Altera dispositivos do .Regulamento da Es
cola de Guerra Naval". 
"Diário Oficial" de 25-4-1951 . 

Decreto n.º 29 488, de 25 de abril de 1951 -

"Autoriza Enéias Mineiro de Sousa a cons

truir uma Unha de transmissão entre Fran

cisco Sá e Burarama, no Estado de Minae 

Gerais". 

"Diário Oficial" de 28-4-1951. 

Leis 
Mês de maio 

Lei n.º 1 358, de 24 de abril de 1951 
"Autoriza a abertura de crédito especial 
para pagamento de salárlo-famHla devido 
a Raul Pereira da Silva". 
"Diário Oficial" de 7-5-1951. 

Lei n.º 1 362, de 5 de maio de 1951 -
"Concede pensão à viúva do ex-Investiga
dor Francisco Nodel". 

"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Lei n.0 1 363, de 5 de maio de 1951 -
"Concede auxilio para realização, no DIB
trlto Federal, do XII Congresso da Un!on 
Internaclonale des Avoca ts" . 

"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Lei n.0 1 364, de 5 d e maio de 1951 
"Autoriza a abertura, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, de crédl to especial pa
ra pagamento de contribuições à Reparti
ção Internacional de Higiene Públ!ca". 

"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Lei n .º 1 365, de 7 de maio de 1951 -
"Autoriza a abertura, pelo Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, de cré~ 
dito especial para despesas com as hospe· 

darias de !migrantes de Rl<i Branco, Ma
naus, Belém, Fortaleza e Natal". 
"Diário Oficial" de 10-5-1951. 

Lei n.º 1 366, de 11 de maio de 1951 -
"Autoriza a abertura, ao Poder Judiciá
rio, de crédito especial para atender a 'des
pesas decorrentes de sentenças Judiciárias 
e rela tivas ao exercício de 1950". 
"Diário Oficial" de 17-5-1951. 

Lei n.0 1367, de 12 de maio de 1951 -
"Faz reverter ao Exército o l.º Tenente 
Hélio de Albuquerque Lima". 
"Diário Oficial" de 17-5-1951. 

Lei n.0 1 368, de 14 de maio de 1951 -
"Revigora o prazo para apl!cação do cré
dito especial aberto pelo Decreto número 
26 384, de 22 de fevereiro de 1949, e desti
nado à instalação de uma usina hidro
elétrica na Colônia Agrícola Nacional do 
Maranhão". 

Lei n.0 1 370, de 28 de maio de 1951 -
"Declara de utllldade pública o Centro 
Literário Palmelrense" . 
"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decretos 
Decreto n.0 28 767, de 16 de outubro de 1950 -

"Renova o Decreto n.º 25 358, de 11 de 
agôsto de 1948". 

"Diário Oficial" de 4-5-1951. 

Decreto n.0 29107, de 8 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza a cidadã brasileira Serafina Bar
bosa de Meneses a pesquisar água mine
ral no munlclplo de Ponta GrOSBa, Estado 
do Paraná". 

"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.0 29 158, de 17 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Herrnellno 
Lopes Rodrigues Ferreira a ·pesquisar mi
nério de ouro e associados no municlpio 
de P!tangu!, Estado de Minas GeralB". 

"Diário Oficial" de 21-5-1951. 

Decreto n.0 29 163, de 17 de Janeiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Gonçalo 
Costa Coelho a pesquisar mica e associados 
no munlclpio de Governador Valadares, 
Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 21-5-1951. 

Decreto n.º 29 224, de 28 de maio de 1951 -
"Renova o decreto n.º 24 712, de 10 de mar
ço de 1948". 
"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.º 29 290, de 22 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza os cldaqãos brasileiros Belmiro 
F!nazz! e Raul Flnazzi a pesquisar cau
l!m e associados no município de Itaplra, 
Estado de São Paulo". 
"DW.rio Oficial" de 3-5"1951. 

Decreto n.0 29 299, de 22 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Bernln! Mo
naco a pesquisar conchas calcárias no mu
nicípio de Cananéla, Estado de Sã.o PaUlo''. 
"Diário Oficial" de 3-5-1951. 

Decreto n.º 29 319, de 2 de março de 1951 -
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da Companhia de Seguros Imperial". 
"Diário Oficial" de 10-5-1951. 

Decreto n.o 29 354, de 12 de março de 1951 · -
"Concede à Mineração da Vigia Ltda. so
ciedade por quotas de responsabllldade li· 
m!tada, autorização para funcionar como 
emprêsa de mineração" . 
"Diário Oficial" de 2-5-1951. 
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Decreto n.o 29 386, de 26 de março de 1951 -
"Concede à Mineração Lobato Ltda., soc;e
dade por quotas de responsabllldade !lml
tada, autorização para funcionar como em-
prêsa de mineração". '· 

''Diário Oficial" de 23-5-1951. 

Decreto n.º 29417, de 30 de março de 1951 -
"Concede à Emprêsa Nacional de Estanho 
Ltd., sociedade por quotas de responsabi
lidade limitada, autorização para funcio
nar como emprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 28-5-51. 

Decreto n .0 29 419, de 30 de março de 1951 -
··concede à Emprêaa de Mineração e Ex
portação de Cautim e Associados Limita
ria, autorização para funcionar como em
prêsa de mineração" . 

"Diário Oficial" de 15-5-1951 . 

Decreto n. 0 29 420, de 14 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Hermillo Vi
eira da Silva a pesquisar quartzo, mica e 
associados no município de Virgolândla, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial". de 23-5-1951. 

Decreto n.0 29 422, de .30 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Demétrio de 
Ollveira Dantas a pesquisar manganês e 
associados no município de Saúde, Estado 
da Bahia". 

"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Decreto n.0 29 429, de 23 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Herm!Uo 
Vieira da Silva a pesquisar quartzo, mica 
e associados no município de Virgolândla, 
Estado de · Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 21-5-1951. 

Decreto n.0 29 431, de 3 de abril de 1951 -
"Aprova alterações Introduzidas nos es
tatutos da The Prudential .Assurance Com
pany Llmited, e extensão das operações 
aos seguros dos ramos elementares". 

"Diário Oficial" de 22-5-1951 . 

Decreto n.0 29 438, de 4 de abril de 1951 -
"Autoriza Werner Storck a comprar pe
dras preciosas" . 

"Diário Oficial" de 28-5-1951 . 

Decreto n.0 29 455, de 10 de abril de 1951 -
"Autoriza a transferência do ponto de ater
ramento do cabo submarino da Italcable Ser
vlzl Cabograficl Radlotelegrafici e Radlo
elettricl, Societá per Azloni, no põrto de 
Santos" . 

"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.º 29 468, de 13 de abril de 1951 -
"Concede à sociedade anónima "Turbo
loom Corporatlon" autorização para fun
cionar na República". 

"Diário Oficial" de 5-5-1951. 

Decreto n.0 29 470, de 13 de abril de 1951 -
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da Companhia Renascença de Se-
guros" . . 

"Diário Oficial" de 5-5-1951. 

Decreto n.º 29 475, de 17 de abril de 1951 
"Prorroga o prazo para funcionamento da 

sociedade bancária que menciona e dá ou
tras providências" . 
º'Diário Oficial" de 12-5-1951. 

Decreto n.o 29 482, de 20 de abril de 1951 -
"Declara de utll1dade pública uma área 
de terra necessária à construção de uma 
usina hidroelétrica no s~ lto do Paraopeba, 
situado no rio Paraopeba, município de 
João Ribeiro, Estado de Minas Gerais, e 
autoriza a Comoanhla Fôrça e Luz de 
Conselheiro Lafaiete S.A . a promover a 
respectl va desapropriação" . 
"Diário Oficial" de 8-5-1951. 

Decreto n. 0 29 489, de 25 de abril de 1951 -
"Autorizar a Companhia de Cimento Port
land São Paulo a lavrar calcário e asso
ciados no municlpio de ltapeva, Estado 
de São Paulo". 
"Diário Oficial'' de 28-5-1951. 

Decreto n.0 29 491, de 27 de março de 1951 -
"Declara sem efeito o Decreto número 
28 383, de 17 de Julho de 1950". 
"Diário Oficial" de 2-5-1951 . 

Decreto n.0 29 498, de 27 de abril de 1951 -
"Abre ao Poder Judiciário o crédito espe
cial de Cr$ 45 500,00, para o fim que espe
cifica". 
"Diário Oficial" de 7-5-1951. 

Decreto n.0 29 501, de 27 de abril de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da União 
a aceitar a doação de terreno situado no 
munlclplo de Muzamblnho, Estado de Mi
nas Gerais". 
NDlárlo Oficial" de 3-5-1951. 

Decreto n.0 29 502, de 27 de abril de 1951 -
"Retifica a área de terrenos a que se re
fere o Decreto n.o 28 674 de 25 de setem
bro de 1950". 
"Diário Oficial" de 3-5-1951. 

Decreto n.0 29 506, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Lldio Lu
nardi a pesquisar calcário no munlciplo de 
Jabotlcatubas, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto · n. 0 29 507, de 20 de abril de 1951 -
"Autoriza a cidadã brasileira Violeta Pear
ce Gomes a pesquisar ocre no municlpio de 
Nova Lima, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.0 29 508, de 30 de abril de 1951 - · 
"Autoriza o cidadão brasileiro Sabino Go
mes a pesquisar mica e associados no mu
nlclpio de Resplendor, Estado de Minas 
Gerais". 
"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Decreto n.0 29 509, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Luls Thl
mottl a pesquisar quartzo sericltico no 
municlpio de Baependl, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.0 29 510, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Egldlo Nu
nes Narciso a pesquisar ouro no municí
pio de Gaspar, Estado de Santa Catarina". 
'ºDiário Oficial" de 28-5-1951. 
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Decreto n.º 29 511, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão braslleiro Adeodato Vi
lela a pesquisar caullm, ocre e associados 
no municlpio de Juiz de Fora, Estado de 
Minas GeralB". 
"Diário Oficial" de 28-5-1951. 

Decreto n.º 29 512, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão rrasllelro Joqé Mar
tins Machado a pesquisar manganês e as
sociados nos munlclplos de SlmonP.sla e 
caratlnga, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Olflcial" de 8-5-1951 . 

Decreto n.0 29 513, de 30 de abril de 1951 
"Autoriza o cidadão brasllelro Frerlerlco 
Jorge Baker a pesquisar mica e associados 
no munlclpio de Galiléia, Estado de Minas 
GeralB". 
"Diário Oficial~' de 8-5-1951. 

Decreto n.0 29 514, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão .brasileiro Alberto Her
man Theodor Ludgren a pesquisar calcã
rio no munlclplo de Maguari, Estado da 
Para!ba". · 
"Diário Oficial" de 8-5-1951. 

Decreto n.o 29 515, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão braslleiro Carlos Kamp
mann a pesquisar calcário e assoeiados 
no municlplo de Castro, Estado do Pa-
raná". · 
"Diário Oficial" de 8-5-1951. 

Decreto n.0 29 516, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasllelro Antônio Ra
mos Calado a lavrar esmeraldas no mu
nlclplo de Itabera!, no Estado de Goiás" . 
"D!ãrio Oficial'' de 8-5-1951. 

Decreto n .0 29 522, de 2 de maio de 1951 -
"Acrescenta alinea ao artigo 6.º do Regu
lamento para o Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro". 
1'Dlárlo Oficial" de 4-5-1951. 

' Decreto n .0 29 523, de 2· de maio de 1951 
"Aprova e manda executar o regulamento 
para a. Diretoria de IDdrografia e Navega
ção". 
"Dlãrio Oficial" de 4-5-1951. 

Decreto n.0 29 535, de 7 . de maio de 1951 -
"Autoriza The São Paulo Tramway, Llght 
and Power Company Ltda . a ampllar suas 
instalações" . 
"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Decreto n .0 29 537, de 8 de maio de 1951 -
"Reserva à União zona presumidamente pe
trolifera nos Estados da Bahia e de Ser
gipe". 
"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Decreto n.0 29 538, de 8 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Mário Za
gari e José Dan!llo Lobug!lo a pesquisar 
bauxita, mica e associados no munlc!pio 
de São João Nepomuceno, Estado de Mi
nas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 9-5-1951. 

Decreto n.0 29 539, de 9 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Bento Za
non a pesquisar calcário no munic!pio de 
Jacuplranga, Estado de São Paulo" . 
"Diário Oficial" de 15-5-1951. 

Decreto n.0 29 540, de 9 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Sérgio Bol
drlnl a pesquisar quartzo no munlc!plo 
de São Roque, Estado de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 15-5-1951. 

Decreto n .0 29 541, de 9 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão. braslleiro João Manuel 
Ribeiro a ·pesquisar feldspato, quartzo e 
associados no munic.lplo de Maricá, Esta
do do Rio de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 15-5-1951. 

Decreto n.0 29 543, de 9 de maio de 1951 -
"Retifica o art. l.º do Decreto n .o 28 876, 
de 16 de novembro de 1950". 

"Diário Oficial" de 11-5-1951. 

Decreto n.0 29 544, de 9 de maio de 1951 -
"Declara protetoras, de acôrdo com o art. 
4.º, Item a , combinado com o art. 11, e 
seu parágrafo único, do Decreto n .º 23 793, 
de 23 de janeiro de 1934, parte das exl8-
tentes na fazenda " Pedra Branca" no mu
nlclplo fluminense de Nova Friburgo e dá 
outras providências" . 

"Diário Oficial" de 11-5-1951. 

Decreto n .0 29 545, de 9 de maio de .11951 -
"Revoga dispositivos do Decreto número 
29 026, de 23 de dezembro de 1950". 

"Diário Oficial" . de 11-5-1951. 

Decreto n.0 29 546, de 9 de maio de 1951 
"Revoga o Decreto n.º 782, d~ 29 de abril 
de 1936". 

"Diário Oficial" de 11-5-1951. 

Decreto n.0 29 549, de 10 de maio de 1951 -
"Revoga o Decreto n.º 28 410, de 20 de ju
lho de 1950". 

"Diário Oficial" de 12-5-1951. 

Decreto n .0 29 550, de 10 de maio de 1951 -
"Revoga o Decreto n .0 28 410, de 20 de ju
lho de 1950". 

"Diário Oficial" de 12-5-1951. 

Decreto n.0 29 551, de 10 de maio de 1951 -
"Concede permissão à Ipiranga S.A. Com
panhia Brasileira de Petróleo para fun
cionar aos domingos e nos feriados civis 
e rellgiosos" . 

"Diário Oficial" de 12-5-1951. 

Decreto n.0 29 552, de 10 de maio de 1951 -
"Concede permissão à charqueada Maratá 
Limitada para funcionar aos domingos e 
feriados civis e rellgiosos". 

"Diário Oficial" de 15-5-1951. 

Decreto n.0 29 553, de 10 de maio de 1951 
" Inclui a indústria de cimento entre as , 
atividades em que é permitido o trabalho 
nos domingos e feriados". 

"Diário Oficial" de 15-5-1951. 

Decreto n.0 29 554, de 10 de maio de 1951 
"Declara de ut111dade pübllca, para f~ , 
de desapropriação, um imóvel situado na ; 
cidade de Caravelas, Estado da Bahia". 

1 

"Diário Oficial'.' de 15-5-1951. ~ 
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Decreto n .º 29 555, de 11 de maio de 1951 -
"Modifica. e. te.bela. anexe. e.o Decreto n .º 
26 663, de 12 de me.lo de 1949, que alterou 
o Quadro Permanente do Intsltuto de Apo
sente.dorla e Pensões dos Emprega.dos em 
Transportes e Ce.rge.s e dá outras provi
dências" . 
"Diário Oflcle.l" de 12-5-1951. 

Decreto n.º 29 556, de 14 de maio de 1951 -
"Concede à Soclété G énére.le de Tractlon 
et d'Explote.tlons (ex-Compagnle du Che
mln de Fer Métropollte.ln de Paris) auto
rização pare. funcionar na. República" . 
"Diário Oflcle.l" de 23-5-1951. 

Decreto n.0 29 557, de 14 de maio de 1951 -
"Concede à sociedade e.nônlma" "Thor Tool 
Hemlsphere Inc . " e.utorize.ção pe.re. fun
clone.r na. República" . 
"Diário Oflcle.l" de 23-5-1951 . 

Decreto n.º 29 559, de 15 de maio de 1951 -
"Declara públlce.s de uso comum, do do
minlo do Este.do de São Paulo, as águas 
dos rios Merê, Meú e Qulrlrlm, respectiva.-

mente nos seus trechos superior, médio 
e Inferior". 
"Diário · Oflcle.l" de 28-5-1951. 

Decreto n.0 29 565, de 15 de maio de 1951 -
"Outorga concessão à Compe.nhle. Indus
trle.l Pe.re.ense S.A. pare. fazer comércio de 
energia. elétrica. na. cidade de Pe.rá de Mi
nas, no Este.do de Mlne.s Gere.is, em subs
tituição à Prefeitura Munlclpe.J". 
"Dllirio Oflcle.l" de 19-5-1951. 

Decreto n .0 29 573, de 17 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão bre.sllelro Manuel 
Ame.zonas Praun da Sllve., e. pesqulse.r e.rele. 
que.rtzose. no município de São Vicente, 
Estado de São Paulo'. 
"Diário Oficie.!" de 19-5-1951. 

Decreto n.0 29 586, de 7 de maio de 1951 -
"Autoriza a Carteira de Redescontas do 
Banco do Brasil S.A. e. reduzir de melo 
por cento (1/2%) e.o e.no a taxe. e.plica.da 
nas operações que especifica. e dá outras 
providências". 
"Diário Oficial" de 7-5-1951. 

• 



Íntegra da Legislação de lnterêsse Geográfico 

Leis 

Lei n.0 1503, de 15 de dezembro de 1951 

Fixa a divisão administrativa e judiciária do Território Federal do Amapá, para 
o qüinqüênio de 1949-1953. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional de· 
ereta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 A divisão administrativa e judi
ciária do Território Federal do Amapá com
preende quatro (4) comarcas, quatro (4) mu
nicípios e treze (13) distritos, de conformi
dade com o quadro e a descrição dos limites, 
aos quais se refere o art. a.o desta Lei. 

§ 1.0 O Governador do Território poderá 
dividir os distritos municipais em subdis tri
tos, submetendo o ato, 4 postertori, à apro
vação do Ministro da Justiça e Negócios In
teriores, que ouvirá, sôbre o assunto, o Con
selho Nacional de Geografia, e criar, dentro 
dos subdistritos, clrcuncrlções especiais, para 
efeito do registro civil das pessoas naturais 
(Arts. 163 e 164 do Decreto-Lei n. 0 6 887, de 21 
de setembro de 1944). 

§ 2.0 Poderá o Governador do Território 
baixar atos interpretativos das linhas divisó
rias Intermunicipais e lnterdistrltals para sua 
caracterização sôbre o terreno, desde que da 
Interpretação não resulte o deslocamento de 
qualquer cidade ou v!la do seu âmbito mu
nicipal ou dlstri tal. 

§ 3.0 A comarca de Olapoque pertence à 
Secção Judiciária do Território do Amapá. 

Art. 2.0 A solenidade Inaugural do novo 
quadro territorial realizar-se-á no dia 1.0 do 
mês seguinte àquele em que esta Lei entrar em 
vigor e obedecerá ao ritual aprovado pelo Con
selho Nacional de Geografia. 

Art. 3.0 O quadro territorial fixado nesta 
Lei vigorará até 31 de dezembro de 1953. 

§ 1.0 o Governador do Território provi
denciará para a elaboração do projeto de novo 
quadro territorial, a vigorar no qüinqüênio 
1954-1958, de conformidade com o disposto nos 
Decretos-Leis ns. 311, de 2 de março de 1938, 
e 5 901, de 21 de outubro. de 1943. 

§ 2. 0 Se o novo quadro territorial não 
tiver sido aprovado até 31 de dezembro de 
1953, ficará, automáticamente, prorrogada a 
vigência dêste quadro, até que o novo quadro 
entre em vigor. <I! .,. 

Art. 4. 0 São criados, no Quadro da Justi
ça, Parte Permanente, do Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, os seguintes cargos: 

a) 1 (um) promotor público da Justlça 
dos Territórios; 

b) 1 (um) escrivão do Julzo de Direito da 
Justiça dos Territórios, padrão F; 

e) 1 (um) oficial de justiça do Juízo de 
Direito da Justiça dos Territórios, padrão D; 

d) 1 (um) servente de Juízo de Direito 
da Justiça dos Territórios, padrão C . 

Parágrafo único . O escrivão do Juízo de 
Direito da comarca de Oiapoque exercerá, além 
das funções próprias, as de oficial de registro 
de títulos e documentos, oficial de registro cl
v!l das pessoas jurldicas, oficial de registro de 
!móvi:is, oficial de protesto de tltulos, oonta
dor, partidor, tabelião de notas, escrivão de 
paz e oficial de registro civ!l das pessoas na
turais, nos têrmos do § 1.0 do art. 5.0 do De
creto-Lei n .0 6 887, de 21 de setemtro de 1944 . 

Art. 5.0 :i;: criado o cargo de juiz de Di-
reito da comarca de Oiapoque. 

A.rt. 6. 0 São criados, sem ônus para os 
cofres públioos, os seguintes cargos da Justiça 
dos Territórios: 

4) 3 (três) julzes de paz nos distritos 
de Pôrto Grande, Clevelândia e Vlla Velha; 

b) 2 (dois) escrivães do juízo de paz nos 
distritos de Pôrto Grande e Clevelândia. 

Parágrafo únioo. Os serventuârios, de que 
trata a letra b dêste artigo, exercerão, além 
das funções próprias, as de tabelião de notas 
e de oficial do registro clvll das pessoas na
turais, nos têrmos do § 2. 0 do art. 5.0 do De
creto-Lei n.0 6 887, de 21 de setemtro de 1944. 

Art. 7. 0 :i;: extinto o cargo, sem ônus pa
ra os cofres públioos, de juiz de paz do dis
trito de Ponta dos índios. 

Parágrafo único . O cargo, sem ônus para 
os cofres públicos, de escrivão do juízo de 
paz do distrito, ora extinto, de Ponta dos ín
dios fica transformado. ainda sem ônus pa:ra 
os cofres públicos, no de escrivão do julzo 
de paz do distrito de Vila Velha, com as mes
mas atribuições atuais, devendo o respectivo 
serventuário transferir-se, com o arquivo do 
cartório, para a sede dêste último distrito. 

Art. 8.0 São os seguintes o quadro e a des
crição dos l!mltes citados no art. l.º desta Lei. 

LIMITES MUNICIPAIS E DIVISAS INTERDIS
TRITAIS, EM QUE SE BASEIA O QUADRO 
TERRITORIAL ADMINISTRATIVO E JUDI-

CIARIO DO TERRITÓRIO DO AMAPA 

l - MUNIC1PIO DE AMAPA 

4) Limites municipais 

- Com o munictpto de M4C4pd 

Começa na foz do rio Araguarl, no Ocea
no Atlântico; segue pelo rio Araguari acima 
até sua cabeceira principal; dai, por uma 11-



LEIS E RESOLUÇÕES · 251 

nha reta, alcança o divisor de águas do rio 
Araguari e a vertente direita do rio Oiapoque. 

2 - Com o municfpio do Otapoque 

Começa no divisor de âguas do rio Ara
guari e a vertente direita do rio Olapoque, 
no ponto mais próximo da cabeceira princi
pal do rio Araguarl, segue pelo referido divi
sor até alcançar a cabeceira principal do rio 
Casslporé e dai segue pelo rio Casslporé abai
xo até sua foz, no Oceano Atlântico. 

3 - Com o Oceano Atl/intico 

Começa na foz do rio Casslporé; segue 
pela costa, rumo sul, até a foz do rio Aragua
rl, abrangendo as ilhas Maracá, Jlpioca e tõ
das as demais do percurso. 

b) Divisas interdistritais 

1 - Entre os distritos de Amapá e Calçoene 

Começa na foz do rio Calçoene; segue pe
lo rio Calçoene acima até a foz do rio Lu
nier, pelo qual sobe até a sua cabeceira prin
cipal; daí, atinge o divisor de águas do rio 
Calçoene e a vertente esquerda do rio Ara
guari; segue por êsse divisor até· alcançar a 
·cabeceira principal do rio Cassiporé. 

2 - Entre os distritos de Amapá e Aporema 

Começa na embocadura do rio Macari
-Grande, no canal de Maracá, próximo .à pon
ta do Machadlnho, na Ilha de Maracá; sobe pe
lo rio Macarl-Grande até sua nascente no lago 
do Jacá, segue em direção ao lago das Duas
-Bõcas, até alcançar a foz do rio Tartarugal-
-Grande; sobe por êste rio, até sua cabeceira; 
dai, por uma linha reta, alcança a cabeceira 
principal do rio Iracajatuba; segue por outra 
reta até a foz do rio Falslno, no rio Araguari. 

II - MUNICíPIO DE MACAPA 

a) Limites municipais 

1 - Com o municfpio de Mazagão 

Começa na linha de limites do Território 
com o Estado do Pará, em frente à foz do rio 
Anauerapucu ou Vila-Nova, no rio Amazonas; 
segue pelo rio Anauerapucu ou Vila-Nova aci
ma, deixando para Mazagão a Ilha dos Bar
reiros, até sua cabeceira principal; dai, alcan
çando o divisor de águas da vertente direita 
do rio Amaparl, segue pelo referido divisor 
até entroncar com o divisor de águas que ser
ve de limites entre os municípios de Macapá 
e Olapoque, à altura da cabeceira principal do 
rio Matacuera, afluente da margem direita do 
rio Oiapoque. 

2 - Com o municfpio de Oiapoque. 

Começa , no divisor de águas do rio Ara
guari e a vertente direita do rio Oiapoque, 
à altura da cabeceira principal do rio Mata
cuera; segue pelo referido divisor, até defron
tar a cabeceira principal do rio Araguari. 

3 - Com o municfpio de Amapá 

Começa no divisor de águas da vertente 
direita do rio Oltapoque e o rio Araguari, em 
frente à cabeceira principal dêste último; dai 
por uma linha reta, alcança a cabeceira prin
cipal do referido rio Araguarl, pelo qual desce 
até sua foz, no Oceano Atlântico. 

-·-

4 - Com o Oceano Atl/intico 

Começa na foz do rio Araguari, segue pe
la costa até confrontar com a bôca setentrio
nal do rio Amazonas, ao sul do arqulpelago 
de Baillque. 

5 - Com o Estado do Pará 

Começa no Oceano Atlântico, ao sul do 
arquipélago de Baillque; segue pelos limites 
do Território com o Estado do Pará, fixados 
em lei, até defrontar a foz do rio Anauérapucu 
ou Vila-Nova. 

b) Divisas lnterdistritals 

1 - Entre os distritos de Macapá e Bailique 

Começa na linha de limites do Território 
com o Estado do Pará, ao sul da Ilha Curuá, 
pertencente ao arquipélago de Baillque; se
gue por uma linha reta até a foz do igarapé 
Aruá ou Jupatl, pelo qual sobe até sua ca
teceirn; daí, por uma linha reta alcança a 
cabeceira do rio Gurljuba. ' 

2 - Entre os distritos de Macapá e 
Ferreira Gomes 

Começa na cabeceira do rio Curijuba; se
gue por uma linha reta, até atingir a cabe
ceira principal do rio Macacoari, continua por 
outra linha reta até alcançar a cabeceira do 
rio Branco, pelo qual desce até sua foz, no 
rio Matapi; segue pelo rio Matapi acima, até 
encontrar seu primeiro afluente, a montante 
da localidade denominada Pôrto-Llmão. 

3 - Entre os distritos de Macapá 
e Pôrto Grande 

Começa no rio Anauerapucu ou Vila-No
va, na foz do igarapé Gaivota; sobe pelo iga
rapé Gaivota até sua cabeceira; dai, por uma 
linha reta, alcança a cabeceira do Igarapé do 
Lago; daí, continua por outra reta até alcan
çar a primeira confluência, no rio Matapi, 
a montante da localidade denominada Pôrto
-Limão. 

4 - Entre os distritos de Bailique 
e Ferreira Gomes 

Começa na cabeceira do rio Gurijuba; se
gue pelo paralelo da cabeceira do rio Guri
juba até sua intersecção com o rio Araguari. 

5 - Entre os distritos de Pôrto Grande e 
Ferreira Gomes 

Começa na primeira confluência, no rio 
Matapl, a montante da localidade denomina
da Pôrto do Limão; segue por uma linha reta 
até a foz do primeiro afluente da margem 
direita do rio Araguari, a jusante da. vila de 
Pôrto Grande. 

III - MUNICtPIO DE MAZAGÃO 

a) Limites municipais 

- Com o Estado do Pará 

Começa no álveo do rio Amazonas, em 
frente à foz do rio Anauerapucu ou Vila-Nova; 
segue pela linha de limites do Território, fi
xada em lei, até a fronteira do Brasil com a 
Guiana Holandesa. 

2 - Com as Guianas HÓlandesas e Francesa 

Começa na intersecção do meridiano da ca
beceira principal do rio Jari, com a linha de 
fronteira entre o Brasil' e as Guianas Holan
desa e Francesa; segue por esta linha até al
cançar a cabeceira do rio Olapoque. 



Quadro da Divisão Territorial Administrativa e Judiciária do Território do Amapá para o qüinqüênio 1949-1953 

N.0 de 
ordem 

CIRCUNSCRIÇÕES EXCLUSIVAMENTE JUDICIÁRIAS 

Comarcas 

Nome N.0 de 
ordem 

Têrmos 

Nome N.0 de 
ordem 

CIRCUNSCRIÇÕES 
EXCLUSIVAMENTE 
ADMINISTRATIVAS 

Municípios 

Nome N.0 de 
ordem 

CIRCUNSCRIÇÕES 
SIMULTÂNEAMENTE 
ADMINISTRATIVAS 

E JUDICIÁRIAS 

Distritos 

Nome N.0 de 
ordem 

SEDES DAS CIRCUNSCRIÇÕES 

Nome Categoria 

--------·~-·-· -· ~ - ---- - ·- - ----- --·--- _ ____ , __ _ _ _____ ______ _ --- --- - --- - -- -- - - --- -------- - - ··· ~---1------

Amapá(!). Amapá .. Amapá . . 

Macapá . 2 Macapá . . Macapá . 

Mazagão Mazagão Mazagão. 

Oiapoque (4). Oiapoque (5). Oiapoque (6) . . 

OBSERVAÇÕES: 

(1) Perdeu o têrmo do Oiapoque que foi elevado a comarca. 
(2) Perdeu terras para formar o novo distrito de Pôrto Grande, com sede no povoado do mesmo nome. 
(3) Criado com sede no povoado do mesmo nome, com terras desmembradas do dist rito de Ferreira Gomes. 
(4) Criado com sede no têrmo do mesmo nome, com terras desmembradas do município de Amapá. 
(5) Elevado a comarca. 
(6) Perdeu o distrito de Ponta dos Índios que foi extinto. 

Perdeu terraa para formar os novos distritos de Clevelânclia do Norte (ex-Clevelândia) e Vila Velha. 
(7) Criado com sede no povoado de Clevelãndia, com terras desmembradas do município de Oiapoque. 
(8) Criado com sede no povoado do mesmo nome, com terras desmembradaa do município de Oiapo~ue. 

Amapá. 

2 Aporema .. 

3 . Calçoene. 

Macapá .. 

5 Bailique . 

10 

li 

12 

13 

Ferreira Gomes (2). 

Pôrto Grande (3) .. 

Mazagão . . 

Bôca do Jari. 

Mazagão Velho . 

Oiapoque. 

Clevclândia do Norte (ex-Cle
vcl:\ndia) (i). 

Vila Velha (8). 

3 

5 

10 

11 

12 

13 

Amapá .. 

Aporema . .. 

Calçoene . 

Macapá . 

Bailique . 

Ferreira Gomes .. 

Pôrto Grande . _ 

Mazagão . . 

Bôca do Jari. 

Mazagão Velho . 

Oiapoque .. . ... . 

ClevelânJia do Norte (ex-Clc-
velândia). 

Vila Velha. 

Cidade 

Vila 

Vila 

Capital 

Vila 

Vila 

Vila 

Cidade 

Vila 

Vila 

Cidade 

Vila 

Vila 
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~ 
1-i ... 
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"li ... 
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3 - Com o município de Oiapoque 

Começa na cabeceira do rio Olapoque; na 
linha de limites Internacionais do Bras!l; se
gue pelo divisor de águas da vertente direita 
do rio Olapoque até alcançar o ponto comum 
das divisas Intermunicipais Macapá-Olapoque 
e Macapá-Mazagão, à altura da cabeceira prin
cipal do rio Matacuera. 

4 - Com o municipio de Macapá 

Começa no divisor de águas da vertente 
direita do rio Olapoque, à altura da cabeceira 
principal do rio Matacuera; dai, alcança o di
visor de águas da vertente direita do rio Ama
pari, pelo qual segue até alcançar a cabecei
ra principal do rio Anauerapucu ou V!la-No
va; segue pelo rio Anauerapucu ou Vlla-Nova 
abaixo até sua foz, no rio Amazonas; dai, al
cança a Unha de limites do Território com o 
Estado do Pará. 

b) Divisas lnterdistrltals 

1 - Entre os distritos de Mazagão e 
Mazagão Velho 

Começa na foz do Igarapé Piracunema; 
sobe por êste igarapé, até a sua cabeceira; dai 
alcança o divisor de águas entre as vertentes 
esquerda do rio Mazagão e direita do rio 
Anauerapucu ou Vila Nova, pelo qual segue 
até a tingir o d! visor de águas das vertentes 
esquerda do rio Maracá e a direita do mes
mo Anauerapucu ou Vila Nova; segue por ês
te divisor, contornando as cabeceiras do rio 
Anauerapucu ou Vila Nova; até a linha de li
mites do município. 

2 - Entre os distritos de Mazagão Velho e 
Bôca do Jari 

Começa na foz do rio Cajarl; segue pelo 
rio Cajari acima até sua cabeceira principal; 
daí, alcança o divisor de águas das vertentes 
esquerda do rio Iratapuru e direita do rio Ma
racá, pelo qual segue até alcançar a Unha 
de llmites entre os municípios de Mazagão 
e Macapá . 

V - MUNICíPIO DE OIAPOQUE 

a) Limites municipais 

1 - Com a Guiana Francesa 

Começa na cabeceira do rio Oiapoque; se
gue pelos llmites internacionais do Bras!l até 
a foz do mesmo Oiapoque, no Oceano Atlãn
tico. 

2 - Com o Oceano Atllintico 

Começa na foz do rio Oiapoque; segui:. pe
la costa até a foz do rio Cassiporé. 

3 - Com o município de Amapá 

Começa na foz do rio Cassiporé, no Ocea
no Atlântico; segue pelo rio Cassiporé acima 
até a sua cabeceira principal; daí, alcança o 
divisor de águas da vertente direita do rio 
Oiapoque e o rio Araguarl, pelo qual segue 
até defrontar a cabeceira principal dêste úl
timo. 

4 - Com o município de Macapá 

Começa no divisor de águas da vertente 
direita do rio Olapoque e o rio Araguarl, em 
frente à cabeceira principal dêste rio; segue 
pelo referido divisor até alcançar o ponto co
mum dos Umites Intermunicipais Macapá-Ma
zagão e Mazagão-Oiapoque, à altura da cabe
ceira principal do rio Matacuera . 

5 - Com o município de Mazagão 

Começa no divisor de águas da vertente 
direita do rio Oiapoque e o rio Araguarl, no 
ponto comum dos llmites intermunicipais 
Oiapoque-Macapá e Macapá-Mazagão, à altu
ra da cabeceira principal do rio Matacuera; 
segue pelo referido divisor até defrontar a 
cabeceira do rio Olapoque, na linha de Umites 
internacionais do Brasil. 

b) Divisas interdistritais 

Entre os distritos de Oiapoque e Cleve
lándia do Norte (ei-Clevellindia) 

Começa no rio Olapoque, na foz do rio 
Pontanari; segue pelo rio Pontanari acima até 
sua cabeceira; segue pelo paralelo da cabecei
ra do rio Pontanari até alcançar o rio Caripi, 
pelo qual sobe até sua cabeceira, dai, por uma 
Unha reta, alcança a cabeceira do rio Aracauá. 

2 - J>ntre os distritos de Oiapoque e 
Vila Velha 

it 

Começa na ·foz do rio Uaçá, sobe pelo rio 
Uaçá até a foz do rio Arucauá; segue pelo 
rio Arucauá acima até sua cabeceira. 

3 - Entre os distritos de Clevelándia do Nor
te ex-Clevellindia e Vila Velha 

Começa na cabeceira do rio Arucauá; dêsse 
ponto, alcança o divisor de águas da vertente 
direita do rio Oiapoque e esquerda do rio Cas
slporé pelo qual segue até encontrar a linha 
de limites entre os municípios de Oiapoque 
e Amapá. 

Art. 9.0 Revogam-se as disposições em con
trário . 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1951; 
130.• da Independência e 63. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
Francisco Negrão de Lima 

Lei n.0 1422, de 3 de setembro de 1951 

Concede auxílio de Cr$ 5 000 000,00 para os festejos comemorativos do quarto 
centenário da fundação de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado 

a abrir, pelo Ministério da Educação e Saúde, 
o crédito especial de Cr$ 5 000 000,00 (cinco 
mllhões de cruzeiros) para auxiilar os feste
jos comemorativos do quarto centenário da 
fundação da cidade de Vitória, capital do Es
pírito Santo, a 8 de setembro de 1951. ·• 

Art. 2. 0 Será feita uma emissão de selos 
postais comemorativos da fundação de Vitória. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro. 3 de setembro de 1951, 
130° da Independência e 63° da República. 

GETÚLIO VARGAS 
E. Simões Filho 
Horácio -Láfer 
Alvaro de Sousa Lima 

º'Diário O!lclal" de 5-9-1951. 



BOLETIM OEOORAFICO 

Decretos 
Decreto n.0 30 160, . de 12 de novembro de 1951 

Concede reconhecimento aos cursos de Ciências Sociais, Geografia e História e 
Letras Clássicas da Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz de Fora. 

O Presidente da República, usando da atri- · 
buição que lhe confere o artigo 87, n .0 I, da 
Constituição e nos têrmos do art. 23 do De
creto-Lei número 421, de 1 de maio de 1938, 

Decreta: 

Art. l.• É concedido reconhecimento aos 
cursos de Ciências Sociais, Geografia e Histó
ria e Letras Clássicas da Faculdade de F!loso
fla e Letras de Juiz de Fora . 

Art. 2. 0 Dentro de noventa dias, a partir 
da vigência dêste decreto, o Ministério da Edu
cação e Saúde designará o estabelecimento de 
ensino superior em que se devam realizar os 

concursos para provimento dos cargos de pro
fessor catedrático dos cursos ora reconhecidos, 
nos têrmos do Decreto-Lei n .0 2 316, de 18 de 
junho de 1949. 

Art . 3 .0 :tste decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1951, 
130• da Independência e 63° da República. 

GETÚLIO VARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial" de 17-11-1951. 

Decreto n.0 29 229, de 26 de janeiro de 1951 

Dispõe sôbre o escoamento da safra do trigo nacional, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, número 
1, da Constituição, e 

Considerando a necessidade de adoção de 
medidas que assegurem o rápido escoamento 
da safra do trigo nacional e permitam ao 
mesmo tempo, o seu pronto aproveitamento . 

Considerando que se Impõe a distribuição 
eqüitativa, por todos os moinhos existentes 
no território nacional, do ônus decorrente da 
dl'ferença de preço entre o trigo nacional e 
o estrangeiro, 

Decreta: 

Art. 1.0 O trigo de produção n acional se
rá obrigatóriamente adquirido por todos os 
moinhos instalados no território nacional, em 
quotas proporcionais à sua capacidade de moa
gem, verificada pelo Serviço de Expansão do 
Trigo, do Ministério da Agricultura. 

Parágrafo único . O Serviço de Expansão 
do Trigo, de acôrdo com a estimativa da sa
fra comerciável, estabelecerá, no Inicio da· mes
ma, a quantidade do trigo a ser adquirida pe
los moinhos e as respectivas quotas, sujeitas 
à revisão por períodos de trinta (30) dias. 

Art. 2.0 O prazo de aquisição do trigo 
nacional será de cento e vinte (120) dias, a 
contar de 1.0 de janeiro, prorrogável por mais 
trinta (30) dias, pelo Ministro da Agricultura, 
ouvido o Serviço de Expansão do Trigo. 

Parágrafo único . Para efeito de cálculo das 
quotas será ·computado o trigo da safra em 
curso, adquirido antes de 1.0 de janeiro . 

Art. 3. 0 As licenças para importação de 
trigo e seus derivados serão expedidas pela 
Carteira de Exportação e Importação do Ban
co do Brasil S. A. , ouvido sempre o Serviço 
de Expansão do Trigo . 

Parágrafo único . As quotas de importação 
serão distribuídas a todos os moinhos instala
dos no território nacional, proporcionalmente 
às quotas de aquisição do trigo nacional. 

Art. 4.0 É facultado aos moinhos do Cen
tro e do Norte do Pafa efetuar a revenda, aos 
moinhos localizados nas zonas de produção, 
do trigo nacional adquirido na forma do art. 
1.0 dêste decreto. 

§ 1.0 Os moinhos que usarem desta fa
culdade comunicarão ao Serviço de Expansão 
do Trigo, para os devidos efeitos, as quanti
dades revendidas. 

§ 2.0 O trigo nacional só poderá ser re
vendido aos moinhos que já houverem com
provado &- .-aquisição total da sua quota, na 
forma estabelecida no artigo 1.0 dêste decreto. 

§ 3.0 A revenda !ar-se-á, de preferência, 
aos moinhos local!zados nas zonas de produ
ção, tendo-se em vista, em qualquer caso, a 
economia de transporte, ou dificuldades, por 
parte do moinho consumidor, de Importação 
do grão estrangeiro . 

§ 4 . • Os preços da revenda do trigo na
cional, a vigorarem nos Estados produtores, se
rão calculados à base da cotação mais baixa 
do trigo procedente do estrangeiro, pêso hec
tolitrico básico setenta e oito (78), na época 
recebida no território nacional, pelo põrto ma
rítimo mais próximo do moinho comprador, 
acrescido das taxas e despesas de desembara
ço marítimo e alfandegário. Para efeito des
te parágrafo, é incluído o põrto de "Pôrto 
Alegre". 

Art. 5. • Os preços de revenda do trigo 
nacional serão calculados semanalmente pelo 
Serviço de Expansão do Trigo. 

Art. 6. 0 Processada a revenda, o Serviço 
de Expansão do Trigo transferirá ao moinho · 
revendedor a quota parte de importação que 
houver sido adjudicada ao moinho comprador. 

Art. 7. 0 O Serviço de Expansão do Trigo, 
mediante aprovação do Ministro da Agricul
tura, baixará as instruções que se tornarem 
necessárias ao cumprimento dêste decreto. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 26 de Janeiro de 1951, 
130<> da Independência e 63° da República. 

EURICO GASPAR OUTRA 
Guilherme da Silveira 
A . de Novais Filho 

"Diário Oficial" de 20-3-1951. 



Ll!IS E ·REl!!OLUÇõES 

Decreto n.0 29 398, de 27 de março de 1951 

Autoriza o funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade de Direito da 
Paraíba. 

O Presidente da Repúbl!ca, usando da atri
buição 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, 

Decrta : 

Artigo único . É concedida autorização pa 
ra funcionamento do curso de bacharelado da 
Faculdade de Direito da Paraiba, mantida pe-

iC 

lo Instituto da Ordem dos Advogados da Pa- · 
raiba, e com sede em João Pessoa, no Estado 
da Paraíba. 

Rio de J aneiro, em 27 de março de 1951, 
130° da Independência e 63° da Repúbl!ca. 

• CIETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

'·Diário Oficial" de 29"3-1951. 

Decreto n.0 30 428, de 22 de janeiro de 1952 

Concede autorização para funcionamento dos cursos de Filosofia, Geografia e 
História, Letras Clássicas, Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas 
da Faculdade de Filosofi a de Alagoas. 

O Presidente da Repúbl!ca, u sando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, !tem I, da 
Constituição e nos têrmos d.o a rt . 23 do De
creto-Lei número 421, de 11 de m aio de 1938, 

Decreta : 

Artigo único , É concedida autorização 
para funcionamento dos cu$sos de F!losofla, 
Geografia e História , Letras Clássicas, Letras 

Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas da Fa
culdade de F!losofla de Alagoas, mantida pela 
Sociedade Colégio Guido de Fontgalland e com 
sede em Maceió . 

Rio de Janeiro , 22 de janeiro de 1952; 
131° da Independência e 64° da Repúbl!ca . 

GETÚLI O V ARGAS 
E. Simões F i lhó 



Legislação Estadual 

Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

RIO DE JANEIRO 

Decreto n.0 4 039, de 31 de outubro de 1951 

O Governador do Estado do Rio de Ja
neiro, com fundamento no art. 40, Item I, da 
Constituição Estadual de 20 de junho de 1947, 

Decreta: 

Art. l.• Fica reestruturada na forma do 
presente decreto a Junta Executiva Regional 
de Estatlstlca (J.E .R.E.) . 

Art. 2.0 A J.E.R.E . é o órgão central de
liberativo do sistema estatístico regional, In
tegrante da Secretaria do Govêrno e coorde
nado com o Conselho Nacional de Estatística 
(C .N .E.) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (I.B.G .E.). 

Art. 3.° Compete á J .E .R.E.: 
I - Zelar, no Estado, pelo cumprimento, 

da Convenção Nacional de Estatística e de
mais convênios específicos, bem como pela 
execução das deliberações de caráter técnico 
oriundas do I.B.G.E . ; 

II - Sugerir ao govêrno do Estado as al
terações de regulamentos que os serviços de 
Estatística forem exigindo para o seu devido 
aperfeiçoamento orgânico. 

III - Propor aos órgãos competentes as 
providências necessárias ao normal desenvol
vimento dos ·serviços estatísticos; · 

IV - Fixar planos de colaboração entre o 
Departamento Estadual de Estatística e os or
ganismos flliados ao sistema do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Esta tistlca; 

V - Designar comissões técnicas necessá
rias ao estudo de assuntos especiais, notada
mente dos que se destinarem a exame da As
sembléia Geral do C.N .E.; 

VI - Sugerir o aperfeiçoamento dos re
gistros públicos ou particulares, a que a Es
ta tistlca precise recorrer; 

VII - propor a Instituição progressiva de 
registros, quer públicos, quer particulares, 
quer sejam úteis ao serviço estatístico; 

VIII - Promover, por todos os meios ao 
seu alcance, a prática do ensino e do cultivo 
da Estatística; 

IX - Patrocinar a criação de círculos ou 
núcleos de estudos estatísticos de matérias 
intimamente ligadas à Estatística, especialmen
te Economia, Sociologia, História e Geografia; 

X - Cooperar com o órgão competente, 
na organização dos programas de Estatística 
de cursos que porventura, venham a Instituir
-se, e orientar a elaboração dos programas 
dessa disciplina, nos mesmos e nos concursos 
públicos; 

XI - Elaborar os programas destinados 
aos concursos de Ingresso nas carreiras de 

Estatístico e Estatístico-Auxiliar, tendo em 
vista as exigências da alínea d, da cláusula 
vlgéssima oitava, do capitulo IV, da Conven
ção Nacional de Estatística; 

XII - Fixar normas referentes à obten
ção de uniformidade nos resultados estatísti
cos do Estado e evitar a duplicidade de In
quéritos; 

XIII - editar as resoluções da J .E.R.E., e 
XIV - Examinar e aprovar o emprêgo da 

verba do auxilio anual do I.B.G .E . 
Art . 4.0 A J.E .R .E . compõe-se de: 
I - O secretário de Estado do Govêrno, 

como presidente nato; 
II - O diretor do Departamento Estadual 

de Estatística, como secretário nato; 
III - O Inspetor regional de Estatistlca; 
IV - Um representante credenciado do 

Estado Maior da Região M111tar; 
V - Um representante credenciado da Ma

rinha de Guerra . 
Art. 5.0 São assessõres da J .E.R .E. os 

chefes de serviço do D.B.E ., bem como os 
diretores ou chefes de repartições ou serviços 
regionais especializados, que, apenas, funcio
narão quando convocados pelo presidente. 

Art. 6.0 O presidente, em seus Impedi
mentos, será substltuido pelo secretário . 

Art. 7.0 No impedimento do secretário na
to o presidente escolherá um dos membros pre
sentes para secretariar os trabalhos. 

Art. 8.0 As funções de membro da J .E. 
R .E. serão gratuitas, constituindo, porém tí
tulo de relevante benemerência pública que 
deverá constar dos a~sen tamen tos dos funcio
nários que o possuírem . 

Art. 9.0 A J.E .R.E., reunir-se-á ordiná
riamente, no primeiro dia útil de cada quin
zena, e, extraordináriamente, quando convo
cada pelo presidente. 

Art. 10 A J.E .R.E., reger-se-á pelo Re
gimento Interno mandado adotar pela Assem
bléia Geral do C.N.E. constante da resolu
ção n. 0 4, de 29 de dezembro de 1936, aten
didas as modificações posteriores. 

Art. 11 ll:ste decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dlsp.osl
ções em contrário. 

Palácio do Govêmo, em Niterói, 31 de ou
tubro de 1951. 

ERNANI DO AMARAL 

Dermevai Morais 

"D.O." do E. do R. de Janeiro de 1-11-951. 
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SERGIPE 

Lei n.0 360, de 30 de outubro de 1951 

Estabelece os distintivos da bandeira do Estado de Sergipe. 

O Governador do Estado de Sergipe: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa 
do Estado decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1.0 A bandeira do Estado de Sergipe 
mantém a tradição das côres nacionais e ado
ta as mesmas linhas e característicos da ban
deira oficial adotada pela lei n. 0 7115, de 19 de 
outubro de 1920, exceto quanto ao retângulo 
menor em fundo azul, que passará a ter os 
seguintes característicos: - um retângulo em 
fundo azul celeste, em dimensão proporcional 
ao retângulo total, contendo quarenta e duas 
estrelas brancas de cinco pontas, representan
do os municípios do Estado, e dispostas quanto 
a distância e tamanho relativos, em seis 11-
nhas horizontais. 

Art. 2.0 A bandeira, assim constituida, 
fica adotada como bandeira do Estado. 

Art. 3.0 Na apresentação da bandeirà. do 
Estado serão observados, no que lhe fôr apli
cável, as prescrições do Decreto-Lei fejeral n.• 
4 545, de 31 de julho de 1942, que regulamentou 
a apresentação da bandeira nacional. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de Sergipe, 
Aracaju, 30 de outubro de 1951, 63° da Re
pública. 

ARNALDO ROLLEMBERG GARCEZ 
Pedro Barreto de Andrade 
.Renato Cant;idiano Vieira .Ribeiro 
Manuel .Ribeiro 

"D.O.' do Est. de Sergipe de 1-12-951. 



Relatórios de instituições 
de . Geografia e ciências afins 

CEARA 

Do relatór io que o representante désse Es
tado apresentou à XI Sessão Ordinária da As
sembléia Geral do C .N .G ... r ealizada em se
tembro de 1951, nesta Capital, transcrevemos 
os seguintes trechoss - DIVISÃO TERRITO
RIAL E ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
No que se relaciona com a divisão territorial do 
Estado, já comunicado a êsse Conselho Nacional 
e que con tln uaria a vigorar a partir de 1. 0 de 
janeiro de 1943, não se verificou a lteração de 
espécie alguma. Há, todavia, uma: lei já em re
dação final , na Assembléia Estadual , modifi
cando e criando vários outros municípios, cujo 
texto, logo seja publicado no órgão oficial do 
estado, será enviado a êsse Conselho. 

Quanto, porém, ao que diz respeito à or
ganização dos municípios, esta rea lizou-se com 
a promulgação da lei estadual n .0 227, de 14 
de junho de 1948, a qual dispõe sôbre a cria
ção e modificação do município já no que se 
refere a sua autonomia relacionada ao seu pe
culiar interêsse como parte integrante do es
tado e sua divisão administrativa em distri
tos, já quanto aos seus direitos e deveres de
finidos pelas Constituições federal e estadual. 

A sede do município, por outro lado, lhe 
dá o nome e tem a categoria de cidade. O 
distrito designa-se pelo nome da sede e tem a 
categoria de vila . 

Cmo fator primordial c!e sua estrutura e 
autonomia política, a alteração da ~ede e de 
seus distritos, processar-se-á por lei do estado, 
dependente de representação do prefeito e da 
maioria dos vereadores, sendo que - a cria
ção de outros municípios ou distritos ou, a inda, 
qualquer alteração dos já constltuiídos - far
-se-á em lei qülnqüenal baixada nos anos de 
milésimo - t r ês e oi to - para vigorar a partir 
de primeiro de janeiro do ano seguinte. 

São êstes; n as suas linhas gerais, sem en
trar em maiores pormenore•, aliá s por demais 
extensos, os olJjetlvos dn lei acima cl~ada, cum
prindo, todavia, a êste Diretório, para um es
tudo mais completo do assunto por parte dês
se egrégio Conselho Nacional, anexar à pre
sente exposição, um exempla r da r eferida lei. 

GOIAS 

Do relatório que o representante dêsse Es
tado apresentou à XI Sessão Ordinária da As
sembléia Geral do C.N .G., ~calizada em se
tembro de 1951, nesta Capital, transcrevemos 
os seguintes trechos : -

l. INSTALAÇÃO DO D. R . G . - Fundado 
em 1937 e Instalado com as formalidades re
comendadas pelo I.B.G.E . , o Diretório Regio
nal de Geografia funcionou normalmente até 
1943, tendo-se feito representar nas Assem
bléias Gerais do C . N. G. Quando se realiza
ram, no estado, os trabalhos preparatórios do 
recenseamento geral de 1940, o Diretório Re
gional prestou, nesse pa1'1cular, expressiva coo
peração, apresentando, antes que qualquer ou
tro estado da Federação, os seus mapas muni
cipais. 

2. REORGANIZAÇÃO DO D.R.G . - Em 
1949, tendo em vista a necessidade de elaborar
-se o materia l indispensável à execução do 
último recenseamento, foi reorganizado o Di
retório, com a seguinte constituição: Dr. Ulis
ses · Jaime, secretário da Agricultura, presiden
te; Sr. Inácio da Veiga Jardim, chefe da Imi
gração e Colonização; Dr. Zoroastro Artiaga, 
diretor do Museu, professor de Geografia da 
Pe.culdade de Filosofia e antigo secretário do 
Diretório; Sr. Joaquim de Aquino Neto, dire
tor regional dos Correios e Telégrafos; profes
sor Benjamim Segi>mundo Roriz, professor do 
Colégio Oficial; Sr. Pedro Osório, chefe do 
Serviço de Cartografia ; Dr. Janus Gerulowich, 
chefe do Serviço de Aerofotogrametria; Dr. 
Mário Vasconcelos Ca \'aicanti, inspetor regio
nal de Estatística Municipal. Ficaram com
pondo o quadro de consultores técnicos os Srs. 
Geraldo Rodrigues dos Santos, presidente do 
Clube de Engenharia, Dr. Clay Mendes, enge
nheiro da Comissão de Estradas de Rodagem; 
Dr. Genesco Bretas, diretor do Instituto de 
Educação; Dr. Oto Nascimento, do Serviço de 
Produção Mineral; Dr. Luis Honório Ferreira, 
chefe dos Serviços de Geodésla e do Patrimô
nio da União; Dr. Valdlr de Castro Quinta, 
chefe do gabinete civil do governador; Dr . 
Tristão Pereira da Fonseca Neto, diretor do 
Departamento de Viação e Obras Públicas; Dr. 
Oscar Campos Júnior, diretor do Serviço de 
Terras . 

Por ocasião da sessão festiva de instala
ção do Diretório, realizada no dia 14 de de
:1em bro de 1949, o atual secretário, o ilustre 
brasileiro, Sr. Zoroastro Artlaga, fêz uma lon
ga exposição sôbre os trabalhos geográficos 
levados a efeito em Goiás, salientando a lnes
tlmá vel cooperação assegurada ao estado pe
lo Conselho Nacional de Geografia. Ressaltou, 
em particular, o fato, sobremodo expressivo, 
de h aver sido Golãnla o ponto escolhido para 
estaca zero da imensa rêde de triangulação, 
que se dirigirá a o sul do pais. Salientou, por 
outro lado, as manifestações de aplausos re
cebidas da parte de um grande patriota, o 
Dr. M.A. Teixeira de Freitas, quando da es
colha do local da nova capital, bem como a 
visita de comissões de técnicos do C.N.G. e 
da Comissão Geral de Estudos para a Locali
zação da Capital Federal, sob a presidência 
do general Djalma Polll Coelho, a cuja ação 
decidida se ficou a dever o prevalecimento da 
boa causa no que diz respeito à escolha do 
locnl para a futura metrópole do pais . Ainda 
em 1949 o D .R . G . realizou mais duas sessões, 
para discutir monografias municipais e ma
pas que foram submetidos à sua a preciação. 

Em 1950, o D.R .G. realizou 11 sessões, de
senvolvendo um amplo programa de trabalho. 
Foram então apreciados documentos impor
tantes, resolvidas questões de limites muuic!
pais e organizados os serviços de limites curo 
Mato Grosso. Na sessão de 24 ·le març11 ftJI 
expressivamente assinalado o 13.0 aniversario 
da criação do Conselho Nacional de Geogra
fia, perante numeroso auditório, composto de 
altas autoridades e demais pessoas grad .. s. 
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Na de 5 de maio, foi longamente debatido o 
problema da denominação das novas estações 
ferroviárias. 

No corrente ano, o Diretório Regional de 
Geografia já levou a efeito oito sessões. Na de 
5 de julho, to.rnaram posse os novos membros, 
nomeados pelo govêrno do Estado, em substi
tuição aos que foram afastados dos seus car
gos. São êles os seguintes: Dr. Joaquim câ
mara Filho, secretário da Agricultura, presi
dente; Sr. Céllo Fonseca, Inspetor regional de 
Estatlstlca Municipal; Dr. Humberto Ludovico 
de Almeida, diretor do Departamento de Ter
ras e Colonização; Prof. Dr. José Jaime, di
retor do Colégio Oficial; Prof. Fellclsslmo do 
E. Santo Filho, diretor regional dos Correios 
e Telégrafos; e Dr. Geraldo Campos, diretor 
do Departamento Estadual de Estatlstlca, 
membro nato. 

O D.R .G. aprovou várias resoluções, en
tre as quais a de não permitir circulação de 
mapas, cartas e trabalhos cartográficos sem 
o exame do D.R.G., o cotejo dos documentos 
e apreciação das fontes e bases em que o au
tor ou autores se louvaram para a elaboração. 
Noutra resolução formulou uma sugestão ao 
govêrno do Estado no sentido de criar um De
partamento Geográfico, no qual ficassem reu
nidos todos os serviços exlsten tes de Geogra
fia e Cartografia. 

3. AEROFOTOGRAMETRIA - Vale a pe
na transcrever, neste relatório, algumas obser
vações Importantes formuladas pelo secretário 
do D.R.G., Dr. Zoroastro Artlaga: 

"Em Goiás, estado de vasta extensão desa
bitada, terrenos desvalorizados fora da zona 
pioneira, não podemos pensar em agrimen
sura pelos processos caros como são os usuais 
de corrente e teodolito. Temos que pensar em 
métodos baratos que permitam a realização 
da medição Integral, expedita, que nos dê 
soluções para obras de demarcações. Estamos 
utlllzando o método denominado "trlmetro
gon", do qual o C.N.G. tem multas faixas 
em arquivo, que exclui o gasto de milhões com 
medições de terras, não excluindo, contudo, a 
colaboração dos topógrafos para a toponímia 
e para o reajustamento e amarração em co
ordenadas ou triangulação . Tiramos fotografias 
verticais para reconhecimentos topográficos 
que sejam necessários ao se projetarem fazen
das, colônias, postos agropecuários, estradas 
de rodagem, estudos de navegação fluvial, etc. 
e ao mesmo tempo, duas outras fotografias 
oblíquas, recolhendo de cada vez que a au
tomática se movimenta três aerofotogramas 
com trinta quilômetros quadrados cada uma. 
A máquina está conjugada com o movimento 
do avião e bate milhares de vêzes, fotogra
fando o terreno. Preparamos· a fita cadastro 

das estradas do plano de viação rodoviária 
do estado e dos municípios com uma câmara 
automática de pequeno formato. O custo de 
material fotográfico será reduzido ·ao minlmo: 
40 centavos por quilômetro, fotografado · .com 
superposição de fotografias a 60%, o que ·per
mite a observação estereosçóplca da terceira 
dimensão. · 

"Encontramos, no passado, dificuldades 
lnsuperá veis para cadastrar propriedades pe
quenas, situadas nas zonas suburbanas, de
vido à grande densidade demográfica, ou me
lhor, à superlotação das zonas urbana e su
burbana de Goiânia; mas, agora, eliminamos 
essas dificuldades empregando a aero!otogra
metrla que apresenta colossal utilidade cadas
tral porque tudo se reajusta e se enquadra, 
Integralmente, sem que fique esquecido ou 
omitido nenhum pormenor. O custo de um 
levantamento !eito por êste processo é apenas 
da centésima parte do q\rtl custaria pelos pro
cessos antigos de medição. 

"O desenvolvimento de Goiânia com o pla
nejamento de novos set0res, tendo agora mais 
de 24 quilômetros de ponta a ponta, está sen
do registrado pelos aerofotogramas. O método 
"trlmetrogon" possibilitou a comparação das 
cartas com as antigas, da urbanização, e le
vantamentos terrestres, serviços de agrlmen• 
sura goiana, tendo encontrado discrepâncias,· 
que o processo aéreo registrou, e corrigiu. Pu
demos obter, agora, das cartas, assim corrigi
das, e ampliadas, a certeza da maior exati
dão. Não nos utilizamos do processo usual 
americano, porque o método de elaboração do 
"trlmetrogon" padronizado nos Estados Uni
dos não deu resultado em Goiás, pelo !ato das 
lentes dos skelschmaster fazerem distorções, 
e, porque o valor radial da triangulação, fei
ta com chapas fotográficas, que mudam cons
tantemente de escala, foi aqui multo duvido
so. Usamos um processo europeu recentlsslmo 
e aperfeiçoado que permitiu multa exatidão, 
e tem maior riqueza de pormenores. O mapa 
do estado de Goiás, que está organizado na 
escala de 1: 1 000 000, ultimamente elaborado 
pelo cartógrafo Clóvls Magalhães, com base 
o "trlmetrogon", deverá ser Impresso breve
mente e está maravilhoso, comparado tecnica
mente com os anteriores, com bases em tra
balhos terrestres. Está dependendo, contudo, 
do estado. 

"O nosso processo não elimina a agrimen
sura, pelo contrário, fornece a ela, elementos 
exatos e rápidamente, tornando um bloco In
dissolúvel a aerofotogrametria, a agrimensura 
e a cartografia, trabalhando os três juntos 
para a obtenção de bons mapas fiéis, mapas 
verdadeiros, exatos, que eliminarão os papéis 
pintados de outrora." 
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