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Editorial 
: l 

A Secção de Documentação 

A Secção de Documentação é uma das nove Secções, de que se compõe · 
á Divisão de Geo~rafia . . ... 

Tem por finalidade cooperar ·com tôdas as outras Secções, fornecendo-lhes : 
os elementos de que necessitam, no campo das pesquisas geográficas indiretas, • 
tais sejam: bibliografias de artigos de jornais e revistas, consultas </e mapas, _ 
bibliografias de assuntos vários (evidentemente de caráter geográfico), organi-_ 
zação de curses e conferências, consultas de professôres e estudantes, contrôle -: 
das aiterações toponímicas das cidades e vilas, assim também das estações de "' 
ferrovias, e a confecção do vocabulário geográfico; daí os três setores em que · 
se divide: 

1 Setor de Arquivo Corográfico e Mapoteca 

2 Setor Cultural 

3 Setor- de Toponímia e Dicionário . 

1 - Setor de Arquivo Corográfico e Mapoteca 

No Arquiv? Corográfico, encontra -o interessado uma farta documentação, '. 
constituída por numerosa coleção de pastas, referentes aos mais variados assun-.: 
tos geográficos, arquivados seg._;ndo u;,, pormenorizado código, formando uma 
fonte valiosa de documentação . São cêrca de quatro 'milhões de recortes de 
jornais e ·revistas, rigorosamente codificados e que se acham à disposição do 
público, mediante consulta . 

Na Mapoteca, ainda em face de organização, (por ter sido recentemente . 
anexada à Secção de_ Documentação) , ficarão codificados, não só os mapas vfr1-

dos de outras instituições, mas .também aquêles exeeutados pelos geógrafos do 
Conselho Nacional de Geografia. 

2 - Setor Cultural 
' 

A !71Íssão dêste importante Setor é a de receber também os frutos das pes
quisas, estudos e trabalhos feitos pelos técnicos do C.N.G. ou do País e distri
buí-los através dos seus cursos: de férias, em conexão com a Faculdade Nacio
nal de Filosofia da Universidade do Brasil e o curso de Julho, realizado sob as 
auspícios do C.N .G. Ambos se destinam aõ aprimoramento dos conhecimentos, 
dos professôres de Geogr8lia do curso secundário, distribuindo bôlsas de estudos 
aos candidatos. 
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Encarrega-se o Setor Cultural da organização de programas para confe
rências, e palestras geográficas; outrossim, organiza o cadastro dos professôres 
de Geografia e o de instituições culturais. 

Atende a consultas de professôres, que solicitam orientação didática ou 
quaisquer sugestões, acêrca de determinados dados geográficos e, mais ainda, 
a indicação de bibliografia e leituras atinentes à Geografia. 

Em resumo, sua função precípua é a de cuidar do ensino da ciência 
geográfica . 

Pretendemos dentro dos recursos que nos forem dados, organizar aulas em 
diapositivos, para os cursos secundário, colegial e superior. Êstes diapositivos 
poderão, em futuro próximo, ser cedidos às escolas mediante empréstimo. 

3 - Setor de Toponímia e Dicionário 

A Toponímia tem por finalidade coordenar as alterações ocorrentes no 
quadro da divisão administrativa e judiciária dos estados e territórios. 

E também a organização e contrôle da nomenclatura ferroviária e a alte
ração dos topónimos. Elabora os prontuários sôbre cidades e vilas; as fichas 
de evolução histórica das localidades . 

O Dicionário incumbe-se da organização do vocabulário geográfico, que 
vem sendo executado há cêrca de um decênio, obedecendo evidentemente a 
uma primeira fase: a toponímica. Esta primeira fase está dependendo para 
seu término, da ultimação dos volumes referentes ao Distrito Federal, Pernam
buco e dos Territórios . 

Foram publicados os volumes correspondentes ao Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Cidades e Vilas do Brasil. 

Acham-se em condições de ir para o prelo os volumes referentes ao Pará, 

MManhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. 

Como se pode sentir, a Secção de Documentação propiciará a todos os 
técnicos do Conselho Nacional de Geografia, ou fora dê/e, uma preciosa do

cumentação, contribuindo de seu lado para o melhor conhecimento da Geografia 
do Brasil. 

ANTÔNIO J OSÉ DE MATOS Musso 
Chefe da Secção de Documentação 



Transcrições 

Notas Estàtísticas Sôbre a Produção Agrícola 
e Carestia dos Gêneros Alimentícios 

no Império do Brasil 
SEBASTIÃO FERREIRA SOARES 

XV 

RESUMO DO PROGRESSO DOS OITO PRODUTOS COMPARADOS 

Tendo demonstrado com dados extraídos da estatística oficial que os princi
pais gêneros de produç~o nacional têm consideràvelmente aumentado nas quanti
dades exportadas, cumpre-me agora, resumindo essas demonstrações, tirar as con
clusões de teses sôbre que me propus escrever; porquanto é evidente que a expor
tação não teria aumentado se não houvesse maior produção; e conseguintemente 
tendo aumentado a produção, segue-se que não existe até ao presente falta de 
braços no país para se ocuparem da agricultura, como se tem querido incutir no 
espírito público, com 0 fim de fazer persuadir aos incautos que a cessação do 
tráfico dos africanos foi um mal para o país. 

Para fazer mais visíveis estas minhas demonstrações, e mesmo porque entendo 
que a questão de que me ocupo não deve ser tratada sem que bem se precisem os 
fatos existentes, a fim de se poderem deduzir as verdadeiras causas que os pro
duziram, vou no presente capítulo reunir em um só grupo o progresso que demons
trei na produção das oito espécies de que tenho tratado. 

Quando me propus a escrever não ignorava as dificuldades com que tinha de 
laborar, mas fiz o firme propósito de vencê-las redobrando de trabalho, e me 
persuado que hei de chegar ao têrmo de meus estudos estatístico-econômicos, 
sempre provando por forma incontestável minhas proposições, assim completando 
as únicas aspirações que nutro, as quais se cifram em prestar o fraco contingente 
dêste meu insano trabalho aos homens considerados do país, a fim de que dêle 
façam o uso que entenderem. 

Propondo-me a provar que a produção agrícola não definha no país, e que a 
cessação do tráfico dos africanos em 1851 não foi a causa primordial da alça dos 
preços dos gêneros alimentícios, busquei para têrmos de minhas comparações as 
exportações médias de duas épocas qüinqüenais, sendo a primeira a dos exercícios 
de 1839 a 1844, e a segunda a dos de 1852 a 1857, por ser aquela anterior, e esta 
posterior à cessação do tráfico dos africanos em quase igual número de anos. 

Estabelecidas as bases, e procedendo a minuciosas indagações e comparações 
estatísticas, demonstrei, baseado em dados oficiais, que no último qüinqüênio a 
produção dos gêneros de maior procura para o comércio de exportação tem tido 
um considerável aumento na sua cultura e colheita; e conseguintemente tenho 
provado que até o presente não existe falta de braços no país para se ocuparem 
na sua indústria agrícola; porquanto é claro que com menor número de braços, e 
com o mesmo sistema de cultura, não se poderia obter o grande aumento de pro
dução que tenho demonstrado. 

Parece-me pois que, quanto a esta parte de minha tese, se acha sustentada 
e provada em forma a convencer, ainda mesmo aquêles que, desprezando os fatos, 
se lançam nas regiões das idealidades; e como conseqüência necessária, devo 
concluir que a carestia dos gêneros alimentícios não tem a sua principal origem 
na falta de braços que se possam ocupar da sua lavoura, porém em causas laten
tes e anormais, que podem -e devem ser quanto antes removidas em benefício de 
nossos conterrâneos . 

Nota - Obra editada pelo Tip. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp. - Rua do OnTidor 
n .o 6S - Rio de Janeiro, 1860 . 
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Entrarei pois na questão, resumindo as demonstrações já desenvolvidas nos 
capítulos anteriores, a fim 'de que melhor se possam apreciar minhas deduções 
econômicas . 

. DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO QUE T~M TIDO OS OITO PRINCIPAIS PRO
DUTOS DO PAtS NO SEU COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO, O QUAL RESULTA 
DA COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS EXPORTAÇÕES DOS QttINQtt~NIOS DE 

1838 A 1844 E 1852 A 1857, POR QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS 

RAZÕES POR CENTO 
DD' AUMENTO 

PRODUTOS Quantidade Valor 
exporia do Das Dos 

quantidades valores 

Café .... 4 304 831 25.619:190$000 75,65 139,46 

Açúcar .. 2 161 605 9.786:260'WOO 38,60 96,80 

Algodão 252 414 1.872:8IOiOOO 35,80 51,36 

Fumo .. ......... .... ........ ...... . 269 321 1.411:19();000 89,47 187,90 

Goma elástica . .. 117 005 2.138:260$000 438,20 1 079,90 

Erva,inate .. 130 588 1.051:600$000 77,70 370,20 

Aguardente . . 145 233 457:280$000 6,90 94,09 

Cacau .. 265:940$000 64,50 

SOMA .. 42.602:530$000 762,32 2 084,21 

Desta demonstração se reconhece, à simples vista, o lisongeiro progresso que 
têm tido nos últimos anos ·os principais artigos da produção nacional, alguns dos 
quais, como a goma elástica, se elevou acima do décuplo da sua produção média, 
no qüinqüênio de 1839 a 1844, tendo o café, o fumo e a erva-mate realizado va
lores além do duplo e triplo com ·que figuravam nos mapas da estatística oficial, 
anteriormente à extinção do tráfico dos africanos. 

Tendo de determinar o progresso anual que se observa nos mapas de expor
tação, sou obrigado a envolver-me em cálculos bem difíceis, vistq que tenho de 
diferenciar os valores, e integrar as diversas razões do progresso que tenho de
monstrado; e porque desejo escrever de forma a ser entendido de todos que lerem 
êste meu trabalho, sómente apresentarei os resultados de meus cálculos . 

Os mapas estatísticos da exportação geral do Impér.io compreendem 170 pro
dutos diversos ; e dêles excluídos os metais amoedados, se terá a média exporta
ção do qüinqüênio de 1839 a 1844, somando na quantia de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 523: 420$000 
e a do qüinqüênio de 1852 a 1957 em 89. 851: 080$000 

e conseguintemente o aumento de 49. 327: 660$000 o qual é 
igual a um progresso na razão de 121,8% no tempo demonstrado 

Sendo o aumento apresentado na demonstração que acabei de produzir, apa
rentemente, muito superior ao que representa a comparação dos valores, devo 
explicar essa aparente discordãncia, o .que consigo demonstrando a relação. em 
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que concorreram para o todo das exportações os oito produtos de que estou tra
tando, a qual foi a seguinte nas duas épocas: 

Café . . ... . .. ...... . . . . . . ... .. . 
Açúcar . ...... ... ... . . . ....... . 
Algodão . . ..... . .. . . . . . . . . . ... . 
Fumo .. .. ... ... .... .. ... . .. .. . 
Goma elástica .. ... . ... . 
Erva-mate . . . . . . . ... . . . .. . 
Aguardente . . ... .. . . . . . . 
Cacau . ... . . . . . .. . ... . .... . . . . • 

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

Em 1839-44. Em 1852-57. 

45,36% 
25,46 % 
8,99 % 
1,85% 
0,49 % 
0,70 % 
1,20% 
1,01% 

85,06 % 

48,98% 
22,38 % 
6,14% 
2,42 % 
2,60% 
1,48% 
1,05 % 
0,84% 

85,89% 

Demonstrando as somas proporcionais quase uma igualdade de razão nas 
duas épocas qüinqüenais de 1839 a 1844 e 1852 a 1857, não se infira disso uma con
tradição das minhas demonstrações de progresso; porquanto, esta mesma igual
dade serve para provar o aumento de produção nos oito artigos de que estou tra
tando, visto que acompanharam o aumento dos valores exportados; isto é, sendo 
no l.º período baseado o cálculo proporcional sôbre 40 .523:420$000 no 2.º foi efe
tuado sõbre a soma de 89. 851: 080$000 que é maior que aquela na razão de 121,8%: 
isto traduzido em linguagem vulgar quer dizer - que, tomada a mesma base para 
estabelecer a proporcionalidade, as razões relativas ao l.º período seriam menores 
que a metade das do 2.0 - Postos êstes princípios, passo à demonstração final 
dêste complicadíssimo cálculo . 

Diferenciando os valores dos oito produtos de que estou tratando da soma 
total das exportações, e integrando as razões proporcionais, já produzidas, se 
obterão os seguintes resultados, que provam em tôdas as suas partes as minhas 
demonstrações : 

RAZÕES DA PROGRESSAO 

Das quantidades Dos valores 

Café 4,45% 8,20% 
Açúcar . . . . . . . . . . 2,27 % 5,70 % 
Algodão · · ···· ·· ·· ··· 2,10% 3,02 % 
Fumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 5,26 % 11,00 % 
Goma elástica . . . . . . . . . . . 22,85% 62,85% 
Erva-mate 4,57% 21 ,70% 
Aguardente 0,40% 5,53 % 
Cacau 0,60% 3,80 % 

Soma ··· ·· ··· · ·· ·· · 42,50 % 121,80% 

Conclui-se finalmente desta nova demonstração que o aumento de produção 
dos oito artigos de que estou tratando se efetuou na razão média de 42,5%, o que 
coincide com a soma das diversas razões acima descritas, porquanto representam 

762,32 
o progresso realizado em 17 anos: logo o crescimento anual será = ---- ou 

17 
42 ,5%, bem como em relação aos valores, cujas somã s dos aumentos representam 
17,1 do valor total; e conseguintemente a soma de tôdas as razões divididas por 
aquela quantidade representa o progresso obtido no tempo que se trata, como 

2084,21 
passo a provar : ---- = 121,8%, que é igual à razão apresentada, da qual de-

17,l 
duzo o progresso médio anual de 7,16% . 
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Tenho, me parece, demonstrado até à evidência que a produção · dos gêneros 
mais procurados para o comércio de exportação marcha nas vias do progresso, 
e de nenhuma forma tem sido interrompida até ao presente pela extinção do 
tráfico dos africanos, como se bem se estudarem os fatos, tem-se dito alto e bom 
bom, não só pela imprensa periódica como mesmo na tribuna parlamentar em 
ambas as câmaras. 

Não se pense porém que só nos artigos de mais comum exportação tem ha
vido aumento de produção, pois seria pensar erradamente, como passo a demons
trar, a fim de que não se busque esta tangente, alegando-se contra minhas de
monstrações que só cresceram êstes gêneros, e decresceu a produção de tôdas as 
outras espécies. 

Comparando-se as exportações médias dos qüinqüênios d~ 1839 a 1844 e 1852 
a 1857, excluindo-se ós metais amoedados, se reconhecerá qual o aumento que 
têm tido não só os oito artigos de que tratei especialmente, como os outros que 
completam os quadros do nosso comércio exterior, como passo a demonstrar: 

Exportação média de 1939 a 1844 .......................... . 
Exportação média de 1852 a 1857 ......... .. ........ . ..... . . . 

Aumento . .............. . ..... . . ... . . . . .. . 
Os outros produtos cresceram em valor .. ..... . .. .. . .... . 

Os outros artigos tiveram o aumento de ................... . 

40. 523: 420$000 
89. 851: 080$000 

49. 327: 660$000 
42. 602: 530~000 

6. 725: 130$000 

o qual, calculado sõbre a base comparativa, representa um acréscimo de produção 
na razão de 16,6% no espaço decorrido entre as duas épocas. 

Para não enfastiar o leitor deixo de produzir mais outras muitas considera
ções conexas com a questão de que me ocupo; e terminando êste capítulo devo 
declarar que tenho provado a primeira parte da minha tese, - que a carestia dos 
gêneros alimentícios não procede de falta de braços que se possam empregar na 
sua agricultura, porém de outras causas latentes e anormais que existem no país. 

XVI 

CARESTIA DOS G~NEROS ALIMENTíCIOS 

Depois de ter sustentado e provado com a estatística oficial que a produção 
dos gêneros nacionais que formam a principal fonte do nosso comércio de expor
tação tem marchado nas vias do seu constante progresso, mesmo depois de ex
tinto o tráfico dos africanos, cumpre-me entrar na demonstração e sustentação 
da segunda parte da minha tese - que a carestia dos gêneros alimentícios não · 
procede da falta de braços que se possam empregar nessa espécie de cultura. 

No capítulo anterior ficou demonstrado que os oito produtos nacionais de 
que tratei concorriam para a soma total das exportações na razão de 85,89%, 
bem como que o têrmo médio das quantidades comparadas apresentava um 
aumento anual de diversas razões, que somadas perfazem um progresso de 42,5%. 
· Quem pois razoàvelmente poderá sustentar que a produção do país decresce 
e definha por falta de braços que possam cultivar a terra? como, faltando os 
braços, e sendo até agora aplicado o mesmo sistema de cultura, se pode obter 
maior produção? serão por ventura falsos, e por isso inacreditáveis, os dados da 
estatística oficial em que se basei"m o< mens cálculos? onde existem os darlos 
verdadeiros, e mesmo quaisquer outros, além daqueles de que me servi nas minhas 
comparações?! Não me consta a existência de outra estatística de produção além 
da que publica o Tesouro Nacional, e os relatórios das presidências das províncias 
e foi nessas fontes que estudei o progresso agrícola do pais; e para negar-se as 
minhas proposicões será prer.iso provar orime 1 r!l.mente que os d::H"~Os oficiais são 
falsos, e Isso quase que considero um impossível, humanamente falando. 

Sei que se há .de censurar a forma positiva por que me hei enunciado ne~tas 
demonstrações; mas, quando êsses que me censurarem se convencerem que não 
sou pretensioso, que não penso ter descoberto a pedra filosofal, e que tão somente 
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exprimo a minha intima convicção, me farão a devida justiça. Quando encetei 
êste trabalho no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, quase que me achei 
em unidade; e a não serem as animadoras palavras daquele que não se dedigna 
de cultivar as letras achando-se tão altamente colocado, de certo que teria sus
pendido o meu Ingrato e Insano trabalho, e ficariam comigo as minhas convic
ções; duvidaria da minha razão, porque sei apreciar as superiores Inteligências 
que têm assento no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil: a continuação po
rém do meu trabalho tem feito com que muitos de meus ilustrados colegas hoje me 
acompanhem nas minhas convicções. Deixarei porém esta digressão, que só por 
Incidente aqui velo inscrever-se . 

Há quem pretenda explicar o aumento da produção do café alegando que as 
maiores colheitas que atualmente se estão fazendo são a conseqüência das gran
des plantações efetuadas antes da extinção do tráficc;>, sem se lembrarem que já 
são decorridos mais de oito anos que findou aquêle imoral comércio, e que se os 
cafézais estão plantados hoje estão produzindo com tanta abundância, os que 
foram anteriormente cultivados têm envelhecido e definhado, e por conseqüên
cia se tornado Improdutivos; e se não se continuassem a fazer novas plantações, 
a produção do café teria diminuido, ou pelo menos achar-se-ia estacionária. Pa
rece-me, pois, que esta forma de explicar a falta de braços não satisfaz a questão, 
e muito menos destrói as minhas demonstrações; porquanto, o café apresenta um 
aumento de produção depois da extinção do tráfico na razão de 75,65%. 

Supondo, porém não admitindo, que sejam procedentes as alegações que aca
bei de expor com referência ao café, como explicar-se o aumento da produção do 
acúcar na razão de 38,6%, visto que a cultura da cana não pode deixar de ser 
féita anualmente? Como responder-se a esta objeção?! ... 

Não há no pais quem Ignore que grande parte dos cultivadores da cana de 
açúcar, nas provincias do Rio de Janeiro e São Paulo, abandonaram a sua la
voura pela plantação do . cafeeiro, alegando ser esta cultura menos •trabalhosa e 
mais lucrativa que aquela; contudo o açúcar prospera em Pernambuco e outras 
provincias em que o café não suplantou a lavoura da cana. 

Para que bem se possa apreciar a grande quantidade de cultivadores de cana 
que a abandonaram pelo café, apresentarei os dados oficiais que me fornece o 
relatório da presidência de São Paulo do ano de 1859, porém resumidamente, 
visto já se acharem desenvolvidos no capitulo V dêste opúsculo . 

Na comarca de Vila Bela e na de Guaratinguetá, bem como no município de 
Campinas, foi quase que completamente abandonada a cultura da cana de açú
car, e os engenhos desta indústria reduzidos a menos de metade, para serem 
exclusivamente aplicados os braços que se ocupavam na cultura da cana à dos 
cafézais; mas ainda assim o açúcar só diminuiu 3,3 %, o mesmo passo que a co
lheita do café decuplicou de então para cá .· 

Como êsses fatos, muitos outros Incontestáveis poderia produzir, pois que 
dados me fornece a estatística oficial a que me refiro ; mas deixo de apresentá-los 
para não alongar de mais êste capítulo . 

Qual porém a causa que induziu a maior parte dos nossos agricultores a só 
quererem exclusivamente cultivar o café, e até mesmo abandonar a lavoura dos 
gêneros alimentícios com que sustentavam suas famílias e trabalhadores?! ... 
Disto vou ocupar-me expondo as razões que tenho ouvidó, mesmo de alguns dês
ses fazendeiros agricultores de café, e assim ficará resolvida esta questão. 

Tendo o café começado a experimentar maior procura no nosso mercado do 
ano de 1852 em diante, o seu preço, seguindo a lei da demanda, se elevou sôbre 
os preços anteriores, e Isto despertou a avidez do lucro; e mesmo porque, seg.undo 
as regras econômicas, a demanda encoraja e anima a produção, visto que não se 
produz pelo trabalho aquilo de que não se carece. Para se fazer face à procura 
do café, todos ou a maior parte dos lavradores tratarão da sua cultura em escala 
superior, a fim de que a oferta satisfizesse as necessidades da procura. 

Em geral os principais produtores· de café, visando lucros certos e Imediatos 
na venda dêste gênero, começaram desde logo por aplicar tôdas as suas fôrças 
na cultura exclusiva dos cafeeiros, e até abandonaram a dos gêneros alimentares, 
milho, farinha e feijão, com que sustentavam seus fâmulos! Fizeram êste falso 
raciocínio: - com os lucros realizados nas vendas do café compraremos o sus
tento para nossas famílias e trabalhadores, e ainda assim o ganho será maior por-
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que a farinha, milho e feijão pouco custam, e não vale a pena distrair os braços do 
serviço importante para empregá-los com menor vantagem. 

A primeira vista parece ser êste raciocínio bem feito, e econômicamente con
cebido; mas, sujeitando-o à análise, se reconhece a sua falsidade e a mais com
pleta aberração das regras econômicas, porquanto êle se refere ao presente e 
não calcula com as desvantagens futuras. 

Para que êste raciocínio fôsse bem feito fôra preciso e indispensável que os 
gêneros que se deixavam de produzir fôssem importados por módicos preços do 
estrangeiro, e que a sua maior procura não alterasse sensivelmente os custos an
teriores ; mas isto se não dá, porque a farinha, milho e feijão que consumíamos 
eram produzidos no país; e dêstes mesmos gêneros exportava-se o excedente do 
consumo: Jogo, deixando os principais cultivadores de café de produzi-los, au
mentava-se a massa dos consumidores, ao mesmo passo que se diminuía a dos 
produtores; além de que se tornavam consumidores do mesmo mercado para o 
qual até então mandavam o excedente de suas sobras anuais. 

O resultado de tão errôneo raciocínio devia infalivelmente trazer a alça do 
preço dos gêneros alimentícios, e portanto isto sucedeu: penso, pois, ser esta uma 
<ias causas que atua para continuação dêste flagelo, e não a falta de braços que 
se possam ocupar na cultura de tais espécies; outras porém existem que com esta 
concorrem. 

Que não existe até o presente falta de braços para a ·cultura que se faz no 
país, se pode provar com dados estatísticos, se bem que muito imperfeitos por in
completos, porém mesmo assim servem para esclarecer êste ponto de minha tese, 
como vou demonstrar . 

Conforme uma estatística de Liverpool, a importação dos escravos africanos 
no Brasil desde 1840 até 1851 foi a seguinte: 

Anos Escravos Anos Escravo 

1840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 1846 ···· · ··· · · ·· ··· · · · ·· · ·· 50324 
1841 ... .... . . . ... .. ...... .. 16 000 1847 ···· · ··· · ··· · ··· · ··· · ·· 56172 
1842 ·· · · ·· · · · · · · ·· · · · ··· · ·· 17 435 1848 ··· ·· · · ·· · ·· ······ · ·· · · 60 000 
1843 ·· · · · ·· · ·· · ·· · ·· ····· · · 19 095 1849 ·· · ·· · ·· ··· · · · ·· 54000 
1844 · · · ··· · ·· · ··· · ·· ·· ··· · · 22 849 1850 ···· · ······ ·· ·········· 23 000 
1845 .. . . .. . .. ............. . 19 453 1851 3 287 

Desta estatística se deduz que o têrmo médio dos escravos importados da 
Costa d'Africa nos onze anos decorridos de 1840 a 1850, visto que o de 1851 foi 
o da extinção do tráfico, eleva à soma de 33 482 por ano . Calculando-se que dêstes 
33 482 ficavam nas cidades e povoados sómente 1/ 3 (que muito mais deviam ficar), 
teremos para a lavoura 22 160 escravos; é preciso, porém, observar que pelo menos 
uma têrça parte dêstes era ceifada por moléstias e pelas fugas , pelo que, no fim 
de três anos (tempo necessário para industriá-los), sendo muito felizes os lavra
dores, podiam contar com 14 774 escravos para a lavoura . Não exagero êste cálcu
lo, porque sou informado que o fazendeiro que comprava 100 cativos, calculava 
tirar no fim de três anos 25 escravos para o seu serviço . 

Distribuindo êstes 14 774 cativos por todo o Brasil, quero supor que às pro
víncias do Rio de Janeiro, Minas, S. Paulo e Rio Grande do Sul coubessem 7 387 
anualmente; isto pôsto, vou demonstrar que a província do Rio de Janeiro não 
tem tido diminuição no número de sua escravatura empregada na lavoura, mes
mo depois da extinção do tráfico e mortalidade causat~a pela cólera morbo . 

Segundo os registros da polícia desta côrte, consta que os escravos importados 
na cidade do Rio de Janeiro, vindos das províncias do norte para negócio, são os 
que passo e demonstrar. 

Anos Escravos Anos Escravos 

1852 ·· ·· ···· ············· 4 409 1856 ········· · ····· · · ·· · · 5 006 
1853 ·· · · ··· ··············· · 2 909 1857 ... . .. . .. . . ... ... . ... 4 211 
1854 ···· · ······· · · ·· ····· · · 4418 1858 ··· · ····· ·· ····· ······· 1993 
1855 . . . ... . . .. . . .. . . ..... . . 3 532 1859 · · ··· · ·· ····· · ·· ·· ··· · · 963 
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Esta estatística, que não contém verdadeiramente todos os escravos vindos 
do norte, visto que não compreende os que vieram com seus senhores a título de 
mudança e outros destinos, apresenta contudo a Importância média anual de . 
3 430 escravos; e se sôbre esta soma juntar-se mais 50%, que não é excessivo, 
para os que foram importados sem expressa declaração de venda, ter-se-á 5 195 
escravos importados anualmente das províncias do norte ; e se ainda a êstes se 
juntarem pelo menos 305 escravos vindos todos os anos de Minas e Rio Grande 
do Sul, a soma dos escravos importados anualmente na cidade do Rio de Janeiro 
se elevará a 5 500, a qual sem dúvida não é inferior aos que a esta província de
viam caber dos 7 387 vindos anualmente da Costa d'Africa para as províncias do 
sul do Império, antes da extinção do tráfico; acrescenta mais que êstes 5 500 es
cravos desde logo começam a trabalhar no serviço da lavoura, porque em maior 
parte são crioulos inteligentes e robustos. 

A colonização, que desde 1854 para cá tem tomado maiores proporções, pode 
ser estimada em 10 000 almas por ano; e se dêstes colonos tomarmos 1/ 20 para 
agricultura da província do Rio de Janeiro, teremos elevados a 6 000 os trabalha
dores anuais que· vão reforçar as fôrças produtivas da lavoura desta província . 
Ainda mais: lance-se uma vista d 'olhos para as ruas desta capital, e compare-se a 
sua população escrava com a que havia anterior ao tráfico· empregada nos vários 
serviços de sua labutação, e veja-se o quanto hoje em dia é menor. A maior 
parte dêsses escravos tem sido comprados para os serviços da lavoura do café, 
e mesmo do açúcar. 

Em algumas províncias do Império ainda se não sente em tôda sua intensida
de a carestia dos gêneros alimentícios que se observa na côrte, Bahia e Pernam
buco; em geral os terríveis efeitos dêste flagelo por ora só têm-se tornado sensí
veis nas províncias marítimas de maior comércio. 

Em Minas e Mato Grosso, se tem subido o preço dos comestíveis, não procede 
isso de diminuição da produção agrícola, mas de causas anormais e transitórias; 
com relação a Minas, é a conseqüência resultante da irregularidade das esta
ções nestes últimos anos, e mesmo do desvio de não poucos braços dos trabalhos 
da lavoura; no Mato Grosso, porém, a carestia dos gêneros alimentícios procede 
do aumento de indivíduos que para aquela província têm afluído, com o fim de co
merciar depois que ficou franca a navegação do Paraná. 

Nas províncias ao sul de São Paulo e aó norte de Pernambuco a alça nos 
preços dos comestíveis tem sido pouco ponderosa, e tem a sua "principal origem 
nas grandes exportações que fazem para as suas irmãs, que se bem calcularem 
com as conseqüências futuras, abandonarão em maior parte a cultura dos gêne
ros alimentícios, para só e exclusivamente se ocuparem da grande lavoura que 
faz a principal fonte do comércio de exportação. 

Naquelas províncias em que os lavradores se não fascinaram com os lucros 
imediatos que apresenbm os gêneros de eY.portação, e continuaram a plantar ês
tes e os alimentares, a carestia não se tem feito sentir como nas em que a avidez 
do lucro perturbou a marcha seguida pelos agricultores antes de serem eivados 
por essa maléfica febre. 

Já disse que a cultura exclusiva do café nas províncias do Rio de Janeiro e 
São Paulo, bem como nas extremas da de Minas limítrofes com estas, tinha absor
vido grande porção dos braços que se empregavam dantes na pequena lavoura, 
e mais direi que as vias férreas em construção têm chamado para seus trabalhos 
não pequeno número de homens livres e escravos, que dantes sómente se ocupa
vam da agricultura, sendo causa desta mutação de serviços os elevados jornais 
de 2$000 e 2$500 diários que lhes oferecem aquelas emprêsas, os quais são mais 
vantajosos que os diminutos valores que recebem das vendas de suas pequenas 
colheitas. 

Infelizmente não disponho de dados estatisticos para poder precisar o número 
de trabalhadores empregados nas construções das vias férreas e fatura de outras 
longas estradas de rodagem; mas, conforme as informações que t enho podido 
obter, suponho que não me apartarei muito da verdade estimando em 5 000 indi
viduas os trabalhadores empregados nas vias férreas de D. Pedro II e Cantagalo, 
na província do Rio de Janeiro; na do Juàzeiro, na Bahia; na da Agua Preta, em 
Pernambuco e na estrada União e Indústria, na de Minas e Rio de Janeiro. Não 
ponho em dúvida um só instante os vantajosos resultados que no futuro se tem 
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de tirar destas vias de comunicação, mas atualmente entendo que os braços em
pregados nas suas construções, sendo em máxima parte retirados dos trabalhos 
da lavoura, têm muito concorrido para a alça de preços dos gêneros alimentícios; 
porquanto, tôda essa gente deixou de produzir para se tornar consumidora do 
mesmo mercado para onde enviavam os seus produtos agrícolas. 

Nas províncias em que ainda não existem em estado de execução grandes em
prêsas, que demandam avultado número de braços, a produção da pequena la
voura se não tem aumentado, não tem diminuido; e se nelas se observa a eleva
ção dos preços das espécies alimentares, é isso a conseqüência necessária, resul
tante da maior procura que as outras vão fazer aos seus mercados para suprirem 
a deficiência que ocasionaram, descuidando-se de cultivar a mandioca, milho, fei
jão, etc., para só e exclusivamente se ocuparem da lavoura do café, açúcar e ou
tros gêneros mais procurados para o comércio de exportação. 

Províncias hã em que a prod'ução dos gêneros alimenticios tem tido um ad
mirável progresso nestes últimos anos, e entre outras citarei as de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, as quais são hoje em dia os principais celeiros do Rio de 
Janeiro, Bahia e Pernambuco, porquanto delas recebem a maior parte da fari
nha, milho e feijão que consomem, bem como a carne sêca . 

Só da província de Santa Catarina vêm anualmente para esta côrte de 80 a 
100 carregamentos de farinha, feijão e milho; e da do Rio Grande do Sul entram 
ainda em maior quantidade carregamentos destas espécies, além de milhares 
de arrôbas de carne sêca, que é um dos principais alimentos, não só da população 
da côrte, como das províncias do norte do Império. 

Não possuindo dados estatísticos sôbre a produção agrícola de Santa Catarina, 
porque nos relatórios de suas presidências disso se não tem tratado, deixo de 
determinar o seu real progresso, e passarei a ocupar-me da produção de algumas 
das principais províncias do Império, a fim de melhor provar a tese que sustento, 
de que a produção agricola no Brasil segue nas vias de um constante progresso, 
mesmo depois que cessou o tráfico da escravatura africana. 

Eu não tinha intenção de nesta publicação tratar da produção das provín
cias individualmente, porque reservava isso para quando fôsse impressa a "Me
mória Histórico-Estatística" - que estou lendo no Instituto Histórico e Geo
gráfico do Brasil, mas desejando desde já firmar bem as minhas proposições, vou 
produzir um extrato do que escrevi sôbre as províncias do Império em referência 
a seu desenvolvimento e progresso industrial ; porém só tratarei de algumas do 
sul e norte, começando pela do Rio Grande do Sul no capítulo que se segue. 

(Continua) 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva 
sua Secretaria (Avenida Beira-M..,_r, 436 - Edifício Ig uaçu - Rio de Janeiro) que • 

atenderá pronta e satisfatóriamente. 
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(Continuação) 

CAPÍTULO X 

FORMAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO 
DAS PASTAGENS 

As pastagens bem exploradas constituem um dos processos mais eficientes e 
eeonôm!cos para fixar e enriquecer o solo. Há duas condições primordiais para 
que a exploração seja tida como acertada, na parte oriental dos Estados Unidos 
e noutras regiões úmldas, onde a pluviosidade é geralmente suficiente para que 
plantas cresçam com vigor: (1) suprimento adequado de nutrimentos minerais, 
como cálcio, fósforo e potássio, que proporcionem às plantas consideradas boas 
forrageiras o desenvolvimento exigido para revestir e proteger o solo e para for
necer forragem ao gado; e (2) ajuste do número de cabeças, do tipo de gado e 
dos períodos de apascentamento, de sorte que às plantas da pastagem se dê a · 
oportunidade de se desenvolverem vigorosamente cada ano. 

Guarnecendo-se as terras inclinadas com um bom pasto, cessa o desperdicio 
do solo . Além disso, o solo gramado torna-se realmente mais produtivo e exige 
um mlnimo de despesa com a adição de nutrimentos minerais . A maior parte 
dos elementos minerais da forragem consumida pelo gado que pasta é devolYido 
diretamente ao solo, se os animais forem mantidos permanentemente no pascigo. 
Apenas uma quarta parte (ou até menos) dos minerais é ut!J!zada para a forma
ção de ossos e outros tecidos do gado. Além do mais, a decomposição das raizes 
das gramlneas Incorpora humo ao solo, humo êste que, por sua vez, transforma 
a fração mineral do solo, em formas asslm!lávels pelas raizes. O desenvolvimento 
destas exerce ainda salutar efeito mecânico: absorvendo a água das partículas 
de solo, provocam a formação de grânulos maiores e mais estáveis. :mstes agrega
dos melhoram as condições físicas do solo, tornando-o mais fác!J de trabalhar e 
permitindo a absorção mais rápida da água. A maior agregação aumenta, em 
suma, a quantidade de elementos nutritivos e de água à disposição das culturas . 

Os pastos de gramíneas e leguminosas perenes, em rotação com culturas ca
pinadas, produzem, conseqüentemente, safras maiores. Em primeiro lugar, a 
aração de um bom pasto aumenta· a dlsponlb!l!dade de elementos nutritivos. Em 
segundo lugar, tornam-se mais favoráveis as condições que dizem respeito à umi
dade . Em terceiro lugar, reduz-se a maioria das moléstias e pragas . Em quarto 
lugar, reduzem-se as perdas de solo. É, portanto, sobremodo evidente que a for
mação de uma boa pastagem equivale a depositar dinheiro no banco, com a cer
teza de auferir juros e com absoluta garantia do capital. (Veja-se a gravura 142.)' 

Grande parte das pastagens sériamente erodidas, que se vêem na maioria dos: 
países, resulta de ter sido o solo arrastado pelas lavagens ao tempo em que era 
cultivado. No momento em que as terras se tornaram pobres demais para 
compensar a lavoura, viram-se abandonadas pelo lavrador que as franqueou ao 
gado, para que êste pastasse o quer que fôsse que nelas ainda conseguisse me
drar . É Inteiramente errado, do ponto de vista econômico, que essas terras sejam 
"deixadas para pasto", uma vez que a erosão Irá de mal a pior . Devem antes ser 
"convertidas em pasto", depois de convenientemente preparadas para tal fim, 
mediante o emprêgo de cal, adubos e sementes, como se indicou acima. Isto sig-

Nota - Manual de Conservaçdo do Solo, obra. compilada pelo Serviço de Conservação do Bolo 
d.a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos da América . Preté.cio de Hugh Hammond Bennet, 
chefe do referido Serviço. Traduzida e prefaciada pelo Prof. HHgard O'Reilly Sternberg, da 
Faculdade Nacion al de Filosofia. Publicação da Repartição de Linguas Estrangeiras da Secretaria 
de Estado dos Estados Unidos da Amé'rlca - Washington, D.C . 
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· niflca trabalho e requer dinheiro; porém, na maioria dos solos de fertilidade ra
zoável, é compensador e representa um emprêgo de capital necessário, caso se 

' tencione usar as terras aludid!lS para outro fim, que não seja o de reflqrestamento. 

A SELEÇAO DE TERRAS PARA PASTAGEM 

Mau grado tôdas as vantagens de guarnecer o terreno por um revestimento 
herbáceo, é, evidentemente, impossível converter tôdas as terras agrícolas em 
pastagens. Convém verificar quais os pastos que devem continuar permanente
mente como tais; as terras que devem ser subtraídas à lavoura e convertidas em 
pastagens ; as terras agrícolas abandonadas, que devem ser restauradas, a fim de 
formar pastos; e a maneira de se utilizarem as pastagens em rotação com cultu
ras capinadas. A classificação das terras vem facilitar a solução dêsses problemas, 
referentes ao uso do solo e às práticas conservadoristas. Como sabemos, um dos 
métodos de encaminhar a questão é classificar as terras de acôrdo com sua ca
pacidade de uso, a qual depende das condições físicas do solo e das características 
.do clima. (Veja-se o capítulo II.) 

O LUGAR DOS PASTOS NAS TERRAS PRôPRIAS PARA A LAVOURA 

As terras classificadas como adequadas à lavoura em geral, prestam-se perfei
tamente à formação de pastos. O grau de fertilidade necessário para produzir 
colheitas, desde moderadas até elevadas, de culturas capinadas, é suficiente para 
produzir safras compensadoras de forragem, para cria de gado, e um revestimen
to vegetal, capaz 'de combater a erosão. Verifica-se com freqüência que, em pro
priedades onde tôdas as terras se prestam à cultura, uma parte é usada ininter
ruptamente para pasto, e o restante para uma rotação de culturas capinadas, 
cereais e feno . Seria muito melhor, na maioria dos casos, incluir a totalidade das 
terras na rotação, fazendo o gado pastar nas capineiras destinadas à produção 
de feno, segundo as necessidades. Tais pastos são denominados "pastos de rota
ção". A produção delas proveniente é, por via de regra, maior que a dos pastos 
que ocupam invariàvelmente o mesmo trato . Em partt, porque se acham em ter
ras de produtividade um tanto mais elevada, mas também porque as gramineas 
cespitosas comumente usadas rendem mais do que o capim das pastagens per
manentes e são acompanhadas de maior porcentagem de legumtnosas. 

Gravura 142. - Gado de corte, a pastar trevo doce com dois anos de plantado, em terras de . 
classe I. (Veja-se o capítulo li). O trevo doce é tido em grande aprêço, como pasto suplementar 
ou temporãrto,. sustentando, não raro, durante três meses, uma média de quase quatro cabeças 

de gado adulto por hectare. 

O revolvimento periódico dos pastos pelo arado e a sua rotação com culturas 
anuais capinadas também restringe as infestações de parasitas do gado. 
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O espaço mínimo de tempo durante o qual as glebas devem ficar cobertaS"· 
de capim depende da classe das terras e do grau em que estas reclamam uma 
vegetação resistente à erosão, como é a representada por misturas de gramíneas 
e leguminosas perenes . Em vista do custo das sementes dêstes vegetais e dos be
nefícios multo maiores que advêm para as condições físicas do solo quando a 
vegetação reveste a terra, pelo menos, durante dois anos, as rotações não deve
riam abranger períodos Inferiores a 4 ou 5 anos. Embora não represente uma 
regra invariável, usa-se muito cultivar plantas forrageiras para a fenação, du
rante o primeiro ou os dois primeiros anos ; em seguida, são utilizadas como pas
tagem, até que o campo seja novamente arado para a cultura de cereais. Quando 
se empregam terras de lavoura para o cultivo cte forrageiras destinadas à fena-· 
ção é possível ut!Jízar a cultura depois do primeiro corte, como pasto de reserva 
ou suplementar, durante o fim do verão, o outono, ou o inverno . O principal é 
proporcionar bastante forragem de qualidade, durante o maior período de apas
centamento possível, e feno ou silagem para os animais meio estabulados ou es
tabulados, durante o resto do ano. As rotações a seguir indicadas para as quatro· 
primeiras classes de terras satisfazem plenamente, quando acompanhadas de 
outras medidas apropriadas de conservação : 

Classe I. 3 anos de culturas capinadas, 1 ano de cereais não capinados e 2 
anos de leguminosas ou de gramíneas e leguminosas, ou em vez disso, culturas 
capinadas contínuas, onde se plantarem boas coberturas de inverno. 

Classe II. 1 ano de culturas capinadas, 1 ano dé cereais não capinados e 2 
anos de gramíneas e leguminosas. · 

Classe III. 1 ano de culturas capinadas, i ano de cereais não capinados, 3 
anos de gramíneas e leguminosas. 

Classe IV . 1 ano, no máximo, de culturas capinadas, 1 ano de cereais não 
capinados e entre 4 e 6 anos de gramíneas e leguminosas . 

O LUGAR DOS PASTOS NAS TERRAS IMPROPRIAS 
PARA A LAVOURA 

As terras impróprias para a lavoura devem §_er divididas, Inicialmente, em 
terras de pastagem e de matas. As terras de cli'sse V <veja-se o capítulo II) 
prestam-se evidentemente à formação de pastagens, sendo menos sujeitas à ero-

Gravura 143. - Glebas esgotadas como esta de cla9se VI podem ser convertidas em boas pasta
gens, exigindo-se o tratamento das voçorocas, o preparo dos semeadouros, a adU.bação e a 

semeadura. 
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são do que as de classes VI e VII . Isto é particularmente verdadeiro se as telTR3 
tiverem sido incluidas nestas últimas classes por causa do caráter arenoso do solo, 
da pequena profundidade dêste, da intensidade com que tenham sido taladas 
pela erosão ou da sua friabilidade . O emprêgo, em regiões úmidas, de terras altas 
(classes VI e Vlll para a pastagem torna freqüentemente necessária liberal apli
cação de calcário, adubos fosfatados e potássicos, etc. Nas baixadas, a drenagem 
pode constituir problema mais sério que a fertilidade . As árvores propiciam uma 
cobertura mais eficiente para os solos pobres do que os capins, se êstes se desti
narem também a servir de forragem. 

TERRAS DE LAVOURA ABANDONADAS, QUE DEVEM SER 
CONVERTIDAS EM PASTAGENS 

Os terrenos elevados Impróprios para cultura podem facilmente ser divididos 
em (1) terras que nunca foram lavradas, ou que foram cultivadas durante tão 
pouco tempo, que os estragos infligidos hajam sido pequenos ou nulos; e (2) 
terras que foram cultivadas até se tornarem improdutivas, devendo ser arboriza
das, ou convertidas em pasto, para que se possam extrair delas quaisquer resul
tados econômicos . (Veja-se a gravura 143.) · 

O principal problema, na maior parte dessas terras de cultura abandonadas, 
a converter-se em pastos, é o de elevar-lhes a capacidade de absorção da água 
e a fertilidade até um nível que permita a vegetação de boas gramíneas e legu
minosas . Exige-se um tratamento de vários anos para pô-las em condições de 
sustentar forrageiras de qualidade . O procedimento mais eficaz é tornar as con
dições do solo favoráveis a leguminosas, como trevo doce, lespedeza e cudzu, me
diante a aplicação de doses adequadas de superfosfatos, calcário e outros mine
rais . Quando essas leguminosas houverem acrescentado ao solo uma quantidade 
suficiente de nitrogênio e humo, as terras estarão em condições de sustentar 3.'l 
gramineas destinadas a pastagem, as quais não somente revestirão e protegerão o 
solo contra a erosão, mas também produzirão forragem bastante para que se 
aufira um rendimento compensador. Nii,o é raro que a aplicação de tais métodos 
de enriquecimento do solo du!lliquem otl mesmo tripliquem a produção de forra
gem, e isto com boa margem Cil! lucro, na maior parte dos tipos de solo. 

o cultivo de alguns terrenos elevados prosseguiu ate que as águas arrastaram 
todo o solo superficial. O subsolo que permanece é incapaz de absorver as águas 
pluViais e de conservá-las à disposição das plantas, com a mesma eficiência que 
o solo superior removido . Os gastos exigidos em tais condições de depauperamen
to, para se estabelecer uma cobertura protetora com plantas forrageiras, jamais 
proporcionam uma retribuição imediata para o capital aplicado em adubos, se
mentes e mão-de-obra necessários. Embora tais despesas possam ser justificadas 
quando se trata de obter forragem para uma vaca leiteira, cuja produção se des
tina ao consumo, e para os animais de serviço, há, não raro, muitas terras mal 
drenadas, baldias, impróprias para a lavoura, que poderiam ser limpas e que com
pensariam melhor as despesas com adubos, sementes e mão-de-obra. (Veja-se a 
gravura 144.) Muitos tratos elevados, maninhos ou erosados proporcionam maio~ 
res proventos quando destinados à exploração florestal, do que quando utilizados 
para a formação de pastagens . t 

O CASO DOS PASTOS POBRES EM TERRAS IMPRÓPRIAS 
PARA A LAVOURA 

Considerável extensão de terras roçadas nunca foi cultivada ou o foi apenas 
o tempo necessário para a formação de uma caplneira. Essas terras possuem, por 
via de regra, fertilidade tão diminuta e são tão íngremes e erodíveis, que se torna 
difícil mantê-las revestidas de uma cobertura de gramado suficiente para defen
dê-las contra a erosão. (Veja-se a gravura 145.) Boa parte dessas terras, quando 
constituídas de solos mais pesados, pode, entretanto, ser restaurada ou conser
vada, pela aplicação dos adubos necessários, a regulação cuidada do apascenta
mento e a adoção de outras práticas de exploração racional, tais como o combate 
às ervas daninhas e plantas arbustivas e a defesa contra incêndios. A formação 
ou a renovação de uma cobertura de plantas úteis pode eventualmente exigir a 
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gradagem ou a aradura, .a menos que as terras sejam demasladmente íngremes, 
acidentadas ou pedregosas . Parte dessas terras é tão sáfara e sua capacidade 
de reter a umidade e as substâncias nutritivas para as plantas é tão exigua, que 
melhor será destiná-la a mata ou, até mesmo, Incluí-la na classe VIII, renuncian
do-se a qualquer plano para a remoção seja do que fôr, através do apascenta
mento ou da exploração florestal. É preferível empregar em terras mais férteis, 
que assegurem uma retribuição lucrativa, os adubos e outros dispêndios que se 
aplicariam com prejuízo nessas terras . 

A PREPARAÇÃO DO TERRENO E A SEMEADURA 

A maior parte das plantas recomendadas para a formação de pastagens per
manentes possuem sementes pequenas, e as plantinhas novas são delicadas. 
CUmpre, pois, preparar euidadosamente o terreno tomando-o consistente e, de
pois, cobrir levemente a semente. É comum semearem-se gramíneas e legumino
sas, nas entrelinhas dos cereais não capinados, os quais desempenham o papel 
como que de uma cultura protetora. Alega-se, em favor desta prática, que o trigo, 
a aveia, o centeio ou a cevada substituem as ervas daninhas e prejudicam menos 
às plantas forragelras do que o fariam essas pragas, havendo, além disso, uma 
safra de cereais ou de feno que custeia a mão-de-obra. Numerosas experiências 
demonstraram, entretanto, que a mistura de diversas forrageiras, semeadas no 
outono ou no início da primavera, sem uma cultura protetora, se torna altamente 
produtiva no decurso do primeiro ano e, se convenientemente pastada, propor
ciona um lucro líquido maior que os cereais. 

Gravura 144. - Ceifando um pasto de baixada mal drenada, depois de adubado e semeado, a fim 
de extinguir as ervas daninhas e o mato. 

O terreno por semear deve ser arado com bastante antecedência, para que se 
tome bem assentado e firme. Vale a pena, salvo em solos sobremodo produtivos, 
aplicar, Imediatamente antes de semear, entre 450 e 675 quilogramas por hectare 
de um adubo completo, cujo efeito favorável, com referência aos cereais não culti
l'ados, seja conhecido na região. Os adubos cuja composição obedece mais ou 
menos à fórmula 4-12-4 dão geralmente bons resultados. Uma ligeira passagem 
da grade de discos, após a aplicação do adubo, apresta o solo para a semeadura, 
reallzada, geralmente, a lanço. Dispondo-se de um destorroador, o melhor processo 
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de cobrir as sementes é passá-lo sôbre o terreno, após a semeação. Na falta 
dessa máquina, deve-se usar uma grade de dentes ou de mola, com os dentes in
clinados ligeiramente para trás. Quando as sementes forem das que podem des
lizar através de uma plantadeira mecánica, a semeação e a cobertura com terra 
podem ser realizadas em uma única operação; obtém-se, por via de regra, um 
maciço vegetal mais uniforme quando a semente é plantada em linhas do que 
quando semeada a lanço. É preferivel semear as gramíneas - com exceção de 
algumas poucas, como, por exemplo, a grama-tapête ou capim-nó e o capim-de
-burro - no outono, semeando as leguminosas à superficie, durante a primavera. 

Trevos e outras leguminosas devem ser semeadas a lanço, sôbre a semeadura 
de gramíneas, no fim do inverno ou bem no princípio da prima vera . Isso é par
ticularmente recomendável no caso de solos argilosos compactos, uma vez que as 
perdas sofridas pelas leguminosas semeadas no outono, em virtude do desloca
mento pelo gêlo, são maiores do que as perdas infligidas pela mesma causa às 
gramíneas. 

A quantidade total e a distribuição das chuvas representam fatôres-limites 
na formação e conservação dos pastos. A perda das águas pluviais pelo escoamento 
superficial, enquanto não se houver constituído uma boa cobertura h erbácea, 
pode ser tão elevada que a umidade do solo seja insuficiente, durante os períodos 
de sêca, para a conservação dos vegetais. Mesmo em pastos já formados , os efei
tos da sêca se manifestam primeiramente nos trechos em declive, onde boa parte 
da água pluvial se perde, sob forma de deflúvío. É possível usar pequenos cordões 
ou sulcos segundo as curvas de nível, a fim de, mediante a redução do escoamen
to, armazenar as águas pluviais, propiciando, assim, condições mais favoráveis à 
germinação das. sementes e, posteriormente, ao desenvolvimento das plantas. 

O TRATO DAS PASTAGENS RECÉM-SEMEADAS 

Cumpre agir .com muita prudência, ao submeter uma pastagem recém-forma
da ao apascentamento. É necessário conceder às plantínhas nascediças o tempo 
necessário para o desenvolvimento de um bom sistema radicular, a fim de pode
rem resistir à sêca, à geada e ao apascentamento . No caso de nascerem muitas 
ervas daninhas na semeadura de primavera, será eventualmente necessário apa
rá-las a uns 10 a 15 centímetros do solo, antes de dar início ao apascentamento. 
Seja como fõr, êste deve ser relativamente leve, durante o primeiro ano. No caso 
de solos compactos, a rolagem no comêço da primavera, comprime o solo e tende 
a rep.or quaisquer plantas porventura deslocadas pela ação da geada. O apas
centamento moderado é geralmente benéfico, depois de as plantas forrageiras 
entrarem em pleno crescimento. 

TRATOS CULTURAIS E RESSEMEADURAS 

O cultivo de pastos cansados, com o intuito de melhorar a forragem, é inútll, 
a menos que acompanhado de ressemeadura, de adubação ou de uma e outra. A 
carência de boas plantas forrageiras em um pasto outrora viçoso é geralmente 
atribuível a um decréscimo da fertilidade do solo ou a uma sobrecarga de pasta
gem. O cultivo, por si só, é incapaz de corrigir tanto o primeiro, como o segundo 
mal; aliado, porém, à adubação e à ressemeadura, tem produzido excelentes re
sultados, porque elimina as ervas daninhas, cobre as sementes e mistura o adubo 
com o solo . As gramíneas e os trevos de crescimento rápido, semeados em um 
pasto velho, convenientemente cortado pela grade de discos e adubado, fornecerão 
pastagem dentro de um prazo surpreendentemente curto e continuarão a fazê-lo, 
enquanto se desenvolvem as gramíneas, de crescimento mais lento, porém mais 
duráveis. 

A ressemeadura, por si só, pode ser indicada, em alguns casos, para a melho
ria de pastos cansados, porém raramente constitui um remédio completo . Ha- · 
vendo escassez de leguminosas no conjunto, será conveniente semeá-las a lanço, ' 
no fim do inverno ou princípio da primavera . Não se pode, entretanto, esperaJ.'.·· 
que tal semeadura seja bem sucedida, sem que antes se tenha praticado uma'. 
adubação. ·t 

•! 
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Gravura 145. - Não basta a roçada, pa.ra formar um pasto. 'l'odos os interessados teriam sido 
nu\is bem servidos, ca:io h._tuves.;cm deixado as á rvot"es n estas terras de classe VII. 

EMPR:í!:GO DE CALCARIO, ADUBOS QUÍMICOS E 
ESTRUME DE CURRAL 

Aos solos da maioria das pastagens situadas em regiões úmidas faltam cálcio, 
fósforo e nitrogênio, e muitos são deficientes em potássio. Pouco se tem feito no 
sentido de verificar até que ponto tais elementos podem ser aplicados, de modo 
compensador, tendo, porém, ficado definitivamente demonstrado que, o seu em
prêgo, onde haja carência dêles, tende a aumentar a produção de plantas de ele
vado valor forrageiro. Antes de proporcionar os elementos minerais - cálcio, 
fósforos e potássio - não é lícito esperar que a aplicação de nitratos industriais 
produza grandes resultados. Pelo aumento que proporciona na produção de plan
tas forrageiras, cumpre usar o estrume de curral, sempre que se puder dispor dêle. 

Representa um despropósito imaginar que os adubos sejam capazes de pro
duzir uma boa capineira em solos extremamente pobres ou. que jamais tenham 
sido produtivos; é preferível reservar para a produçãu de madeira terras que se 
encontrem nestas condições. É, entretanto, lícito depositar grandes esperanças 
na adubação dos solos de razoável fertilidade natural, máxime se as terras em 
aprêço nunca tiverem sido adubadas ou tratadas devidamente durante vários 
anos. A aplicação isolada de superfosfatos é, por via de regra, a mais econômica, 
visto serem de custo inferior a outros adubos minerais e, propiciando o desenvol
vimento das leguminosas, fornecerem, através delas, o nitrogênio exigido pelas 
gramíneas. 

Quando já existe uma boa coberfora de plantas forrageiras, pode-se afirmar 
que a adubagem indicada na tábua 5 provocará, não apenas maior abundância 
dessas plantas, senão também melhoria na qulidade do conjunto, especialmente 
na das plantas estoloníferas, aumentando, assim, suas possibilidades na compe
tição com as ervas daninhas. 

Havendo deficiência de cálcio, deve-se dosar a acidez, a fim de se conhece
rem as exigências em calcário moído. Se a quantidade indicada fôr, entretanto, 
,excessiva - da ordem, digamos, de 2 ou 3 toneladas - é provável que uma apli

~ cação menos intensiva proporcione proventos maiores em relação à despesa. As 
t aplicações de calcário moído são, muitas vêzes, dispendiosas e, visto o principal 

l 
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objetivo desejado ser o de estimular o crescimento e a abundância das legumi
nosas, pode-se, amiúde, conseguir o mesmo efeito aumentando a quantidade de 
fosfato. Em regiões onde abundam as lespedezas, leguminosas que toleram os 
solos ácidos, estas podem muito bem substituir os trevos e dispensar a calagem. 
Acredita-se que, tanto o calcário quanto o fosfato, proporcionam resultados me
lhores quando intimamente incorporados ao solo, do que quando aplicados su
perficialmente . 

ELEMENTO 

Cálcio .. 
Fósforo .. 
Potássio .. . 

Nitrogênio .. 

Pedra calcária mofda .. 
Superfosfato .. 

Produto 

Cloreto ou sulfato de potásffio 
Nitrato de aoda .. 

ou 
Sulfato de amônia . . 

ou 
Estrume de curral . . 

Quantidade 
por 

hectare 

2)4 toneladas 
De 350 a 550 quilos 
110 qui los 
De 110 a 220 quilos 

De 85 a 165 quilos 

De 11 a 22 toneladas 

Havendo falta de nitrogênio, o estrume de curral, aplicado à razão de 12, 25 
toneladas por hectare, contribuirá com apreciável quantidade do elemento defi
citário, perdurando seu efeito durante vários anos. Visto o efeito da aplicação 
de nitrogênio comercial ser muito efêmero, muitos criadores de gado leiteiro em
pregam-no em doses pequenas aplicadas entre uma e três vêzes em cada estação. 
Outros preferem fazer uma aplicação liberal na primavera e valer-se do forragea
mento suplementar, no meado do verão. Parece ser muito mais prático êste sis
tema . Aplicações freqüentes ou copiosas de nitrogênio determinam geralmente 
gradativo desaparecimento das leguminosas. 

Os adubos minerais, o calcário e o estrume de curral, podem ser aplicados no 
outono, no inverno ou logo à entrada da primavera . Cumpre aplicar o adubo 
químico umas duas semanas antes de se desejar ver incrementado o desenvolvi
mento, visto ser pronto o seu efeito estimulante sôbre o crescimento e rápida a sua 
remoção por lixiviação. Fazendo-se cedo a aplicação torna-se, não raro, possível 
iniciar o apascentamento umas duas semanas antes do que em pastos não adu
bados. As aplicações de nitrogênio raramente atingem os objetivos visados, a 
não ser que o solo tenha umidade suficiente; resulta daí deixarem, muitas vêzes, 
de ser compensadoras as aplicações efetuadas em pleno estio. 

O estrume de curral, quando aplicado aos pastos, deve ser espalhado leve 
e uniformemente sôbre tôda a superficie do terreno, de preferência no outono . 
Constitui boa prática espargir, de mistura com o estrume, certa quantidade de 
adubo fosfatado. 

As árvores para sombra e os abrigos devem ser localizados nas partes mais 
elevadas das pastagens e não à margem dos cursos d'água, como tantas vêzes 
se faz. Se dispuserem de bom capim, os animais não pastarão mais do que um 
têrço do tempo; passam as horas restantes à sombra, deitados, ou em pé, a en
xotar as môscas. Como conseqüência, grande parte do estêrco não é deitado 
sôbre as terras que produziram o capim. Se o estêrco produzido enquanto 06 
animais não estiverem pastando fôr depositado no alto das colinas, pode notar
-se seu efeito benéfico sôbre o capim por uma extensão maior do terreno en
costa abaixo . 

No caso de pastos velhos, dotados de relativamente poucas plantas forragel
ras de qualidade, é, muitas vêzes, preferível arar, adubar e ressemear as terras, 
a tentar restaurá-las recorrendo únicamente à aplicação de adubos. 
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O COMBATE AS ERVAS DANINHAS E AS PLANTAS 
ARBUSTIVAS 

A adubação representa um dos mais eficazes meios de combater as ervas 
daninhas, uma vez que as gramíneas, em presença de condições edáficas favo
ráveis, conseguem, em geral, impor a sua supremacia. Outro método de re
pressão indicado é o corte oportuno das ervas daninhas, geralmente no início 
da floração, antes de se formarem as sementes. A eliminação de algumas ervas 
exige dois cortes por ano. 

Os carneiros e cabras agem com grande eficácia na repressão de muitas 
ervas daninhas importunas, e numerosos fazendeiros descobriram a . vantagem 
que há em manter alguns carneiros nos pastos destinados ao gado bovino, pela 
propensão que têm para consumir as ervas daninhas. 

A melhor maneira de combater os arbustos e os brotos arbóreos é cortá-los 
na ocasião azada. O "período critico" dos arbustos parece ocorrer quando as 
raízes contêm o mínimo de amido, geralmente durante a floração. 

O extermínio de brotos arbóreos e de arbustos nos países de clima quente 
parece ser muito mais difícil do que nos de clima frio. Os únicos processos in
falíveis que, até agora, se têm apresentado consistem em arrancá-los ou matá
-los por meio de agentes químicos. A menos que o custo da mão de obra seja 
muito reduzido, ambos são onerosos. 

O EFEITO DOS MÉTODOS DE APASCENTAMENTO 
ADOTADOS E DE SUA INTENSIDADE 

Cumpre ter presentes as notáveis diferenças entre os vários métodos de 
apascentamento. Naqueles campos em que se soltam para pastar bois de corte 
ou carneiros, grande parte do estêrco é deixado nos pastos, e, se, durante o in
verno se administram a êsses animais rações suplementares, o solo até se enri
quecerá . Não é êste o caso comum nas fazendas de gado leiteiro, onde os ani
mais passam grande parte do tempo em currais ou estábulos. Dai afirmar-se 
freqüentemente serem os pastos espoliados, em proveito da fertilidade das la
vouras. 

As plantas devem ter oportunidade de formar as fôlhas e de desenvolver o 
seu sistema radicular, sob pena de se ver reduzido o seu crescimento daí por 
diante. A tosa pelo gado no fim do outono, impedindo qualquer crescimento 
adicional das plantas, antes que elas entrem em hibernação, também é nociva: 
enquanto a sua resistência fôr baixa, e o meio, desfavorável, a defesa das plan
tas exige que elas tenham alguma reserva alimentícia armazenada nas raízes e 
regular cobertura de folhagem. 

Nas regiões de clima úmido, as florestas constituem geralmente a vegeta
ção climax ', e as árvores sobrepujarão a vegetação herbácea, caso não se faça 
sentir a interferência do homem. Em tais regiões, uma tosa relativamente ren
te contribui para manter o revestimento herbáceo . Não só o apascentamento, 
mas também o pisoteio pelo gado bovino e ovino cooperam para a formação de 
uma boa relva .' Acredita-se que os carneiros concorram especialmente para a 
compactação do solo enquanto o retouçamento efetuado pelas cabras contribui 
para impedir a invasão das pastagens pela vegetação arbustiva e arbórea. O 
apascentamento razoàvelmente intenso favorece, por via de regra, as plantas 
que, exigem luz e as que se desenvolvem melhor em solos compactos. ' 

Nas regiões áridas e semi-áridas, ao contrário, onde a vegetação herbácea 
constitui o climax, podendo até sobrepujar arbustos de grande rusticidade, o 
apascentamento intensivo e continuo é nocivo, ao invés de proveitoso . As plan-

L N. do T. - O vocábulo climax exprime, no caso vertente, o estágio flnal da evoluçio de· 
uma comunidade vegetal - estado de equUíbrio determinado pelo cl!ma da região, do qual cons
titui, aliãs, a mais !lel expressão. 

2 N. do T . - O botânico Llndman, em sua magnífica contribuição para o conhecimento da 
nora regional brasileira, atribuiu ao . pisar e pastar dos animais a formação dos gramados densos 
e tenros encontradlços no Rio Grande do Sul; a presença do gado conduziria à substltulçã.o de· 
Plantas sêcas, rigldas e lenhosas por ervas baixas, macias e suculentas. C .A.M. Lindman, A Ve
getação no Rio Grande do Sul (Brasil Austral), Trad. de Alberto Ll:)!gren, Põrto Alegre: Tipografia 
da ''Livraria Universal" de Echenique Irmãos & Cla. 1906, 360 pé.glnas . 
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·tas possuem um períod·o de crescimento reduzido, em vista da curta duração da 
estação chuvosa e da falta de umidade no solo durante grande parte do ano; 
n.ão podem, pois, perpetuar-se pelas sementes ou pelo armazenamento de reser
vas nutritivas em seus órgãos subterrãneos se, cada ano, forem tosadas durante 
todo o seu período vegetativo. 

o gado bovino sozinho pasta mais uniformemente e conserva as pastagens 
em melhores condições. do que o, gado eqüino ou o gado ovino, desacompanhado; 
entretanto, o apascentamento misto, não raro, proporciona utilização mais uni
forme da forragem. Seja qual fôr o gado, a inclusão, no mesmo cercado, de pas
tagens boas e más redunda geralmente em aproveitamento deficiente: o gado 
pascerá excessivamente o pasto bom e insuficientemente o mau . Melhorar, por
tanto, uma parte sômente do pascigo, negligenciando o restante, provocará, por 
fim, redução, em vez de aumento, na capacidade de suporte. 

Gravura 146. - Boa pastagem mista de gramas e leguminosas. Êste pasto diminui ou elimina a 
~ecessida~e de forragens suplementares. -

A lotação insuficiente da pastagem pode ter conseqüências nocivas, caso o 
gado seja alimentado com grande proporção de rações suplementares, não ten
do .que depender do pasto para o seu sustento. Não será de estranhar que os 
animais pastem muito seletivamente, desprezando as plantas já maduras e per- · 
mitindo se desenvolvam vegetais de menor valor, a ponto de sufocarem as plan
tas de melhor sabor, mais intensamente tosadas. É aconselhável, em tais casos, 
pôr a pastar em seguida gado mais novo e as reses de cria que não estejam re
êebendo ração suplementar, a fim de consumirem aquilo que tiver sido refugado. 

Se o apascentamento fôr limitado a um único tipo .de animal, haverá gran
de ·probabilidade de se prejudicar a qualidade do pasto, em virtude da seletivi
dade do apascentamento. Assim, por exemplo, é provável que os cavalos pas-., 
tem certos trechos com muita intensidade, enquanto se abstenham inteira~ . 
mente de outros. Podem ser usados, entretanto, para desbastar um pasto que • 
tenha sido mais ou menos invadido por ervas grosseiras; a macega que êles. 
refugarem poderá ser eliminada pela ceifa, no fim do verão. Os carneiros) 
também tendem a escolher o capim mais viçoso e os rebentos mais tenros dasl 
ervas daninhas e das plantas arbustivas. Uma das regras a seguir na manu~J 
tenção de um relvado uniforme é fazê-lo pastar até rente ao solo, pelo menOlj 
uma vez por ano . • 
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O EFEITO DA QUEIMA DOS PASTOS · 

A não ser a afirmação de que a queimada indiscriminada, não regulada, 
é geralmente nociva, torna-se Impossível fazer qualquer asserção de caráter 
geral a respeito da conveniência de queimar os pastos ou largas. Depende 
muito do tipo da vegetação, da época do ano e das condições edáficas e cli
máticas por ocasião da queima. Toca-se fogo aos pastos e às sôltas, por di
versos motivos, como, por exemplo, para destruir os capins mortos ou velhos, 
não consumidos na estação anterior e cuja permanência dificulte o apascen
tamento da vegetação nova; para combater as ervas daninhas é os arbustos, 
que, de outra forma, poderiam suplantar as boas forrageiras; e para queimar 
as aciculàs dos pinheiros e outros detritos florestais, que tendem a abafar as 
plantas forraginosas no local das derrubadas . Quando se lança mão do fogo, 
há necessidade de multa cautela, para impedir que êle se alastre nos campos, 
florestas ou fazendas vizinhas. 

DRENAGEM 

A menos que as pastagens sejam excepcionalmente produtivas, não se jus
tifica, por via de regra, a despesa de instalar drenos de manilhas em tratos re
lativamente extensos. Muitas vêzes, porém, a infiltração, procedente das ter
ras mais elevadas, faz com que pequenos trechos de encosta, acima de cursos 
d'água ou de valas, sejam improdutivos, predominando nessas áreas os Juncos, 
caniços e outras plantas impróprias para a pastagem. Nestes casos, o aumen
to de produtividade justifica, possivelmente, a instalação de pequenas exten
sões de manilhas, colocadas a. montante dos trechos encharcados e a desaguar 
na vala a jusante . É , muitas vêzes, possível construir valas a céu aberto que 
interceptem a água subterrânea a escoar morro abaixo; são, entretanto, pou
co recomendáveis, em virtude do perigo que constituem para os animais que. 
pastam e da possibilidade de degenerarem em voçorocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE AS FORRAGENS PASTADAS E AS 
CEIFADAS, DO PONTO DE VISTA ECONôMICO 

São reduzidas as exigências de mão de obra, uma vez convenientemente 
. formados os pastos permanentes. O consêrto e substituição de cêrcas, e.m gran
de número de casos, que podem ser considerados típicos, exigiriam anualmente, 
por. hectare, a atividade de um homem durante duas e meia a sete e meia ho
ras e a · de um cavalo durante duas e meia horas. Outras exigências de mão
-de-obra são as de serviços eventúais, como a adubação e a limpa de ervas 
daninhas e arbustos. Seria, entretanto, bem compensador o emprêgo mais li
beral da mão-de-obra em muitos pastos, Outros encargos são os juros e os im
postos, os quais não excedem os de outras partes semelhantes da propriedade. 
Embora a produção de pastagens anuais, ou outras· quaisquer temporárias, 
possa custar tanto quanto a de cereais, o próprio gado se incumbe, no primei
ro caso, de sua colheita, sendo práticamente nula a despesa com mão-de-obra 
nesta operação. 

Os estudos referentes à influência que a inclusão do capim na ração ali
mentar éxerce sôbre a qualidade da carne sugerem com insistência a possibi
lidade de baratear a produção, mediante um emprêgo mais liberal das pasta
gens na engorda do gado. Verifica-se que a carne dos cordeiros criados em 
bons pastos é tão J;>oa, do ponto de vista, quer de gordura, quer de paladar, 
quanto a daqueles, aos quais se tenham ministrado rações suplementares de 

• cereais na pastagem. 
As forrageiras que crescem em solo fértil, quando pastadas ainda verdes, -

proporcionam, sob forma saborosa, a maioria das substâncias exigidas para 
uma perfeita nutrição . São ricas em proteínas, sais minerais e vitaminas, pres
tando-se, pois, a conservar a saúde e a produtividade do gado . A pastagem 
permite aos animais reconstituirem as reservas de sais minerais e de vitami
nas porventura consumidas durante o inverno e ainda acumularem uma reser
va, para uso durante os períodos de nutrição insuficiente . Uma boa pastagem 
Parece constituir uma ração perfeita para todos os he~):>ívoros, com exceção 
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daqueles que executam trabalhos pesados, que produzem grande quantidade 
de leite ou a que se queira cevar rápidamente. Por outro lado, a alimentação 
prolongada dos herbívoros com forrageiras já velhas, celulósicas, mal prepara
das é prejudicial, tanto para a produção como para a reprodução. Entre ou
tros motivos, porque tais rações são deficientes em caroteno, da qual o orga
nismo animal elabora a vitamina A. 

Embora a manutenção do gado em currais ou estábulos permita evitar, 
em grande parte, certos parasitos e moléstias, os animais geralmente vivem 
melhor nos pas.tos. Um pascigo limpo não só proporciona condições naturais, 
mas reduz a mão-de-obra exigida para tratar do gado e atenua o perigo de 
deficiências de sais minerais e vitaminas. 

As vantagens apresentadas pelas pastagens sôbre os currais ou estábulos 
são muito maiores no caso de reprodutores, do que no de animais destinados à 
engorda, uma vez que aquêles necessitam de bastante exercício, e êstes não 
devem ser obrigados a esfôrço algum além do necessário à apreen são e inges
tão das rações com que estão sendo cevados. No caso de animais de serviço, os 
pastos oferecem a oportunidade de exercício leve, o qual impede que os ani
mais se tornem flácidos, enquanto não trabalham. 

As pastagens formadas da associação de gramíneas e leguminosas ainda 
novas e tenras possuem propriedades alimentícias semelhantes às de concen
trados com elevado teor de proteínas, como, por exemplo, os subprodutos das 
fábricas de óleos. São ricas em proteínas, sais minerais e vitaminas . Uns 40 
quilogramas de fôlhas de capim novo, com 10 quilogramas de substância sêca, 
fornecerão, quando pastados, uma quantidade de hidratos de carbono sufi
ciente para produzir cêrca de 22 litros de leite e uma quantidade de proteínas su
ficientes para produzir cêrca de 32 quilogramas, afora os hidratos de carbono e 
as proteínas necessários ao sustento do animal. Quando se houver de suple
mentar o capim novo, deve-se, portanto, fazê-lo com uma ração rica em lú
dratos de carbono, como, por exemplo, a que proporcionam os cereais. 

Em virtude de a forrageira pastada ainda nova, antes do período da· ma
turação, ser mais rica em proteínas e mais fàcilmente digerível do que o me
lhor feno sazonado, tem havido grande interêsse em encontrar · meios de pre
servá-la para uso durante o inverno e outros períodos de escassez. De acôrdo 
com um método inglês, ainda pouco difundido nos Estados Unidos, seca-se o 
capim sob a ação do calor, armazenando-o, em seguida, à maneira do feno ou 
prensando-o em pequenos fardos, que facilitam a manipulação e o embarque . 
Tanto em um caso, como noutro, o capim mantém geralmente sua côr verde 
e seu odor agradável. Incluído na ração do gado bovino e do ovino, tem-se fir
mado como substituto eficaz dos subprodutos das fábricas de óleos. 

Os capins novos verdes constituem uma fonte de sais minerais muito supe
rior à representada pelo feno ou pelas plantas que já atingiram a maturação 
proveniente das mesmas terras . O capim novo é, por via de regra, umas duas 
Têzes .mais rico em fosfatos do que o capim já maduro, recém-preparado, e 
pode ser entre quatro a cinco vêzes mais rico que o capim maturado, que tiver 
sido exposto ao t empo durante alguns meses. O teor de sais minerais contido 
na substância sêca de capim novo é quase quatro vêzes maior que o dos grãos 
de cereais e é tão elevado como o do feno de mediana qualidade da& legumi
nosas. As forrageiras que vegetam em t erras férteis contêm maior quantidade 
de sais minerais essenciais do que as provenientes de terras pobres. 

A proteína das pastagens não é apenas abundante, mas também de exce
lente qualidade, sobretudo a das fôlhas, razão do seu grande valor no supri
mento desta substância, de que há deficiência nos cereais. Há necessidade de 
um suprimento adequado de vitaminas para garantir o crescimento e a repro
dução convenientes do gado e para mantê-los vigorosos e resistentes às molés
tias. Quando os animais pastam forrageiras verdes, novas, são melhor provi
dos de vitaminas, do que seria possível fazê-lo por outro método qualquer. É 
alimentação especialmente rica em caroteno, convertido pelo organismo em 
Titamina A, e outras vitaminas menos conhecidas, de grande importância na 
economia dos animais (a vitamina A favorece o seu crescimento e aumenta
-lhes a defesa do organismo) . 
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Gravura 147. - Boas pastagens em uma encosta pedregosa. Esla pa~tagem é tão íngreme que o 
pisoteio do gado, de um lado para outro, formou, com o correr dos anos, patamares paralelos. 
O gado bovino e o ovino, Juntos, aproveitam melhor terras como estas do que qualquer um dêsses 

tipos de per si. 

A palatabilidade das pastagens depende da natureza das plantas, de sua 
tenrura, grau de maturação, da densidde do revestimento e, ainda, das condi
ções climáticas e edáficas. Os diferentes tipos de gado também têm, como 
vimos, suas preferências e aversões. Além disso, o gado sabe escolher as plan
tas que contêm uma proporção relativamente elevada de sais minerais. Salvo 
algumas exceções, os animais preferem as leguminosas às gramíneas. A pala
tabilidade da maioria das gramíneas é muito prejudicada pela formação das 
inflorescências, pelo que cumpre proceder à ceifa ou ao apascentamento rente 
ao. solo, na época em que estas se constituem, a fim de manter o paladar da 
forragem. 

PRÁTICAS DE APASCENTA..\'IENTO 

É comum aproveitarem-se quaisquer pastagens existentes ou as que mais 
prontamente possam ser formadas para atender à espécie de gado que se pre
tende criar: a pastagem serve, em geral, como complemento de outras rações. 
Onde o pasto representar a principal fonte alimentícia para o gado, como, por 
exemplo, no sul dos :i;;stados Unidos, nas pradarias do oeste norte-americano,• 
ou onde quer que a maior parte da propriedade seja constituída por pastagens, 
o problema mais importante é a escolha da espécie ou espécies de gado mais 
adequado às pastagens. A forragem existente propiciará, em geral, proventos 
maiores e conservará máxima a produtividade dos pascigos, se durante. a es-

a N. do T. - No reglme de criação extensiva que prevalece no Brasil, é ra.ro o uso de 
rações suplementares à. pastagem. Adotam-nas na criação de gado leiteiro em tôrno das grandes 
capitais. De forma sazonárla e multo prlmltlva,também no Nordeste, durante a estação eêca, 
quando se efetuam as "retiradas" do gado para as mangas, onde mau grado a abundância de 
forragens nativas que se prestariam à !enaçã.o, êle se mantém essencialmente à custa de algum.as 
ramas que lhe são atlradas; usa-se , além disso, o farelo de algodão e os cactos. 
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tação se permitir o apascentamento de duas ou mais espécies de gado, simul
tâneamente ou em rotação. (Veja-se a gravura 147.l Onde se dispuser de vá
rias qualidades de pastagem, ocupando cada qual tratos extensos ...:... como é 
freqüente no oeste ; no sul e, em terras derrubadas, no leste dos Esta dos Uni
dos - ou onde o número de cabeças fôr tão pequeno que não compense usar 
pastos separados, podem apascentar-se tôdas as espécies de gado na mesma 
área. 

Estando o gado sujeito a sofrer com o calor do estio, torna-se necessário 
proporcionar-lhe qualquer forma de sombra. Se não houver árvores ou ar
bustos em quantidade suficiente, deve-se construir galpões ou outra forma de 
abrigo . Se forem destinados para uso exclusivamente durante o verão, dei
xar-se-ão abertos todos os lados. A coberta pode ser feita com varas, rama
gens e sapé. Será necessário prever cêrca de um e meio metros quadrados de 
área coberta, por cabeça de gado bovino adulto. O frio, a chuva e o granizo 
fazem necessária uma proteção mais ampla, como a que podem proporcionar 
galpões abertos apenas do lado sul.• Onde a pluviosidade fôr escassa, porém 
freqüentes os ventos frios, haverá necessidade de qualquer anteparo que sirva 
de quebra-vento, como, por exemplo, uma cêrca bem tapada ou um renque de 
árvores. 

A ROTAÇAO DO APASCENTAMENTO 

A rotação do apascentamento consiste em ut!lizar, numa seqüência regu
lar, dois. ou mais pastos, com períodos definidos de descanso. Tratando-se ape
nas de dois pastos, êste tipo de apascentamento é, às vêzes, denominado "apas
centamento alternado" . Nem todos os resultados das várias experiências efe
tuadas em campos nativos puderam permitir conclusões definitivas; em al
guns casos, entretanto, a execução do plano .de rotação aumentou . de 8 a 12 
por cento a capacidade de suporte. Os dados colhidos indicam não se ju~tifi
carem, por via de regra, grandes despesas com a divisão de pastos já forma
dos, máxime quando fôr necessário prover de sombra e água cada fração. 

Embora, como já ficou dito, as pastagens· contribuam para a saúde e para 
o vigor do gado, cumpre tomar precauções contra determinadas moléstias e 
parasitas. A tuberculose, por exemplo, embora muito mais rara entre os ani
mais criados à sôlta do que entre os confinados grande parte do tempo em es
tábulos, pode ser propagada, através de poças ou barreiros e açudes contami
nados. É óbvio que a poluição dos reservatórios de água pelos excrementos de 
gado tuberculoso pode ser suficiente para contagiar outros animais que nêles 
se dessedentarem. 

É elevada a proporção de água contida no capim novo, ao iniciar-se o 
período v~getativo. O t eor de substância sêca orça em 20 por cento e é consti
tuída por uma proporção relativamente elevada de proteínas e cinzas e uma 
pequena porcentagem de celulose. É, muitas vêzes, aconselhável ministrar aos 
bois e carneiros uma ração suplementar nesta ocasião, a fim de neutrali3a.r, 
até certo ponto, o efeito laxante do capim suculento. O melhor suplemento, 
em tais casos, é uma forragem não laxativa, como feno ou palha de capim ti
móteo, que dá à ração o lastro necessário para retardar a passagem dos ali
mentos pelo aparelho digestivo, concedendo, assim, tempo para a absorção dos 
principias nutritivos. Quando se submete o gado a êsse regime, a transição 
deve ser progressiva, começando com uma ou duas horas de apascentamento 
por dia, consoante, sobretudo, a ração suplementar ministrada. 

Durante os periodos de sêca, quando o capim se apresenta crestado ou no 
inverno, quando as forrageiras tiverem alcançado a maturação e se apresen
tarem empobrecidas, recomenda"se administrar um suplemento qualquer de 
efeito laxativo, como, por exemplo, farelo de linhaça ou de soja ou feno de 
alfafa verde e folhuda. Há necessidade de uma ração laxante porque a forra
gem, nas condições referidas, se compõe quase que exclusivamente de celulo
se, sendo reduzido o teor de proteína e cinzas .. 

Em virtude da menor quantidade de estrume que recebe, um. pasto em que 
o gado só é mantido enquanto retouça, esgota-se mais rápidamente do que 

t N. do T , - O lado deixado aberto no hemisfério sul será., de modo geral o norte. 
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uma pastagem onde o gado permanece as 24 horas do dia . Em muitas proprie
dades onde as terras mais acidentadas ou encharcadas, utilizadas para a pasta
gem, se acham a distância considerável da sede e onde a maior parte do gado 
se destina a produção de leite, êsses pastos têm atingido um grau muito baixo 
de fertilidade . Isto é, em parte, devido ao mau hábito de soltar as vacas no 
campo depois da ordenha da manhã, indo buscá-las para a ordenhação da 
tarde, mantendo-as junto ou perto da sede durante a noite, e, finalmente, 
aplicando o estrume recolhido a outras partes da fazenda, em vez de o fazer às 
pastagens. 

O apascentamento do gado exclusivamente de corte é um dos métodos mais 
compensadores de levar ao mercado uma safra agrícola. O gado sôlto no pasto 
ou nas largas, exige muito pouca atenção. Havendo alimentação adequada, na 
forma de capim, a mão-de-obra exigida para cuidar do rebanho, será empre
gada sobretudo em distribu_ir o sal, providenciar para que não falte água e 
"trabalhar" o gado durante certas épocas do ano, isto é, executar serviços · 
como marcação, descornamento, castração e vacinação. · 

CAPíTULO XI 

A PROTEÇAO DA FAUNA SILVESTRE, COMO CONSEQü€NCIA 
DO COMBATE A EROSAO 

A erosão tem marcado com suas chagas a maioria das fazendas no mundo 
inteiro. Pobres demais para sustentar culturas, os trechos assolados vêem-se, 
em geral, abandonados . A menos que sejam tratados de maneira t al, que se 
impeça que a erosão prossiga em sua faina destruidora do solo, êstes tratos 
tomam-se cada vez maiores, roubando ao fazendeiro uma extensão crescente 
de terras. É possível, felizmente, combinar com eficácia a conservação do so
lo com a defesa da fauna silvestre; tratos que, de outra forma, seriam intei
ramente improdutivos, podem ser levados a produzir tanto animais de caça 
de pena e de pêlo para consumo, como também de pêlo para peleteria e outros 
tipos úteis da fauna silvestre . 

Abundância de aves canoras, de caça, de animais de peles finas, e outros 
tipos de animais silvestres, aumentam o valor das fazendas e tornam aprazí
vel a vida nas propriedades rurais. €sses animais silvestres concorrem para 
proteger as culturas contra os insetos e aformoseiam a propriedade ; permitem 
ao fazendeiro, sua família e seus amigos a distração das caçadas, introduzem 
agradável variedade no cardápio da fazenda e, em alguns casos, constituem fon
te de renda efetiva . Quaisquer danos eventualmente acarretados à lavoura 
pelo número crescido de animais silvestres, são, por via de regra, amplamente 
compensados pelo valor dêstes como produto ou pela destruição que promovem 
dos insetos . 

Cada ponto escalvado, em vias de erosão, cada nesga de terra desocupada, 
cada borda de talhão, cada coletor de terraços e cada voçoroca representam, 
potencialmente, um refúgio para os animais silvestres. Sanando as t aladuras 
com gramíneas, leguminosas e arbustos, podem os· fazendeiros transformar em 
produtivos habitats de animais silvestres êsses onerosos locais maninhos. Ob
tém-se, assim, uma safra de animais selvagens, com insignificante redução na 
área dos campos cultivados, ao mesmo t empo que se reprime a erosão nos tra
tos inaproveitados . 

Tão íntima é a relação entre a conservação do solo e a defesa da fauna 
silvestre, que o planejamento bem feito permite lograr os beneficias de uma 
e outra, através de uma única operação . 

Anteriormente à ocupação humana, a natureza sofreava a erosão nas en
costas por meio da vegetação. O homem não descobriu processo algum mais 
eficaz para evitar o desperdício do solo . Embora construa terraços e lance mão 
de outros dispositivos artificiais que visam a reduzir as perdas de solo nas la
vouras, só o emprêgo de uma cobertura vegetal é inteiramente bem sucedido . 

Plantas de tôda a sorte concorrem, como vlmos, para dominar a erosão, 
"sendo, entretanto, umas mais indk.acJ.<u; d9 que outras . Os vegetais de cresci-



BOLETIM GEOGRAFICO 

mento fechado, como as lespedezas, são os melhores. A codorna, por exemplo, 
alimenta-se das sementes dessas leguminosas, e se oculta no manto unido que 
elas formam. Outras muitas plantas, preconizadas. para o combate à erosão, 
são Igualmente úteis como alimento e abrigo de aves. 

A proteção da fauna silvestre pode, pois, ser atingida, mediante uma es
colha conveniente da vegetação para o combate à erosão e um planejamento 
agrícola simples, que Iocaliza a alimentação e o abrigo nos pontos onde pos
sam trazer os maiores benefícios. 

Os fazendeiros já se convenceram de que o aumento de caça depende da 
melhoria do meio ambiente . Uma tal melhoria exige que manchas de vegeta
ção para alimentação e abrigo sejam bem distribuídas por tôda a propriedade 
e que se proporcione à fauna silvestre a variedade de plantas necessárias para 
suprir, durante todo o ano, suas necessidades. Todo agricultor pode adotar es
tas normas para suas terras, Independentemente do tamanho da propriedade . 
A melhor forma de exemplificar a aplicação delas, será analisar o caso de uma 
propriedade real. A planta do sítio escolhido que a gravura 148 representa, 
mostra a localização de campos de lavoura, bosques, trechos afetados pela ero
são, coletores de terraços, bordas ou ,beiradas dos talhões e outros tratos, que, 
mediante uma terapêutica apropriada, se prestam ao papel de habitat da fau
na silvestre. O aumento da população de codornas, coelhos e outros animais 
do mato comprova o mérito das práticas adotadas . 

O exemplo em aprêço, fornece, de passagem, algumas sugestões acêrca da 
escolha e plantio de arbustos e outros vegetais produtores de frutos e semen
tes, que sejam, ·a um tempo, eficazes no combate à erosão e particularmente 
benéficos à fauna silvestre. 

EXPLICAÇAO SUMÁRIA DO PLANTIO EFETUADO EM UMA PROPRIEDADE 
TOMADA PARA EXEMPLO E O RESULTANTE DESENVOLVIMENTO DE 

ANIMAIS SILVESTRES (GRAVURA 148) 

G, Voçorocas e estradas em abandono, semeadas com diversas 
misturas de lespedezas . Barragens arbustivas de retenção, constituídas 
por amoreiras, alfeneiros e ameixeiras, no fundo das voçorocas. Seme
lhante plantio domina a erosão, retarda o deflúvio e proporciona ali
mento à fauna silvestre . 

T, Barragens arbustivas de retenção, constituídas por espécie ve
getais que produzem alimentos, dispostas para sofrear o fluxo da água 
nos escoadouros de terraços . Representam um subsídio para o susten
to da fauna silvestre . 

Z , Beiradas de talhões, atacadas pela erosão, que foram semea
das com lespedeza, de mistura com outras plantas, a fim de impedir 
aquela investida e de fornecer comida às aves. 

P, Manchas de vegetação alimentícia, formadas por misturas es
peciais, que incluem lespedezas, semeadas em trechos atacados pela 
erosão, a fim de proteger o solo e beneficiar a fauna silvestre . 

F, Trato florestal ao norte do talhão 3, onde recentemente se 
plantaram árvores, de mistura com vegetais destinados precipuamen
te a alimentar os animais silvestres. Tais plantios protegem as encos
tas mais íngremes, beneficiam a fauna e produzem madeira . 

Os bandos de codornas apresentaram, um ano após o plantio, um 
aumento de 28 residentes permanentes e 30 residentes transitórios. Três 
bandos vieram de vez e dois outros, chegando ao sítio, nêle ficaram en
quanto o solo permaneceu coberto dé neve. o acréscimo nos bandos foi 
de 5 aves. Cada bando utilizou os diversos tratos plantados mais próxi
mo de seus respectivos pousos. Poderia ter-se estabelecido mais um 
bando no bordo ocidental do talhão 7 e outro ainda no talhão 8, caso 
houvesse uma cêrca viva nos limites dêste. 

Não se pratica queimada alguma no sítio em aprêço, sendo interdi
tadas ao gado tôdas as áreas agricultadas e tratos de mata (exceto um 
único pasto arbóreo ) . 



TRANSCRIQOEB 

A fauna silvestre tira vantagem de dois processos de combater a erosão: in
diretamente, das práticas agrícolas conservadoras do solo, adotadas nas lavou
ras; e, diretamente, da destinação de áreas erodidas a seu uso e o conseqüente 
tratamento das mesmas. Virtualmente tôdas as fazendas oferecem uma opor
tunidade de aplicar êsses dois tipos de práticas conservadoristas; ambas fazem 
parte do programa adotado para a propriedade citada como exemplo e· carto
grafada na gravura 148 . 

O terraceamento e a cultura em faixas das terras de lavoura concorrem 
para distribuir melhor o alimento e o abrigo e para aumentar a proporção de 
terras apropriadas à fauna silvestre, conforme mostra o tratamento dispensaçlo 
ao talhão 11 do sitio considerado. Esta lavoura de 10 hectares foi terraceada, 
praticando-se agora uma cultura em faixas com rotação trienal. Um têrço do 
talhão é anualmente arado e plantado com uma cultura capinada, outro têrço 
sustenta cereais não capinados, e o restante, feno. Cêrca de 2/3 desta área pro
porciona, portanto, todos os anos alimento para uma variedade de aves e outros 
animais. Antes de se terem iniciado essas práticas conservadoras do solo, todo 
o talhão era arado e plantado com uma cultura única. Destruía-se, assim, pe
riódicamente a sua utilidade para a fauna silvestre. 

O hábito de não efetuar a colheita em uma qÚe outra ·nesga ou faixa de 
lespedeza ou outra leguminosa, e de deixar milho não colhido perto das bordas 
das lavouras contíguas aos bosques, aumenta o valor das glebas em relação à 
fauna silvestre. Um trato de poucos metros quadrados de culturas não colhidas 
bastará para assegurar um subsidio apreciável para a alimentação das aves e 
outros animais. O bando de codornas domiciliado perto do talhão 12 da pro
priedade vertente, por exemplo, obtém, durante o outono e o verão, importante 
parcela de seu sustento nas pequenas manchas de lespedeza, deixadas ao longo 
das beiradas do referido talhão. 

Deve-se ter em mente que as codornas, como muitas outras espécies, são 
pouco gregárias, devendo, pois, ser bem disseminadas as acomodações a elas 
destinadas. Um ou, talvez, dois bandos de codornas podem usar um só trato 
pequeno, porém não se pode esperar que as aves percorram mais do que 200 
metros ou atravessem trechos desabrigados em busca de seu sustento diário. Se 
isto lhes fôsse exigido, comprometer-se-ia a sua sobrevivência e o crescimento 
do bando . Além do que, a comida deixada para as codornas é partilhada por 
muitas outras aves, como também por ratos, ratazanas e outros pequenos ani
mais. O môfo e a decomposição também cobram o seu tributo. Se as aves de 
caça de valor alimentício fôssem obrigadas a haver todo o seu sustento de um 
só ou de um número limitado de pequenos tratos, seus inimigos naturais pode
riam vigiar tais pontos e, mais facilmente, investir contra elas. Importa, pois, 
manter avultado número dessas manchas alimentares, bem disseminadas pela 
propriedade e situadas nas proximidades da vegetação que acoita as aves, para 
que estas possam alimentar-se em segurança. A cultura em faixas, a rotação 
de culturas, a abstenção da colheita em certas faixas e pequenas nesgas de 
culturas alimentares (tais como lespedeza, feijão-de-corda, outras leguminosas 
e milho) e a diversificação da agricultura, como conseqüência das práticas de 
conservação do solo - tudo contribui para êsse fim. A existência de abrigos, 
formados por moitas residuais ou manchas adrede estabelecidas, em meio aos 
campos cultivados, também concorre para a desejada combinação de alimento 
e proteção . Observe-se a maneira de atingir a diversificação utilizada na pro
priedade representada na gravura 148. 

Para que nas fazendas haja a maior abundãncia possível de fauna silvestre, 
cumpre evitar o fogo. A queima do refugo das colheitas e da vegetação que me
dra ao longo dos tapumes e nos bosques que margeiam os talhões destrói as 
condições mais favoráveis à fauna silvestre . 

A simples adoção de métodos de conservação do solo nos campos de cultura 
não produzirá alimento e abrigo suficientes para a fauna silvestre. Almejando
-se uma reprodução permanente de espécies de caça, cumpre provê-la de ali
mento e abrigo ano após ano. ll:ste desiderato só pode ser atingido reservando
-se uma parte das terras exclusivamente para a fauna silvestre. 

A extensão de terras exigidas para êsse fim varia de acôrdo com as condi
~s locais. Pelo que se sabe até agora, parece bastarem, muitas vêzes, apenas 
uns 3 por cento da área total de terras - criteriosamente disseminados pela 
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Gravura 148. - Planta de uma. propriedade de 64 hectares, na qual se mostra como utilizar, .. 
proveito da fauna silvestre, as medidas destinadas a combater a erosão. 



propriedade, bem entendido - para a defesa da fauna silvestre em regiões agrí
colas. Em muitas regiões intensamente taladas pela erosão, as voçorocas e ou
tros trechos maninhos, as encostas demasiadamente enfestas para o cultivo; as 
beiradas fortemente erodidas dos campos de cultura, as pequenas nesgas irregu
lares e outros tratos semelhantes, de escasso ou nulo valor para a lavoura, já 
perfazem, por si sós, tal porcentagem das terras. Pôsto que esta proporção seja 
eventualmente incapaz de sustentar a reprodução máxima de caça, por via de 
regra, fará aumentar substancialmente a fauna silvestre da propriedade. 

Grande parte dos tratos que, nas fazendas, se pode destinar à fauna silves
tre é constituída por voçorocas e trechos escalvados. ll:stes últimos variam em 
extensão, qesde alguns metros quadrados, até vários hectares e representam, 
freqüentemente, lavouras abandonadas ou frações destas . Existem métodos sim
ples para melhorar semelhantes tratos. É, muitas vêzes, possível desviar destas 
glebas erodidas o deflúvio proveniente das ·tertas adjacentes, mediarite o terra
ceamento destas ou a construção de valas de desvio; e a semeadura, o plantio 
de arbustos e o estabelecimento de uma manta dominam eficazmente a erosão . 
As barragens arbustivas de retenção, intervaladas no fundo das voçorocas, re
duzem a velocidade do escoamento superficial o necessário para que as plantas 
semeadas se possam estabelecer . 

J!:ste tratamento foi empregado com êxito na área que se estende desde a 
baixada do talhão 2 até o limite do talhão 3 da propriedade tomada como exem
plo. (Veja-se a gravura 148.) No caso em aprêço, verificou-se a inexeqüibill
dade de desviar o deflúvio de montante, em vista de não existir local apropria
do onde as águas pudessem ser despejadas. Barragens arbustivas de retenção 
constituídas por amoreira comum, .lespedeza bicolor, alfena, ameixeira brava 
e amoreira negra do Himalaia, foram estabelecidas de espaço em espaço, no 
leito das voçorocas. Existem, na vizinhança, imediata destas, arbustos e trepa
deiras, como cerejeira brava, sabugueiro, framboeseira, videira silvestre, etc. O 
plantio no interior da voçoroca suplementa a vegetação espontânea circunja
cente, assegurando, assim, à fauna silvestre um suprimento contínuo de comi
da - no inverno, quando escasseiam outros alimentos, e no verão, quando as 
frutas devem fazer parte de uma dieta variada . 

Gravura 149. - Estrada antiga, destruída pela erosão. , 
O plantio fêz cessar práticamente a erosão nas voçorocas, já na temporada 

seguinte, atraindo também a fauna silvestre. Um bando de nove codornas esta
beleceu 0 seu pouso, no outono, .na extremidade setentrional dos barrancos en
tre os talhões 2 e 3, aí permanecendo, sem baixas, durante todo o inverno. Um 
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segundo bando de 15 aves, procedente de uma fazenda vizinha, buscou esta 
voçoroca e a do lado oriental do talhão 2, durante as fortes nevadas caldas na
quele primeiro Inverno. Muitos coelhos do mato também encontraram aqui 
abrigo e alimento. 

Gravura 150. - A cobertura espêssa de capim sudão e de lespedeza perene dominou completamea
te a erosão nesta estrada abandonada, após um só período vegetativo. O capim sudão retém • 

solo e age como cultura protetora da lespedeza. 

Existem, por tôda parte, multas estradas antigas, abandonadas em virtude 
da erosão excessiva . (Veja-se a gravura 149.J A elas, com grande benefício para 
a fauna silvestre; se poderiam tornar extensivas as medidas Indicadas para as 
demais voçorocas. (Veja-se a gravura 150.l A voçoroca ao longo do llmlte meri
dional do talhão 14 constitui um exemplo de estrada fortemente talada pela · 
erosão, agora protegida por uma vegetação conservadora do solo. 

\ 

~ O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia i 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrãtico, destinan. . 
do~se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais . Envie M 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território braslleiro. 



Contribuição 
à Ciência Geográfica 

Alguns Aspectos do Território 
F ~deral do Amapá 

O território federal do Amapâ localizado no extremo norte do Brasil, teve 
sua criação no ano de 1943, por efeito de um decreto-lei datado de 13 de setem
bro, sendo sua ârea desmembrada do estado do Parâ '. 

A sua configuração, tal como a conhecemos hoje, resultou, como jâ disse
mos, do desmembramento das terras do estado do Parâ . A zona situada ao norte 
do rio Araguari constituía a faixa contestada pelos franceses. Graças, porém, 
ao trabalho ârduo de defesa do barão do Rio Branco resultou a vitória diplomá
tica de 1 de dezembro de 1900, quando o presidente da Suíça Dr . Walter Hauser, 
ârbítro da questão do Amapâ deu ganho de causa ao Brasil, terminando assim 
o problema da ârea contestada •. 

O território do Amapâ tem a forma aproximada de um grande losango, cujos 
vértices este-oeste se encontram na serra do Tumucumaque e no baixo Araguarl, 
cêrca de 543 quilômetros, e o norte-sul, da região do cabo Orange à do rio Jarl, 
cêrca de 616 quilômetros •. Apenas ao norte (para noroeste) confronta com ter
ras estrangeiras - Guianas Francesa e Holandesa por cêrca de 597 quilômetros, 
sendo 575 quilômetros com a primeira e 22 quilômetros com a segunda . O seu 
limite a leste é o oceano Atlântico e ao sul e a oeste, o estado do Parâ (serve de 
limite o talvegue do rio Jari e o canal do Norte do rio Amazonas)'. 

1 A retlficaçãO dos limites e a divtsão admlnlstrattva do território toram rea lizadas pelo decre· 
to-lei n.0 6660, de 31 de m ato de 1944. 

:.: Vlrg1llo Corrê& Filho "A geografia como fator das vitórias diplomé.t lcas do barão do Rio 
Branco" ln Revúta Brasileira de Geografia, ano VII, n.0 2 - abrll-Junho de 1945, pp. 261-302., 

:i Anu4rio Estatfsttco do Brasil, I .B.O .E .. , ano XI, 1950, p . 4 

• No quadro abaixo damos de modo resumido a extensão da linha divisória e a.a COD• 
trontações e limites: 

MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO 

Oiapoque . . 

mapá .. 

Maca pá 

Mll&llgio . . 

Terrlt6rlo federal do Amapi .. . 

EXTENSÃO DA LINHA DIVISÓRIA 

Guiana 1 Guiana 1 Oceano 
Holandesa Ffancesa Atl ~ntico 

Estado 1 
do Pari Total 

Qull õmetru 

100 70 170 

370 370 

90 150 240 

22 175 915 1 112 

·--- ·- - -- ·----

22 m 530 1 065 2 192 

21 ,6 

18,9 

10,9 

60,7 

- --
100,0 

FONTE: R~lat6ric> apresentado pelG SMviço de Geografia e Est.at\sfü:a do territóriG fe:ieral do Amapá à XI Á8'emltléia Geral do 
Conselho Nacional de Geogra(ia -(Agô&to 1951). t ste& dadoe não couferem com oa do An"4rio Edalltt:ca do Brcuil. l.B.O.E. - ano í XI, 1950 (p. 3J. 

B .G . -3 
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A superfície do território é de 137 419 quilômetros quadrados, estendendo-se 
desde 4º20'45" de lat. norte até 1º 13'30" de lat. sul (Fig. ll. Entre os territórios 
federais do Brasil, o Amapá é o de menor área. Ultrapassa no entanto a superfície 
de vários estados, tais como: Sergipe (21 057 km' ), Alagoas (28 531 km' ), Espí
rito Santo (40 882 km' J, Rio .de Janeiro (42 588 km' ), Rio Grande do Norte 
(53 048 km' ), Paraíba (56 282 km'), Santa Catarina (94 367 km' J e Pernambuco 
(97 016 km' ) . 

O estudo da posição do território do Amapá é multo importante para com
preender-se uma série de fatôres dela decorrentes : rêde hidrográfica, clima, 
vegetação, decomposição profunda das rochas, laterização dos solos, etc. 

Localizado na faixa equatorial é atravessado pela linha do equador, ficando 
a área maior no hemisfério norte e apenas cêrca de 1/ 8 no hemisfério sul. A 
linha do equador passa poucos quilômetros ao sul da cidade de Macapá, capital 
do território (fig . 1) . 

C•80HORTC 

1 .,.,~.O" 

/ 

"+ +" 

Fig. 1 - Mapa da divisão administrativa e dos pontos extr~mos do território federal do Amap~ 
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O seu ponto extremo meridional está a 1º13'30" de latitude sul, na margem' 
côncava de um grande meandro a jusante do Igarapé Marapl e da Ilha Xavier; 
o setentrional a 4°20'45" latitude norte, no Cabo Orange ou Rio Branco, na foz 
do rio Oiapoque; o ocidental, a 54º47'30" e o oriental a 49º54'45" longitude oeste 
de Greenwich, um pouco ao norte da foz do Araguari ' . 

A maior área do território está situada na faixa do fuso horário de 3 
horas em relação a Greenwich (fig. 1l, pois apenas uma pequena zona no no
roeste, nas cabeceiras do Jarl, localizada a oeste do meridiano de 540 está com
preendida no fuso horário de - 4 horas ' 

O clima do Amapá é de modo geral caracterizado por uma tempera~ura ele
vada durante todo o ano, e por uma forte umidade relativa, aliada a alta preci
pitação. Apenas durante os meses de agôsto a outubro se verifica o rigor da es
tação sêca. 

A cobertura vegetal dessa área é caracterizada pela floresta - hiléia que 
vive em função do alto grau de umidade existente na atmosfera e no solo. 
Esta floresta está mais ligada ao fator umidade, que ao fator solo. Pode-se divi
d·r em matas de terra firme e matas de várzea. Além da floresta há as forma
ções campestres <cerrados e campos) alagáveis ou não (figs. 2 e 3) . 

Figs. 2 e 3 - Aspectos da: vegetação de campo cerrado, que aparece ao norte da capital do 
território e se estende até próximo ao lugarejo Pôrto Grande. A rodovia Macapá·Clevelândla 
atravessa assim cêrca de 110 qullômetros de zona plana, cuja regularidade pode ser perfeltamente
percebida nas fotos acima. A quantidade de arbustos, ora se torna maJs densa, dando aparecimento 

i, ~~;stT~~f!~~ã~a~;o:~~::;~:. ~s~:~:~r d~e v~~r:~~°ão º~: ~~;.;~~ª pr:r315 q~~~5S:he~°am: :~riJ:· 
possuído das idéias de que a floresta domina em tôda a região, causa admiração procurando-stt 
logo uma série de hipóteses para explicar as razões de ser da existência dêsses campos. Será. 
devido ao uso constante do fogo? A modlflcações edáflcas? A condições climãticas diferentes? E. 
assim fica-se a pensar e a buscar dJferentes explicações. Ao que nos foi dado observar na regiã.o 
não podemos deixar passar despercebida a grande influência exerc1da pelo u"o periódico do 1ogo, 
destruindo assim a vegetação e o solo, e sua responsabilidade na criação dos campos cenados. 

(Foto - Gentileza da representação do T. F. do Amapá). 

:; Anuário Estatístico ao Brasil, l.B.G.E., ano XI, 1950, p. 3. 
· ' Lúcio de Castro Soares, "Posição Geográfica do ~rasll", ln Boletim Geogrdfíco,, -a.:no I,, 

n.0 2, maio de 1943, p . 29. 
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As formas de relêvo e os solos dessa região estão estreitamente correlacio
nados com a geologia e com o clima. Grande porção do território, na parte 
me.is continental é ocupada pelos terrenos do embasamento cltlstalino, e a faixa 
externa que forma o prolongamento dêsses terrenos na direção de leste e su
deste é constituída por rochas do siluriano, devoniano, plioceno ou quaterná
rio . Os terrenos mais recentes do quaternário cobrem uma faixa ampla Indo 
desde o rio Jari até o rio Oiapoque ao norte . ' 

Fig. 4 - Afioramento de "canga" situado na margem esquerda do 
rio Araguari e a poucos quilômetros de P6rto Grande. A textura dêsse 

laterito pode ser classlffcada como ptsoUttca. 
(Foto do autor) . 

Fig. 5 - A laterização às vêzes n ão teve tempo suficiente para endu
recer o material, com grande concentração dos elementos laterítico5, 
como: hidróxido de ferro, alumina, manganês, titânio, etc. Na foto 
acima, tirada próximo a Pôrto Grande, vemos c;uc, o m:. tcrial se apre
senta ainda em estado friável, e a erosão em lençol pôde rasgar pe. 
quenas, valetas. Quando a crosta de laterito aparece em seu estágio 
final, verificamos o surgimento de formas de relêvo, que subsistem 

na paisagem graças à existência da carapaça protetora. 
(Foto do autor) . 

.u formas de relêvo do territórfo podem de modo geral ser enquadradas den
tro das seguintes regiões morfológicas: A - Peneplano, B - Planície sedimmtar. 
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K& primeira região, destacamos o peneplano do baixo Oiapoque e o do médio Ara
guari. Quanto à segunda região nós a subdividimos em: planície sedimentar 
de terras-firmes e baixadas inundáveis. 

Fig. 6 - Algumas vêzes a planície dos c•mpos de Macapá é cortada 
por vales de fundo chato e largo os quais só são percebidos quando 
chegamos Junto ao acidente. Na parte superior da encosta encontra
mos geralmente uma capa de nódulos que protege a superfície alta 
do desgaste produzido pelo lençol de escoamento superficial. Também 
lf> longo da encosta encontramos nódulos que escorregaram da parte 
superior. Já no fundo do vale, que aparentemente ,também deveria 
possuir uma crosta de canga, tal não se verifica, como tivemos opor-

tunidade de obsenar em diversas perfurações. 
(Foto do autor). 

Fig. 7 - Vê-se na foto acima um exemplo do tipo de vale de fundo 
chato e largo, comum na planície sedimentar, situada ao norte de 
Macapá. A encosta que liga a parte do fundo do vale à superfície alta 
é ravinada. O tôpo da superfície superior é inteiramente forrado pela 
carapaça de nódulos later ítlcos da ndo aparecimen to a esta forma que 

se aproxima da corniJa. 
(Foto do autor). 

Os solos do território podem-se classificar segundo sua origem em 'solos au
tóctones do peneplano e solos alóctones da planície sedimentar. Todos êsses 
solos se acham submetidos ao processo de laterização, cujo resultado é o apare-
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· cimento de concreções ferruginosas , ou de crosta de canga cavernosa, que· apa
recem em vários trechos de ·terra firme (figs. 4, 5, 6 e 7) . Apenas nas zonas das 
baixadas inundáveis não encontramos a formação dessas alterações lateriticas. 

O clima equatorial superúmldo, possuidor de uma curta estação sêca, alia
do às condições topográficas, e também a uma agricultura itinerante é o res- . 
ponsável pela formação laterítica. A decomposição quimica das rochas, bem 
como a diagênese dos solos, são aceleradas nessa região por causa do tipo de 

Fig. 8 - As aquavtas constituíram até bem pouco temno os únl.cos meios de que dispunh::i.m os 
habitantes da região para se comunicarem entre si. Hoje a parte situada ao norte de Macapá 
cllspõe de uma rodovia que cortará. tôda a região costeira do Amapá, achando-se no momento 
construído apenas o trecho entre as cidades de Macapi e Amapá. Além dêsse meto de comuni
cação dispõem também da aviação. Porém, o sul do território depende no momento exclusi
vamente dos tranliiportes fluviais. Nos baixos cursos a navegação é franca e livre, enquanto nos 
u1édlos e altos cursos, as dificuldades impostas pela existência de cachoeiras e de corredeiras 
obrigam a utlllzação de pequenas 4'ubás" ou umontarias". A foto acima mostra uma "ubâ" 
entrando no igarapé Cupixi:zinho, onde foi descoberta p~la primeira ve:z a existência da cassi-

terita no território. 
(Foto - Gentileza da representação do T. F. do Amapá). 

clima ai reinante . A rêde ' hidrográfica e as florestas são os elementos da pai
sagem física que têm merecido maior número de narrações. Os rios constituem 
as vias de penetração ao longo dos quais se distribui a população no território. 
Sua importâ~cia é muito grande para explicar o tipo de habitat disperso nas 
clareiras abertas ao longo das aquavias (figs. 8 e 9) . 

A população dessa região recenseada em 1950 foi de 38 374 habitantes, o que 
corresponde a 0,29 por quilômetro quadrado. A distribuição da população se 
faz ao longo 'dos rios e de modo muito desigual éfigs. 10, 11 e 12) . O degrau 
formado pela primeira cachoeira em cada rio foi um dos obstáculos que serviu 
para explicar o aparecimento de certos núcleos de povoamento, como Santo 
Antônio, no rio J ari, Camaipi no rio Maracá, Ferreira Gomes no rio Araguari, 
Calçoene no rio Calçoene, Oiapoque no rio Oiapoque, etc . 

A fraca densidade de população contribui para a existência de certas ati
vidades econômicas consideradas primitivas como a coleta de produtos da flo
resta - seringa e castanhas, a caça e a pesca de modo rotineiro e primitivo, 
a faiscação do ouro (fig. 13) , a lavoura com rotação de terras às vêzes a curto 
prazo e a pecuária extensiva . 
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Fig" 9 - Na foto aclma. ilustra.mos a travessia de uma "ubi", pela cachoeira Pancada ·no 
rio Vila Nova. Quando o degrau é grande é preciso que a embarcação seja descarregada., atra· 
vessada por um "varadouro" e novamente carregada após passar o obsticulo. Com êste sacri
fício conseguem vencer às vêze1 15 e 20 corredeiras numa viagem. No rio Vila Nova por ezem-· 
pio para se chegar a Santa Maria do Vila Nova, onde existe o afloramento de uma grande Jazida 
de ferro os caboclos têm que vencer 22 corredeiras · e cachoeiras. Como se vê, o preço dos produtos 

consumidos em tal região é muito encarecido pelo frete. 

(Foto - Gentileza da representação do território federal do Amapá). 

As atividades econômicas primitivas ocupam geralmente extensas áreas, 
fornecendo em troca magras recompensas, e expollam por vêzes os próprios re
cursos da natureza como é o caso da lavoura extensiva rotineira, esgotando os 
solos como as sangrias desregradas inutilizando as seringueiras nativas (flgs. 
14 e 15) . · 

As atividades econômicas têm úande Importância, p·ara o estudo da geo
grafia humana - econômica, pois, deixam suas marcas nas habitações, no vo
lume e qualidade da produção, nas Importações, exportações, .etc. 

As habitações podem, de modo geral, ser divididas em dois grandes grupos: 
a) habitação de terra f i rme, b) habitações palafíticas, as quais apresentam vá
rias subdivisões baseadas no tipo de materiais usados para a construção das 
paredes e dos telhados. 

De modo geral as habitações de material t ôsco - os carbés, são utilizados 
pelos faiscadores, castanheiros e seringueiros (fig. 16) . As habitações rurais 
mais bem construídas de madeira são as sedes de fazendas ou os barracões avia
dores (fig. 17). Nâs cidades encontramos uma mistura .dos diversos tipos de 
habitação excluindo, porém, os carbés. É, porém, somente aos centros urbanos ' 
que se restringe a existência de casas de alvenaria. 

A produção principal do território é fornecida pelas castanhas, borracha,' 
peles silvestres, couro e pescado . Quanto à lavoura é ainda incip;e,,te e "eus 
produtos estão restritos a um pequeno número, como: macaxeira, feijão, milho, 
arroz, batata doce, banana, laranja e fumo . É portanto uma i-roctu,;ao pouco 
variada e de pequeno rendimento, não chegando para o consumo da região, 
que é completado com a importação. 
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Figs. 10, 11 e 12 - Multo freqüente para quem percorre os rios do 
território, é encontrar pequenas clarei ras marginais ao longo das 
aquavias, ocupadas por um caboclo com sua familia, a vários quilô
metros de distância uma da outra. A população vive disseminada ao 
longo dos rios, ocupando de preferência os baixos e médios cursos. 
A explicação para êste tipo de dispersão longitudinal é dada pelo gê
nero de vida da coleta e da c~ça aos animais silvestres. Também o 
tipo de lavoura itinerante cond1tiona a existência de uma vasta área, 
a fim de que o homem possa fazer livremente a rotação constante 

de terras, isto é, freqüentes derrubadas. 
(Fotos do autor). 
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Fig. 13 - Aspecto da região de Gaivota, no rio Vila Nova, 
(município de Mazagão) escavada pelos faiscadores para 

extrair ouro de filões ai existentes. 

(Foto - Gentileza da representação do T. F . do Amapá). 

A indústria desta região é pouco desenvolvida, sendo a produção da farinha 
de mandioca (flgs . 18 e 19) e a da olaria (de Macapá) as mais Importantes. 
Quanto à colonização constitui ainda um enigma pois tôdas as tentativas Pilll
sadas bem como as presentes, têm sido empreendidas de modq empírico sem 
nenhum planejamento, e sem os conhecimentos indispensáveis para a sua rea
lização . 

O quadro humano-econômico encontrado em 1943, e tão bem descrito e do
cumentado no "Relatório das Atividades do Govêrno do Território Federal do 
Amapá, em 1944, Apresentado ao Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Repú
blica pelo Capitão Janari Gentil Nunes, Governador do Território" constitui 
melhor arguIQ.ento para atestar as modificações e o desenvolvimento cultural 
que está recebendo esta região . 

Criado o território, três municípios integraram-no até maio de 1945 (os an
tigos municípios paraenses de Amapá, Macapá e Mazagão) e quando aprovada a 
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Flg. 14 Os caboclos às vêzes por ignorância inutilizam as · riquezas que a natureza lhes 
fornece. Na foto acima vemos uma seringueira Jnuttllzada pelo caboclo que não soube cortar 

a árvore, para colhêr o látex. 
(Foto - Gentileza da representação do território federal do Amapá) . 

Fig. 15 - Pequcn:i roça com plantação de milho n o rio Cassiporé, 
próximo ao luga rejo Vila Velha do Cassiporé. Estas pequenas clarei ras 
abertas na floresta são pouco estáveis e dificilmente os caboclos plan
tam mais de do is ou três a nos na mesma á rea. O solo começa logo 
a apresent:ir sinais de esgotamento e as colheitas vão diminuindo de 
a no Jlara ano. Os caboclos semeiam seus campos por entre t roncos de 
árvores como o que se vê n a fo to acima , em virtude do fogo não ter 
sido suficiente para devorar o antigo gigante vegetal. A técnica ro
tineira das derrubadas, e o uso constante do fogo sem o menor cui
dado com o solo vão acarretar para as fu turas gerações o esgota· 

mento dos recursos n aturais. 
(Foto do autor). 
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sua segunda divisão administrativa, foi criado o município de Oiapoque, com o 
desmembramento do município de Amapá ' . 

Dêstes municípios, o de Mazagão é o mais extenso, cobrindo cêrca de 43 583 
km', ou seja 32 % da superfície do território (fig. 20) . Seguem-lhe em ordem de
crescente o de Amapá, 41 771 km', 30 %, o de Macapá, 33 024 km', 24% e o de · 
Oiapoque, 19 041 km', 14% •. 

Foi também em maio de 1945 que se deu a transferência da capital da cida
de de Amapá para Macapá, por ser esta um ponto de mais fácil ligação com 
Belém, e com outros centros d() país, e também por possuir um sítio mais favo
rável ao cresQimento da cidade. 

Fig. 16 - ºCarbé" construído na margem do rio. O caracterfstlco de 
um "carbé" é ser uma habitação temporária, construída com materiais 

rústicos. 
(Foto do autor) . 

A situação do território em relação às comunicações marítimas e aéreas é 
de grande importãncia. A cidade de Macapã está llgada à Capital Federal por 
navegação marítima e por via aérea. As comunicações aéreas são as preferidas. 

1 Pelo decreto-'1e1 n.0 7 578, de 23-5-945, ficou estabelecida a. seguinte divisão administrativa: 

MUNICIPIOS 

Amapá . . ....... . { 

Oiapoque .. ········ ! 
Maeapá .. 

Mazagão .. ...... { 

. • Anuário E:rtatfsttco do Bra.'1.l, ano IX, 1948. 

Distritos 

Ama.pá 
A;X>rem.a (ex·Arasttmri) 
Calçoene 

Oiapoque 
Ponta dos lodi0$ 

Maca pá 
Bailique 
Ferreira Gome~ (ex-Amapari) 

Mazagão 
Bôca do Jari (ex.Jari) 
Mazagão Velho 
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As di!tânclas entre Macapá-Belém, e Macapá-Rlo de Janeiro são respectiva
mente: 329 e 2 819 km. 

Fig. 17 - 4> tipo de construção comum ~ a casa de madeira sôbre 
estacas, coberta com fôlhas de palmeira . A foto acima mostra um 
barracão típico do sul do território, cujo proprietãrlo vive da borracha 

e da castanha. 
(Foto do autor). 

Fig. 18 - A preparação da farinha d'água exige uma série de tra
balhos que podem ser resumidos do seguinte modo : a) escolha das 
raízes para o fabrico da farinha ; b) colocação de parte dessas raízes 
para macerar ; e) descascamento e ralagem da mandioca que não foi 
posta de môlho ; d) formação da "massa", isto é, mistura da man
dioca ralada com a mandioca posta de rnôlho ; e) prensagem da 
"massa" no " tlpitl" e peneragem; 1) a massa vai ao forno; g) colo
cação da farinha em paneJros. Na foto acima vemos duas caboclas 
preparando a "massa" n o fundo de uma velha montaria. A cabocla 
da esquerda estã ralando a mandioca, e a da direita misturando a 

parte ralada com a que havia sido posta de môlho. 
(Foto do autor). 

A fronteira marítima do território é extensa, cêrca de 530 km, porém, ape
nas Macapá pode dispor de um bom abrigo para navios de grande tonelagem. 
O local escolhido pelos técnicos para a construção de um grande pôrto, cujas 
obr88 estão sendo apressadas, situa-se um pouco a montante da capital. Gran-
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Fig. 19 - A "massa" depois de passar pelo tlpitl e peneirada vai ao 
tomo da "casa de farinha". E' necessário que a "massa" seja remexida 

constantemente com rodos de madeira a fim de não queimar. 
(Foto do autor). 

des Instalações estão sendo construidas a fim de poder atender à exportação do 
minério de manganês do Amapari e de ferro de Santa Maria do Vila NOTa. 

MACAPÁ 

OIAPOQUE 

AMAPÁ 

Fig. 20 - Diagrama d&s áreas dos municiplos do 
território federal do Amapá. 

A situação do território é pois muito favorável ao seu progresso econômico, 
e as possibilidades de seu desenvolvimento estão naturalmente na dependência 
das condições naturais do meio e também da constância na execução de um 
programa idealizado por técnicos especializados nos seus diversos ramos. Quem 
quer que viaje pela região não pode deixar de observar as obras da adminis~ra
ção do atual governador. "O capitão Janari Gentil Nunes, executando esse 
imenso programa com sua fé rrea fôrça de vontade tornou-se verdadeiramente o 
criador do território do Amapá". 

"Resta muito a fazer, mas muito já foi feito"•. Estas palavras de J. P. de 
La Roque, as endossamos como resultantes de uma observação serena do que 
se está realizando no território do Amapá . 

Antônio Teixeira Guerra 

e Jorge Pereira de La Roque "Viagem ao Amapá" in Bevtsta Brasileira de Geografia, uw XIJ._ 
U.0 2, pp. 291-328, 1950 (p. 318). 



O Lugar da Geomorfologia nas Ciências Geográficas* 

(A Propaganda Geográfica de Davis) 

O moderno geógrafo americano deve render homenagem a William Morrls 
Davis . Durante sua ativa e longa vida, pregou êle, incessantemente, o evangelho 
da geografia: Geografia nas escolas elementares, nas secundárias, nas fa
culdades e universidades. Como seu defensor foi ímpar . Devotado e dedicado à 
análise das formas da Terra, consagrou também muito tempo e multo pensa
mento aos métodos de ensino dos elementos de Geografia Física: a Terra no 
espaço, seus ritmos diurno e anual, as marés, os fenômenos climáticos e outros 
fatos elementares e processos típicos de nosso lar - a Terra . Além disso, bateu-se 
continuamente pela Investigação das relações de todos os fatôres primários da 
Geografia Física com a vida do homem . Foi sempre fa'.'.orável à causa da "Geo
grafia Human:j.". 

Agora, diante desta Associação da qual foi o fundador e três vêzes presiden
te, parece adequado estudar o lugar, na Geografia, do que êle considerava de 
supremo lnterêsse: a Fisiografia, ou, como dizemos comumente, a Geomorfologia. 
A defesa de Davis, do estudo da lnterrelação do homem e seu ambiente, 
triunfou . Exceto com referência a propaganda, sua contribuição pessoal foi re
duzida, mas o seu zêlo missionário e de seus contemporâneos frutificou. Hoj e uma 
esmagadora maioria de associados acha-se interessada principalmente nos vários 
trabalhos de "Geografia Humana" . Quando esta Associação foi fundada, os só
cios dirigentes eram, na sua maioria, geomorfólogos e climatólogos intensamente 
treinados nas ciências físicas, ao passo que os atuais membros provêm princi
palmente das ciências sociais ou foram treinados em departamentos ou "escolas" 
de Geografia, nas quais a Geografia Física é apenas uma fase secundária do 
currículo . 

A atual situação da Geomorfologla apresenta um paradoxo. Conforme Rus-
' sei (1949) observa, existe atualmente um lnterêsse enorme e mundial pela Geo

morfologia . Estamos tendo um reavivamento que animaria o coração de Davis 
e lhe causaria também multas apreensões, conforme demonstrarei. Existe porém, 
entre os geógrafos, multa Indiferença pelo assunto e até um pouco de hostilidade. 
Esta afirmativa talvez seja demasiad9 rude, ou deixe de refletir a situação. Há 
mesmo alguma evidência de que a atitude interpretada por Russel e por mim possa 
ser mais aparente que real. Um exame da lista de sócios recentemente publica
da (Professional Geographer, N .S. Vol. 1, suplement Nov. 1949) demonstra que 
105 membros da Associação escolheram "Geomorfologia ou Fisiografia" como um 
dos "lnterêsses primários", sendo portanto reconhecidos por mim como geomor
fólogos. Muitos outros apontam a "Geografia Física" como um "interêsse pri
mário", o que parece Indicar pelo menos algum lnterêsse em Geomorfologia . 

· Deveríamos, portanto; Investigar êste lnterêsse . Será êle simplesmente, 
tradicional e uma conseqüência da propaganda de Davis? Será o mero intc
rêsse em ''história natural", inerente ao homem, que assume tantas formas e 
Irrompe em grupos de "Estudos da Natureza", e "Clubes de Mineralogia"? Ou 
provirá da necessidade inevitável de conhecê-la para a penetração em outros 
campos geográficos? 

• Transcrito de Annals of tbe Associatlon of Amertcan Geographers - Vol. XL - Number 3 
. - Septem ber, 1950 - "Tbe place o! oeomorphology ln the Geographic Sclences" - Klrk Bryan 

":"""" Harvard Untversity . - Tradução de Cectlia Zarur. 
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A GEOMORFOLOOIA COMO UMA PARTE DA GEOLOGIA 

O historiador da ciência considerará com lnterêsse a carreira de · W. M~ 
Davis. Nomeado professor-assistente de Geografia Física em Harvard, em 1885, 
afirmava desde então ser um geógrafo. Constantemente, durante o desenvolvi
mento da Geomorfologia, -(Fisiografia), asseverava que seu objetivo era a "des
crição clara e genética" da Terra. Seus seguidores americanos, embora fiélli 
a sua doutrina e utilizando-lhe os métodos e a terminologia, consideravam-se geó
logos. O próprio Davis foi presidente da "Geological Society of America" e 
homenageado com a medalha "Penrose" daquela sociedade. Johnson 0929) e 
Campbell (1928) ambos presidentes dessa sociedade, foram partidários de suas 
doutrinas geomorfológicas. Cada um dêles, entretanto, em sua mensagem pre
sidencial perante essa Associação, sustentou claramente que a Geomorfologla é, 
em método de trabalho, uma ciência geológica. Ambos entendem, discordando de 
Davis, que os resultados totais ou parciais, são geográficos. 

Para a maioria dos geólogos americanos o problema do "status" geográfico da 
Geomorfologia parece irreal. Aceitaram e homenagearam Davis e seus segui• 
dores. Afirmaram e afirmam ainda aue a Geomorfologia é uma parte da 
Geologia Geral e um método de trabalho em Geologia Tectônica e Histórica. 
Tôda escola superior tem, no seu corpo docente, um geomorfólogo (algumas vêzes 
considerado glaciólogo) .. Quase todos os geomorfólogos fazem parte de depar
tamentos ou de planos geológicos. Muitos são também conhecidos por suas 
contribuições a outros ramos da Geologia . 

Na Europa a situação é muito mais confusa . Quase todos os geomorfólogos 
são professôres de Geografia . Alguns trabalham em faculdades de Ciên
cias e outros em faculdades de Artes e Letras. Muitos, além de seu trabalho em 
Geomorfologia, contribuem também para a Geografia Humana. Por outro lado, 
numerosos geólogos europeus estão isolados do contacto com a Geomorfologia. 
Não só deixam de fazer cursos da matéria como parte de sua preparação, como . 
participam de controvérsias entre professôres de Geologia e de Geografia. Porisso 
muitos dêsses geólogos ignoram os métodos geomorfológicos ou os utilizam com 
relutância. Os geomorfólogos não estão apenas na defensiva em relação aos 
geólogos, mas são também sensiveis ao aspecto geográfico e tendem a defender 
em demasia sua pretensão de que a Oeomorfologia é geográfica. 

Portanto Nortensen (1943-44) afirma que a diferença entre geólogos e geó
grafos não está nos métodos de trabalho pelos quais, conforme alguns pre
tendem, o geólogo estuda a parte interna, e o geógrafo a superfície da terra, mas 
sim no objetivo . Julga que nenhum método apropriado pode ser negado a qual
quer disciplina científica, admitindo portanto que os geomorfólogos especializados 
em geografia fazem trabalho idêntico ao dos geomorfólogos especializados em 
geologia. A diferença, de acôrdo com Nortensen, reside no objetivo . A Geologia 
é um assunto histórico, tratando do passado e particularmente das condições do 
passado. A Geografia trata do presente e particularmente das formas da super-, 
fície tais como o são no momento. "O objetivo da pesquisa é, para· o geógrafo, 
o quadro atual e não os processos do passado, por mais importantes que tenham 
sido". Como porém êsses processos do passado devem ser completamente inves
tigados a fim de se compreender o quadro atual, o geógrafo é induzido a publi- : 
car muito material geológico e dêste modo qualificar-se como geólogo, ou de 
suprimir êsse aspecto e, portanto, escrever "Geografia". 

Felizmente para nós a Geomorfologla alcançou, nos Estados Unidos, um 
lugar equivalente ao de uma ciência geológica, e a maioria dos geomorfólogos 
exerce cargos em faculdades geológicas. Tôdas as grandes escolas superiores· 
mantêm cursos sôbre o assunto. Por outro lado, muitos geomorfólogos seguem 
outras especialidades geológicas e podem, com efeito, despender a maior parte do 
seu tempo nessas especialidades. Não existe, dêsse modo, tanta argumenta
ção sôbre se pesquisa geomorfológica é Geografia, embora muitos sigam Davis 
na crença de que o principal objetivo e o valor real do seu trabalho sejam geo
gráficos. Não é exagêro dizer que os principais geomorfólogos são amigos da . 
Geografia, tanto Fisica como Humana . Estão não só desejosos como ansiosos 
por tornar sua especialidade tão útil à Geografia como o é, obviamente, à . 
Geologia . 
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A FUNÇAO DA GEOMORFOLOGIA 

Parece portanto apropriado reconsiderar a Geomorfologla. Qual é a sua 
função? É ela uma ciência independente ou uma sub-ciência? Por natural que 
seja, para os expoentes dum assunto, exigir independência e exaltar a virtude 
única de seu campo predileto de atividades, a Geomorfologia dificilmente poderá 
reclamar autonomia. 

As formas da Terra, seja sua origem de erosão ou de deposição, são resultado 
de processos ainda atuais. Portanto um grande esfôrço foi e continua a ser feito 
para compreender êste processo. Tais estudos envolvem a chuva e os rios, 
as mudanças de temperatura diurnas e estacionais, a umidade do ar, a ali
mentação e os movimentos das geleiras, e, em resumo, tôda a série de fenô
menos incluída em Geografia Física . Contudo o clima, a erosão e a sedimen
tação ocorrem com a cooperação ou com o obstáculo da cobertura vegetal. 
Assim o mundo vegetal e mesmo o animal são também envolvidos. De fato, 
uma vasta série de estudos, não só de Geografia Física como também de Bio
geografia, é de interêsse para um geomorfólogo, e êle mesmo poderá contribuir 
para êsses campos científicos . 

Se as formas da Terra fôssem apenas o produto de processo corrente, tais 
estudos da sua origem poderiam ser facilmente classificados em Geografia Física 
ou talvez, com mais propriedade, em Geologia Dinâmica . A parte mais lnteres
sant.e e maior de nossas atuais formas topográficas é, porém, herdada do pas
sado . Davis e seus contemporâneos podem ter exagerado a antiguidade de al
gumas das formas, mas apesar disso a superfície do último período pleistoceno 
está ainda, em larga escala, conosco; além disso, formas bem preservadas da 
última era terciária são relativamente comuns. Por conseguinte, a essência 
da Geomorfologia é a discriminação entre o antigo e o moderno. É, pois, essen
cialmente, um ramo da Geologia Histórica (Bryan, 1941) . 

É óbvio que esta discriminação requer novos e elaborados estudos do quadro 
atual. 

Na realidade o progresso da Geomorfologia tem-se processado por uma su
cessão de movimentos, de volta à natureza, como a grande mestra. Assim Gil
bert, em suas pesquisas do Lago Superior, (1885) lançou a base para os estudos 
das antigas variações de nível das praias do lago Bonneville . Nosso conhecimento 
de lcess reporta-se ao estudo de von Richthofen, de freqüentes tempestades de 
poeira na China (1877) . De rato, a escola. germânica de geógrafos viajantes e 
físicos teve uma .enorme influência no conceito moderno. O próprio Davis ba
seou sua interpretação dos rios, particularmente a do 'graded river", em estudos 
de engenheiros Italianos e franceses. Exemplo após exemplo podem ser fàcil
mente citados. Não é de admirar, nem inédito que os recentes · estudos do 
Mississlpi e seu delta levem a novas interpretações de formas modernas e anti
gas em morfologia aluvial, conforme o indica Russell (1949) . 

Pode-se indagar quanto à finalidade da Geomorfologia. Necessita ela de 
qualquer outro objetivo além da compreensão das formas da Terra? Afinal, 
cada objeto da natureza excita curiosidade e, em campos puramente int.elec
tuais, merece estudo . É portanto possível advogar-se uma Geomorfologia ideal 
ou, poder-se-la dizer, uma Geomorfologia pura. Isto significaria o estudo pelo 
amor do estudo . É, contudo, um êrro acreditar-se que as formas da Terra possam 
ser Interpretadas meramente em sua conformação, isto é, apenas na morfologia. 
Deve-se concordar com Russel 0949 ) e Mortensen (1943 ) em que os recursos totais 
da Geologia e de tôda a sua metodologia devem ser utilizados. Se a Geomorfologia 
ideal envolve a armadura completa do estudo geológico, é claro que não se 
pode ficar alheio à Geologia Histórica. A primeira e mais natural aplicação do 
estudo geomorfológico é à história da Terra. Dêste ponto de vista a Geomor
fologia é um método de trabalho dentro da ciência-mater, a Geologia, conforme 
Johnson insistiu (1929) . Muitos são os fatos registrados apenas em formas 
de terra antigas e agora dissecadas, cuja análise e correlação são de importância 
geológica capital. 
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APLICAÇAO OEOLóGI.CA DA GEOMORFOLOGIA 

A utilização de métodos geomorfológicos e de análise está profundamente 
enraizada na Geologia americana. Muitos expoentes dêsses métodos consideram-se 
especialistas em outros campos . Contudo, usam a Geomorfologia. livremente 
como o fariam com qualquer outro método. 

Sedimentação - O interêsse renovado no processo da deposição de sedimen
tos é uma característica dos últimos 30 anos. Como a sedimentação é o resultado 
final da erosão, a diferença entre êste campo e a Geomorfologia é gradual. 
As técnicas de laboratório referentes à sedimentação (e petrologia sedimentar) 
são únicas, porém tôda a argumentação geral assim como a aplicação dos estudos 
de sedimentação à estratigrafia atingem a análise geomorfológica e seus resul
tados, dos quais dependem. 

Tectônica - Considerando que os soerguimentos terciários e posteriores da 
crosta terrestre não foram ainda completamente reduzidos, expressam-se em 
formas da Terra. Sua análise oferece dados baseados na forma de soerguimento, 
de sua separação em fases e de seu lugar no tempo, o que sucede, por exemplo, 
com Putnan, (1942). Como os remanescentes deslocados de depósitos aluviais, de 
leitos de lagos, etc., podem ser preservados, os estudos sedimentares e estratégi
cos são freqüentemente combinados com os morfológicos. 

Geologia econômica - O estudo dos depósitos (placers), especialmente da
queles dos antigos leitos de rios, agora abandonados, envolve a Oeomorfologia, 
como é amplamente demonstrado por Llndgren em seu Tertiary Gold-bearing 
Graveis of the Sierra Nevada (1911). Da mesma forma os depósitos (placers) 
em sedimentos de praia antigos e modernos, envolvem estudos geomorfológicos. 
Os depósitos residuais de manganês, ferro bruto e cromo podem ser estudados 
por elaborados meios químicos e mineralógicos, porém a história geomorfológlca 
da região comumente indica a razão da formação e também da preservação de 
tais depósitos. 

A Geologia da engenharia envolve dois grandes tipos de problema: 
1) bases das estruturas e 2) estudo sistematizado de processos atuais nos 

rios, nas praias, nas dunas, etc. A Geomorfologia, como qualquer processo de 
trabalho geológico, é útil, nos múltiplos problemas da primeira categoria citada, 
mas nos da segunda categoria fornece tanto os dados básicos como muito da 
metodologia para a obtenção de novos elementos. 

Interpretação do passado - Cada discordância de estrutura é o registro de 
uma superfície de e.rosão. Como poderão essas falhas, no registro geológico, ser 
preenchidas com a vívida interpretação de um episódio que não foi de outra forma 
registrado? A superfície de erosão deve ser descrita, fotografada e enquadrada 
nas numerosas categorias de nosso catálogo geomorfológico. Do ponto de 
vista de história geológica, êste serviço é talvez o mais vital realizado pela Geo
morfologia. 

Geologia glacial - A invenção da Teoria Glacial, por Agassiz e seus asso
ciados suíços (1840), foi amplamente baseada em observação geomorfológlca e 
análise. Defronte das geleiras existentes nos Alpes jazem vales em forma de U, 
com superfícies desgastadas e chanfradas, pilhas e amontoados de detritos e 
blocos erráticos . Esta topografia só poderia ser produzida pelo gêlo; êstes 
materiais só poderiam ser levados por gêlo . Concluíram que o gêlo se estendeu 
uma vez para longe, rumo aos vales, além dos seus limites atuais. Assim Agassiz 
converteu seus adeptos de New England à teoria da glaciação do Novo Mundo: 
'Se víssemos isso (essa topografia), essas rochas espalhadas na Suíça, diríamos 
que o gêlo estêve aqui". No desenvolvimento da Geologia glacial, os fenômenos 
do tempo, a análise estratigráfica, sedimentária e outros métodos assumiram a 
primazia. Mas o principal fator de discriminação entre drifts de diferentes épocas, 
entre depósitos diferentes, é geomorfológico. Existem os que opinam que a 
Geologia glacial é única e que a multiplicidade de seus métodos a excluem da 
categoria de Geomorfologia. Por outro lado, alguns de nossos colegas europeus 
insistem na sua identidade de geomorfólogos, embora a maioria dos seus esforços 
seja despendida nas reigões glaciais e usem no seu trabalho, os requintes dis
poníveis de análise sedimentária e estratigráfica. Os glaciólogos, quer sejam 

B.O. - 4 
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geólogos ou geomorfólogos, podem insistir num tratamento diversificado, porém 
o mundo geológico considerará, sem dúvida, que se trata apenas de um argu
mento entre Tweedledum e Tweedledee. 

PaZeogeografia do PZeistoceno - O reconhecimento de que o Ple!stoceno, in
cluindo o Presente, é um período frio, comparado à maior parte do período 
geológico, não é realmente novo. O Pleistoceno não só foi mais frio , como teve 
um clima altamente variável, do qual as atuais camadas de gêlo foram apenas 
uma das conseqüências. A topografia glacial caracteriza apenas parte da Terra, 
embora, para muitos de nós, uma parte de grande importância. Entretanto, a 
nít!àa demarcação entre o processo erosivo e o de deposição, nci Terciário e no 
Pleístoceno, ainda não foi completamente apreciada. Ela está, contudo, inspi
rando novos pontos de vista em velhos problemas. Numa zona ao sul dos lençóis 
de gêlo e nas regiões montanhosas circundando as montanhas glaciais, a intensa 
ação da geada e de fortes ventos afetou a topografia da zona periglacial. Uma 
crescente literatura trata dêsses fenómenos - Smith (1949), Denny (1930), 
Cailleux (1942) . As correntes intensamente sobrecarregadas pela ação da geada 
além da região glacial e das planícies inundáveis, foram formadas e dis
secadas em períodos interglaciais (Peltier, 1949) . Da mesma forma, em re
g10es áridas, as mudanças oe clima do Pleistoceno produziram lagos em oacias 
não drenadas, terraços em correntes, e desabamentos em regiões agora estabi
lizadas. A população .vegetal e animal avançava e recuava com essas mudanças 
·climáticas, deixando fósseis cuja interpretação permite não só avaliações dessas 
muuanças como também documentação cronológica. Uma feliz comomação de 
métodos estratigráficos, sedimentares e paleontológicos, aliada a um ponto de 
vista geomorfológico, esclareceu a história pleistocênica de Karisas (Frye, Swine
ford e Leonard, 1948; Hibbard, 1949) . Neste sentido, uma cinza vulcânica (Pear
lette> largamente espalhada sôbre as Grandes Planícies e agora identificada 
de Nebraska a Texas forneceu um útil marco de tempo. As chuvas de cinza 
provaram ser marcos no Oregon (Allison, 1945), Argentina (Salmi, 1944) , na 
Islândia (Thorarinson, 1949), e no Yukon (Denny e Sticht, na imprensa) . Além 
da utilidade dessas chuvas de cinza como marcos de tempo, seu estudo mais 
completo fornecerá dados para determinar a direção do vento no passado e por
tanto fornecerá elementos meteorológicos para a restauração do clima p1eis
tocênico. 

GEOLOGIA DA ARQUEOLOGIA 
' O emprêgo da Geomorfologia e de todos os outros métodos e dados da Geo-

logia Pleistocênica, no estudo do homem primitivo, é agora uma especialidade 
bem desenvolvida. O problema é usualmente duplo: qual é a idade dum deter
minado lugar e quais eram as circunstâncias paleogeogrâficas sob as quais vive
ram seus antigos habitantes? A cronologia geológica generalizada é inadequada 
para esta finalidade e, conseqüentemente, tornam-se necessários estudos de tôdas 
as fases da Geomorfologia, da sedimentação, da estratigrafia, da Paleontologia, 
e da Paleobotãnica (Johnson, 1942 e 1949) . A segunda fase está muito mais 
relacionada com a Geografia Humana . De fato ela se torna, de qualquer ma
neira, um estudo em Paleogeografia. Assim Hack 0940) estudou os métodos 

.-agrícolas modernos dos Hopi e aplicou êsse conhecimento para avaliar o estado 
·de sua agricultura tão longe quanto o alcança a sua história. Os Hopi e ou
tros agricultores do sudoeste foram afetados pelo epiciclo de erosão que começou 
cêrca de 1200 A.D. e coincidiu com a ruína de aldeias e mudanças gerais em 
população nos 100 anos seguintes (Bryan, 1941) . As mudanças espetaculares 
de clima desde o último Pleistoceno ao presente, e coincidente flutuação no 
lago Tecoxco, foram esboçados por de Terra (1949). Novius (1949) resumiu a his
tória climática e mudanças concomitantes na terra e no mar, durante a evolu
ção do homem no sudoeste da Ásia. Na realidade temos agora uma literatura 
completa e um grupo de estudantes devotados ao que pode ser considerado como 
a Paleogeografia do homem (Zeuner, 1945) . Esta aplicação da Geomorfologia e, 
cumpre admitir, de uma multidão de outras técnicas, é paralela e semelhante 
à sua aplicação à Geografia Humana ou à Geografia do homem contem
porâneo. 
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CLIMA E GEOMORFOLOGIA 

Quando alguém estuda o período pleistoceno relativamente longo, de clima 
flutuante, abrangendo cêrca de 1 000 000 de anos - e o período relativamente 
curto desde que o último c.Jima glacial se desvaneceu num outro mais favorável, 
há aproximadamente 9 000 anos, levanta a questão sôbre se as atuais formas 
de terra são ou não produtos do clima atual. Nos trabalhos de Davis está lm
pliclto que as formas de cada região são produtos do clima respe-ctivo então 
prevalente exceto nas regiões geladas . As formas glaciais são consideradas "aci
dentes climáticos" e, por analogia, mesmo as formas de regiões áridas são assim 
consideradas, como está evidente num cuidadoso exame do livro de Cotton 
Climatic Accidents in Landscape Maklny. Tal organização de Geomorfologia re
pousa em raciocínio tortuoso. O clima "normal': de Davis, isto é, o clima tem
perado, úmldo, do nordeste dos Estados Unidos, do noroeste da Europa e de poucos 
outros lugares, inclusive partes da Nova ,Zelândia, é verdadeiramente excepcional. 
A maior parte do mundo goza ou sofre de climas totalmente diferentes. Além disso, 
no terciário, a distribuição de clima foi bastante diversa da do pleistoceno. Mes
mo o clima úmido, temperado ou "normal", foi durante cada glaciação, larga
mente deslocado por um severo clima periglacial. (Zeuner, 1945; Callleux, 1942). 
Assim a interpretação das formas da terra baseia-se mais e mais na Paleocll
matologia. A Geomorfologia, uma vez bem desenvolvida sob êste ponto de vista, 
tornar-se-á, ela mesma, um dos instrumentos no aperfeiçoamento da Paleoclima~ 
tologia, e levará a uma história mais perfeita da Terra. · 

GEOMORFOLOGIA APLICADA A GEOGRAFIA 

Se seguirmos a definição moderna segundo a qual a Geografia é uma ciência que 
trata da distribuição do homem com relação ao seu ambiente, é óbvio que a 
Geomorfologia não é Geografia. Apenas dum ponto de vista histórico pode 
a Geomorfologia ser considerada parte da Geografia. Assim a Geografia an
tiga incluia multas ciências, agora separadas. A geografia física, da , mocidade 
de Davis, desfez-se num conjunto de especialidades: geodésia, nivelamento to
pográfico; cartografia, estudos magnéticos e de marés; oceanografia física, 
meteorologia, climatologia, hidrologia, etc .. É com relutância que tais especiali
dades fazem parte da geofísica. Éste têrmo, combinado com a geoquímica, inclui 
também grandes partes da geologia, sob os nomes de vulcanologia e tectonofíslca. 
Essas combinações estão largamente baseadas na aplicação de técnicas físicas 
e químicas aos velhos problemas de .geologia e geomorfologla . Não importa o 
quanto as alianças possam ser úteis em pesquisa, elas diáriamente aumentam 
a distância entre "as ciências da Terra" e a geografia. 

Se então considerarmos a geografia como é atualmente praticada pelos 
membros desta Associação, ela estará no estágio qualitativo. As relações do homem 
e de seus trabalhos com seu meio ambiente são excessivamente complexas. Nossos 
geógrafos estão atacando seus problemas com técnicas de observação ampla-. 
mente baseadas nos métodos de História Natural. Sómente no campo da demo
grafia os métodos quantitativos e estatísticos continuam em uso. Muitas ten
tativas para utilizar métodos estatísticos encontraram resistência (Stewart, 
147: Sipf, 1949) . Por outro lado a geologia, embora relutantemente, adotou os 
métodos quantitativos e experimentais da geoquímica e da geofísic!l. A geografia 
física examinou quase completamente esta metodologia. A geomorfologia, como 
é, representa em grande parte uma das ciências naturais. Contudo, a crescente 
influência de técnicas sedimentares, a contínua pressão para obter resultados 
mais precisos, estão gradualmente mudando o aspecto da questão. O trabalho de 
Strahler, neste symposium, reflete esta nova atitude, uma vez que recorreu 
à análise quantitativa e estatística. como poderia de outra forma ser analisado 
o efeito do processo plúvio-fluvial nas vertentes? 

Se a geografia moderna fôr separada, pela metodologia, de uma grande 
parte da geografia física e da geomorfologla, como irá o geógrafo obter o 
conhecimento básico do ambiente? 

Deverá êle abandonar também os métodos de História Natural e tornar-se 
um cientista, quantitativo e estatístico? É possível que uma grande parte dêsse 
desenvolvimento quantitativo em geomorfologia seja, para êle, de importância 
secundária. Conforme Davis insistiu, o necessário é "a descrição clara, genética". 
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As ciências básicas devem ser aplicadas às necessidades da Geografia 
moderna. A geomorfologia, agora num rápido desenvolvimento, não é exceção. 
Se ela puder ser aplicada a outros assuntos, poderá ser aplicada às necessidades 
da Geografia. Proponho-me agora discutir esta aplicação de dois pontos de 
vista - o do geomorfólogo e o do especialista em geografia humana. 

GEOMORFOLOGIA QEOGRAFICA 

O tipo geral de trabalho geomorfológico que pode ser considerado geográfico 
foi desde há muito definido por Davis e seus contemporâneos. Davis não tinha 
dúvida de que todos os seus trabalhos eram geografia, pois forneciam a análise 
genética necessária à descrição . Forneciam uma "terminologia clara e explica
tiva". Contudo deixou aos seus contemporâneos a definição das provincias e 
subdivisões fisiográficas . Faltava-lhe interêsse pela compilação laboriosa de as
sunto descritivo, porém a descrição dos ,,Estados Unidos é talvez o maior aconte
cimento geomorfológico dos seus sucessores (Fenneman, 1931 e 1938). :ll:ste tra
balho prossegue. Novas fronteiras fisiográficas foram propostas em Illinois por 
Leighton, Ekblaw e Horberg (1948) ; em Washington por Freeman "et ai" (1945) . 
Frye e Swineford (1949) manifestaram-se favoráveis à revisão em Kansas. Novos 
detalhes foram discriminados no Parque San Luís, do Colorado, por Upson (1939). 
Escreveram-se novas descrições de grandes áreas. São exemplos: Scenery of 
Florida; Interpreted by a Geologist (1939) de Cooke, Physiography of Kansas 
(1949) de Schoewe, Volcanoes of Oregon (1949) de Williams Physiography 
of the Canadian Cordillera, etc. (1948) de Bostock. Nossos colegas estrangeiros 
não são menos ativos; talvez sejam até mais ambiciosos. South African Sce
nery (1942) de King, e Physiography of Victoria (1940) de Hills, são modelos 
de habilidade profissional. A detalhada fisiografia da Bretanha (1948) de Guilcher 
descreve uma região diversificada com minúcia desconhecida para nós. A Geo
morphology of Netherlands, de Hol, é um capítulo num manual de geografia 
daquela região (1949) e possui uma clareza de ilustração digna de inveja .. É ver
dade que todos êsses livros contêm têrmos geológicos; todos se referem ao re
moto passado geológico. Assim, todos contêm a "matéria estranha" desdenho
samente rejeitada por alguns de nossos geógrafos modernos. Porém êles con
cordam com o preceito de Davis, quando descrevem as formas da Terra em 
funcão de sua gênese. Davis constantemente insistiu em que uma simples des
crição empírica levava à eterna repetição, facilmente olvidável. Estas são 
novas e atualizadas descrições da Terra, seguindo a melhor tradição de Davis, 
produzidas, tanto quanto posso perceber, .sem nenhuma influência da profissão 
geográfica, por homens dos quais nenhum é membro desta Associação. É ver
dade que não são dirigidas ao geógrafo, mas a um auditório leigo e culto, do 
engenheiro, do agrimensor, e do pesquisador geomorfólogo. Para que novos ho
rizontes se voltará o geógrafo? 

Deve-se admitir, conforme o demonstrou Russel (1949), que até o momento 
muito pouca atenção se tem dado às grandes planícies aluviais, nas quais 
estão agrupadas algumas de nossas populações mais densas . Contudo, muitas 
dessas regiões estão afastadas dos centros atuais de atividade geomorfológica, 
embora a literatura sôbre a planície do Ganges, sôbre o Hwang Ho, o Yangtse 
e o Nilo seja muito ampla. É verdade que ninguém reuniu todo êsse material 
em forma facilmente acessível. Talvez falte uma exigência dos geógrafos nesse 
sentido. • 

De fato, fica-se a imaginar que aplicação da geomorfologia à geografia está 
faltando. Todos os tipos de trabalho que o engenho pode conceber já foram 
efetuados algures nos Estados Unidos. O estudo de seu território, entretanto 
está incompleto. Não possuímos descrições fisiográficas totais de cada estado. 
Existirá, porém, grande necessidade dessas descrições? Que eu saiba, só em 
Winsconsin foram feitos sérios estudos geográficos locais, nos quais as subdivi
sões fisiográficas do estado estabelecidas por Martin ' (1916, 1932), têm sido siste
màticamente usadas. 

Se a geomorfologia tiver que ser aplicada à geografia, deverá haver uma 
decisão dupla quanto ao tipo e qualidade do trabalho geomorfológlco mais 
útil. Até agora os geomorfólogos têm, sob a escola de Davis, tomado as de
cisões. o especialista em Geografia Humana tem adotado, em grande parte, 
uma atitude passiva . 
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TREINAMENTO DE GÉóGRAFOS 

Seria apenas aumentar a confusão levantar-se uma voz a mais no clamor 
já existente quanto aos objetivos da Geografia. Contudo, essa confusão leva à 
incerteza no aprendizado. Em recente trabalho, Physical Geography in the 
Training o/ a Geographer, adotei dois pontos de vista que creio serem consis
tentes: 

1) a geografia física, como assunto uno, já não existe; ela tem sido substi
tuída por especialidades, e 

2) dentre essas especialidades a climatologia é por todos os meios a mais 
importante, uma vez que a distribuição do homem é mais influenciada pelo 
clima do que pela topografia. 

A inferência de que a geomorfologla tem uma função secundária pode 
não estar de acôrdo com o nosso orgulho, e teria talvez sido repudiada 
com Indignação por Davis. Ela está, contudo, de acôrdo com a prática. Uma 
observação superficial nos departamentos de geografia demonstra que a maioria 
dêles possui especialistas em climatologia, muitos possuem cartógrafos, e pou
cos mantêm geomorfólogos. É claro que o aprendizado de climatologia e carto
grafia é altamente técnico e envolve muitos assuntos e fatos estranhos à geo
grafia. Mas os estudantes submetem-se a êste treinamento por ser tão indiscu
tivelmente necessário. Também não ouvimos queixas sôbre as tendências diver
sificadas dêsses assuntos, embora os elementos de que carece o geógrafo humano 
representem apenas uma parte dos seus objetivos. 

Em geral, os geógrafos obtêm seu aprendizado em geologia e geomorfolo
gla através de membros de departamentos de Geologia, já bastante ocupados. 
É evidente que os cursos se destinam a ensinar a aplicacão da geomorfo
logia a problemas geológicos. Sua aplicação à geografia é negligenciada. Acresce 
que tal ensino visa treinar o estudante a usar a geomorfologia como um ins
trumento em suas aplicações geológico-geomorfológicas. Entretanto, do ponto 
de vista da geografia, a intenção devia ser ensinar o estudante a compreender 
a geomorfologia e a usar os resultados do trabalho geomorfológico. 

A correção dêsse estado de coisas pode ser conseguida de dois modos. Os 
geomorfólogos podem ser designados para os departamentos de Geografia, com a 
condição de devotarem todo o seu tempo ao ensino dessa ciência e à sua pes
quisa para aplicação da geomorfologia à geografia. Ou deveria obter-se uma 
verdadeira cooperação com os departamentos de Geologia. No momento os geó
grafos estão a tal ponto satisfeitos por se libertar da interferência geológica, 
que tal cooperação pode ser difícil de obter-se. Contudo parece a mais proveitosa, 
já que será uma cooperação entre elementos iguais. Um geomorfólogo atuando 
em ambos os departamentos seria um mediador natural. Além disso, manten
do-se em dia com os programas dos cursos geológicos, apresentaria continua
mente em seus cursos geográficos os últimos frutos de pesquisa. 

E' difícil superestimar a importância dos dois pontos de vista divergentes 
acima esboçados. O especialista de geografia humana necessita ser e deveria. 
ser seletivo no tipo de material que utiliza. Sem dúvida o ambiente é de impor
tância fundamental. Quanto do enorme acervo de matéria científica acumulada, 
alusivo ao ambiente, necessitará êle a qualquer momento? 

Em tôda esta soma de conhecimentos subsistirá o espírito de crítica? Talvez 
a geografia física seja deficiente exatamente naquela parte do conhecimento 
fundamental para as relações humanas que êle procura compreender. Tem o 
especialista em geografia humana sido adequadamente treinado para ser um 
hábil estudioso e analista dos fatos geomorfológicos? 

Sôbre o especialista· em geografia humana pesa uma responsabilidade. 
Deve ser suficientemente versado em tôdas as fases da geografia física, inclu
sive a geomorfologia, para ser um crítico de competência. Deve ser eclético, 
usar o de que carecer e rejeitar tudo mais. As diferentes categorias de geo
grafia física estão vagando por mares desconhecidos, cada uma em persegui

' ção a seu próprio navio fantasma. De quando em vez um viajante simpático 
-Oferta uma gôta de pábulo intelectual aos ignorantes. Trabalhos ocasionais e 
livros condensam os assuntos para o benefício de outros cientistas, inclusive 
do geógrafo. O geógrafo competente não pode, todavia, depender dessas cari-
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dades . Deve ser suficientemente erudito e diligente para seguir os especialistas 
e restabelecer as bases essenciais de uma análise organizada e penetrante dos 
elementos do ambiente. 

Para William Morris Davis seria chocante saber que os geógrafos modernos 
se queixam de que a história das formas da Terra introduz assunto estranho à 
geografia. Para êle a compreensão da paisagem dependia essencialmente de sua 
história. Tal compreensão era um requisito necessário para compor aquela cadela 
de associações pela qual os tipos de acidentes da Terra poderiam ser guardados na 
memória . A meu ver seu raciocínio é sólido. A descrição empírica da paisagem 
é uma repetição monótona de colina e vale, rio e arroio, lago e pântano, uma 
categoria separada da outra meramente por dimensão. Davis defendeu a visua
lização de tipos Ideais de colinas e vales, cada um com um nome genético, os 
quais por motivo de seu som e sentido, atuaria como um auxilio da memória . Te
-lo-iam satisfeito os resumos ca rtográficos dêste tipo de descrição genética 
produzidos por A. K . Lobeck e Erwin Ralsz. Seus mapas geomorfológicos são 
belos exemplos de sumários de fatos e relações geomorfológlcos. Mas serão 
os mapas e diagramas cartográficos adequados? Não cumprirá fazer-se tam
bém a descrição escrita? Para o erudito, a "descrição clara, explanatória" sobrevi
verá . Sua função é lógica e insubstituível. Sua utilidade é, contudo, depreciada 
aos ouvidos dos ignorantes ou dos Intelectuais negligentes. Pode-se, com muita 
propriedade, levantar a questão sôbre quanto dessa "descrição explanatória" 
será necesõária em qualquer tempo ou a qualquer t rabalho geográfico . A descri
ção da terra em qualquer dos seus aspectos, como o geomorfológico e climatológico, 
não devia ser apresentada com a finalidade de exibir o conhecimen to do geó
grafo. Não devia ser apresentada apenas porque um pequeno conhecimento 
científico poderá convir ao leitor. A citação direta e os qumerosos rodapés 
usados meramente para convencer o leitor da verdade cientifica das declarações, 
deviam ser evitados. A habilidade do geógrafo bem treinado devia levá-lo à 
concisão e a outros recursos literários pelos quais a base de seu estudo po
deria ser evidenciada sem contudo prejudicar a clareza do tema. Em tal jul
gamento e em tal habilidade literária o geógrafo devia ser iniciado pelas escolas 
·de Geografia e pelo exemplo dos seus antecessores. 

Kirk Bryan. 

(Nota - Não constam desta tradução as indicações blbllográflcas que acompanham o 
orlginal inglês) . 

~ l::ste .. Boletim". a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogd.ficail 
Braslleira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia-Avenida Beira-Mar, 436-Edificio Iguaçu-Rio de 
J'aneiro, D .F. 



Bosquejo Sôbre a Formação do Brasil Meridional* 

O povoamento das províncias meridionais do Brasil começa com a fundação 
de São Vicente, em 1532, por Martim Afonso de Sousa, deixando aí a primeira 
leva de colonos. 

A conquista do planalto, com a escalada da serra de Cubatão, o estabeleci
mento definitivo do povoado de São Paulo de Piratininga, obra do jesuíta, e o 
recalcamento do índio para o interior bravio, marcam a posse definitiva da terra. 

O trabalho do colono é, porém, lento e difícil. O radicar-se à terra, só se opera 
pela adaptação. 

Alguns, mais ousados, seduzidos pela perspectiva de riqueza fácil, sentiram a 
fascinação do sertão Ignoto, cheio de perigos . 

Começa, com êles, o ciclo da epopéia bandeirante. 
Daqueles dois focos, irradiar-se-iam as migrações colonizadoras que funda

riam Taubaté, Itu e Sorocaba . 
Daqui, por sua vez, se disseminariam por todo o Brasil central e meridional. 
O foco litorâneo de São Vicente, observa Oliveira Viana, (Ev. do Povo Bras., 

p. 81) , não só fornece os melhores elementos aos focos de serra acima, como tem 
uma expansão própria . Dêle é que saem os colonizadores da orilha atlântica, na 
direção do norte e do sul: Itanhaém, Iguape, Cananéla, Paranaguá, São Francisco, 
Destêrro, Laguna, são povoações de origem vicentina, como de origem vicentina 
são Ubatuba, Parati e Angra dos Reis. São também bandeirantes de São Vicente 
que projetam através da Laguna a expansão paulista até· as rampas do extremo 
sul. 

Sorocaba e Laguna, foram, por sua vez, pontos de apoio na conquista das 
planícies meridionais. 

O aspecto dessas terras desconhecidas, deveria Impressionar favoràvelmente 
os seus desbravadores. 

As florestas imensas de araucárias e a sucessão qe campos, cobertos de pas
,. tagens naturais, estavam a indicar-lhes um gênero de vida abundante e vi

goroso . 
A riqueza pastoril, à medida que se desenvolve, exige amplitudes cada vez 

maiores e a conquista de novos campos obriga a novos _deslocamentos. 
Fundam-se assim os campos de Paranapanema, Curitiba, Guarapuava, Lajes, 

Palmas, Curitibanos, Vacaria e Viamão. 
As correntes que descem de São Paulo, dentro de pouco, encontrar-se-Iam 

com as que partem do litoral catarinense em busca do interior. Irmanados assim, 
na aventura, lançam-se para além, na conquista da planície platina. 

Dois caminhos se abrem para o Rio Grande de São Pedro. Um pelo litoral, 
entrando por Tôrres, em continuação à orla marítima de Santa Catarina. Outra, 
pela região serrana, por onde bracejam os últimos contrafortes da serra do Mar. 

Partindo de Lajes, atravessando o rio Pelotas, entra-se em Vacaria. 
As primeiras entradas, iniciadas em 1725, como a maré, em fluxos sucessi

vos, convergem .sôbre Viamão, antiga Capela Grande (1741), que se tornaria a 
celula mater, o primitivo núcleo de onde se Irradiariam em direções várias, 

• Transcrito do Jornal do Comércio, edição de 29 de setembro de 1951. 
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desde o povoado à beira do Guaíba, depois Pôrto dos Casais, atual Pôrto Alegre, 
até Rio Pardo, em demanda das planícies sem fim. Borges Fortes - Casais, 
p. 74). 

· Outro foco de irradiação se estabelecera com a criação do presídio do Rio 
Grande, pelo brigadeiro José da Silva Pais em 1738, na atual cidade do mesmo 
nome, à entrada da barra. 

Enquanto o presídio recebia os que vinham por mar, do Rio de Janeiro, 
sob cuja jurisdição estava e de cuja diocese fazia parte, Viamão ficara sob a 
jurisdição de Laguna, pertencente ao bispado de São Paulo. (B. Fortes - ib. 
p. 51). 

Apesar dos mll obstáculos naturais, ainda hoje difíceis de vencer, a começar 
pelas distâncias imensas, entre os primitivos pontos de partida e as novas re
giões, virgens de braço colonizador, o contacto em breve se estabeleceria por um 
intenso comércio de tropas. 

Para ter-se idéia da impetuosidade do arremêsso das bandeiras paulistas, 
basta referir que as que tomaram a direção norte, atravessaram o caudal do São 
Francisco, chegando até Sergipe. 

Para o oeste, seguindo o Tietê, penetraram Mato Grosso pelo salto de Itapura. 
Para o sul, pelo Paranapanema e Paraná, foram até Guaíra, onde atacaram 

as reduções jesuíticas das Missões; atravessaram as províncias platinas de Cor
rientes e Entre-Rios; galgaram a cordilheira dos Andes, chegando ao Peru, para 
voltarem com imensos carregamentos de prata. 

Dos campos do Viamão, observa Oliveira Viana, os colonizadores paulistas 
passam, tomando o rumo do oeste, para a região das Missões, onde se fixam com 
estâncias em Passo Fundo, Cruz Alta, Palmeiras, Santo Angelo, Nonoai, São 
Borja, já nas margens do Uruguai. Todo o povoamento inicial da região serrana 
do Rio Grande, desde os Campos de Vacaria às Missões, é obra dos sertanistas 
de São Paulo. 

Antes, porém, que a ordem régia de 11 de fevereiro de 1738 declarasse a 
criação das novas províncias de Santa Catarina e Rio Grande de São Pedro, 
com a designação de Capitania d'El-Rei, sob o govêrno do brigadeiro José da 
Silva Pais, já a Colônia do Sacramento estava fundada, desde 1680. 

Essa antecipação na marcha descendente das conquistas portuguêsas, em 
direção ao sul, explica-se pelas facilidades que lhes dava o oceano. 

Povo navegador, o maior do século, levou suas naus até onde o dominio espa
nhol não lhe pusesse embargo 

Na ânsia de alargarem os domínios, as duas corsas encontraram, final
mente, no amplíssimo estuário do Prata, o limite natural das fabulosas con
quistas. 

Sem embargo da distância imensa que os separa, não se conformavam os 
espanhóis, com a vizinhança, na fronteiriça margem oriental do grande rio. 

Anteviam a importância estratégica de uma futura rival de Buenos Aires, 
coisa que os portuguêses, com seu largo descortino político e estratégico, tam
bém não desconheciam. 

A querela secular entre as duas coroas, em tôrno à posse da antiga Colônia 
do Sacramento, traçara os destinos da província do Rio Grande do Sul. 

As reclamações diplomátléas, de Espanha, com fundamento nas ambigül
dades e Imprecisões do Tratado de Tordesilhas, anterior à descoberta portu
guêsa, seguiu-se a posse à mão armada e, daí por diante, entre tratados diplo
máticos, conquistas e reconquistas, viveram portuguêses e espanhóis em cons
tante pé de guerra até 1650, quando firmaram o tratado de Madrid, depois mo· 
dificado pelo de 1777, de S. Ildefonso. 

A incursão, porém, de fôrças espanholas até a Ilha de Santa Catarina, em 
revide às pretensões portuguêsas, pareceu ao Conselho Ultramarino de Lisboa, 
uma séria ameaça à integridade do domínio português na América. 

Urgia, pois, povoar aquêles imensos desertos que constituiam a campanha do 
.Rio Grande, de modo a assegurar, por meio de uma população civil, prêsa ao 
rolo pelo trabalho, secundada por guarnições militares, os elementos próprios 
de resistência local. 
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Dai a ordem régia de 1736 a Gomes Freire de Andrade, "determinando-lhe 
minuciosamente tôdas as providências que deviam ser tomadas para garantir a 
posse das terras da margem setentrional do Prata". (B. Fortes, Casais, p. 19). 

Entre essas providências a mais clarividente e acertada, era, sem dúvida, a 
que determinava a criação da nova colônia, provendo-a "de instrumentos que se 
vos remetem para cortar e lavrar madeiras, mover terra, matar gado e cultivar 
os campos, como também as sementes necessárias paGll a dita cultura e de viveres 
e tudo o mais que se julgar preciso ... E, como pelo que avisou o brigadeiro José 
da Silva Pais, há muitos no Rio de Janeiro, que pretendem Ir para aquela parte, 
me Informareis se além dêstes são necessários alguns casais das Ilhas, para 
logo os mandar conduzir" (lb . p . 21) . · 

A clarividência dessas disposições, aliada às promessas da palavra d'el-rel, 
seduzindo muitos dos que iriam povoar aquêles desertos, teve, entretanto, exe
cução totalmente diferente. 

Os prometidos auxílios falharam quase por completo e, quando vieram 
alguns dêles, pouco beneficio trouxeram aos que os esperavam. 

Também o ·primitivo plano de povoamento das Missões que, pelo tratado de 
1850, a coroa de Castela deveria entregar a Portugal, em troca da Colônia do 
Sacramento, ficara inteiramente alterado, pela revolta dos índios guaranis, das 
reduções jesuíticas. 

Incutira-se-lhes uma resistência tão desesperada que, somente anos mais 
tarde, em 1756, depois do encarniçadíssimo combate de Caiboaté, foi possível 
tornar efetiva a ocupação . 

Gomes Freire de Andrade propositadamente se transportara ao sul para re
ceber o território das Missões e fazê-lo colonizar por casais açorianos que aguar
davam apenas o encaminhamento. 

Por circunstâncias ocasionais, (B. Fortes, ib., p. 150) , mudou de resolução, 
despreocupando-se daquela pobre gente, já batida por tantos reveses, deixan
do-os entregues à própria sorte. 

Os índios guaranis, que por tantos anos combatera trouxe-os das Missões 
para Rio Pardo, com grave prejuízo da depauperada economia daquele núcleo, 
abandonando um território sôbre o qual, mais tarde, surgiriam perigosas con
trovérsias. 

O espírito laborioso e ordeiro do colonizador reino!, vencida a etapa de de
sorientação no meio desconhecido, inteiramente selvático, por culpa da impre
vidência administrativa, tornou-se, posteriormente, elemento construtor de ines
timável valia . 

Os defensores de uma política de centralização administrativa, felizmente 
raros, encontrarão no Brasil colonial, o paradigma das delongas intermináveis, 
dos desacertos nas providências e deliberações à distância, o argumento mais 
decisivo contra semelhante sistema de govêrno. 

As freqüentes desavenças entre autoridades superiores eram, também, causa 
de Insolúveis obstáculos à administração, como a que surgiu entre o vice-rei, 
marquês do Lavradio e o governador do Rio Grande .de São Pedro, brigadeiro 
José Marcelino, de que resultou a demissão de ambos. 

Naqueles tempos as 'comunicações faziam-se com lentidão pasmosa. As res
postas do Conselho Ultramarino de Lisboa, as consultas que se lhes fazia daqui, 
não consumiam menos de dois anos . Na maioria dos casos, deixava-se ao tempo 

· a resolução natural da controvérsia. 
A população indígena dos pampas da qual se distinguiam tapes, minuanos e 

charruas, era selvagem e extremamente belicosa. 
Conquanto ainda não se tenha determinado com precisão a influência exer

cida sôbre os ocupantes adventícios, ela é inegável. Sem falar dos cruzamentos, 
que foram inúmeros, o menor contingente é o que consta dos registos, segundo 
Aurélio Pôrto, o maior pesquisador de arquivos riograndenses, os hábitos de vida 
campestres foram os que mais rápidamente se impuseram. 

· Eis porque, diretos descendentes daqueles ilhéus, contrariando arraigados 
i hábitos de seus maiores, rápidamente se adaptaram ao melo . i Advertia-lhes o instinto que a maneira mais segura de vencer é a adaptação . 
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Aos primitivos colonistas, descidos das próprias terras do Brasil, seduzidos 
por promessas de melhor fortuna, juntaram-se os bandeirantes, levados pelo 

· espirito de aventura; os fugitivos da Colônia do Sacramento, abandonando lares 
e próspero labor à fúria castelhana; os laboriosos e frugais casais açorianos, 
fundadores dos primeiros núcleos de população e os provenientes de caldeamen
tos com aborígines, em escala menor, porém em ligações irregulares. 

Da mescla dêsses elemetitos, de origem vária, nasceu e desenvolveu-se a po
pulação do Rio Grande. 

A imigração estrangeira é capitulo posterior. 
A vária origem étnica, ràpidamente dominada pela adaptação ao melo, 

transformou aquelas populações meridionais, endurecidas no trato rude, num 
Inestimável elemento para as futuras campanhas de conquista da América por
tuguêsa e defesa do território pátrio. 

H . Canabarro Re!chardt 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que 1 

atenderá pronta e sa~statõriamente. 



Comentário do Mapa de Produção de Milho 
no Sudeste do Planalto Central 

r ..... ~ 

O milho é uma das grandes fontes de riqueza do Brasil, representando cêrca 
de 17% do valor da produção agrícola brasileira. O desenvolvimento de sua cul
tura, principalmente no sul do país, proporciona à nossa pátria uma produção 
anual de cinco milhões de toneladas, aproximadamente. Com maior ou menor 
intensidade, é cultivado em quase todos os municípios do país, avaliando-se em 
quatro milhões de hectares de terra a área em que é plantado entre nós.' Em
bora figure entre os maiores produtores nas Américas e no mundo, o Brasil 
ocupa, no entanto, no que se refere à exportação do milho, apenas a oitava 
colocação, o que se explica pela intensidade do consumo interno dêsse cereal, 
em que tudo se aproveita. 

É o milho cultivado no Brasil em diferentes variedades - catete, pérola, qua
rentão, dente de cavalo, americano, cristal e outras - e usado na alimentação 
humana sob formas diversas. É empregado também na alimentação de animais, ' 
sobretudo na engorda de suínos. 

O milho, cientificamente chamado Zea mais, tem suas origens na América 
e já era intenso o plantio que dêle se fazia em nosso continente, sobretudo no 
Peru e no México, em 1492, por ocasião do descobrimento. 

Também os indígenas brasileiros o cultivavam, usando-o não apenas como 
alimento, mas ainda sob a forma de uma bebida fermentada, o cauim, vasta-
mente difundida entre êles. · 

No que se refere às suas condições de cultura, cumpre dizer que o milho ó 
medianamente exigente. É planta subtropical, adaptando-se bem a regiões de 
clima temperado, desde que estas disponham de seis meses livres de geada. O 
milho, sem dúvida, não encontra meio propício em áreas de climas extremos, 
sendo-lhe prejudiciais, quer as geadas, quer as temperaturas muito altas. Quanto 
às suas exigências em água, as chuvas abundantes e distribuídas com regula
ridade são benéficas ao seu cultivo, uma vez que a umidade lhe é propícia, so
bretudo na floração, período crítico da planta. 

Relativamente aos solos, requer terras férteis, enquadrando-se entre as cul
turas ávidas de matéria orgânica. Apresenta, assim, melhor rendimento em ter
renos de matas recém-desbravadas. É desaconselhável- o seu plantio em. solos 
arenosos, pobres em elementos nutritivos, apresentando fraco poder de retenção 
das águas, e em solos argilosos ou muito encharcados. 

No sudeste do Planalto Central Brasileiro, encontram-se as condições re
queridas para a cultura do milho. O mapa apresentado mostra como se distribÚi 
a produção do referido cereal nesta região, tendo. sido executado pelo processo 
das isaritmas. Escolheram-se para as linhas os valores seguintes : 100, 250, 500, 
1 000, 2 500 e 5 000 kg/km2

• 

Em cada município, o número representativo da densidade de produção de 
milho (número de quilos por quilômetro quadrado) foi colocado na área que 
oferecia condições naturais e econômicas mais propícias à agricultura. 

i - Dados fornecidos pelo Serviço de Estatística da Produção, Ministério da Agricul
tura, 1945. 
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A DESIGUAL DISTRIBUIÇAO DO PRODUTO NA REGIAO 

Estudando-se as condições oferecidas pelo sudeste do Planalto Central à cul
tura do milho, vê-se que elas são, realmente, de molde a permitir o desenvolvi
mento do cultivo dêsse cereal. 

Sob o ponto de vista climático, tem-se ali um clima tropical, com duas esta
ções: uma sêca e outra chuvosa, atendendo perfeitamente às condições de tem
peratura e precipitação necessárias ao desenvolvimento da planta. As tempe
raturas, apesar das latitudes baixas em que se encontra o sudeste do Planalto 
Central, situado entre os 13 e os 20º de latitude, são amenas, graças às altitudes, 
conferindo a grandes trechos da região um clima subtropical. As precipitações 
são abundantes, verificando-se em épocas bem marcadas do ano: há duas esta" 
ções nítidas quanto às chuvas, correspondendo a sêca, que se estende de quatro 
a seis meses (de abril ou maio a agõsto ou setembro) aos meses de outono e 
inverno. 

Tais condições de clima coincidem, de fato, bastante com aquelas que se 
disse serem exigidas pelo cultivo do milho. Pode-se afirmar que em setembro, 
mês em que se iniciam as chuvas no Planalto Central - ou um pouco mais tarde 
preferivelmente, sobretudo se se tratarem de variedades de ciclo curto - o mi
lho encontra ambiente muito propício para serem realizadas aí as suas semea
duras. Em novembro, dezembro ou janeiro, a planta estará na floração, o que 
equivale a dizer que o seu período crítico contará com chuvas abundantes, sen
do-lhe garantidos bons rendimentos. 

Por outro lado, a maturação processar-se-á nos meses em que as chuvas vão 
diminuindo, realizando-se as colheitas nas proximidades de abril, mês de águas 
já escassas, o que contribui para a boa conservação do produto. 

Através de todo o Planalto Central, o milho encontra, com pequenas altera
ções, essas mesmas condições de temperatura e precipitação. 

Analisando-se a distribuição de suas culturas na área em aprêço, verifica-se, 
porém, que elas se espalham por todos os municípios do sudeste do Planalto 
Central, mas em proporções multo desiguais, aparecendo ao lado de zonas de 
alta produção outras em que o cultivo é escasso. 

É que, contràrlaniente ao que se dá com o clima, certos fatôres não se mos
tram igualmente favoráveis às culturas do milho em tôda a região. Existem aí 
algumas áreas muito mais favoráveis ao cultivo dêsse cereal. Entre os fatôres 
que as beneficiaram, permitindo-lhes maior produção, destacam-se os solos. 
Realmente, a região possui solos multo bons para o cultivo do milho, mas êstes 
não são encontrados através de tôda a sua área. 

De modo geral, o Planalto Central do Brasil possui solos pobres, não 
sendo muito propício à agricultura, quando considerado no seu conjunto . . Sua 
estrutura geológica é constituída, a grosso modo, por um embasamento de rochas 
antigas (do arqueano ao algonqulano), que posteriormente foi recoberto por um 
manto de rochas sedimentares, quase sempre folhelhos e arenitos, que se alter
nam com rochas vulcânicas efusivas em certas áreas. Os solos são, em . geral, 
Impróprios para a cultura do milho. 

Entretanto, em certas áreas do Planalto Central aparecem rochas eruptivas 
que dão solos férteis e que apresentam ótimas condições ao desenvolvimento 
dessa cultura. Tais zonas constituem áreas de produção alta, contrastando gran
demente com a fraca produção assinalada nas áreas em que aquêles solos não 
são encontrados. São três as principais: o "Mato Grosso" de Goiás, a Mata da 
.Corda e os vales dos rios Grande, Paranaíba e alguns de seus afluentes e suba-
fluentes. · 

Graças à fertilidade de seus terrenos, são zonas de mata, ricas em humo, 
concentrando uma população numerosa, que faz grande utilização dos solos 
para fins agrícolas. Já lograram um certo desenvolvimento econômico e cons
tituem centros consumidores de relativa importância. 

De modo geral, dispõem também de maior rêde de comunicações, que fa
cl!ita a circulação do produto. Além disso, as zonas em questão são as mais apro
veitadas do Planalto Central para a criação de suínos, o que contribui para que 
nelas seja mais importante a produção de milho. 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA TISTICA 

r 

CONa.LHO NACIONAL OE GEOGRA~IA 

Serviço de Geogra fia e Cartogralia 

DIVISÃO DE GEOGRAFIA 

Secção de Estudos 

1950 

SUDESTE DO PLANALTO CENTRAL 
JJO BRASIL 

, ... f!1T ...... Dll DCN••D .. 09 º" ~ltOOuç:Ao 
D• ... ILHO 

ESCALA .. 



CONTRIBUIÇAO A CI1!:NCIA GEOGRAFICA 319 

Sendo assim, dispondo o sudeste do Planalto Central de áreas privilegiadas 
do ponto de vista agrícola, em contraste corn outras mais pobres, não é de es
tranhar-se que nêle as culturas do milho se distribuam desigualmente, havendo 
concentrações e vazios de produção na região. 

AREAS DE MAIOR PRODUÇÃO 

O mapa em estudo revela que três são as áreas de alta produção de milho. 
Tais áreas se enquadram bem dentro das zonas de mata aludidas. 

1) A Mata da Corda . 

A mais forte concentração de culturas de milho no sudeste do Planalto Cen
tral aparece em Minas Gerais, correspondendo à zona da Mata da Corda, que 
compreende os municípios de Patos de Minas, Carmo do Paranaíba, Rio Para
naíba e São Gotardo, e que aparece englobada pela isaritma de 2 500 kg/km' . 
Esta concentração estende-se ao município de Bambuí, cuja produção é compa
rável à da Mata da Corda. Nos municípios de Morada, Abaeté, Dores do Indaiá, 
Luz e Campos Altos tem-se ainda uma área de produção de milho apreciável, 
e que aparece como um prolongamento do centro de altas produções constituído 
pela Mata da Corda. 

É razoável um maior adensamento das culturas de milho na Mata da Corda, 
uma grande área de matas, de aproximadamente 5 000 quilômetros quadrados, 
que se estende sôbre um chapadão, no divisor de águas São Francisco-Para
naíba . Trata-se de uma zona de grandes possibilidades agrícolas, graças à riqueza 
de seus solos resultantes da decomposição de tufos vulcânicos. 

As suas boas condições naturais vêm sendo desde há muito exploradas pelo 
homem, mas sobretudo ultimametne a agricultura logrou um grande desen
volvimento. Hoje, a Mata da Corda é uma das mais importantes áreas agricolas 
do estado de Minas Gerais. 

Embora não constitua ainda uma zona de agricultura modernizada, predo
minando aí o cultivo do solo pelo processo antiquado das roças, já se vem no
tando nela grande ênfase no sentido de fazer-se uso mais racional da terra. 

O milho é o mais importante produto agrícola cultivado neste trecho do 
território mineiro e que constitui a zona de agricultura mais diversificada do 
sudeste do Planalto Central. A mais alta produção é assinalada em Rio Para-
naíba (10 540 kg/km') . , 

Além das condiçõ~s naturais favoráveis ao cultivo dêsse cereal, permitiu o 
desenvolvimento de suas lavouras na Mata da Corda a colocação fácil do pro
duto no comércio: é grande o consumo local, contribuindo para isso não só a 
densa população da zona, como também a importante criação de suínos ai 
existente. 

O milho já vem sendo industrializado na Mata da Corda, que dispõe de fá
bricas de fubá. O produto se destina em grande parte ao consumo local, sendo 
exportado o excedente da produção. , 

Embora não se trate de uma área beneficiada por densa rêde de comuni
cações, é servida por boas estradas de rodagem, como a Belo Horizonte-Uberaba 
que passa em São Gotardo, facilitando aquela exportação. Belo Horizonte e RiÓ 
de Janeiro são os principais mercados para os produtos regionais. 

Quanto ao município de Bambuí, sua alta produção (3 270 kg/km' ) deve-se 
aos férteis solos pertencentes à série Bambui; a par disso, é um município bem 
povoado e c?m grandes possibilidades no desenvolvimento da produção, graças 
ao transporte assegurado pela estrada de ferro <R. M. V.). Igualmente, os muni
cípios de Abaeté, Dores do Indaiá, Luz, Campos Altos e Morada apresentam ter
renos férteis, em parte correspondentes à série Bambuí; situam-se, outrossim, 
em áreas prósperas, bem povoadas. Dai a produção relativamente alta que apre
sentam . 

2) Os vales dos rios Grande, Paranaíba e Araguarí. 

Duas outras manchas de produção alta de milho aparecem na área do Pla
nalto Central compreendida dentro do estado de Minas, ambas no Triângulo 
Mineiro, correspondendo aos vales dos rios Grande, Paranaíba e seu afluente 
Araguari. Uma delas se localiza no baixo curso do rio Grande, compreendendo 
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o · município de Frutal (9 864 kg/km') . A outra, circunscrita pela isaritma de 
2 500 kg/km' , se inicia no município de Conquista, à margem do rio Grande, 
continuando-se pelo rio Araguari, cujo vale fértil acompanha em tôda a sua 
extensão, e encontrando o Paranaíba, segue por êle assinalando fértil trecho de 
seu vale. 

É compreensível que nestas áreas tenham logrado um maior desenvolvimento 
as culturas do milho. 

O Triângulo Mineiro não é, no seu conjunto, uma zona eminentemente agrí
cola. Constituem-no, a grosso modo, grandes chapadões, dissecados pelos rios 
Grande, Paranaíba e seus afluentes, de solos pouco férteis, que são domínio da 
pecuária. 

Entretanto, nos vales dos rios, onde a erosão expôs à superfície afloramen
tos de diabásio - o trapp - aparecem solos muito férteis, recobertos de mata, 
que são ativamente aproveitadas para a agricultura. ll:sse trapp é encontradJ 
ao longo dos rios, estendendo-se por uma área de aproximadamente 18 000 qui
lômetros quadrados, muito procurada pelos agricultores. Como a Mata da Corda, 
não é uma área de agricultura avançada tecnicamente, mas é a zona do Pla
nalto Central em que as boas práticas agrícolas têm logrado maior desenvol
vimento. 

Indubitàvelmente, o milho não é aí um produto de significação econômica 
dominadora-, existindo outras que lhe fazem grande concorrência. Os terraços 
dos rios Grande, Paranaíba e de seus afluentes constituíram sempre domínio do 
arroz principalmente, sendo êste o produto agrícola que mais pesa na economia 
da zona. Apesar de ser o milho, sobretudo, um produto de consumo local, justi
fica-se o desenvolvimento de suas culturas na zona: é fácil a colocação do milho 
nos mercados do Triângulo Mineiro, área bem povoada e onde se faz importante 
criação de suíno&. 

O Triângulo Mineiro é de fato uma das mais importantes zonas de Minas 
Gerais, graças ao desenvolvimento que logrou aí a pecuária e a agricultura ativa 
que se realiza n os vales férteis dos seus principais rios. O· seu comércio é ativo, 
dispondo de centros importantes, como Araguari, Uberlândia e Uberaba. Per
mite o desenvolvimento crescente dêsse comércio a facilidade de comunicações 
de que dispõe a zona, servida por boas estradas de rodagem e de ferro. 

3) O "Mato Grosso" de Goiás. 

Finalmente, outra área em que se concentram as culturas do milho no su
deste do Planalto Central corresponde ,ao "Mato Grosso" de Goiás propriamente 
dito, que compreende os municípios de Trindade, Anápolis, Inhumas e Goiânia, 
sendo mais alta a produção dos dois primeiros: 5 046 kg/ km' e 2 971 kg/ km', 
respectivamente. É a única zona de produção alta dentro do estado de Goiás, 
sendo delimitada pela isaritma de 2 500 kg/ km'. 

As possibilidades que apresenta ao desenvolvimento das culturas de milho 
são idênticas às das outras áreas de produção alta: é uma área de matas de 
ótimas condições agrícolas. · 

Embora o seu povoamento tenha se iniciado pela exploração das aluviões au
ríferas do alto Tocantins, do alto vale dos .seus afluentes e dos tributários do 
Paranaíba e do Araguaia a agricultura é antiga na zona, ligando-se à manu
tenção da população mineradora. Graças à fertilidade de seus terrenos, resultan
tes da decomposição de rochas básicas (gnaisses, influenciadas por gabros e 
dioritos ) a agricultura de subsistência que se praticava outrora, pôde desenvol
ver-se, tornando-se importante atividade econômica da zona. 

Nos últimos anos , principalmente, tem-se intensificado o aproveitamento de 
suas terras, permitindo o retalhamento de sua área em pequenas propriedades 
aproveitadas pelos agricultores. Seu desenvolvimento intensificou-se com a pe
netração da Estrada de Ferro Goiás, que atingiu Anápolis em 1935. O "Mato 
Grosso" de Goiás é, hoje, a mais importante zona pioneira do Planalto Cen
tral. É a zona mais rica e mais povoada do estado de Goiás, apresentando cen
tros comerciais importantes, como Anápolis. Bem servida por vias de comuni
cação, a circulação de seus produtos se faz com relativa facilidade. 

O milho, porém, tal como no Triângulo Mineiro, não é o mais importante 
produto agrícola . Domina na zona a produção do arroz, seguida pela do feijão 
e do café" que são os produtos que pesall\ na balança comercial da região. 
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O milho que .se cultiva no "Mato Grosso" de Goiás destina-se em grande 
parte ao consumo local. Entretanto, sendo êste grande, para o c,iue contribui o 
fato de tratar-se de uma área bem povoada, com uma, importante criação de ' 
suínos, não é de estranhar-se que sejam altos os valores da produção .. 

AS AREAS DE FRACA PRODUÇAO 

As áreas de fraca produção (menos de 250 kg/km2
) surgem mais freqüente

mente em Goiás, situando-se, de modo geral: ao norte dessa parte do Planalto 
Central, nas zonas drenadas pelo Paraná e pelo Tocantins; a oeste, no alto e 
médio Araguaia; .no sudoeste do estado de Goiás, excluindo-se Itumbiara e Qui
rinópolis; e a leste desde o município de Formosa até Catalão, continuando-se 
pelo ·estado de Minas Gerais, · onde abrangê o sertão do Urucuia, Paracatu e o 
~unicípio de Coroniandel. Ao sul, Uberaba e Campina Verde são os únicos mu-
nicípios de baixa produção. · 

Essas áreas de baixa produção correspondem, em geral, às zonas inenos favo
recidas do Planalto Central: de solo pouco fértil, vegetação de campos e cerra
dos, fraca densidade de população, grandes propriedades e nas quais há falta 
de meios de transporte e de centros comerciais importantes, distanciadas como 
estão dos principais mercados consumidores do Brasil. São áreas em que domi
nam a garimpagem e a pecuária. 

Ao norte, a zona do Paraná, por exemplo, possui solos calcários da série 
Bambuí, que são férteis, mas o calcário ·dá bons solos agrícolas somente em 
zonas úmidas ou bem irrigadas e sabe-se que o sudeste do Planalto Central tem 
uma estação sêca muito marcada e prolongada. Sendo assim, as vantagens dêsse 
tipo de solo são limitadas. A zona é econômicamente pouco desenvolvida, fal
tando-lhe meios de comunicação. Uma produção um pouco maior aparece em 
Sítio da Abadia, que se beneficia de ser ligado, por estrada de rodagem a Ja
nuária, pôrto do rio São Francisco. 

O alto Tocantins é pouquíssimo habitado e mal servido por meios de trans
porte, e, sendo o seu solo na maior parte pobre, não tem atraído a cultura de 
milho. · 

No oeste do Planalto Central, o alto e médio Araguaia são regiões de g,arim
pagem, de desenvolvimento muito restrito e de difíceis meios de acesso. O alto 
Araguaia sob o ponto de vista agrícola não tem desenvolvimento, embora possua 
reservas de mata . 

. A área compreendida a sudooeste do estado de Goiás é uma zona de ocupa
ção já antiga, mas votada à pecuária. Suas áreas florestais só agora começam a 
ser aproveitadas para a agricultura e a criação de gado . Jataí (284 kg/km2

) e 
Rio Verde (456 kg/km') já são centros relativamente importantes e refletem 
êsse aproveitamento recente da região. Por êsses fatos pode-se compreender que 
a produção de milho não seja aí muito significativa. 

A leste, a zona de Cristalina tem fraca produtividade de milho (269 kg/km2
) ; 

a principal atividade econômica é aí a exploração do cristal de rocha. 
Ainda no leste, os municípios de Formosa, Planaltina, Luziânia, Orizona, 

Pires do Rio e Ipameri não apresentam boa produção por se acharem também 
fora das zonas de terras férteis e vegetação de matas. Muitos pertencem a zonas 
de certa prosperidade, que dispõem de indústria de transformação, de estrada' 
de ferro e de população densa. É o caso de Ipameri, por exemplo. Todavia, o 
desenvolvimento que apresentam, apesar de ·relativamente considerável, não se 
compara ao das áreas florestais. 

No estado de Minas Gerais, o sertão do Urucaia-Paracatu, que tem também 
pequena produção de milho, apresenta-se como uma grande chapada dissecada 
pelos afluentes do São Francisco. · 

O solo é, geralmente, arenoso e a vegetação de campo cerrado, sendo a cria
ção de bovinos a principal atividade local. A agricultura se restringe às mar
gens dps rios e às pequenas áreas florestais. A produção de milho é limitada 
pelo pequeno consumo dessa área de população pouco densa. 

O município de Coromandel tem uma área agrícola situada à margem do 
rio Paranaíba, mas dedica-se também particularmente à mineração e · o trecho 
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do Paranaíba em que se encontra já não goza de acentuad.a fertilidade. Por 
isso, é admissível que não ofereça alta produção de milho (301 kg/km2

) que não 
é o seu principal produto agrícola. 

Campina Verde e Uberaba são outros dois municípios de pequena produção: 
Campina Verde, apesar de achar-se no Triângulo Mineiro, à margem do rio 
Grande, é pouco povoado, desprovido de matas ftensas e solos férteis. Uberaba é, 
sobretudo, município criador que quase não se preocupa com a agricultura. Aí 
estão as razões por que tais municípios têm pequena produção de milho, 232 
e 372 kg/km2

, respectivamente. 

CONCLUSAO 

Em síntese, o milho é cultivado em todos os municípios do sudeste do Pla
nalto Central, mas, atendendo às condições locais, muito desigualmente: a alta 
produção caracteriza as zonas de solo rico, bem povoadas e servidas quase. sent
pre por boas vias de comunicação, o que corresponde, de modo geral, às zonas 
de mata. Apesar de ser bastante significativa a produção das zonas de mata, 
nas quais o milho figura, sem dúvida, entre as culturas mais explotadas, o pro
duto tem na região uma importância quase inteiramente local. O que explica 
as somas elevadas que as culturas aí atingem é o grande consumo local: além 
de o milho ser inegàvelmente um dos produtos básicos da alimentação da po
pulação rural brasileira, o sudeste do Planalto Central é uma área onde a cria
ção e a exportação do gado suíno são de real importância. 

O sudeste do Planalto Central poderia produzir o milho em maior escala se 
a agricultura local não contasse com sérios obstáculos: difíceis transportes, pou
cos braços, grandes distâncias em relação aos bons mercados e métodos anti
quados de trabalhar o solo. É de esperar-se que com o maior desenvolvimento 
econômico da região a sua produção se torne mais significativa e venha a ofe
recer aos mercados brasileiros uma quantidade maior dêsse cereal. 

Maria Luísa da Silva Lessa 

BIBLIOGRAFIA - Livros e Folhetos 

1) COELHO DE ALMEIDA, Vítor 
Goiãs, usos, costumes, riquezas naturais. 
213 páginas, 50 fotografias e 8 figuras 
Estudos e Impressões Pessoais 
1944. 

2) Conselho Nacional de Geografia. Secção de Estudos 
Divisão Regional do Brasil: Grande Região Leste e Grande Região Centro
-Oeste. 
1948-1950. 

3) GUIMARÃES, Fábio de Macedo Soares: 
O Planalto Central e o problema da mudança da capital do Brasil" 
Revista Brasileira de Geografia, ano XI - Outubro-dezembro de 1949, n.0 4. 
Pp. 471-536. 53 figuras. 3 mapas. 

4) LoBBE, Henrique 
O Milho. 
166 páginas, 35 fotografias , 3 gráficos 
Biblioteca Agrícola Popular Brasileira 
Edição de Chácaras e Quintais 
São Paulo, 1939. 

5) LORENA, Bernardo 
Cultura do Milho 
12 páginas 
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo 
1936 . 

6) MENDES, Carlos Teixeira 
Notas práticas sôbre a cultura do milho 
22 páginas 
Ministério da Agricultura 
São Paulo, 1932. 



-
CONTRIBUIÇA() A Cll!:NCIA GEOGRAFICA 

7) PRADO JÚNIOR, Caio 
Formação do Brasil Contemporâneo (Colônia) 

377 páginas 
2.ª edição 
Editôra Brasiliense Limitada 
São Paulo, 1945. 

8) PRADO JÚNIOR, Caio 
História Econômica do Brasil 
312 páginas 
2.ª edicão , 
Editôrá Brasiliense Limitada 
São Paulo, 1945. 

9) SIMONSEN, Roberto 
História Econômica do Brasil (1500-1820) 
378 páginas 
1 carta planimétrica 
2.ª edição, vol. I 
Coleção Brasiliana, série V, vol. 100 
Companhia EditÔra Nacional 
São Paulo, 1944. 
Vol. II 
345 páginas, 1 mapa e 1 planta 
2.ª edicã o 
Coleção Brasiliana, série V, vol. 100-a 
Companhia Editôra Nacional 
São Paulo, 1944 . 

Inéditos 

1) FAISSOL, Speridião 
Estudo Geográfico do Mato Grosso de Goiás 

2) RUELLAN, Francis 

3:13 

Relatório Preliminar da Primeira Expedição Geográfica ao Planalto Central 
do Brasil 

3) Monografias histórico-corográficas dos municípios planaltinos 
Serviço Nacional de Recenseamento. 

Mapas 

Mapa Geológico do Brasil 
Escala 1 : 5 000 000 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
Divisão de· Geologia e Mineralogia 
Cia . Litográfica Ipiranga 
São Paulo, 1942 .• 
Mapa do Brasil 
Escala 1 : 5 000 000 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Conselho Nacional de Geografia - Divisão de Cartografia 
Rio de Janeiro, 1950 . 

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

B.G . - 5 



G f. d T A • "X , "* ra 1a o opon1mo apeco 

"O vereador da Câmara Municipal de Xapecó, Sr. Leopoldo Olavo Erig, con
sultou o I.B.G .E. acêrca da maneira correta de se grafar o nome locativo "Xa
pecó", visto que, enquanto as repartições federais usam esta forma, as estaduais 
e municipais empregam "Chapecó"; e visto, outrossim, que há muita controvérsia 
a respeito dessas grafias. · 

O Sr. Linneu Maria Vieira, chefe do S.E.M., embora opinando que "se resta
beleça a grafia usada nos três primeiros decretos a que alude a informação do 
Sr. Chefe da S.D.M.", todavia submete a matéria à deliberação do Exmo. Sr. Se
cretário-Geral do C. N. E. 

~ste, em ofício n.O 1 354, de 12 de maio do corrente ano, julgando o "assunto 
mais enquadrado no campo de atribuições" do C.N.G., passou às mãos do Exce
lentíssimo Senhor Secretário-Geral dêste Conselho os expedientes juntos ao alu
dido ofício, para que fôsse providenciado um pronunciamento a respeito da ma
téria. Daí a determinação do Exmo. Sr. Secretário-Geral a que no início me referi. 

Bem considerada a informação dada pelo Sr. Darcy Daniel de Deus, chefe da 
S.D.M., e atendo-me exclusivamente ao modo de se grafar o topônimo em ques
tão, reporto-me, antes de tudo, à Conferência de Geografia realizada no Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro de 16 de julho a 25 de i:etembro de 1926, a qual 
estabeleceu normas para a grafia dos nomes próprios geográficos oriundos de lin
guas indígenas, normas que foram, quase tôdas, consagradas pela Academia 
Brasileira de Letras nas "Instruções para a Organização do Pequeno Vocabulário 
Ortográfico" de 1943, ainda em pleno vigor, e também consagradas pelo Acôrdo 
Ortográfico aprovado pelo decreto-lei n.0 8 286, de 5 de dezembro de 1945. Ora, 
segundo as resoluções aprovadas por essa Conferência, ficou estabelecido que se 
grafem com "x", e não com "eh", os nomes de origem indígena, como "Caxambu", 
"Xanxerê'', "Xapuri", "Xopotó", "Xopim", etc. 

De conformidade com esta regra, já em 1942 a obra intitulada Divisão Terri
torial dos Estados Unidos do Brasil, do I.B.G.E., 2.ª edição, consignou com "X" 
o topônimo de que se trata, e "Xapecó" se lê nessa obra a páginas · 155 e 362 . 
Em tôdas as edições subseqüentes se conservou a mesma grafia, não só em obe
diência às resoluções da Conferência de Geografia de 1926, senão ainda à orto
grafia oficial, que ordena a mais rigorosa distinção no uso do "eh" e do "x", não 
permitindo que se grafe com "eh" nenhuma palavra de origem indígena . Não 
há dúvida nenhuma sôbre a origem indigena da palavra "Xapecó". Quer proce
da do caingangue, conforme Telêmaco Borba, quer de outro idioma dos aborígines 
do Sul, consoante o Dr. Antônio Joaquim de Macedo Soares, certo é que o vocá
bulo "Xapecó" é brasílico ou indígena, e, como tal, sujeito às normas estatuídas 
pela referida Conferência de Geografia . Obedecendo a essas normas, tenho gra
fado êsse topônimo com "X" em todos os trabalhos que elaborei para o C. N. G., 
inclusive para cartas e mapas geográficos, assim como em trabalhos de colabora
ção para a Revista Brasileira de Geografia, o que se poderá verificar, por exem
plo, na página 116 do n.º 1 do ano XIII dessa revista (janeiro-março de 1951) . 

Verdade é que, depois de "extintos os territórios de Iguaçu e Ponta Porá 
(artigo 8.0 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), foi fixada a divi
são administrativa e judiciária do estado de Santa Catarina, para vigorar no 

· qüinqüênio 1949-1953, pela lei estadual n.0 247, de 30 de dezembro de 1948, na 
qual se vê grafado com "Ch" o topônimo que é objeto dêste parecer; mas, incon
testàvelmente, nem os estados, nem os municípios têm competência para alte
rar o que foi estabelecido por- lei federal. A Constituição Republicana de 1946 

• Parecer emitido em uma consulta do Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, pelo Prof. José de Sá Nunes. 
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estatui no artigo 5.º, alínea d do inciso XV, que só à União compete "legislar sô
bre diretrizes e bases da educação nacional", e a ortografia está incluída neste 
caso . Ortografia é matéria de caráter nacional, e não regional, pelo que está su
jeita unicamente a leis federais. E pelo decreto-lei n.O 311, de 2 de março de 1938, 
art. 16, "somente por leis gerais" pode ser modificâda a tcponímia do quadro ter
ritorial do Brasil. Assim que as leis e decretos estaduais e municipais não preva
lecem contra leis e decretos federais; o que uma lei ou decreto estadual ou mu
nicipal estatuir em desacôrdo com lei ou decreto federal é especificamente in
constitucional. 

Em vista do exposto, evidente é que a forma legítima, filolõgicamente e lê-
galmente considerada, é "xapecó". :l!:ste o meu parecer. S. M. J. Rio de Janeiro, 
20 de maio de 1952." 

JOSÉ DE SÁ NUNES 

~ Concorra para que o Brasil seja geogràficamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 
da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho estã l'!:.borando. 



Contribuição 

ã Didática da Geografia 

Didática das Ciências Sociais* 
DELGAI)O DE CARVALHO 

(Continuação) 

O ESTUDO DIRIGIDO 

1. É incontestável que, nos últimos vinte e cinco ãnos, progressos conside
ráveis foram realizados entre nós, nos estudos geográficos. Os programas secun
dários melhoraram e os compêndios se foram transformando aos poucos . Pos
suímos hoje excelentes manuais de Geografia e de História; os nossos progra
mas equivalem aos estrangeiros tidos por adiantados. Temos também bons pro
fessôres . Entretanto, há razões para não estarmos satisfeitos com os resultados 
da. aprenàizagem em Geografia e História . O ponto fraco é o método. 

2. O objetivo do programa é determinar o que julga ser um mínimo de co
nhecimentos destinados a enriquecer a inteligência dos educandos, em Históría 
e em Geografia, isto é, a fornecer elementos ao exP,rcício de seu raciocínio. O 
objetivo dos compêndios é expor o que assim deve ser lembrado e compreendido, 
do modo mais claro, mais atraente possível. O objetivo do mestre é seguir o 

·programa, interpretar o compêndio. A escassez de tempo e os métodos tradicio
nais, porém, o levam a dar importância capital à preparação para os exames. 
De seu lado, o aluno cuida mais de memorizar do que de compreendeJ.'1; porque 
não sabe estudar. 

3 . O aluno brasileiro, vivo e inteligente, em regra, não sabe estudar. Pare
ce . que foi esquecida uma das finalidades do ensino secundário: no colégio, deve 
o educando aprender a "aprender". 

4. O estudo-dirigido é a arte de ensinar os jovens a aprender. Talvez mais 
do que em outras ciências, esta arte é necessária em ciências sociais. O aluno se 
lembra mais do que compreende; pensa que o essencial não é compreender, mas 
memorizar, porque pode "cair" em prova . Aí está o êrro que o estudo dirigido pre
cisa combater: devemos convencer o educando de que precisa memorizar não 
a.penas para a prova, mas em vista de um aproveitamento ulterior . Surgirá, en
tão, a seus olhos a utilidade dos fatos e fenômenos retidos, que servirão de ar

. gumentos de discussão, de elementos de ponderação, ccmparação, ilustração a 
seu raciocínio . Mas, para isso, é necessário que saiba estudar, isto é, memorizar, 
compreender e exprimir sob forma oral ·ou escrita o que aprendeu. 

5. Nestas condições, tanto em História como em Geografia, o estudo di.rigido 
constituirá trabalho preliminar nas primeiras semanas das duas primeiras séries 
do curso ginasial. Entre 11 e 14 anos de idade, está ·o educando em condições de 
ser orientado, antes de adquirir hábitos prejudiciais de estudo e de aplicação 
oral ou escrita. 

6. O estudo dirigido tem por fim prático e imediato habilitar o aluno a 
usa.r o compêndio, o atlas, as notas de aula, a consultar livros, dicionários, fontes 
de informação e estatísticas, corrigindo-lhe certas tendências à rotina, mecaniza
ção, leitura ineficiente, cópia, etc. . A hora de estudo se tornará, assim, tão es-
sencial quanto a hora de aula. ' 

7 . As modalidades do estudo-dirigido são várias . As duas primeiras são mais 
indicadas nas semanas iniciais; as demais, durante todo o ano escolar: 

Nota - Publicação da Secretaria da Educação - Imprensa Oficial - Belo Horizonte - Est. e!:: 
Minas Gerais - 1949. 
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a) ditados de 15 a 20 linhas de um trecho de História ou de Geografia, com 
sentido completo, claro e conciso; o trabalho consiste em dar cêrca de 10 minutos 
ao aluno para reler e provar que compreendeu, sublinh:mdo as palavras ou ex
pressões que julga de capital importância parai o sentido do trecho ditado; uma 
pequena discussão em aula acompanhará a crítica que o professor faz; 

b) resumos em 20 ou 25 linhas, no máximo, de 3 ou 4 páginas de História . 
ou de Geografia; é feita a leitura -silenciosa da passagem escolhida e o resumo 
revelará o que da leitura tirou o aluno; a discussão em aula levará a um concurso 
de resumos, em competição; 

c) fichas, organizadas nas horas de estudo, sôbre temas históricos ou ques
tões geográficas; em estilo conciso, claro, quase telegráfico, com parágrafos, tí- : 
tulos. e subtítulos sublinhados, etc .. A feição de quadro sinótico é aconselhável; : · 

d) notas a lápis, tomadas em aula, sôbre um tópico explicado oralmente 
pelo mestre, em dez ou quinze minutos; as notas são lidas em seguida e com
paradas ; 

e) planos de dissertações históricas ou de problemas geográficos que indi
cam as diferentes partes e tópicos para tratar, sua seqüência e seus aspectos 
secundários. 

8 . O estudo dirigido não é tempo perdido no ensino do conteúdo. Em pri• 
meiro lugar, os exercícios de História e de Geografia, por êle determinados, não 
estão fora dos -tópicos do programa. Em segundo lugar, representam poderoso 
auxílio na prática da aprendizagem. Nunca se cogitaria de entregar ferramentas 
a um aprendiz sem de antemão ensinar-lhe como· manejá-las; entretanto, jul
ga-se poder confiar um compêndio a um jovem, sem mostrar-lhe de que modo 
deve ser usado. Saber ler e escrever não é garantia de proveito da leitura. 

9. Além das modalidades mencionadas do estudo-dirigido, há exercícios que 
se impõem, feitos à medida que se apresentam as oportunidades: 

a) manuseio do atlas é prática da mais alta importância e utilidade; indi
vidualmente, cada aluno deve ser treinado pelo mestre a consultar um mapa e 
a saber lê-lo, conhecendo as convenções <curvas de nível, côres) ·e fazer medições 
com régua graduada e compasso; · 

b) a leitura das estatísticas simples em colunas, a interpretação dos diagra
mas em pontos, linhas, círculos, superfícies ou símbolos; 

c) a consulta a dicionários, índices de livros, bibliografias simples, etc .. 
10. O estudo dirigido tem sido, entre nós, relegado ao segundo plano, pelo 

fato de as provas parciais e finais não exigirem dos educandos esforços mais inJ. 
teligentes do que os da simples memorização. 

UNIDADES, PONTOS E TÓPICOS 

1. A unidade didática não é uma simples divisão ou capítulo do programa; 
não é ponto nem tópico, mas comporta pontos e tópicos. Pontos são subdivisões 
das unidades que figuram no programa; tópicos são subdivisões do ponto que, 
por conveniência da exposição, introduz na matéria o compêndio. 

2. As unidades didáticas são unidades de atividade-experiência, que corres
pondem a propósitos e atitudes em face de cousas para aprender ou fazer por 
experiência . Esta palavra é usada no sentido mais largo, bem entendido. 

3. Uma unidade corresponde a um período mais ou menos -longo, durante 
o qual existe um propósito específico, contido dentro do propósito geral de adqui
rir conhecimentos sôbre a matéria, História ou Geografia. O período pode variar 
de uma a seis semanas. O propósito específico deve ser conhecido dos alunos, dis
cutido na primeira aula sôbre a unidade, e nunca perdido de vista, assim como 
deve estar presente a distribuição do trabalho dentro da unidade. Já se vê que 
as unidades não foram feitas às cegas, subdividindo um programa em parágra- ' 
fos, por traços vermelhos. Se assim fôsse, as .unidades não teriam nem vida, nem· 
significado. 

4. "A unidade, diz H. Harap, envolve uma variedade de atividades, de .com
portamentos, incluindo respostas a perguntas, obsa.rvação, demonstração, dis
cussão, preparação de material, processos comparativos e o resto. Traz para a . 
sala de aula os próprios materiais, como êles se apresentam na vida". Pois Dewey 
não disse: educação é vida? 
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5. As principais caracteristicas de uma unidade didática, em História como 
em Geografia, são: 

a) constituir assunto completo e homogêneo, de reconhecida utilidade 
cultural; • 

b) possuir objetivo específico, que, como um leit-motiv em música, focaliza 
um tipo de fenômenos, uma entidade geográfica, uma fase histórica, um regime; 

c) obedecer a um plano pré-estabelecido da matéria por estudar; é a di
visão da unidade em pontos e tópicos que salienta as suas partes principais e 
suas questões secundárias; · 

d) apresentar oportunidades de pesquisas, isto é, . de usar notas e referên
cias, esboçar estudos comparativos, trabalhos em cooperação e de utilização de 
material, tal qual se apresenta na vida diária. 

6. A unidade didática tende a romper as barreiras que delimitam as "ma
térias": História, Geografia, Economia, Sociologia, quando as pesquisas se esten
dem e um argumento leva a outro. Daí a necessidade do plano preliminar discu
tido e assentado, para limitar. É aconselhável que êste plano nunca seja perdido 
de vista durante as semanas consagradas à unidade .em estudo. 

7. Os obstáculos principais ao pleno aproveitamento do sistema das unida
des didáticas, são a falta de livros de referência, a rotina tradicional que repre
senta o menor esfôrço e, principalmente, o fato de os alunos não terem o hábito 
de estudar, não saberem estudar, porque lhes faltou o estudo dirigido. 

8. "Passar a lição" e "tomar a lição" constituem têrmos correntes; resta 
saber em que consiste a lição. Não deve ser um trecho arbitràriamente escolhido 
de tal página a tal página. Uma unidade não é uma lição, mas um ponto e até 
um tópico, conforme seja sua importância, podem ser objeto de uma lição. A ex
tensão fica, evidentemente, ao critério do mestre. 

9. Os aspectos desejáveis de uma lição devem ser, em História, Geografia 
ou Sociologia: 

a) um trecho que pode ser fàcilmente lido e aprendido em uma hora; 
b) um assunto por si mesmo completo, isto é, que não seja trecho amputado 

de um ponto anterior e dêle dependa estreitamente, ou cuja compreensão neces
site de conhecimentos para serem adquiridos; 

c) um argumento histórico, geográfico, econômico ou sociológico que se 
preste a ser resumido em ficha, oferecendo sentido inteiro, homogêneo, claro e 
suficiente; 

d) um ensinamento, cuja situação no plano da unidade esteja bem visível 
t' nitidamente observado pelos alunos, e que permita lembrar o objetivo da uni
dade, seu leit-motiv. 

10. O número de lições depende, pois, da distribuição da matéria no plano 
preliminar a ser seguido, ponto por ponto, quando bem fixados e aceitos os ob
jetivos e distribuído o material necessário. A lição é "dada" pelo aluno que a 
recita. A recitação, porém, requer muito tempo precioso, e, como verificação da 
aprendizagem, é um tanto medíocre. · 

(Continua) 

~AOS EDITôRES: l:ste ·'Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registará 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 



Bibliografia 
e Revista de Revistas 

Livros 

MAX SORRE - Les Fondements de la 
Géographie Humaine - Tome III -
L'habitat - Conclusion Générale -
Librairie Armand Colin - 103, Bou
levard S.aint-Michel - Paris, 5•. 

:íl:ste volume é o terceiro de uma sé
rie dedicada à análise dos fundamentos 
da geografia humana. Constitui o fe
cho necessário, o coroamento 11-atural de 
um ciclo de problemas que confluem 
para a questão do habitat cujo conceito 
e sentido o autor procura estabelecer. 
O têrmo que recebeu consagração ofi
cial no Congresso Internacional de 
Geografia do Cairo é tomado em sua 
plena significação . O habitat repre
senta a expressão última do gênero de 
vida, o instrumento de sua própria es
tabilização. 

Considerando a geografia humana 
como uma meditação da vida, não da 
morte, numa utilização do pensamento 
de Spinoza a respeito da sabedoria, 
Sorre mostra a necessidade de se exa
minarem os problemas políticos, eco
nômicos e sociais da atualidade rela
cionados com o habitat, já que suas 
condições refletem as da sociedade. 
Neste sentido se exige da Geografia não 
uma visão desinteressada e puramente 
especulativa do ecúmeno, ma~ meios de 
previsão e· programas de açao . Neste 
sentido é que a geografia pode tornar
-se disciplina auxiliar da política, como 
processo de educação, numa repetição 
do pensamento de Baulig para quem a 
geografia é um estado de espírito. Es
sas idéias permitem ao autor formular 
conclusões positivas, após o exame que 
faz das relações particulares dos grupos 
humanos com os meios terrestres, rela
ções de que resultam os gêneros de vida, 
ganhando feição concreta nas paisa-, 
gens humanas. 

Na parte final, fornece o autor al
gumas idéias sôbre a constituição e ca
racterísticas do ecúmeno, têrmo último 
da geografia humana . 

As cinco páginas finais valem como 
um ato de fé na tão desejada unidade 
humana, desde que a interdependência 
no plano econômico é cada vez mais 

ilusória e esta é condição da interde
pendência na ordem política . O estudo 
da geografia humana gera no coração 
do homem moderno um sentimento vi
goroso de pavor face aos possíveis ris
cos dum conflito armado e ao mesmo 
tempo de esperança numa organização 
universal capaz de preveni-lo ou de
tê-lo . 

< 
Apontada a orientação que o autor 

imprimiu a sua obra, a fim de propor
cionar ao leitor uma idéia de conjunto 
do livro, indicaremos as principais ma
térias que o compreendem. É o que fa
zemos . O volume com 499 páginas está 
dividido em 13 capítulos e uma con
clusão geral, assim discriminados: -

CHAPITRE PREMIER - La notion 
de genre de vie et son évolution - Les 
éléments des genres de vie. - Rôle des 
éléments du genre de vie, leur ajuste
ment. - Genres de vie et milieux géo
graphiques. - Marque du genre de vie 
sur les hommes. - Évolution des gen
res de vie. - L'exemple esquimau. -
Évolution d'origine interne. - Quelques 
conséquences de cette évolution. - In
troduction d'éléments nouveaux. -
Origine unique ou multiple des genres 
de vie. - Problêmes de limitation. -
La circulation et l'elargissement de 
l'rekoumêne. - La circulation, condi
tion d'existence des genres de vie. -
La vie d'échanges, agent de destruction 
et de différenciation. - La circulation 
créatice. Genres de vie urbains. -
Étude et compréhension originelles de 
la notion de genre de vie. - Altération 
de la notion dans le cadre rural. :
La notion de genre de vie en dehors du 
monde rural. - Conséquences pour 
l'étude de !'habitat. - BIBLIOGRA
PHIE . CHAPITRE II - L'habitat ru
ral: les problêmes, les faits. - Origine 
et développement du problême. - Le 
point de vue purement góographique. 
I. Les problêmes. - Objet et méthode 
d'enquête. - Nomenclature et índices 
statistiques . II. Les faits. - L'Asie 
orientale. Terres d'influence chinoise. 
- L'Asie du Sud-Est. - Le bloc rural 
européen. Concentration dans les plai
nes au Nord des Alpes. - Hameaux et 
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fermes isolées dans le même domaine. 
- Peuplement des montagnes de l'Eu
rope. - L'habitat des pays méditerra
néens. - L'habitat rural en Afrique 

'noire. - L'habitat rural au Nouveau 
Monde. - BIBLIOGRAPHIE . CHAPI
TRE III - L'habitat rural: théorie de 
!'habitat. - Contenu d'une étude de 
!'habitat. - Définition du peuplement 
rural: - Autres éléments de !'habitat 
rural.~ L'habitat, les besoins, la struc
ture et la teéhnique des sociétés rurales. 
- Les données physiques. - L'habitat 
rural, expression historique. - Dyna
mique du peuplement. - BIBLIOGRA
PHIE. CHAPITRE IV - L'habitation 
rurale, l'écologie 'rurale. - Diversité 
des points de vue géographiques. -
Caractere sacré de la maison rurale. -
La société rurale et la maison. - La 
maison et l'e~ploitation rurale. - Ré
gions d'habitat. - L'écologie rurale. -
Caracteres biologiques du milieu rural. 
- Peuplement et société. - BIBLIO
GRAPHIE. CHAPITRE V - De !'habi
tat rural à !'habitat urbain. - Les 
grands villages agricoles. - Milieux ru
raux et petites villes en France. -
Naissance de villes dans les sociétés ru
rales. - Habitat industrie! en milieu 
rural. - Habitat industrie! dispersé en 

. milieu rural. - Habitat industrie! con
centré en milieu rural. - Naissance de 
villes industrielles ' en milieu rural. -
Qu'est -ce qu'une ville ? . - BIBLIO
GRAPHIE . CHAPITRE VI - Condi
tions historiques et géographiques du 
développement urbain. - Création et 
évolution organique. - Les générations 
de ville. - La possée contemporaine. -
Degré d'urbanisation du monde modér
ne. - Le déclin des villes. - Transfor
mation et vitalité des villes. - La si
tuation. - Zones d 'échanges, routes et 
villes. - Le site: ses éléments. Com
plexes de sites. - Relativité des con

_ditions géographiques. - BIBLIOGRA-
PHIE. CHAPITRE VII - Les fonctions 
urbaines. I . Les fonctions sociales. -
Fonction militaire. - Fonction spiri
tuelle . - Fonction poli tique. II . La 
fonction d'échange. - La fonction d'é
change et les villes. - L'obstacle: la 
montagne, le désert. - L'obstacle: la 
mer. - Les moyens de transport et la 
fonction commerciale des villes . III. La 

· fonction industrielle. - Traits géné
raux. - Aspects de la fonction indus
trielle . - Villes d'eau et villes de luxe. 
- BIBLIOGRAPHIE. CHAPITRE VIII 
- Le paysage et la vie des villes. -
L'espace et le paysage urbains. - Créa-. 
tion et spontanéité dans la formation 

. du 'plan. - La formation des noyaux 

urbains et leur évolution . .,...- Ségrega
tion ethnique et plans de villes. - La 
topographie et le plan. - La route . 
Route de terre et voie de fer. - In
fluence du fleuve et des lignes d'eau. -
Autres aspects. - La création systé
matique et le plan urbain. - Transfor
mations urbaines- et signification du 
plan. L'esprit urbain. - BIBLIOGRA
PHIE . CHAPITRE IX. - Les métro
poles. - Rôle des grandes villes dans 
l'urbanisation générale du monde. -
Le critérium de masse. - Quelques 
traits généraux des grandes villes. -
Traits · fonctionnels et écologiques. -
Les types de grandes viles . Conurba
tions. - Le cycle urbain. - BIBLIO
G RAPHIE. CHAPITRE X - La struc
ture des grandes villes. - Partie cen- . 
trale des métropoles. - Zone externe 
de l'agglomération . Banlieue. - Noy
aux suburbains et villes satellites. -
Industrie et structure urbaine. - Degré , 
de généralité des schémas structuraux. 
- Occupation de !'espace dans le sens 
vertical. - Occupation en surface . Vi
des et pleins. - Les courants de l'ur
banisme. - BIBLIOGRAPHIE . CHA
PITRE XI - La population des gran
des villes. Leurs fonctions internes. -
Population. - Besoins des grandes ag
glomérations urbaines : l'énergie. - Ap
provisionnement en eau. - Approvi
sionnement en vivres. - Services hos
pitaliers. - Fonction d'élimination. -
Organisation des loisirs. - La circula
tion. Relations à grande distance. -
Circulation propre à l'agglomération. -
Rythme de la circulation. Congestion 
urbaine. - La coordination urbaine. -
BIBLIOGRAPHIE . CHAPITRE XII -
Les grandes villes, milieu humaín . -
Le facteur dominant: la den~ité urbai
ne. - Le climat urbain. Faits généraux. 
L'atmosphere . Climat de radiation. -
Le climat hygrothermique. - Les mi
cro-climats urbains. - Les éléments so
ciaux de l'ambiance. - Rythmes ur
bains. - Migrations de tourisme. -
Morbidité, mortalité, fecundité . - Exis
te-t-il un type urbain ? . - BIBLIO-

-GRAPHIE. CHAPITRE XIII - Villes 
et campagnes. - L'urbanisation du· 
monde. - L'exode rural. - Marchés 
flrbains et économie rurale. - Rythmes 
urbains et vie rurale. - Villes et ré
gions urbaines. - Problemes de limite. 
- BIBLIOGRAPHIE. CONCLUSION 
GÉNÉRALE - Diversité de l'rekoumene. 
- La région en géographie humaine. 
- Signification humaine des grands 
traits physiques. - Les foyers de civi
lisation de L'Asie orientale: Inde et 
Chine. - Les foyers de civilisation ira-
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no-m~diterranéens et occidentaux. 
Autres foyers primaires. - Les foyers 
récents . . - L'homme moderne dans 
l'rekoumêne. - BIBLIOGRAPHIE . 

A. V. L . . 

MEMORIA DEL PRIMER CONGRESO 
NACIONAL DE CARTOGRAFíA -
Buenos Aires. 

O volume está dividido em duas 
partes. A primeira apresenta os ante
cedentes do l.º Congresso Nacional de 
Cartografia, realizado em Buenos Aires, 
de 27 de novembro a 3 de dezembro de 
1951; programa de atividades; temário; 
comissões; lista dos delegados ; subco
mitês; atas. 

Compreende . a segunda parte as 
conferências e monografias lidas ou 
apresentadas no certame. Títulos de 
algumas palestras: "Historia de la Car
tografia Argentina" - Tte. Cel. D. Ju
lio F. B. Luxardo de Castro; "Modernos 
Métodos de Elaboración de Cartas e 
Mapas" - Cartógrafo D. Ricardo M. 
Fiorito ; "La Hidrografia y su Aplica
ción a la Carta Náutica" - Cap. de 
Corbeta D. Luís T. de Vilalobos; "Cur
sos que deben dictarse para la ense
fianza de la Cartografia en los estable
ciniientos dei ciclo medio" - Profesor 
de Geografia D. J avier Enrique Somo
za; "Cartas Aeronáuticas" - Primer 
Teniente D. Frederico J . Besozzi ; " Re
levamientos geológicos e mineros - Su 
representación cartográfica" - Sefior 
Pascual Sgrosso . 

Teses apresentadas: "Contribucio
nes a la Geodesia Aplicada" - Profesor 
Ing. d. Eduardo E. Baglietto ; "La Ni
velación Hidrºostática" - Dr. D. Ale
jandro Corpaciú ; "Navegación Polar" 
- Capitán de Fragata (R) D. Victor 
J . Meneclier. 

A . V. L . 

CÊURIO DE OLIVEIRA - Esbôço h is
tórico do desenho de mapas - Conse
lho Nacional de Geografia - Rio de 
Janeiro, 1952 . 

A respeito do aparecimento dêsse 
utilíssimo folheto, transcrevemos, com 
a devida vênia, o comentário que o Sr. 
Celso Kelly publicou na secção "Letras 
e Artes" do vespertino A Noite, desta 
capital (edição de 5 de julho de 1952), 
sob o título "Mapas, retratos fiéis e ar
tísticos": - Os mapas, ou cartas geo
gráficas, inscreveram-se, de início, den
tre os primeiros documentos da . arte 

do desenho e da gravura com autênti
cos foros artísticos. Alguns chegaram . 
a constituir preciosos pretexteis para 
ilustrações . Pode-se mesmo dizer que, 
anteriormente a quaisquer elementos 
de documentação precisa (e hoje êsses 
elementos são tão abundantes e segu
ros), os contornos resultavam de im
pressões visuais, de anotações diretas, 
de pressentimentos, tal como ocorre, no 
mundo das artes plásticas, com a pro
cura da forma, para a representação· 
dos mais variados motivos . O mapa 
sempre foi uma contingência dos tem
pos: o transporte reclamava o conhe-' 
cimento das rotas ; a abertura de -ca
minhos exigia a noção exata dos ter
renos; a soberania política impunha a 
necessidade de fixar o perfil dos terri-
tórios; a ciência da administração não 
prescinde do exame das áreas; a guer
ra se desdobra em função dos acidentes 
e das quilometragens; tudo, enfim, no 
passado e no presente, está a desejar 
que a terra seja "retratada" da forma 
mais completa e verídica, através de 
mapas . Não se concebe nenhum pro
gresso nos estudos, sem que a cartogra
fia e a estatística estejam presentes, 
com os dados positivos que devem pro
porcionar . Mas, ao lado disso, não se 
dispensará a presença da arte. Nem. 
por ser possível a tomada aérea de fo
tos, nem por ser aperfeiçoadíssima a 
técnica moderna da impressão, poster
ga-se a cooperação artística, por exce
lência, na confecção dos mapas. Essa 
cooperação continua, nos próprios pro
cessos de que lançam mão atualmente t 
os cartógrafos e na composição com
plementar, apurando o gôsto e a apre
sentação dos mapas . Ainda, num pla
no anexo: nas ilustrações dos mapas 
animados, que tanto êxito alcançam. 
Nunca se deverá desprezar a riqueza 
obtida pelos velhos processos de gra
vura. 

Êssas 'considerações, eu as estou fa
zendo, por acabar de ler a monografia 
que o Sr. Cêurio de Oliveira publicou: 
Esboço h istórico do desenho de ma
pas, em que nos dá notícia dos pri
mórdios cartográficos e dos progressos 
alcançados, associando informações 
preciosas a notas pitorescas, inclusive 
as que esclarecem desde quando o no
me do Brasil figura nos mapas. O tra
balho em questão, por bem feito, cons
ciencioso e crítico, merece o aprêço dos 
estudiosos, especialmente os especialis
tas da cartografia, e - acrescentemos 
- dos homens de govêrno, aos quais 
proporciona a justa oportunidade de 
compreehder a enorme importância 
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que se atribui a êsse gênero de levan
tamentos e de divulgação dos mais ne
cessários e preciosos." 

• NOTAS DE VIAGEM AO RIO NEGRO 
- José Cândido M. Carvalho - 1952 
- (Publicações avulsas do Museu 
Nacional). 

Diário de viagem do naturalista 
José Cândido M. Carvalho, do Museu 
Nacional. 

A. V. L. 

LEGISLAÇÃO RODOVIARIÀ - Depar
tamento de Estradas de Rodagem -
Secretaria de Viação e Obras Públi
cas - São Paulo - 1952 . 

Coletânea de leis, decretos, atos e 
portarias de interêsse rodoviário, pu
blicada pelo "D .E .R ." de S. Paulo. Vo
lume de 528 páginas. 

A. V. L . 

UNIVERSITY OF IOWA STUDIES IN 
NATURAL HISTORY - Methods of 
Mechanical Analysis of Sediments -
Chester K. Wentworth - Volume XI 
- Number 11 . 

Opúsculo de 52 páginas . 

BIBLIOGRAPHIE MÉTÉOROLOG IQUE 
INTERNATIONALE - Météorologie 
Nationale - E . C. M . - et Société 
Météorologique de France - Année 
de 1948 - Fascículos III e IV. 

Contém lista dos trabalhos apare
cidos em 1948, referentes à meteorolo
gia, com as necessárias indicações de 
autor, editor e ligeiro resumo da ma
téria publicada. 

A. S . 

BIBLIOGRAPHIE MÉTÉOROLOG !QUE 
INTERNATIONALE - Météorologie 
Nationale - S .M.M.A. - et Société 
Météorologique de France - Année 
1939 - Tome VII. 

Contém lista dos trabalhos apare
cidos em 1939, referentes à meteorolo
gia, com as necessárias indioo.ções do 
autor, editor e ligeiro resumo da ma
téria publicada. 

A. S. 

PROGRAMA DO PETRÓLEO NACIO
NAL E AMPLIAÇÃO DO FUNDO RO
DOVIARIO - Departamento de Im
prensa Nacional - 1952 - Publica
ção que contém mensagens e pr,)je
tos de leis relativos à criação da em
prêsa 'mista "Petróleo Brasileiro S I A" 
e à revisão do impôsto único sôbre 
derivados do petróleo. 

COMUNICAÇÕES DOS SERVIÇOS GEO
LóGICOS DE PORTUGAL - Suple
m ento ao tomo XXX - Géologie du 
cénozoique du Portugal par Paul 
Choffat (Oeuvre posthume) - Lis
boa - 1950. 

A referida publicação foi extraída 
dos manuscritos inéditos do professor 
Paul Choffat que constituiria a sua 
obra intitulada "Geologie du Portugal" 
que não chegou a acabar por motivo de 
sua morte em 1919, conforme assinala 
no prefácio o Sr. A. tie Castelo Branco . 

O volume compõe-se de 182 pági
nas e vem acompanhado de várias ilus
trações no fim do texto. 

A. S. 

HANDBOOK OF LATIN AMERICAN 
STUDIES: 1948 - N.º 14 - Universi
ty of Florida Press - Gainesville -
1951 . 

Guia de trabalhos publicados em 
1948 sôbre antropologia, geografia, his
tória e outras atividades científicas e 
culturais . Organizado por The Hispanic 
Foundation of the Library of Congress. 
Editado por Francisco Aguillera com a 
assistência de Charmion Shelly . 

A. S. 

~ 

Periódicos 
ANNALES DE GÉOGRAPHIE - Bulle

tin de la Societé de Géographie -
Librairie Armand Colin - 103, Bou
levard Saint-Michel, Paris 5•. 

Temos em mãos cinco números.des
ta excelente publicação, aparecidos em 
1951. 

N.0 319 - Março-abril - Destaca-se 
"Reconstruction et réorientation dans 
la vie économique de la Chine nouvelle" 
- J. Chesneaux; "L'Afrique Intérieure, 
d'aprês Ptolomée" - G. de Sagazan; 
"La Guyenne française d'aprês les ex
plorations récentes de Mr. B. Cho'!bert 
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et les miss1ons de Mr. J. Hurault" -
Ch. Robequain. . 

N.0 320 - Maio-junho - Publica 
além de outros, os trabalhos seguintes: 
"L'interprétation des valeurs numéri
ques dans la recherch~ géographique" 
- A. Libault ; "Les transformations des 
champagnes hongroises" - P. George. 
A parte informativa oferece notas sôbre 
variados assuntos como: ecologia hu
mana tropical; clima urbano; um caso 
de solifluxão: a catástrofe de Surte 
(Suécia) . 

N.0 321 - Julho-outubro - Ressal
tamos: "L'économie de l'Asie des mous
sons et son évolution récente" - Ch. 
Robequain; "Problêmes de morpholo
gie de L'Ouest américain" - R. Foster 
Plint . Na parte informativa: Vegeta
ção e solos no Estado do Paraná; Nova 
ligação ferroviária no Brasil; Os italia
nos no Brasil ; A agricultura na Argen
tina; Uma geografia da Argentina; No
vos aspectos do deserto de Atacama. 

N.0 322 - Novembro-dezembro -
A secção de artigos oferece: "L'évolu
tion de l'exploitation ferroviaire en 
France" - Mme R. Caralp; "Problêmes 
de structure agraire en Lorraine" J . Ni
cod; "Les terroirs tropicaux d 'Afrique" 
- J. Richard Molard . Na parte de co
mentários apresenta: "L'industrie dans 
les Alpes françaises d'aprés M.• G. 
Veyret-Verner" R. Musset ; "Les forêts 
d'Afrique du Nord, d'aprês Mr. P. Bou
dy" - J. Despois; "Le Centre du Cana
da Français, d'aprés Mr. Raoul Blan
chard" - G. Chabot; "Les Indiens 
Nambikwara du Mato Grosso, d'aprés 
Mr. Claude Lévi-Strauss" - P. Mon
beig . 

A . V. L. 

L'UNIVERSO - Anno XXI - N.0 6 -
Novembre - Dicembre 1951 - Rivis
ta dell, Instituto Geografico Militare
Firenze - Italia. 

Êste volume publica, entre outros, 
os seguintes trabalhos : - "Aspetti in
teressanti dell'Afghanistan Odierno" -
Amedeo Giannini (Principais caracte
rísticas do país apresentadas por um 
barnabita); "Nel piu piccolo Stato del 
Mondo: le milizie del Pontefice" Gas
tone Imbrighi (Origem, constituição e 
emprêgo da milícia papal) ; "La teoria 
unificata dell'Universo" Giovanni Mir
to (mistérios do Universo, problemas 
relativos) ; "Brevi note sulla Geografia 
militare" - Aldo Rampioni (Influência 
dos elementos geográficos na guerra); 
"Stato attuale delle nostre conoscenze 

sulla formazione del petrolio" - Henri 
Longchambon (dados sôbre a formação 
do petróleo); "L'India Francese" de 
Umberto Fabrini (Principais caracteres 
físicos, econômicos e administrativos, 
situação atual); "Kon-Tiki e la traver
sata del Pacífico de G. N. Fenin (Des
creve-se a travessia do Pacífico levada 
a cabo por noruegueses com o fim de 
demonstrar que os habitantes da Poli
nésia descendem de povos emigrados da 
América do Sul) . 

A parte informativa apresenta da
dos de política internacional e notas 
de interêsse geográfico. 

A. V. L. 

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS - Vo
lume XLI - N.0 1 - Março de 1951. 

No presente número destaca-se a 
seguinte matéria: "The use of Defor
mational Data in Evaluating World 
Map Projections" - Arthur H. Robin
son e "World Geography of Petroleum" 
- Newton E. Chute. 

A. S . 

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS - Vo
lume XLI - N.0 2 - Junho de 1951. 

Publica de interêsse: "The Decline 
of Nort Africa" - Rohads Murphy; 
"Point Tour and Mineral Raw Mate
rials" - Bruce Carton Netschert; "Wa
ter Land Problems" - Wesley C. Calef. 

A. S. 

BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEO
GRAFICA ITALIANA - Serie VIII
Vol. III - Nov. - dez. 1950 . 

Divulga, além de farto noticiário, 
os artigos: "Gli Studi sui terrazzi flu
viati e marini d'Italia dal 1938 al 1948"; 
"L'eruzione etnea del dicembre 1949" e 
"Cristoforo Colombo ed i viaggi dei 
Normanni". 

A. S . 

. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GEOLO
GIQUE DE FRANCE - Tome Seiziê
me - Fascicules 7, 8 et 9. 

Publica-se de interêsse no presente 
número: "Nouvelles observations Stra
tigraphiques dans L'Éocéne au sud de 
Pan'', par Y. Gubler et R. Pomeyrol"; 
"Décourverte de fossiles dans la dolomie 
- moellon du Kenyer moyen des en-
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virons de Mirecourt", par G. Minoux et 
J. Ricour; "La stratigraphie des limons 
quaternaires -de la corniêre Bouchon, 
à Ivry (Seine et ses répercussions pos
sibles sur la chronologie préhistorique", 
par F. Bordes; "Contribution pétrolo
gique à la classification des limons 
d'Oissel", par Solange Duplaix. 

A. S. 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEO
GRAFíA E HISTORIA DE GUATE
MALA - Tomo XXV - Setembro de 
1951 - N.0 3 - Publica rela tório dos 
trabalhos realizados pela Sociedade 
de Geografia e História da Guate
mala durante o ano social de 1949 -
1950, além de outros de interêsse geo
gráfico. 

A . S . 

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE -
Tomo XL - 1952 - Fascículo 1 - No 
presente número destacamos a se
guinte matéria : J . Richard - Molard 
- "La sécurité: Perspectives d'une 
Afrique nouvelle"; J. Blache - "La 
sculpture glaciaire" . P. Veyret -
"L'élevage et le milieu naturel". 

A. S . 

REVISTA GEOGRAFICA DE CHILE -
Terra Australis - Octubre de 1950 -
Além de um editorial sôbre a 5.ª As
sembléia Geral do Instituto Pan
mericano de Geografia e História, pu
blica o presente número assuntos de 
geografia humana, geopolítica, geo
grafia, geodésia, topografia e biogeo
grafia . 

A. S. 

~ O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográfico, destinan
do-se êste à guarda dl' documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao 
Conselho qualquer aocumento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Noticiário 

Capital 
PRESIDi:NCIA DA REPúB,LICA 

ASPECTOS GEOGRAFICOS DA MENSAGEM 
DO CHEFE DO GOV:f:RNO AO CONGRESSO -
DIRETRIZES DA POLÍTICA GOVERNAMEN
TAL EM RELAÇAO AOS TERRITÓRIOS -
COLONIZAÇAO, 'PECUARIA, AGRICULTURA, 
RECURSOS MINERAIS - A mensagem que o 
chefe da Nação dirige anualmente ao Con
gresso, na Instalação da legislatura, envolve, 
não raras vêzes, pela amplitude e natureza 
dos assuntos que versa, problema.s de interêsse 
geográfico. Com o propósito de facilitar aos 
nossos lei tores o acesso a tão valioso reposi tó
rio de informações, transcreveremos, em nú
meros sucessivos, aspectos geográficos da men
sagem governamental. No presente número di
vulgamos alguns trechos da parte do impor
tante documento em que o presidente da Re
pública traça as diretrizes de sua política em 
relaçllo aos territórios: 

Acre 

"O problema . crucial do Acre .ainda é um 
problema de colonização e consequente desen
volvimento da produção agropecuária até um 
nível capaz de satisfazer às necessidades locais . 

A colonização dirigida, toda vta, só se po
derá expandir na base da propriedade da terra, 
do crédito fácil e barato, da facllldade de trans
porte, da assistência técnica, da associação ru
ralista, da proteção dos produtos agrlcolas. 

O primeiro obstáculo que se depara ao 
govêrno resulta do fato de não haver terras 
devolutas no território do Acre. As posses de
correntes da penetração aventurosa dos pionei
ros do primeiro ciclo econômico da torracha 
foram mantidas após o Tratado de Petrópolis, 
de sorte que a colonização oficial se vem fa
zendo em terras adquiridas para êsse fim pelo 
govêrno do território - ó que encarece em 
demasia, quando não impossiblllta totalmente, 
a ação governamental. 

Acresce ainda que os sucessivos exames de 
solos amazônicos revelaram sua pobreza orgâ
nica e· mineral, a pequena espessura da camada 
arável, a fácil lixiviação das bases e a rápida 
oxidação da matéria orgânica, provocadas pela 
forte insolação e pluviosidade. · 

Dêsse modo ainda que o território tenha 
uma superfície de 153 000 km" e ·uma população 
de 116 000 h abitantes,;',constitui êle, em grande 
porcentagem, uma região muito próxima do 
conceito moderno de deserto tropical. 

'tste fenômeno é agravado pelo . sistema 
econômico atual, baseado no extrativismo pri
mitivo da borracha, em que o seringueiro, para 
garantir a sua subsistência, necessita explorar 
três estradas de seringueiras, com cêrca de 
450 árvores. Calculando-se. a existência de duas 
árvores por hectare, um trabalhador ocupa, 
em média, 225 hectares, verdadeiro latifúndio, 
se êste conceito tivesse aplicação nos desertos 
florestais amazônicos. o fato põe em evidência 
o insignificante aproveitamento da terra pelo 
homem nessa região. 

A colonização do território, vinculada à 
pequena unidade agrária (25 ha), que data 
de 1945, se processou através da distribuição 
de terras no município da capital e em outros 

Federal 
municípios. Resultaram essas medidas em ime
diato estímulo da · produção agrícola e em au
mento dos rebanhos. 

Além do desenvolvimento das culturas de 
ciclo vegetativo anual, pretende o govêrno in
centivar, nas colônias agrícolas, a cultura ca
feeira e a heveacul tura, e estender êsse pro
grama a todos os municípios do território. 

Neste sentido, a representação do Acre 
junto ao Conselho Consult.lvo do Banco d11 
Crédito da Amazônia pleiteou a abertura de 
crédito anual da importância de .......... . 
CrS 2 741 585,00, destinado à plantação de se
ringueiras nas pequenas propriedades rural8. 
Esse pedido foi admitido como prioridade na 
aplicação do Fundo de Fomento da Produção, 
do referido Banco. 

Couberam à administrução do território 
os encargos de proporcionar pequenos recursos 
financeiros e de m a terial agrário aos colonois, 
no período de adaptação. Criou-se com êsse 
processo uma forma de dependência, que se 
transformou em sis tema, jogando-se à respon
sabllldade do govêrno a solução de todos os 
problemas pertinentes ao agricultor. Para exo
nerar o govêrno territorial de tais encargos, 
foi estimulada a congregação dos agricultores 
em associações próprias e ampliada a conces
são de créditos bancários. 

A campanha ruralista teve justas ressonân
cias em 1951, com a organização no território, 
da Associação Rural Agropecuária de Brasllé!a, 
da Associação Rural de Xapur!, da Associação 
Rural dos Criadores de Rio Branco, da Coope
rativa Agropecuaria Ltda., de Rio Branco, da 
Associação Rural Agropecuária de Sena Ma
dureira. No ano em curso, o movimento de 
coordenação ruralista deverá estender-se aos 
municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do 
Sul. 

Por outro lado, a reestruturação do Banco 
da Borracha S. A., hoje Banco de Crédito da 
Amazônia S. A. e o novo Regulamento da 
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do 
Banco do Brasil s. A. vieram alargar os hori
zontes econômicos do território, favorecendo 
o desenvolvimento da pequena propriedade 
rural, que terá no crédito barato, fácil e elás
tico o seu maior fator de incentivo e progresso. 

O desenvolvimento da pecuária acreana 
tem sido grandemente dificultado pela inexis
tência de campos naturais, o que leva à for
mação de pastos artificiais, de conservação 
disp ~ndiosa. Dai a fraca contribuição do gado 
nativo ao suprimento de carne aos mercados 
locais e a conseqüente importação do gado 
boliviano. 

A construção da projetada rodovia Rio 
Branco-Pôrto Velho possibllltará o aproveita
mento e exploração das extensas campinas 
naturais do Puciari . onde poderá manter-se 
um rebanho de 500 000 bovinos, de que se be
neficiar1\o as três unidades da planície: Acre, 
Amazonas e Guaporé. 

No que tange ao setor das obras públicas, 
há que ressaltar a inexistência, no território. 
de um sistema de transportes terrestres. Neste 
ponto, a rodovia de Rio Branco-Abunã é o 
primeiro passo para alcançar dois portos de 
acesso permanente na bacia Amazônica - Lá
brea e Pôrto Velho, conforme se estabeleceu 
no Plano Rodoviário Nacional." 
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Guaporé 

"O atual govêrno encontrou o território 
em situação diflcil. Cumpria-lhe, pois, preli
minarmente, proceder à reorganização adminis
trativa do território, promover a recuperação 
de empreendimentos deixados a melo caminho, 
reexaminar projetos anteriormente delineados, 
mobUlzar recursos !lnanceiros, de material e 
humanos, para a obra criadora que se fazia 
mister, a fim de colocar o território em sl
tuaçã.o de poder encaminhar-se para realizações 
de maior vulto. 

Não obstante as di!lculdades encontradas, 
pôde o govêrno no ano findo, registar sensí
veis progressos nos rumos traçados. Assim, no 
tocante ao abastecimento das populações locais, 
foram desenvolvidos esforços para o aumento 
da produção agrícola, mediante o estimulo das 
atividades dos núcleos existentes, para os quais 
toram encaminhados novos colonos, e a deliml
taçã.o de terrenos para a próxima instalação 

'de outros núcleos agrícolas. 
Em relação à pecuária, o território ainda 

depende do fornecimento de bovinos, por parte 
da Bolívia. Presentemente, o govêrno estuda 
o estabelecimento de um convênio com aquêle 
pais, para regularl:z&r tal fornecimento, até 
que seja possível abrir à exploração os cam
pos naturais mais próximos de Pôrto Velho. 

Ainda em 1951, o govêrno estudou o apro
veitamento do potencial hidroelétrico da ca
choeira do Samuel, no rio Jamarl, encaminhan
do projeto a respeito à Comissão de Planeja
mento Econômico da Amazônia-. 

Realizada a recuperação parcial do material 
de construção rodoviária, .foi possível, no ano 
passado, restaurar algumas estradas e obras 
de arte, reabrir 71 quilômetros da estrada Pôrto 
Velho-Vilhena e iniciar a construção da rodo
via que ligará o núcleo colonial de lata a 
Guajará-Mirim, empreendimento êste que se 
concluirá no corrente ano. 

No que concerne aos transportes fluviais, 
o govêrno procedeu a reparos nas embarcações 
existentes e adquiriu duas outras, para a linha 
Pôrto Velho-Manaus e para o serviço do rio 
Ouaporé, respectivamente." 

Amapá 

"O território do Amapá apresenta pers
pectivas de amplo desenvolvimento, em virtude, 
principalmente, das jazidas minerais localiza
das no seu subsolo. Sabia-se, desde os fins 
do século passado, da existência abundante de 
ouro aluvionar. Após a criação do território, 
foram descobertas jazidas de ferro, tantallta, 
cassiterita e manganês . No ano findo, nova 
ocorrência mineral foi identificada: a de cro
mlta, na região do Rio Prêto, município de 
Mazagão. Embora prossigam as pesquisas, os 
resultados obtidos já são animadores, poden
do-se estimar a existência de mais de 150 000 
toneladas de minério de bom teor, econômica
mente aproveitável. 

Por outro lado, prosseguiram os estudos 
para o aproveitamento do minério de manga
nês do rio Amapari. Lembre-se que, excetuan
do-se as pesquisas de petróleo, os estudos do 
manganês amapaense são os mais Importantes 
reallz9.dOs no Pitís, no tocante a minerais. 
Até 31 de outubro do ano findo, o total geral 
da reserva medida de minério de manganês 
de teor metálico superior a 46% era de 
10 673 000 toneladas . 

Visando a facllltar a exploração de tão 
vultosa riqueza, o govêrno concluiu, em 1951, 
os levantamentos topográficos e os estudos para 
a construção de uma estrada de ferro de 215 
quilômetros, entre as jazidas e o pôrto no 
rto Amazonas, bem como o projeto e o orça
mento do pôrto de minérios, que será construi
do para receber navios de 25 000 toneladas e 
com capacidade para carregar 2 500 toneladas 
de minério por hora. 

Continua a exploração da cassiterita nos 
rios Amapari e Araguari. É de ressaltar ainda 
haver ressurgido o interêsse pelo minério de 
ferro do rio Vila Nova, cujas jazidas, pesqui
sadas por métodos modernos, acusaram a re
serva de nove e melo milhões de toneladas de 
minérios de alto teor. 

O atual govêrno, no entanto, está empe
nhado em criar, no território, as bases para 
a instalação de um multiforme parque Indus
trial. Dai se haverem Intensificado os tratalhos 
para o aproveitamento do potencial hidroelétri
co da cachoeira do Paredão, no Araguarl. 

O govêrno federal realizou 283 análises 
completas e 1 329 determinações de solos, mi
nérios e pastagens . Procedeu também a estu
dos para verificar as possibUldades de instala
ção de colônias agrícolas, bem assim da racio
nalização da extração da borracha e industria
lização do produto. 

A produção agrícola tem recebido salutar 
impulso e desvelada assistência, através do 
amplo e bem aparelhado Pôsto Agropecuário 
d& Macapá, dos Postos Agrícolas de Mazagão 
e Olapoque, e dos técnicos da Divisão de 
Produção do território. A Secção de Fomento 
do Ministério da Agricultura obedece à mes-
ma orientação. ·. 

Buscando ao mesmo tempo aumentar a 
produção agrlcola e fomentar o povoamento, 
a administração territorial fundou a Colônia 
Agrícola do Matapl, onde localizou 75 famílias 
de agricultores, concedendo. a cada uma 30 
hectares de terras virgens, ferramentas, mudas, 
sementes, adubos e fertilizantes, assistência 
médica e educação, além de auxilio mensal 
em dinheiro, pelo prazo de um ano. Apesar 
da sêca de 1951, os resultados foram anima
dores. No corrente ano, o núcleo deverá pres
tar relevante concurso ao abastecimento da 
população do território. 

Concorrendo para o aumento da produção 
de borracha, ~ govêrno está procedendo a um 
loteamento de terreno no município de Ma• 
zagão, onde se realizaria o cultivo racionall· 
zado da seringueira, associado, aliás, ao do 
cacaueiro." 

Rio Branco 

"A administração do território do Rio Bran
co voltou-se para os objetivos fundamentais do 
desenvolvimento econômico e social da região. 

Um problema de magna importância, sôbre 
o qual se concentram as atenções governa
mentais, é o de alcançar a auto-suficiência 
do território, no que respeita ao abastecimento 
de gêneros alimentícios, em relação aos quais 
a população local é dependente de fornecimen
tos de dtversos estados . Neste particular, a po
lítica governamental tem-se orientado no sen
tido de localizar, em áreas ri beirlnhas, fácil
men te agricultáveis, trabalhadores nacionais e 
suas familias , colocados sob assistência técnica 
e financeira do govêrno, em colônias agrícolas 
organizadas segundo modernos requlsi tos. Os 
resultados obtidos são 1lJllmadores, bastando 
mencionar, a respeito. que, no ano findo, o 
território já produziu 42 toneladas de arroz, 
esperando-se para 1952 uma safra de 250 tone
ladas dêsse produto. Nas condições atuais, em 
relação ao arroz, ~erá alcançada êste ano a 
auto-suficiência collmada. 

No tocante à pecuária, que tem na econo
mia do território uma importância decisiva, a 
ação governamental foi particularmente coroa
da de êxito no seu Intuito de combater as 
epizootlas que vinham causando progressiva 
redução dos rebanhos . 

Em meados do exercício passado, foi levada 
a efeito a Primeira Semana Ruralista do terri
tório, cujas resoluções corporificam um plano 
de trabalho de que é ponto básico o amparo 
à pecuária, em todos os seus aspectos. Dentre 
as providências tomadas pelo govêrno e que 
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foram Inspiradas ne. referida Semana. Ruralista, 
salientam-se e. cessão de reprodutores e.os pe
cue.rlste.s, por empréstimo, com o prazo de 2 
anos, e.tingindo o total de 38 reprodutores 
cedidos, das raças Nellore, Gyr e Guzerath; a 
criação dos plantéis dessas três raças, com o 
objetivo de formar reprodutores para forneci
mento aos criadores; revenda de 8 reprodutores 
nascido• na fazenda .Bom Intento, propriedade 
do govêrno do território; revenda de arame 
farpado a prestações e e.o preço do custo, com 
o fim de possl bili tlir aos pecuaristas a criação 
em campo fechado e o preparo de invernadas 
para o gado destine.do a corte; aquisição de 2 
reprodutores cavalares, 9 bovinos e dois outros 
cavalares de raça árabe, êstes últimos ofertados 
pele. Diretoria. de Remonta e Veterinária do 
Exército; vacinação gratuita contra o garrotl
lho, em 2 358 eqüideos; imunização gratuita 
de 1 300 bezerros, contra pneumoenterite; assis
tência veterinária medicamentosa, contra as 
zoonoses; coriza bovina - raiva - verminose 
- adenite estreptocócica eqüina (garrotilho) 
- tripanosoma equi (mal das cadeiras) e 
pneumoenterite dos bezerros; revenda de sal 
grosso em sacos de 60 quilos ao preço de 
CrS 75,00 por saco; colheita 'de materia l para 
exames e pesquise.d em laboratórios, visando a 
diagnosticar diversas doenças, dentre as quais 
a raiva dos herblvoros, a coriza dos bovinos 
e a encefalite, cujos resultados foram positivos, 
facilitando assim a ação dos veterinários no 
combate de tão terríveis zoonoses; preparo 
em curso rápido, ministrado por veterinários, 
de quatro vacinadores; organização de um cur
so prático de preparação de Insemine.dores. 

O govêmo territorial prosseguiu no com
bate às endemlas locais, que são práticamente 
tôdas aquelas que assolam a região amazônica, 
como e. malária e e.s verminoses. 

No tocante à educação, cumpre assine.lar 
que, embora tenha .crescido o número de ma
triculas ne.s escolas públicas, o número total 
de alunos aprovados, ao t érmino do período 
letivo, foi significativamente pequeno, o que 
parece denunciar um desajustamento do siste
ma escolar às condições do meio . J!:ste fato 
está merecendo do govêrno territorial um 
acurado exame, no sentido, de, pela descoberta 
qe suas causas, tomar medidas corretivas. 

O govêmo do território empenha-se, pre
sentemente, em ultimar, com a maior brevida
de, as obras Já Inicie.das, bem como na solução 
do grave problema dos transportes fluviais. 

Em verdade, as medidas ore. programe.das 
pelo govêrno do território do · Rio Branco, 
tendentes, de um lado, a consolidar uma colo
nização racional, na base de sadia polftlca de 
amparo às atividades agropastorís, e, de outro, 
a efetivar o plano de obras públlcas e de assis
tência social, Já delineado, deverão repor o 
território no caminho seguro de sua recupera
ção econômico-social." 

~ 

INSTITUTO BRA~TLEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA 

Conselho Nacional de Geografia 

COMUNICAÇÃO DO ENG.° FLAVJO VIEffiA 
SOBRE A INAUGURACAO DO TRECHO FER
ROVIARIO "PORTO ESPERANÇA-CORUMBA" 
- O Eng.0 Flávio Vieira, representante do 
Ministério da Viação e 01're.s Públicas no 
Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia, em reunião ordinária do órgão que 
Integra, solicitou um voto de aula.uso pela 
Inauguração do trecho final da linha-tronco 
de. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, entre 
Pôrto Esoere.nça e Corumbá, no estado de 
Mato Grosso. 

Assinalando o acontecimento, assim se ex
pressou: "A chegada dos trilhos da Noroeste 

do Brasil a Corumbá, a 1 361 quilômetros da 
cidade de Bauru, tem importante significação, 
por isso que estabelece a ligação desse. nossa 
grande via férrea com a Estrada de Ferro 
Brasil-Bollvla, cujos trilhos deverão alcançar, 
possivelmente no fim dêste ano. Santa Cruz 
de la Bierra, no interior boliviano. 

Transposto o rio Paraguai pela bela ponte 
"Presidente Eurico Dutra" a Noroeste pôde 
completar a sua linha-mestra, e assim, esta
belecer a conexão do sistema ferroviário do 
Brasil com aquela estrada Internacional, a 
que.\, uma vez articulada à rêde ferro-carr11 
bollvlana, permitirá futuramente a llgação do 
pôrto de Santos ao de Arice., no Chile, através 
de uma llnha transcontinental lnteroceântca 
com 4 000 quilômetros de extensão. 

Por ai se vê a importância, não só po!ltlcà 
como econômica e social, que tem pare. nosso 
pais e pare. a América do Sul o acontecimento 
ferroviário a que nos estamos referindo. 

Representa êle, é claro, também um acon
tecimento auspicioso para a nossa geografia de 
transportes e, como tal, um motivo pare. as 
congratulações dos que representam, através 
dêste Diretório Central, o Conselho Nacional 
de Geografia. 

V. Ex.•, Sr. Presidente, traduzindo êsses sen
timentos Jubilosos, estou certo, fará registrá-los 
na ata de nossos trabalhos . O evento que aqui 
exaltamos é digno dêles." 

~ 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

CAMPANHA PELO REFLORESTAMENTO 
DO PAíS - Consoante programa aprovado 
pelo ministro João Cleofas, titular da pasta 
da Agricultura, está o Serviço Florestal dêsse 
Ministério empenhado numa campanha de 
caráter objetivo visando a solucionar o proble
ma do reflorestamento em futuro imediato . 

A campanha promovida pelo referido órgão 
prevê a assinatura de novos - acordos com as 
prefeituras municipais assim como a Inste.la
ção de postos de reflorestamento em diversas 
regiões do território nacional. 

Dentre as municipalldades que assinaram 
acordos com o Serviço Florestal Incluem-se as 
prefeituras de João Coelho (Pará), Lagoa Santa, 
Juiz de Fora, Dlvinópolls e ltaúna (Minas Ge
rais) . Iguais convênios foram concluidos com 
os estados do Espírito Santo, Maranhão e Mi
nas Gerais, onde se prevê um plantio aproxi
mado de 20 000 000 de árvores . 

Foram criadas também patrulhas volantes 
devidamente equipadas com veículos para fls
callzação do reflorestamento natural do pais, 
algumas das quJ. is .lá em atividade no Distrito 
Federal e no es~ado do Rio de Janeiro. 

Por outro lado, será levado a efeito o le
vantamento topográfico das florestas proteto
ras do Distrito Federal, estado do Rio e outras 
unidades federativas. 

* Divisão de Fomento da Produção Mineral 

ARlilIAS MONAZÍTICAS DO ESP1RITO 
SANTO - A Divisão de Fomento da Produção 
Mineral, subordinada ao D .N .P .M. do Minis
tério da Agricultura, no ano de 1951, levou a 
efeito, nos municípios capixabas de Guare.pari, 
Anchieta e Benevente, trabalhos relacionados 
com o levantamento dos princlnals deoósltos 
de areia monazítica da região, tendo coletado 
cêrce. de 300 amostras de minério . 

No corrente ano prosseguirá o referido ór
gão nos trabalhos de prospecção das Jazidas 
de areias monazlttcas não só nos municlpios 
citados, como também no restante da costa do 
estado do Esplrito Santo. Além disso, proce
derá à localização e mapeamento dos depósitos 
que foram descobertos, bem assim realizará 
sondagens na formação das barreiras, a fim 
de procurar definir a rocha porte.dora da mo.' 
nazlta oriunda dos gnalsses ou granitos , 
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Instituições 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

COMEMORADO O 69. 0 ANIVERSARIO DE 
SUA FUNDAÇAO - ADMITIDOS NOVOS SÓ
CIOS TITULARES E E.t<'ETIVOS - A Sociedade 
Brasileira de Geografia comemorou, com uma 
sessão solene, a passagem do seu 69. 0 aniver
sário de fundação, à qual estêve presente gran
de número de convidados. Discorreu sôbre a 
efeméride o Dr. Saladino Gusmão, que, entre 
outras coisas, disse o seguiu te : "F'aço a pêlo 
aos geôgrafos brasilienses, procuremos conse
guir dos senhores do ensino público nacional, 
que a moderna geografia deixe de ser simples 
exame de humanidade, melhorando o desorga
nizado ensino da matéria e impedindo que a 
infância, pouco tempo ainda saída da sole
tração, seja obrigada a fazer m apas coloridos 
dos estados e pa1ses que não connecem. Con
citemos os estudiosos a conhecer melhor a 
nossa terra, de preferência a dedicar-se ao 
conhecimento de outras, cujas minúcias nos 
desinteressam . 

Façamos a geografia do Brasil, ainda ina
cabada. Não importa que o exército nacional, 
de longa data venha fazendo a carta geral da 
República e tenha hoje o seu Serviço Geográ
fico Militar, nem que os estados da .1<,ederação, 
principalmente os de Sâo Paulo e Minas Ge
rais tenham mapas e apresentem fõlhas sôltas 
representativas de cada município, nem ainda 
que a União divulgue por meio de mapas geo
gráficos a distribuição de seu~ produtos mi
nerais, vegetais e animais." 

O orador refoõriu-se à carta geral do estado 
de Mato Grosso cuja elaboração está a cargo 
da referida instituição, expressando-se nestes 
têrmos: "Dentro em breve, teremos uma carta 
geográfica que desejo exaltar, . pela sua pre-

Particulares 
cisão no levantamento, procedido por essa 
plêiade de abn.agados geógrafos e astrônomos 
da Comissão Rondon; é a carta geral do esta
do de Mato Grosso, cujo trabalho cartográfico 
foi confiado e executado pelo vice-presiciente 
desta Çasa, senhor genera l Jaguaribe de Matos, 
incontestàvelmente um dos mais autorizados 
cartógrafos nacionais. " 

* * :;: 
Após a oração do Dr. Saladino Gu~mão,. 

realizou-se a entrega dos diplomas de membros 
efetivos da instituição aos antigos sócios titu
lares Srs. professor Al varo Pais ae Barros Filho, 
historiador e engenheiro Luís Filipe Castilho 
Goycochea e professóra Astreia Dutra dos San
tos. Outros membros efetivos, assim distingui
dos que não puderam comparecer à reunião 
foram: Srs. general Jónatas Correia, general 
Azevedo costa , diplomata Sérgio Correia, Afon
so de Castro, Dr. Clóvis de Macedo Cõrtes, 
professõra Maria Carolina Max Fleiuss, coro
nel Correntino W. Nogueira Paranaguá, coronel 
Joaquim Vicente Rondói, ministro Guimarães 
Rosa, professõra Judite Valadares Salgado , pro
fessor João Lourenço Filho, Dr. Joõe Eugênio 
de Macedo Soares, Dr. Severino Alves de Sousa, 
professor Pedro S. Ferreira Gonçalves Braga, 
coronel Valdomiro Pimentel e general Miguel 
Setzer Mendes de Morais . 

Em seguida, foram conferidos diplomas aos 
membros titulares senhores Drs. Odorico Pires 
Pinto e Antônio da Costa Pimentel, e o título 
de sócio correspondente; no Canadá, ao pro
fessor Claude Melançon. De igual modo, foram 
aclamados unânimemente sócios beneméritos 
da egrégia Sociedade os Srs. a lmirante Renato 
Gulllobel e Dr. M. A. Teixeira de Freitas . 

..j( 

Certames 
PRIMEIRA SEMANA RURALISTA DE AREIA 

DEBATIDOS OS PROBLEMAS AGROPE
CUARIOS PARAIBANOS - SERVIÇO SOCIAL 
RURAL - SUA APLICAÇÃO E OBJETIVOS -
Encerrou-se a 19 do mês findo a Primeira 
Semana Ruralista de Areia, município do esta
do da Paraíba, realizada na Escolâ de Agrono
mia, a qual foi promovida pelo Serviço de In
formação Agrícola do Ministerio da Agricultura, 
com a participação do govêrno do estado, Esco
la do Nordeste, Paróquia de Areia, Ação Cató
lica Brasileira e o S.E.A.V. do Ministério da 
Agrlcul tura. 

Debateram-se durante o certame, os pro
blemas agropecuários e sociais do meio rural 
paraibano, bem assim os meios práticos e ade
quados de resolvê-los . 

Dois objetivos foram focalizados, i saber: 
traçar e indicar o caminho e solução · para os 
problemas sociais e populações do interior, com 
vistas à organização do futuro Serviço Social 

Unidades 
BAHIA 

DESCOBERTA DE XILITA NO MUNICí
PIO DE BRUMADO - Informa-se que, no 
município de Brumado, na Bahia, foram colhi
das amostras de xllita, adiantando-se que 
aquela localidade se tem revelado rica em mi
nerais de grande utilidade . 

Rural; e estabelecer medidas práticas para 
imediata execução de um plano local. . 

Sóbre a criação do Serviço Social Rural, 
foi elaborado um questionário no qual são 
tratados problemas como crédito ao pequeno 
produtor, assistência e educação sanitária, me
lhoria das conct1ções de vida, defesa do solo 
contra a erosão, defesa sanitária vegetal. 

Entre outras conclusões, ficou assentada 
a criação de u:n curso de extensão para téc
nicos de fomento, que será organizado em ju
nho do corrente ano, na Escola de Agronomia 
do Nordeste;· a reaiização anual pela mesma 
Escola da Semana Ruralista de Areia; a ins
talação de um Serviço Social Rural em um 
distrito da paróquia de Areia. 

A solenidade de encerramento contou com 
a presença dos senhores governador José Amé
rico, D. Moisés Coelho, arcebispo da Paraíba, 
D. Carlos Coelho, bispo de Nazaré da Mata, 
D. Anselmo Pietrulla, bispo de Campina 
Grande. 

Federadas 
PARÁ 

·Belém 

RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DO ES
TADO - Telegrama procedente da capital pa
raense informa que ali se encontra o Prof. 
Lúcio de Castro Soares, técnico do Conselho 
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Nacional de Geografia, o qual chefia a expe
dição de reconhecimento geográfico do estado, 
com o fim de coletar dados geográficos e eco
nômicos para ut111zação de um plano geral de 
geografia do Brasil que está sendo elaborado 
pelo Conselho. 

~ 

.RIO GRANDE DO NORTE 

LEVANTAMENTO DAS POPULAÇÕES RU
RAIS DESTA UNIDADE FEDERADA - O Mi
nistério da Agricultura através do Serviço de 
Informação Agricola e a arquidiocese de Natal 
por intermédio do Serviço de Assistência Ru
ral, tendo em vista as conclusões resultantes 
das Semanas Ruralistas, realizadas na cidade 
de Natal, em Janeiro de 1951, e Pau dos Fer
ros, promoverão, no corrente ano, em regime 
de cooperação, o levantamento das populações 
rurais da arquidiocese de Natal e das dioceses 
de Moçoró e Caicó. 

No plano de trabalho organizado para êsse 
fim estão incluídos os municípios de Santa 

Cruz, São Paulo do PotenJi, Itaretama e Calcó. 
A colaboração por parte do Serviço de 

Informação Agrícola consistirá na prestação de 
assistência técnica, distribuição de material 
áudio-visual (proj':ltores, diafilmes, publicações 
etc.), bem como de material para clubes agri
colas (ferramentas, sementes, adubos, insetici
das, etc.) e para missões rurais, semanas rura
listas, reuniões de agricultores, cursos de edu
cação rural, clubes de mães e jovens, material 
êsse constante de publicações, cartazes, apa
relhagem e instrumentos para demonstrações 
práticas etc. 

A arquidiocese de Natal, pelo órgão com
petente, organizará turmas de assistentes so
ciais rurais bem como manterá uma sede em 
Natal aparelhada para execução dos trabalhos; 
conseguirá locais para funcionamento de cen
tros sociais rurais em diversas paróquias; esti
mulará e orientará a campanha de novos clu
bes agrícolas; ~1rosseguirá nos · trabalhos das 
missões rurais que vêm funcionando no · estado 
do Rio Grande do Norte, e tomará providên
cias iocais para realização da semana ruralista 
de Caicó. 

Municípios 
MACAPA (Amapá) 

POSSIBILIDADES DA AMAZôNIA - No
ticia-se que estiveram em visita a esta capital 
os Srs. William Casseres e Joseph L. Orr, res
pectivamente, chefe regional latino-americano 
da Food Agriculture Organization (FAO) e 
assistente diretor-geral, os quais declararam ser 
perfeitamente possível a valorização de impor
tantes áreas da Amazónia. 

ic 
SALVADOR (Bahia) 

ORGANIZADO O CONSôRCIO ·INDUS-
TRIAL DE INCENTIVO À BORRACHA No-

ticia-se de Salvador a organização do Consór
cio Industrial de Incentivo à Borracha, integra
do por cêrca de 70 industriais de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, seringa
listas de São Paulo, Bahia e Mato Grosso, diri
gentes das principais indústrias de artefatos 
de borracha do Brasil e outros setores. 

Pretende o consórcio explorar racional
mente os seringais de Una, na Bahia, bem 
como incentivar a Imediata exploração da 
borracha nativa da Amazônia , com o fim de 
aumentar a produção e diminuir a importação 
do produto. Outras regiões do país sltuad>1.s 
nos estados de São Paulo e Mato Grosso estão 
incluídas nesse plano. 

Exterior 
ARGEL 

O XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
GEOLOGIA - A CONTRIBUIÇÃO DO BRA
SIL - Em Argel, deverá realizar-se, em prin
clplos de setembro vindouro, o XIX Congresso 
Internacional de Geologia. O último certame 
dêsse gênero reuniu-se em Londres, em 1948, 
aonde acorreram cêrca de 1 500 geólogos, en
genheiros de minas e professôres de renome, 
a fim de debaterem algumas centenas de 
teses. 

O Brasil, que se fêz representar no Con
gresso de Londres, levará ao que se anuncia, 
ao da Africa do Norte, cêrca de trinta teses 
sôbre a nossa geologia e recursos minerais . 

l):sses trabalhos ·foram organizados pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral 
que teve a colaboração de diversas instituições 
científicas do país. Dentre as teses elaboradas 
figura o "Sy:mposium de Gonduana" referente 
às nossas jazidas de carvão para se obter um 
confronto com trabalhos semelhantes executa
dos pelos países do hemisfério sul, de forma
ções idênticas, e que será qe grande utilidade 
para o desenvolvimento da exploração carbo
nlfera. 

Destaca-se também o "Symposlum do Fer
ro", assunto obrigatório nos debates do Con
gresso, que muito interessará ao Brasil, visto 
possuir o país as maiores Jazidas do mundo. 

B.G. -6 

BOLtVIA 

ACôRDO PARA EXPLORAÇÃO DAS JAZI
DAS DE PETRôLEO GOLIVIANAS - Annales 
de Géographie (número 324, março-abril de 
1952) noticia que o Brasil e a Bolívia assina
ram acôrdo por cinqüenta anos, visando à ex
ploração das vastas jazidas de petróleo boli
vianas, por iniciativa d e uma sociedade mista 
a ser criada · dentro do período de dez anos. 

~ 

FRANÇA 

A EXPEDIÇÃO FRANCESA AO HIMALAIA 
REALIZADA EM 1950 - Conforme Informa 
Estudios Geográficos, revista editada em Madri 
(número 43, maio de 1951, ano XII), a 3. de 
Junho de 1950, logrou escalar o Annapurna 
(8 078 m), no Himalaia, a expedição francesa, 
chefiada por Maurício Herzog e Luís Lachenal, 
a qual conseguiu, pela primeira vez, atingir 
um cume de mais de 8 000 metros. O aconte
cimento oferece especial , interêsse cientifico, 
embora os seus organizadores, ao .levá-la a 
cabo, não tenham tido tal objetivo. 

Foram reunidas numerosas amostras ' de 
rochas e feitas muitas observações etno
gráficas. Informes minuciosos e completos 
serão fornecidos ao Instltut de Géographle 
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Alplne, da Universidade de Grenoble. Assinala
se que multas das regiões do Himalaia conti
nuam ainda Inexploradas. 

tr 
OBJETO DE PESQUISAS A ELASTICIDA" 

DE DA CROSTA TERRESTRE - Referindo-se 
aos trabalhos do Bureau de Recherches Géolo
glques et Géophyslques, em Annales de Géo
graphie (n.0 324, março-abril de 1952), noticia 
André Llbault que êsse organismo programou 
pesquisas de prospecção destinadas a tornar 
mais precisos os connecimentos já adquiridos 
sôbre os movimentos perlôdicos da superfície 
terrestre. Iil vestigações dessa natureza estão 
em curso, atualmente, em França, nas regiões 
árticas francesas e países estrangeiros, espe
rando-se advenham delas resultados proveito
sos para os geógrafos sobretudo no que tange 
à elasticidade da crosta terrestre, considerada 
comparável à do aço, no seu conjunto, mas 
que acompanha a diferenciação das camadas 
geológicas. 

ti 

OBSERVADO O ECLIPSE TOTAL DO SOL 
EM KHARTOUM (Sudão) - Noticia-se de 
França que numerosas missões cientificas mu
nidas dos equipamentos necessários concentra
ram-se em Khartoum (Sudão) para observar 
o eclipse total de 25 de fevereiro último. 
Outros observadores distribuíram-se em tôda 
a linha de Libreville (Gabon), no mar de 
Aral. Em Bangu! (Africa Equatorial Francesa) 
uma expedição do Burea u Zonosphérique Fran
çals estudou o eclipse ionosférico. 

tr 
DESCOBERTA DE VESTíGIOS DA ERA 

NEOLÍTICA NOS VOSGOS - Informes vindos 
da França revelam que foram descobertos perto 
de Épinal, nos Vosgos, vestígios da época 
neolítica , o que contraria a opinião geral
mente aceita de que os Vosgos, cobertos de 
florestas lmpen~tráveis, não conheceram vida 
pré-histórica . 

-+e 

GROENLAND,IA 

A MORFOLOGIA DAS REGIÕES ARTICAS 
A revista Estudios Geográficos (número de 

agô·sto de 1951) transcreve da Revue de Géo
graphie Ajpine (1951, fase . 3) os resultados 
colhidos pela expedição de P. E . Victor, de 
Malaurie e de Marc Boye, a qual teve por 
fim observar a morfologia glaciar das regiões 
árticas. A expedição, chefiada por Boye, de
sembarcando na costa ocidental da Groenlân
dia , teve a atenção voltada para o sensível 
recuo que sofreram, nos últimos decênios, as 
grandes línguas glaciares na região onde o 
Irlandsls se liga ao mar. A observação da 
influência da erosão glaciar na morfologia 
local levou Boye a concluir que os principais 
efeitos do fenômeno resultaram de uma fase 
pré-glaciar, ou na expressão daquele cientista, 
perlglaclar de progressão, na qual é decisiva 
a ação do frio e do gêlo, e não a erosão gla
ciar propriamente dita. Boye atribui grande 
Importância aos fenômenos devidos à ação 
do frio, combinada com a evacuação de mate
riais por sollfluxão, reduzindo, de multo, os 
efeitos da erosão produzida pelo gêlo. 

Estas conclusões são verdadeiramente re
volucionárias no estudo da morfologia glaciar, 
podendo mesmo suscitar uma revisão das 
Idéias Já consagradas no assunto. 
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NAÇÕES UNIDAS 

TEND:l!:NCIAS DA POPULAÇÃO MUNDIAL 
DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE NOS 

ÚLTIMOS' 10 ANOS - O Boletim Mensal de 
Estatistica das Nações Unidas divulga Informes 
sôbre a tendência da população mundial nos 
dois últimos decênios. Registou-se nesse perío
do, conforme assinala o referido mensário, uma 
queda "notável e generalizada" da mortalidade. 
Frisa-se que no biênio 1930-32 a média de 
mortalidade no mundo foi de 18,9 por 1 000 
pessoas, ao passo que no período 1948-50 havia 
caido para 13,7. Nota-se ainda que· nas áreas 
atingidas por índices elevados de mortalidade, 
as principais causas de morte são as moléstias 
infecciosas e parasitárias assim como Infecções 
ocorridas durante o parto, sendo que nos paí
ses de baixa mortalidade as moléstias do cora
ção e do câncer são as mais comuns. 

O emprêgo crescente do D.D.T., das sul
fas e da penicilina Influiu possivelmente no 
decréscimo de mortalidade verifica do no último 
decênio. 

Informa ainda o Boletim das Nações Uni
das que Ceilão, Malásia, Israel, as ilhas de 
Fiji, Samoa Ocidental e Maurício e 13 países 
latino-americanos duplicarão a sua população 
dentro de 28 anos. Quanto aos Estados Unidos 
o decréscimo da mortalidade verificado foi de 
11,3%, em 1937, porcentagem essa que ascendeu 
a 10,3% em dezembro do mesmo ano. 
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REPúBLICA DE SÃO SALVADOR 

EM VIGOR A CARTA DE SÃO SALVADOR 
QUE ESTABELECEU A ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS DA AMÉRICA CENTRAL - Entrou 
em vigor, a 14 de dezembro último, conforme 
Informa o periódico Annales de Géographie 
(número 324, março-abril 1952), a carta de 
São Salvador, concluída pelas cinco repúblicas 
da América Central, e que estabelece a Orga
nização dos Estãdos da América Central 
(O. E . C. ) , com o fim de pôr têrmo " ao regime 
colonial nas Américas". 
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UNIÃO SUL-AFRICANA 

TRICENTENARIO DA FUNDAÇÃO DA CO
LÔNIA . DADOS ECONÔMICOS - A União 
Sul-Africana prepara-se para festejar, de modo 
condigno, o tricentenário da chegada de J a n
Van Rlebeeck ao extremo sul da Afrlca negra. 

Assinala-se que as terras da Africa do Sul 
permaneceram Inexploradas desde o descobri
mento do cabo da Boa Esperança, por Barto
lomeu Dias, até 6 de abril de 1652. Somente 
em meados do século XVII, a Companhia Ho
landesa da índia Oriental mandou para aquêle 
ponto extremo uma expedição comandada · por 
Jan Van Rlebeeck, considerado o fundador da 
União Sul-Africana, que ali estabeleceu uma 
colônia . Os primeiros colonos holandeses aos 
quais se Juntaram Imigrantes alemães e hu
guenotes franceses fundiram-se num só povo, 
Jovem e viril: os "africanders" ou "afrlkan
ders" com um Idioma próprio, o "afrlcander" 
ou "afrlkaans", falado por cêrca de 63 por 
cento da população branca da Afr!ca do Sul, e 
que é uma evolução do holandês do século 
XVII. O Inglês é também empregado pela 
maioria da população, a par do "afrikaans". 

A União Sul Afr.lcana, que é o maior pro
dutor de ouro no mundo, apresenta, no campo 
econômico, perspectivas magnificas. A produ
ção anual do ouro ascende a 150 milhões de 
libras, Indústria que dá · trabalho a mais ou 
menos 400 mil pessoas . A União é também o 
maior produtor mundial de diamantes, pos
suindo, além disso, grandes reservas de carvão, 
ferro, manganês, cromo, amianto, platina, co
bre etc . As Jazidas de carvão são enormes e o 
custo da sua produção é o mais baixo do 
mundo. 
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Ementário das leis e decretos publicados durante o mês de junho de 1951 

Leis 

Lei n.0 1 374, de 29 de maio de 1951 - "Declara 
de utilldade pública a Associação Comercial 
e Industrial de J aú , no Estado de São 

Paulo". 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Lei n .0 1 378, de 29 de maio de 1951 - "Auto
riza a promoção "post mortem" ao põsto 
Imediato, do major Aderbal da Costa Oli
veira, falecido em desastre de aviação em 
1937". . 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Lei n.0 1 382-A, de 12 de junho de 1951 - ' "Au
toriza a abertura ao Poder Judiciário do 
crédito especial de Cr$ 340 000,00, para o 
pagamento de gratificação por serviços elei
torais, relativos ao exercício de 1950, ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros
so". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Lei n.0 1 385, de 14 de julho de 1951 - "Conce
de isenção de direitos para mercadorias e 
materiais importados pelo Comissariado do 
Santíssimo Nome de Jesus, com sede em 
Anápolls, no Estado de Goiás". 
"Diário Oficial" de 19-6-951. 

Lei n.0 1 386, de 18 de Junho de 1951 - "Regula 
a importação de papel e outros materiaU; 
de consumo da imprensa". 

"Diário Oficial" de 19-6-951. 

Lei n.0 1 386-A, de 18 de junho de 1951 - "Es
tende aos cargos isolados de provimento em 
comissão e às funções gratificadas ·do Qua
dro do Pessoal do Tribunal Superior do 
Trabalho 'os símbolos e valores estabelecidos 
na Lei n .0 488, de 15 de novembro de 1948, 
e dá outras providências"'. 

"Diário Oficial" de 23-6-951. 

Lei n.0 1 387, de 20 de junho de 1951 - "Altera 
dispositivos do Decreto-Lei n.o 9 545, de 5 
de agõsto de 1946, que dispõe sõbre a h:.bi
litação e o exercício da atividade . de con
dutor de veículos automóveis". 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Lei n .º 1 389, de 28 de junho de 1951 - "Pror
roga a vigência da lei n.º 842, de 4 de ou
tubro de 1949, que subordina ao regime de 
licença prévia o nosso intercâmbio de im
portação e exportação com o exterior". 
"Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decretos 
Decreto n.º 29 016, de 31 de maio de 1951 -

"Dispõe sôbre a · Tabela única de Mensalis
ta do Ministério da Agricultura". 
"'Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 073, de 15 de junho de 1951 -
"Revoga o Decreto n.º 29 241 , de 30 de Ja
neiro de 1951 e dá outra s providências". 

"Diário Oficial" de 19-6-951. 

Decreto n.º 29 103, de 8 de janeiro de 1951 -
"Autoriza a Diatomita Industrial Ltda., a 
lavrar diatomita no município de Guarani, 
no Estado do Ceará" . 

"Diário Oficial" de 2-6-951. 

Decreto n.º 29 273, de 17 de · fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Leon Nicolau 
Nogueira de Borba a lavrar mica e associa
dos no município de Governador Valadares, 
Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Decreto n.º 29 274, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Gustavo dos 

Santos Neves a pesquisar águas marinhas, 
berilo e associados no município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo". 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Decreto n.0 29 275, de 17 de fevereiro de 1951 -
, "Autoriza o cidadão brasileiro Godofredo 

Leite Fiúza a lavrar depósitos conchilife
ros e · associados no município de Salvador, 
Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n .º 29 276, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Matarazzo .a pesquisar argila no munic\pio 
de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Decreto n.º 29 277, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Da rcl Ca
versan a pesquisar quartzo e associados no 
município de Camanducaia, Estado de Mi
nas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22-6-.951. 
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· Decreto n.0 29 280, de 17 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Pedro 
a pe5quisar argila e associados no muni
cípio de Moji das Cruzes, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Decreto n.º 29 290, de 19 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim Vi
torino dos Santos a pesquisar ocre e asso
ciados no município de Caeté, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial'' de 22-6-951. 

Decreto n.0 29 297, de 22 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Odilon Araú
jo de Aguiar a lavrar turfa no município 
de Igaraçu, Estado de Pernambuco". 

"Diát:io Oficial'' de 21-6-951. 

Decreto n.º 29 298, de 22 de fevereiro de 1951 -
"Auforiza o cidadão brasileiro Alfredo Pe
dro Ribas a lavrar argila e associados no 
município de Ponta Grossa, Estado do Pa
raná"'. 

"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.º 29 300, de 22 de fevereiro de 1951 -
"Autoriza a Sociedade Brasileira de Minera
ção Ltda., a pesquisar minérios de manga
nês, ferro e associados, no município de 
Corumbá, Estado de Mato Grosso". 

"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 320, de 2 de março de 1951 -
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da Companhia de Seguros Marítimos 
e Terrestres Indenizadora". 

"Diário Oficial" de 22-6-951. 

Decreto n.0 29 333, de 7 de março de 1951 ' -
"Outorga concessão à Rádio Marajoara iJ
mitada para estabelecer uma _estação ra
diodifusora de ondas médias em Belém, Es
tado do Pará". 

"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.º 29 347, de 12 de . março de 1951 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Trio Cop
pini e Armando Coppini, a lavrar argila 
refratária no município de Guarulhos, Es
tado de São Paulo". · 

"Diário Oficial'' de 28-6-951. 

Decreto n.º 29 348, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Matarazzo Júnior a pesquisar calcário, do
lomita e associados no município de r ·ar
naíba, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial'' de 28-6-951. 

Decreto n.º 29 349, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o Escritório Levi Limitada a ia
vrar zircónio no município de Andradas, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial'' de 28-6-951. 

Decreto n.º 29 351, de 12 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de 
Paula Carneiro de Morais, a pesquisar gra
fite e associados no município de São Do
mingos do Prata, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decreto n.º 29 352, de 12 de março de 1951 -
· "Autoriza a Emprêsa de Caulim Limitada 

a pesquisar feldspato e associados no mu-

nicípio de Itaboraí, Estado do Rio de Ja
neiro". 
"Diário Oficial" de 28-6-951 . 

Decretei n.0 29 358, de 12 de março de 1951 
"Renova o Decreto n.º 25 365, de 11 de 
agósto de 1948" . 

"Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decreto n.0 29 366, de 19 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Henryk Al
fred Spitzman Jor~an a pesquisar r;iinério 
de manganês e associados rio munic1p10 de 
Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 2.1-6-951. 

Decreto n.0 29 389, de 26 de março de 1951 -
"Outorga à Prefeitura de Cácereq concessão 
para distribuir e fazer o comércio de ener
gia elétrica na sede do município de Cáce
res, Estado de Mato Grosso, e dá outras 
providências". 
"Diário Oficial'' de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 390, de 26 de março de 1951 -
"Outorga a Geraldo Guin1arães concessão 
para o aproveitamento de energia hidráu
lica da cachoeira do Provisório, existente 
no rio Perdição, e situada entre os muni
cípios de Luz e Bambuí, Estado de Minas 
Gerais". 
"Diário Oficial'' de 19-6-951. 

Decreto n.• 29 421, de 30 de março de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Jorge Jacob 
a pesquisar quartzo no município de Ou
ro Prêto, Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 423, de 30 de março de 1951 -
"Autoriza a Cia. de Pesquisas e Lavras 
Minerais a pesquisar carvão mineral no 
município de Rio Pardo, Estado do Rio 
Grande do Sul". 

'Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 424, de 30 de março de 1951 -
"Autoriza a Companhia Carbonífera Minas 
de Butlá a pesquisar carvão mineral no 
município de Cachoeira do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 494, de 27 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Ro
drigues Pinto a pesquisar água mineral no 
município de São Gonçalo, Estado do Rio 
de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 495, de 27 de abril de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Go
mes Filho, a pesquisar manganês e asso
ciados no município de Guaçuí, Estado do 
Espírito Santo". 

"Diário Oficial'' de 2-6-951. 

Decreto n.• 29 496, de 27 de abril de 1951 -
"Autoriza a Sociedade Mineração Pitangul 
Ltda. a pesquisar manganês e associados 
no município de Saúde, Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 2-6-951. 

Decreto n.0 29 504, de 30 de abril de 1951 -
"Renova o Decre.to n.º 25 013, de 26 'de maio 
de 1948". 

"Diário Oficial" de 2-6-951. 
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Decreto n. o 29 505, de 30 de abril de 1951 -
"Autoriza a Sociedade Braslleira de Mine
ração Limita da a lavrar minério de ferro 
no município de Corumbá. Estado de Mato 
Grosso". 
" Diário Oficial" de 2-6-951. 

Decreto n.0 29 531, de 3 de maio de 1951 -
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da Royal Exchange Assura nce". 
"'Diário Oficial" de 7-6-951. 

Decreto n.0 29 556, de 14 de maio de 1951 
"Concede i;. Societé Générale de Tractlon 
et d'E xploitation (ex-Compagnie du Chemin 
de Fer Mét ropolltain de Paris) autorização 
para funcionar na República". 
"Diário Oficial' ' de 25-6-951. 

Decreto n. 0 29 562, de 15 de maio de 1951 -
"Autoriza The São P aulo Tramway Light 
and Power Company Limited a construir 
uma Unha de transmissão entre o muni
cípio de São Paulo e a c idade de Jundiaí , 
e um rama l para o distrito de Perus, no 
Estado de São P aulo". 

"Diário Oficial" de 2-6-951. 

Decreto n.0 29 563, de 15 de maio de 1951 -
"Autoriza a Companhia P aulista de ·Fôrça 
e Luz S . A. a construir um trecho de li
nha de transmissão entre a fazenda Boa 
Esperança e a sede do mun!cipio de B!iac, 
no Estado de São Paulo e a respectiva rêde 
de distribuição" . 
"Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 571, d e 16 de . março de 1951 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domínio 
útil do terreno de marinha que menciona, 
situado em Recife, Estado de Pernambuco". 
" Diário Oficial' ' de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 574, de 27 de maio de 1951 -
"Declara de utilidade pública diversas á reas 
de terra situadas no distrito de António 
Dias, município de igual nome, Estado de 
Minas Gerais, e autoriza a Companhia 
Aços Especiais Ita bira a promover as re$
pect1vas desapropriações". 
"Diário Oficial" de 2-6-951. 

Decreto n .0 29 584, de 28 de maio de 1951 -
"Torna públlcas as ratif!cações, por parte 
do P anamá e de El Salvador, da Conven
ção Interamericana sõbre a Convenção dos 
Direitos Políticos à Mulher, concluída em 
Bogotá, a 2 de maio de 1948" . 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n .0 29 585, de 28 de maio de 1951 
"Cria uma Legação em Adis-A beba". 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 587, de 28 de maio de 1951 -
"Declara a caducidade da autorização de 
lavra n.º 13 022 , de 28 de julho de 1943". 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 588, de 28 de maio de 1951 -
- "Retifica a artigo I.º do Decreto n.º 24 949 , 

de 12 de maio de 1948". 
"Diário Oficial'' de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 589, d e 28 de maio de 1951 -
"Concede autorização à Sociedade Agro-Pe
cuária Limitada a utorização para funcio
nar como emprêsa de mineração". 
"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 591, de 28 de maio de 1951 -
"Concede à sociedade "Minérios do Ser
tão Limitada" autorização para funcionar 
como emprêsa de mineração". 

"Diário · Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 607 , de 29 de maio de 1951- - · 
" Declara de utilidade pública, para desa
propriação, terrenos necessários à formação 
do açude "Ceraima" , município de Gua
nambi, Estado da Bahia" . 

"Diário Oficial" de 25-6-951 . 

Decreto n .0 29 608, de 30 de maio de 1951 -
"Altera a redação do artigo 6.º do Regula
mento do Instituto Rio Bra nco" . 

" Diá rio Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n. 0 29 609, de 30 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidad ão braslleiro Ota rmínio 
R amos a pesquisar feldspato ,' quartzo e as
sociados no município <ie São Gonçalo, Es
t ado do Rio de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 610, de 30 de maio de 1951 -
"Autoriza a cidad ã brasileira Celencina 
Caldas Sarkis a lavrar águas minerais no 
município de Itapira, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficia l" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 611, de 30 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasllelro Fiorelli Pec
cicacco a lavrar feldspato e associados no 
município de São Paulo, Estado de São 
Paulo". 

" Diário Oficia l" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 612, de 30 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão braslleiro Boanerges 
Ferreira Guimarães, a pesquisar minério de 
ouro e associados no município de Con
ceição do Mato Dentro, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 616, de 31 de maio de 1951 .:..... 
" Dispõe sõbre a, Tabela única d e Mensa
listas do Ministério da Agricultura". 

"Diário Ofic ial" de 2-6-951 . 

Decreto n.0 29 617, de 31 de maio de 3'H -
"Retifica a área de terras de um dos nomes 
de seus proprietários aos quais se refere o 
Decreto n.º 29 034, de 26 de dezem1'ro de 
1950", 

" Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 618, de 30 de maio de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José v •eira 

Marques da Costa a pesquisar llmenita e 
associados no município de Paranaguá, Es
tado do Paraná". 

" Diário Oficial" de 1-6-951. 

Decreto n.0 29 619, de 31 de maio de 1951 -
"Concede autorização para funcionar como 
emprêsa de energia e létrica à Emprêsa Fõr
ça e Luz Brumadinense Limitada". 
"Diário Oficial" de 23-6-951 . 

Decreto n.0 29 620, . de 31 de maio de 1951 -
"Concede à Sociedade Ceramite Limitada 
autorização para funcionar como emprêsa 
de mineração" . 
" Diário Oficial" de 28-6-951. 
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Decreto n.0 29 624, de 31 de maio de 1951 -
"Toma pública a ratificação, por parte de 
Costa Rica, da Convenção Interamerlcana 
sôbre a Concessão dos Direitos Politlcos à 
Mulher, firmada em Bogotá, a 2 de maio 
de 1948". 
"Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.º 29 625, de 31 de maio de 1951 -
"Aprova as tabelas e as Instruções relativas 
à ração comum e aos valores da etapa das 
Fôrças Armadas". 
"Diário Oficial" de 4-6-951 . 

Decreto n.0 29 626, de 31 de maio de 1951 -
"Declara de ut1!1dade púb!lca, para fins 
de desapropriação, um imóvel situado em 
Salvador, Estado da Bahia". 
"Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 627, de 31 de maio de 1951 
"Altera o efetivo do Quadro Ordinário da 
Ordem do Mérito Naval". 
"Diário Oficial" de 4-6-951. · 

Decreto n .0 29 628, de 1 de junho de 1951 -
"Concede à sociedade anônima "Nambeí 
Tochi Kabushiki Kaisla" autorização para 
funcionar na Repúb!lca". 

"Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n.0 29 635, de 4 de junho de 1951 -
"Declara órgão aux1!1ar do Conselho Nacio
nal de Aguas e Energia Elétrica a Reparti
ção de Saneamento de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte". 
"Diário Oficial" de 4-6-951. 

Decreto n .0 29 662, de 11 de junho de 1951 -
"Autoriza The São Paulo Tramway, Light 
and Pow.er Company, Limlted, a amp!lar 
suas Instalações hidroelétricas' '. 
"Diário Oficial" de 23-6-951. 

Decreto . n.0 29 665, de 11 de junho de 1951 -
"Outorga a Martiniano Zuqulm concessão 
para o aproveitamento de energia hldráu
!lca da cachoeira Capetlnga, situada no 
rio Grande, nos !lmltes dos munlclplos de 
Pluí e Guapé, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n .0 29 672, de 15 de junho de 1951 -
"Dispõe sôbre a Tabela única de Mensa!lsta 
do Ministério da Guerra". 
"Diário Oficial" de 19-6-951. 

Decreto n.0 29 674, de 18 de junho de 1951 -
"Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 675, de 18 de junho de 1951 -
"Revoga o Decreto n.º 27 680, de 5 de Ja
neiro de 1950, e dá outras providências". 
"Diário Oficial" de 20-6-951. 

Decreto n.0 29 676, de 18 de junho de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar doação de um terreno si
tuado no município de Campo Maior, no 
Estado do Piauí". 
"Diário Oficial" de 20-6-951. 

Decreto n.0 29 677, de 14 de )unho de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar doação de um terreno situa
do . na · cidade de Rio Negro, no Estado do 
Paraná''. 
"Diário Oficial" de 20-6-951. 

Decreto n.o 29 680, de 18 de junho de 1951 -
"Concede à Tecelagem Paraíba S.A . auto
rização para funcionar como emprêsa de 
mineração". 
"Diário Oficial" de 23-6-951. 

Decreto n.0 29 681, de 18 de junho de 1951 -
"Concede à Ola. de Cimento Portland Ma-' 
rlngá autorização para funcionar como em
prêsa de mineração". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 682, de 19 de junho de 1949 -
"Renova o Decreto n.º 26 204, de 15 de Ja
neiro de 1949". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 683, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Henedlno 
Alves Machado a pesquisar minério de ouro 
e associados no município de Ouro Prêto, 
Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 684, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Fernan
des Vilela a pesquisar água mineral no 
município de Betlm, Estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 685, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza a Companhia Estrada de Ferro 
e Minas de São Jerônimo S.A. a pesquisar 
cazvão mineral no município de Cachoeim 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 686, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Donaciano 
Macedo a pesquisar águas-marinhas e as
sociados no município de Macarani, Estado 
da Bahia" . 
"Diário Oficial'' de 21-6-951. 

Decreto n .0 29 687, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza a cidadã brasileira Maria Januá
ria Borges a pesquisar manganês e apatlta, 
no município de Sacramento, Estado de 
Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

1 

Decreto n.0 29 688, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Ga
bizo de Faria a pesquisar ca rvão mineral, 
no município de Rio Pardo, Estado do Rio 
Grande do Sul" . 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 689, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Pantaleão 
Alves da Silva a pesquisar mica e associados 
no município de Santa Maria do Suaçuí, 
Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.0 29 690, de 19 de junho de 1951 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Adernar de 
Faria a pesquisar carvão mineral no muni
cípio de Rio Pardo, Estado do Rio Grande 
do Sul". 
"Diário Oficial" de 21-6-951. 

Decreto n.• 29 695, de 21 de junho de 1951 -
" Aprova, com modificaçôes, os estatutos da 
"São Paulo Companhia Nacional de Segu
ros de Vida". 
"Diário Oficial" de 28-6-951. 
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Decreto n.º 29 696, de 22 de junho de 1951 
"Retifica o Decreto n.º 29 205, de 25 de ja
neiro de 1951". 
"Diário Oficial" de 25-6-951. 

Decreto n .º 29 697 , de 22 de junho de 1951 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar a doação do terreno situado 
n as Granjas Duque de Caxias , em Imba
rlê, Esta do do Rio de Janeiro". 
"Diário Oficial" de 25-6-951. 

Decreto n.º 29 703, de 22 de junho de 1951 -
"Renova o Decreto n .º 25 753, de 4 de no
vembro de 1948". 

"Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decreto n.º 29 704, de 22 de junho de 1951 -
"Renova o Decreto n. 0 26 203 de 15 de ja 
neiro de 1951". 
" Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decreto n.0 29 705, de 25 de junho de 1951 -
"Considera de ut111dade pública o imóvel 
sito n a rua Conde de Bonfim n.º 54, deno-

1 
minado Casa de Saúde Nossa Senhora da. 
Glória Ltda., no Distrito Federal" . 
"Diário Oficial" de 25-6-951. 

Decreto n.º 29 707, de 26 de junho de 1951 -
"Dispõe sôbre a realização da XI sessão 
ordinária da Assembléia Geral dos Conse
lhos Nacionais de Geografia e de Estatis
tlca". 
"Diário Oficial" de 28-6-951. 

Decreto n.0 29 708, de 26 de junho de 1951 -
"Altera o artigo 162 do Decreto n.º 19 476, 
de 21 de agôsto de 1945, que aprovou o Re
gimento do Departamento Federal de 1 Se
guran ça Pública". 

"Diário Oficia l" de 28-6-951. 

Decreto n.0 29 709, de 26 de junho de 1951 -
"Fixa os vencimentos do Presidente da 
Fundação Brasll Central". 
"Diário Oficial" de 28-6-951 . 

Decreto n .0 29 784, de 18 de junho de 1951 -
"Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 20-6-951. 

~ Use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas . 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 

' 



~ntegra . da legislação de interêsse geográfico 

Leis 
Lei n.0 1 461, de 26 de outubro de 1951 

tutoriza o Ministro da Viação a assinar Têrmo 
Aditivo ao Convênio firmado entre a União 
e o Estado do Rio Grande do Sul, para a 
execução de obras de regularização de re
gime de rios e derivação de suas águas, re
lacionadas com o Plano de Eletrificação do 
Estado. 

O Presidente da República: 
. Faço saber que o Congresso Nacional de

Jreta e eu sanciono a seguinte Lei : 
Art. 1.º - E' autorizado o Ministro de Es

;àdo da Viação e Obras Públicas a assinar com 
J Govêrno do Estado do Rio Gra nde do Sul 
rêrmo Aditivo, prorrogando por mais 5 (cinco) 
inos o Convênio firmado em virtude do De
Jreto-Lel n.º 9 884, de 16 de setembro de 1946, 
Jara· a execução das obras de regularização de 
regime de rios e derivação de água, integradas 
30 Plano de Eletrificação do Estado . 

Art. 2. 0 - O Têrmo Aditivo de que trata o 
irtlgo an terlor deverá ser assinado no Mlnls
;érlo da Viação e Obras Públicas dentro do 
~razo de 60 (sessenta) dias, a partir da vi
gência desta Lei e de acôrdo com a minuta que 
~ mesma acompanha, assinada pelo Ministro 
ia Viação e Obras Públicas. 

Art. 3.º - Esta Lei entrará em vigor na 
ia~a da sua 'publicação, revogadas as dlsposi
;ões em contrário. 

Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1951; 
l30 .0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 
Horácio Lafer 
Alvaro de Sousa Lima. 

"Diário Oficial'' de 31-10-951. 

Lei n.0 1 463, de 27 de outubro de 1951 

.tutoriza a abertura do crédito especial de CrS 
29 150 000,00, destinado à execução do progra
ma das obras de acesso à cachoeira de Paulo 
Afonso . · 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art . 1.0 - E' o Poder Executivo autorizado a 

~brlr ao Ministério da Viação e Obras Púb!lcas 
J crédito especial de CrS 29 150 000,00 (vinte e 
nove milhões cento e cinqüenta mil cruzeiros), 
:lestlnado à conclusão do programa das obras 
ie acesso à cachoeira de Paulo Afonso, a cargo 
:lo Departamento Nacional de Estradas de Ro
iagem . 

Art . 2. 0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1951; 
l3o. •· da Independência e 63.0 da Repúb!lca. 

GETÚLIO V ARGAS 
Horácio Lafer 
Alvaro de sousa Lima. 

"Diário Oficial" de 31-10-951. 

Lei n.0 1 524, de 26 de dezembro de 1951 

Cria, no Departamento Nàcional de Obras Con
tra as Sêcas, o 5. 0 Distrito, com sede em 
Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. 

O Presidente da Repúb!lca: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art . 1.0 

- E' criado, no Departamento Na
cional de Obras Contra as S&cas, o 5." Distrito 
que abrangerá todo o Estado do Rio Grande do 
Norte e terá sua sede na cidade de Natal. 

Parágrafo único - O 2. 0 Distrito do mesmo 
Departamento, que, na conformidade do dis
posto no art. 4.º do Decreto-Lei n.º 8 486, de 
28 de dezembro de 1945, abrangia o referido 
Estado e o da Paraíba, ficará limitado a êsce 
último Estado . 

Art. 2.0 - Ficam criados no referido D~
partamento um cargo, em comissão, de cl1efe 
de distrito, padrão CC-5, uma função de aju
dante de chef.e de distrito, com a gratificação 
anual de CrS 7 800,00 . (sete mil e oitocentos 
cruzeiros); uma de chefe de secretaria de dis
trito e uma de chefe de contabilidade de distri
to, ambas com a gratificação ànual de CrS 
5 400;00 (cinco mil e quatrocentos cruzeiros) . 

Art. 3.0 - Para as despesas de iiistalação 
e organização decorrentes das atividades Ini
ciais do Distrito ora criado, inclusive venci
mentos e gratificações no presente exercício 
referentes ao cargo e funções de que trata o 
artigo precedente, aquisição ou aluguel de imó
véis, aquisição de móveis e equipamentos, · diá
rias, ajudas de custo e outras, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério 
da Viação e Obras Públicas, o crédito especial 
de CrS 300 000,00 (trezentos mil cruzeiros). 

Art. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1951; 
130." da Independência e 63. 0 da República . 

GETÚLIO V ARGAS 
Horácio Lafer 
Alvaro de Sousa Lima. 

"Diário Oficial " de 29-12-951. 

Lei n.0 1 525, de 26 de dezembro de 1951 

Autoriza o Pod'er Executivo a abrir ao Minis
tério da Viação e Obras Públicas o crédito 
especial de CrS 1 820 000,00 para pagamento 
de despesas realizadas pela Viação Férrea 
Federal Leste Brasileiro, com o restabeleci
mento das linhas danificadas pelas enchen
tes de 1948. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.º - E' o Poder Executivo autorizado 

a abrir ao Ministério da Viação e Obras Pú
blicas o crédito especial de CrS 1 820 000,00 
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(um milhã.o oitocentos e vinte mil cruzeiros), 
destinado a atender ao pagamento das despesas 
efetuadas pela Vlaçã.o Férrea Federal Leste Bra
sileiro com os seguintes trabalhos de restabe
lecimento das linhas e obras de arte do ramal 
de Bonfim a Barra de Mundo Novo, danificadas 
pelas enchentes ocorridas em fins de 1948 . 

a) Escavação, carga, transporte e descarga 
de terra, para a recomposição dos aterros, sob 
fogueiras de dormentes imprestáveis pelo 
D .N.E.F. - nos quilômetros 589, 594, 595, 631, 
632, 640, 6.41 e 645 - 15 000 m 3 de terra -
Cr$ 165 000,00 . 

b) Demollçã.o e reconstrução dos encon
tros do pontllhã.o do quilômetro '583, Inclusive 
reparo e pintura das vigas metálicas - .... 
Cr$ 90 000,00. 

c) Construção de um bueiro capeado de 
0,80 x 1,20 no quilômetro 589 - CrS 25 000,00. 

d) Construçã.o de um bueiro capeado de 
o;ao x 1,20 no quilômetro 594 - Cr$ 30 000,00 . 

e) Construção de uma ponte de 40 m no 
quilômetro 599, inclusive muros de a l&te, re
vestimento de atêrro de acesso - Cr$ 600 000,00. 

• 
f) Demollçã.o da estaçã.o de Miguel Cal

mon, com aproveitamento de materiais - CrS 
4.0 000,00. 

g) Construçã.o da nova estaçã.o de Miguel 
Calmon, com rodiar - Cr$ · 670 000,00. 

h) Construção de um muro de sustenta
ção, em alvenaria de pedra com argamassa de 
cimento, para proteção da es-çação de Miguel 
.Calmon - Cr$ 160 000,00. 

1) Pequenos reparos nas obras de arte dos 
qullômetros 631, 632 e 645 - CrS 40 000,00. 

Total l 820 000,00 . 
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na · 

da ta da sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de . 1951; 
130.0 da Independência e 63. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 

Horácio Lafer 
Alvaro de Sousa Lima. 

"Diário Oficial" de 29-12-951. 

Decretos 
Decreto 11.0 30 021, de 29 de setembro de 1951 

Declara de utilidade pública e autoriza a desa
propriação dos imóveis necessários . à ins
talação do 4.0 Distrito da Comissão do Vale 
do São. Francisco, situado na cidade de 
Juàzeiro, no Estado da Bahia . 

O Presidente da República , tendo em vista 
o §. 16 do art . 141 da Constituição Federal e 
usando das atribuições que lhe confere o ar
tigo 37, Inciso I, da Constituição decreta: 

Art. 1. 0 - E' declarada de utilidade públi
ca, de acôrdo com o disposto no Decreto-Lei 
n .o 3 365, de 21 de junho de 1941, a desapro
prlaçã.o dos prédios de ns. 25 e 27, situados na 
praça da Bandeira e de ns. 28 e 30 na rua Co
ronel Joã.o Evangelista, localizados na cidade de 
Juàzelro, no Estado da Bahia, de propriedade 
de Miguel Lopes de Siqueira, tudo conforme 
consta ·da E .M . n .0 950, de 21 de agôsto de 
1951, da Comissão do Vale do São Francisco e 
re,'>pectlvo processo. 

Art . 2.0 - Destinam-se os referidos Imóveis 
à Instalação do 4. 0 Distrito da Comissão do 
Vale do São Francisco, sediado naquela cidade. 

Art . 3.0 - Fica a Comissão do Vale do São 
Francisco auto:rlzada a promover a r eferida de
sapropriação, em caráter de urgência , de acôrdo 
com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei nú
mero 3 365, de 21 de junho de 1941 . 

Art. 4. 0 - A despesa decorrente dessa de
sapropriação, no total de Cr$ 820 000,00, será 
custeada à conta da Verba 4 - Consignação 
"vIII - Subconslgnação 19-4-1, do Anexo n .0 9, 
dá Lei n. 0 l 249, de 1 de dezembro de 1950 . 

Art. 5.0 
- ~ste Decreto entrará em vigor 

na data ' de sua publlcaçã.o, ficando revogadas 
as disposições em contrário . 

Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1951; 
130.0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
Francisco Negrão de Lima. 

"Diário Oficial" de 3-10-951. 

Decreto n.0 30 022, de 29 de setembro de 195i 

Cria o Nú:cled Colonial de Macaé, no Estado do 
.Rio de Janeiro. 

O P:resldente da República, usando da atrl
bulçã.o que lhe confere o art. 87, n. 0 I, da -

Constituição Federal e nos têrmos do Decreto
-Lei n.0 6 117, de 16 de dezembro de 1943, 
decreta: 

Art . 1.0 
- Fica criado o Núcleo Colonial de 

Macaé, em terras de propriedade da União, si
tuadas no Município e Comarca do mesmo no
me, do Estado do Rio de Janeiro . 

Parágrafo único - As terras referidas neste 
artigo são constituídas pelas das fazendas Nds
sa Senhora da Ajuda e Madressilva, Incorpora
das ao pa trimônio nacional para fins de colo
nização, e de outras terras limítrofes ou pró
ximas que venham a ser incorporadas ou des
tinadas ao mesmo fim . 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1951; 
130. 0 da Independência e 63.0 da República. 

• 

" GETÚLIO VARGAB 

João Cleofas 

"Diário Oficial" de 3-10-951. 

Decreto n.0 30 141, de 6 de novembro' de 1951 

Concede reconhecimento ao curso de ciéncias 
econômicas da Faculdade de Economia do 
Ri'.J de Janeiro . 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, item I, da 
Constituição e nos têrmos do art . 23 do De
creto-Lei n .0 421, de 11 de maio de 1938, decreta: 

Artigo único - E' concedido reconhecimen
to ao curso de Ciências Econômicas da Fa

. culdade de Economia do Rio de Janeiro, man
tida pela Associação Cristã de Moços e CO!ll sede 
nesta capl ta l. 

Rio de Janeiro, 6 de novembro ·de 1951; 
130.0 da Independência e 63.0 da República . 

GETÚLIO V ARGAS 

E. Simões Filho 

" Diário Oficial" de 28~ 11-951. 
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Decreto n.0 30 239, de 4 de dezembro de 1951 

Concede reconhecimento ao curso de bachare
lado da Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, Item I, da 
Constituição, e nos têrmos do artigo 23 do De
creto-Lei n.0 421, de 11 de maio de 1938, de
creta: 

Artigo único - E' concedido reconheci
mento ao curso de bacharelado da Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica 
·do Rio Grande do Sul, com sede em Pôrto Ale
gre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. 

R.lo de Janeiro, 4 de dezembro de 1951; 
130.0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 

E . Si mões Filho 

"Diário Oficial" de 10-12-951. 

Decreto n.º 30 258, de 7 de dezembro de 19$1 

Declara de utilidade públíca, para efeito de 
desapropriação, os imóveis necessários à ins

talação do 2. 0 Distrito da Comissão do Vale 
do São Francisco, situados na cidade de 
Piràpora, no Estado de Minas Gerais. 

O Presidente da República, tendo em vista 
o § 16 do artigo 141 da Constituição Federal e 
usando das atribuições que lhe confere o arti
go 87, Inciso I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - E' declarada de utilidade pú
blica, de acôrdo com o disposto no Decreto
Lei n. 0 3 365, de 21 de junho de 1941, para 
efeito de desapropriação, os Imóveis situados 
à avenida Tiradentes ns. 106 e 126 e na rua 
São Paulo n. 0 259, com o terreno contíguo de 
propriedade de Carlos Nogueira, e o Imóvel si
tuado à avenida Tiradentes n. 0 134 e terreno 
adjacente, de propriedade de Antônio Moreira, 
localizados na cidade de Plrapora, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2.0 - Destinam-se os referidos Imóveis 
à Insta lação do 2.0 Distrito da Comissão do 
Vale do São Francisco, sediado na referida ci
dade. 

Art . 3.0 - Fica a Comissão do Vale do São 
Francisco autorizada a promover a referida 
desapropriação, em caráter de urgência, de acôr
do com o disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 
n. 0 3 365, de 21 de junho de 1941 . 

Art. 4. 0 - A despesa decorrente dessa de
sapropriação será custeada à conta da Verba 4 
- Consignação VII - Subconslgnação 19-4-1, 
do Anexo 9 da Lei n .0 1249, de 1 de dezembro 
de 1950. 

Art. 5.0 - ~ste Decreto entrará em vigor na 
data de suA publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1951 ; 
130.0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 

Francisco Negrão de Lima. 

"Diário Oficial" de 10-12-951. 

Decreto n.0 30 294, de 20 de dezembro de 1951 

Abre ao Ministério da Viaç4o e Obras Públicaa 
o crédito especial de Cr$ 29 150 000,00, des
tinado à execuç4o do programa das obras 
de acesso à cachoeira de Paulo Afonso. 

O Presidente da República usando da au
torização contida no art. 1.0 da Lei n .0 1 463, 
de 27 de outubro de 1951, e tendo ouvido o Mi
nistério da Fazenda e o Tribunal de Contas 
em cumprimento ao art. 93 do Regulamento Ge
ral da Contabilidade Pública, decreta: 

Art . 1.0 - Fica aberto ao Ministério da 
Viação e Obras Públicas o crédito especial de 
CrS 29 150 000,00 (vinte e nove milhões cento 
e cinqüenta mil cruzeiros), destinado à con
clusão do programa das obras de acesso à ca
choeira de Paulo Afoµso, a cargo do Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1951; 

130. 0 da Independência e 63. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
Alvaro de Sousa Lima 
Horácio Lafer. 

"Diário Oficial" de 21-12-951. 

1':r 

Decreto n.0 30 2s2; de 18 de dezembro de 1951 

Autoriza o funcionamento do curso de bacha
relado da Faculdade de Direito de Campi
nas, Estado de São Paulo. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art . 87, Item I, da 
Constituição, e nos têrmos do art. 23 do Decre
to-Lei n. 0 421 , de 11 de maio de 1938, decreta: 

Artigo único - E ' concedida autorização 
para o funcionamento do curso de bacharelado 
da Faculdade de Direito de Campinas, m a ntida 
p ela Sociedade Camplnelra de Educação e Ins
trução, com sede em Campinas, Estado de São 
Paulo . 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1951; 
130.0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial" de 26-12-951 . 

Decreto n.º 30 281, de 18 de dezembro de 1951 

Concede autorização para funcionamento do 
curso de didática da Faculdade de Filoso
fia , Ciências e Letras Santo Tomás de 
Aquino . 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art . 87, Item I , da 
Constituição, e nos têrmos do art . 23 do De
creto-Lei n. 0 421, de 11 de maio de 1938, de
creta: 

Artigo único - E' concedida auto;rlzação 
para funcionament o do curso de didática, da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo 
Tomás de Aquino, mantida pela Sociedade Edu
cadora da Infância e Juventude e com sede 
em Uberaba, Estado de Minas Gerais . 

Rio de Janeiro, em 18 de deZ!lmbro de 1951; 
130.0 da Independência e 63.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-951. 
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Decreto n.º 30 427, de 22 de janeiro de 1952 

Concede autorização para funcionamentó dos 
cursos de Ftloso4ia, Letras Cldssicas, Letras 
Neolatinas, Letras Anglo-Germdnicas, Pe
dagogia, Matemática, Física, Química, His
tória Natural e Geografia e História da Fa
culdade de Filosofia da Bahia . 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art . 87, Item I, da 
Constituição e nos têrmos do art . 23 do Decre
to-Lei n .0 421, de 11 de maio de 1938, dec:eta: 

Artigo único - E' concedida autorização 
para funcionamento dos cursos de Filosofia, 
Letras Clássicas, Letras Neolatinas. Letras An
glo-Germânicas, Pedagogia, Matemática, Físi
ca, Quimlca, História Natural e Geografia e 
História, da Facudade Católica de Filosofia .da 
Bahia, com sede na cidade do Salvador, capital 
dêsse Estado, e mantida pela sociedade civil 
União Norte Brasileira de Educação e Cultura, 
sediada em Recife , Pernambuco. 

Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1952; 
131.0 da Independência e 64.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial'' de 4-1-952 . 

Decreto n.0 30 429, de 22 de Janeiro de 1952 

Concede reconhecimento ao curso de engenha
ria industrial, modalidade mecdnica da Fa
culdade de Engenharia Industrial da Pon 
tifícia Universidade Católica de São Pau l o. 

O Presidente da República, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 87, Item l, da 

constituição e nos têrmostdo art . 23 do .Decre
to-Lei n .0 421, de 11 de maio de 1938, decreta: 

Artigo único - E' concedido reconheci
mento. do curso engenharia Industrial modali
dade mecânica, da Faculdade de Engenharia 
Industrial da Pontifícia Universidade Católica ' 
de São Paulo, mantida pela Fundação de Ciên
cias Aplicadas e com sede na capital do Estado 
de São Paulo . 

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1952; 131.º 
da Independência e 64.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial" de 23-1-952. 

Decreto n.0 30 371, de 9 de Janeiro de 1952 

Concede reconhecimento ao curso de Ciências 
Econômicas da Faculdade de Ciências Eco
nômicas do Rio de Janeiro. 

O Presidente da República, usando das atri
buições que lhe confere o art . 87, Item I, da 
Constituição e nos têrmos do art . 23 do De
creto-Lei n. 0 421, de 11 de maio de 1933, decreta: 

Artigo único - E ' concedido reconhecimen
to ao curso de Ciências Econômicas da Facul
dade de Ciências Econômicas do Rio de Janei
ro, com sede nesta capital, mantida pela socie
dade civil "Faculdade de Ciências Econômicas 
do Rio de Janeiro". 

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1952; 131.0 

da Independência e 64. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 
E. Simões Filho 

"Diário Oficial" de 21-1-952 . 

~ Use o seuiço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

DiretórJio Central 

Integra das resoluções de n.°' 404 a 414 
Resolução n.0 404, de 22 de janeiro de 1952 

Dispensa o intersticio estabelecido no art. 5.• 
da resolução 357, de 5-1-950, a Oficiais Ad
ministrativos classe uH". 

O Diretório Central do Conselho Naclona,l 
de Geografia, usando ,das suas atribuições, e 

Considerando que o art. 27 da resolução 
n. 0 368, de 9-8-50, facultou a efetivação de in
terinos, independentemente de prestação de 

'concurso; · 
Considerando que o art. 18, parágrafo úni

. co, do Rêgulamento de Promoções do Pessoal 
do Conselho (Resolução 357, de 5-1-950) deter

. mina que "será contado, na apuração da an
tiguidade da· classe, o tempo de serviço do 
funciónário interino, que fôr nomeado efetivo"; 

Considerando que, desta forma, Escriturá
rio classe "G", de nove (9) e dez (10) anos 
de serviço prestado ao Conselho, ao terem aces
so à classe H, inicial da carreira de Oficial Ad
mlnistra tivo, por fôrça do disposto no art. 3.0 , 

do citado Regulamento de Promoções, ficaram 
com menor . antiguidade na classe "H", da 
carreira de Oficial Administrativo, que os fun
cionários admitidos muito mais recentemente 
é ·efetivados em virtude do disposto no refe-

·rido art. 27 da resolução 368; ' 
Considerando que os Oficiais Administra

tivos Alice Abrantes Lamastra e Maria de Lour
des de Almeida Pinto, prejudlcàdos pela. con
tagem de tempo de Interinidade dos servidores 
'efetivados sem concurso, faltam alguns meses 
para completarem o Interstício previsto no ar-

- tlgo 5.0 e, portanto, para concorrerem, com os 
referidos Interinos efetivados, à promoção para 
a classe "I" da carreirà de Oficial Administra-
tivo; · 

Coni;lderando que na classe "I", da carreira 
de Oficial · Administrativo existem cargos vagos 

a serem providos por promoção de servidores 
que ocupam cargos da classe 'H"; 

Considerando que, à vista do tempo c.le 
serviço prestado ao Conselho, será de justiça 
assegurar-se aos antigos escrltur.árlos que ti
verem acesso à classe "H", da carreira de Ofi
cial Administrativo, em conseqüência do dis
posto no citado art. 3.0 do Regulamento de 
Promoções .. oportunidade para concorrerem às 
promoções à classe 1, dessa carreira, com os 
Interinos efetivados pela forma do art. 27, da 
resolução 368, de 9•8-950, e qu(;l já hajam com
pletado o interstício previsto no art. 5.0 do 
Regulamento de Promoções em virtude do que 
estabelece o art. 18, parágrafo úni<:o, dêsse 
diploma, 

RESOLVE: 
Art. 1. 0 - Os antigos escriturários classe 

"G", Alice Abrantes Lamastra e Maria de Lour
des de Almeida Pinto que, por fôrça do dis
posto no art . 3.0 , do Regulamento de Promo
ções, baixado com a resolução 357, de 5-1-950, 
tiveram acesso à classe H, inicial da carreira 
de Oficial Administrativo, do Quadro Perma
nente, concorrerão às promoções que se fizerem 
!lpós esta da ta para a classe I. da carreira de 
Oficial Admlnlstrattvo, Independentemente dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.0 e 7.0 , 

dêsse Regulamento de Promoções. 
Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1952, ano 

XVI do Instituto. 
·Conferido e numerado: Paulo Augusto Al

ves, Secretário Assistente, · substituto; Visto · e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Secre
tário Geral; Publique-se: General Djalma Poli 
Coelho, Pre.,idente do Instituto. 

Resolu9ão n.0 405, de 22 de janeiro de 1952 

Autoriza o pagamento de grt1tificação por ser- · 
viços extraordinários. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que os ascensoristas, que no 
Edifício Serrador servem no elevador de uso 
privativo do Conselho, · excedem freqüentemen
te o 'horário fixado em seus contratos de tra
balho, a fim de atender às necessidades d!' 
Divisão de Cartografia;' 

Considerando que ·o motorista 
na camioneta à disposição da 
Geral, está, ·Igualmente, sob um 

em serviço 
Secretaria 

horário de 

trabalho que antecede e ultrapassa o vigente 
para os demais servidores dêsse órgão do Con
selho; 

Considerando, por êsses motivos, justifica
da uma gratificação especial para retribuir 
tais serviços extraordinários, pois represen mm 
sobrecarga de trabalho; 

Considerando, finalmente, que êsses servi
·ços antes e depois do horário normal de tra
balho do Conselho, têm sido prestados, desde 
maio inclusive, de 1951, e que, assim, é de 
justiça fazer retroagir àquele mês a aplicação 
dessà gratificação especial, 



RESOLVE: 

Art. 1.0• - Fica a Secretaria Geral do Con
selho Nacional de Geografia autorizada · a pa
gar, a partir de maio inclusive, de. 1951, grati
ficação especial, por serviços extraorqinárlos, 
prestados fora do horário normal vigente para 
os demais servidores do Conselho, ao motoris
ta que serve na camioneta à disposição da 
Secretaria Geral e aos ascensoristas que, no. 
Edlficlo Serrador, servem excluslvamenie ao ele
vador de uso privativo da Divisão de Cartogra
fia. 

Parágrafo único - A gratificação de que 
trata o artigo será arbitrada pelo Secretário
Geral, tendo em· conta o tempo de servlço ex-
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traordlnárl.o prestadÓ ao Conselho, pelos be
neficiados, não podendó, entretanto, ultrapas-
sara, para qualquer dêles, a importância men
sal de Cr$ 450,00. 

Art. 2. 0 - As despesas decorrentes da exe
cução desta resolução devem ser levadas à 
conta da subconslgnação I, Verba 5, do or
çamento vigente ., 

. Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: Paulo Augusto Al- · 
ves, Secretário Assistente, substituto; Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, 3ecre
tário Geral; Publique-se: General Djalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 406, de 22 de janeiro de 1952 

Dispõe sôbre a carreira de Dactilógrf!-/O. 

O Diretório Cental do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que ficou demonstrada, em 
parecer da extinta Comissão de Regimento do 
Diretório Central, a necessidade da criação da 
função gratificada de Dactilógrafo especializado 
em "Varlty!'ler"; 

Considerando que as relações culturais do 
Conselho, dentro e fora do pais, determinam 
acréscimo de trabalhos dactilográficos, muitos 
dos quais em lfnguas estrangeiras; 

Considerando que, em conseqüência, o 
Conselho necessita, na carreira de Dactilógra
fos, de servidores hábeis nessa atividade profis
sional; 

Considerando que tais servidores, peloo mo
tivos ·expostos, devem perceber remuneração 
adequada; · 

Considerando o baixo padrão de vencimen
tos dos atuais Dactilógrafos do Conselho; 

Considerando, finalmente, a situação de 
Inferioridade· dos referidos servidores da Se
cretaria Geral dêste Conselho em relação aos 
do Conselho Nacional de Estatística, conforme 
as resoluções ns. 297 e 317, ·da Junta Executiva 
Central, 

/ 

RESOLVE: 
Art. 1. 0 A carreira de DactiÍógrafo do Qua-·· 

dro Permanente passará a ter a seguinte lo-
ta~o : · 

l Dactilógrafo - J 
2 Dactilógrafo - I 
4 Dactilógrafo - H 
6 Dactilógrafo - G 
8 Dactilógrafo - F 

20 Dactilógrafo - E 

Parágrafo único - Além dos cargos• cons
tantes da carreira nxada neste artigo, hàverá 
uma função gratificada, FG16, de Dactilógrafo 
especializado em "Varltyper". . 

Art. 2. 0 - Fica extinta a classe D, passando · 
os seus atuais ocupantes a pertencer à classe E. 

Art. 3.0 - A presente resolução entrará em 
vigor a partir de 1.0 de Janeiro de 1952, cor
rendo as despesas pela verba própria do orça~ . 
mento do Conselho. 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado : Paulo · Augusto Al
ves, Secretário Asslsteo,te, substituto; Visto e 
rubricado: Edmundo Gast{!,o da Cunha, ciecre
tárlo Geral; Publique-se: Ueneral 1Jjalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 407, de 22 de janeiro de 1952 

Prorroga a atual · Tabela Numérica dos Mensa
listas . 

o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições , e 

Considerando a necessidade que tem a Se
cretaria Geral de ·não paralisar os serviços que 
estão a cargo dos servidores lotados na Ta bela 
Numérica de Mensalistas; 

Considerando que a referida Tabela deve 
ser baixada anualmente pelo Diretório Central, 
nos têrmos do § 2.0 do art. 12, da resolução 
n. 0 368, de 9 de agõsto de 1950; 

considerando as necessidades do serviço, 

RESOLVE: 
Arti~o único - Fica prorrogada a vigência 

da Tabela Numérica de Mensalistas baixada 
pela resolução n .0 383, de 13 de julho de 1951, 
ficando a ·Secretaria Geral obrigada . a apre~ 
sentar o projeto da nova Tabela dentro de oo· 
dias . 

Rio de Janeiro, 22 de faneirp de 1952, nno 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado : Paulo Augusto Al- .. 
ves, Secretário Assistente, substituto; Vlst.p e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Secre
tário Geral; Publique-se: General Djalma Polr 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 408, de 22 de janeiro de 1952 

Autoriza o contrato de Contabilistas para a 
Secretaria Geral. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
. de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando as necessidades de serviço e 
o reduzido número de servidores especializados 
em operações contábeis, ' 

RESOLVE: 

Artigo único -.,. Fica a Secretaria. ·Geral do 
Conselho Nacional de Geografia autorizada a 

contratar, a partir de 1.0 de janeiro de 1952, · 
(quatro) 4 Contabilistas para a Secção de 
Contabilidade, da Divisão de Administração, 
correndo as despesas pela dotação própria do 
orçamento. 

Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1952, ano . 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado : Paulo Augusto Al- · 
ves, Secretário Assistente, substituto; Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, SecrC·· 
tárlo Geral; Publique-se: General Djalma Poli · 
Coelho, Presidente do Instituto. 
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Resolução n.0 409, de 5 de janeiro de 1952 

Dispõe sôbre o acesso à carreira de Cartógrafo 
aos Desenhistas que ocupavam cargos de 
Cartógrafo na vigência da resolução 244, 
do Diretório Central. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de ampliar-se 
a carreira de Cartógrafo do Conselho; 

Considerando que o Regulamento de Pro
moções baixado pela resolução n .º 357, de 
5-1-950, em seu art. 3.0 e respectivo parágrafo 
único, preceituava que metade das vagas da 
classe inicial da carreira de Cartógrafo seria 
preenchida por ocupantes da classe final da 
extinta carreira de Cartógrafo-Auxll!ar, me
diante promoção; 

Considerando que êsse dispositivo visava 
permitir a título de estímulo, o acesso por 
promoção da classe final de uma carreira à 
lnlclal de carreira correlata !mediatamente su
perior, independentemente de concurso; 

Considerando que a carreira de Cartógrafo 
foi transformada, de acôrdo com a resolução 
368, na de Desenhista, e ficava !mediatamente 
abaixo da de Cartógrafo Especializado, que 
também em virtude da citada resolução cor
responde à atual carreira de Cartógrafo; 

Considerando compreenderem as atuais car
reiras de Cartógrafo e Desenhista, respectiva
mente, as classes correspondentes aos padrões 
K a N e Ia N; 

Considerando que, assim, se poderá por 
eqüidade, assegurar-se o acesso de Desenhista 
da classe "J", que, por fôrça da resolução 244, 
eram Cartógrafos, à classe K da atual carreira 
de Cartógrafo, sem prejuízo de terceiros, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A carreira de Cartógrafo do 
Quadro Permanente do Conselho, passa a ter a 
seguinte lotação: 

2 Cartógrafo 
2 .. 
2 
4 

letra N 
M 
L 
K 

Art . 2. 0 A metade dos cargos vagos da 
classe Inicial da carreira de Cartógrafo, fixada 
nesta resolução será preeenchlda por Desenhis
tas da classe "J" que, na vigência da resolu
ção 244, ocupavam cargos de Cartógrafos . 

Parágrafo único - O acesso previsto neste 
artigo obedecerá ao critério do merecimento, 
apurado através de comprovada capacidade téc
nica em trabalhos cartográficos e de títulos 
que tenham correlação com as atribuições ine
rentes à carreira . 

Art. 3.0 - Ficam extintos três (3) cargos 
na classe "F" da carreira de Desenhista-Auxi
liar, que passará a ter a lotação seguinte: 

12 Desenhista Auxll!ar letra H 
15 " " " G 
15 F 

Art. 4. 0 As despesas decorrentes desta 
resolução, que vigorará a partir de 1.0 de janei
ro de 1952, correrá à conta da verba própria do 
Conselho Nacional de Geografia. 

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Secre
tário Geral; Publique-se : General Djalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 410, de 11 de março de 1952 

Assegura férias anuais ao pessoal pago por 
conta dos recursos de convênios . 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que a concessão de férias, 
após um ano de trabalho, vem atender a exi
gências sociais; 

Considerando que o direito às férias é as
segurado pela Constituição Brasileira aos pró
prios empregados de firmas particulares; 

Considerando que o pessoal empregado pelo 
Conselho, pago à conta das d.atações prove
nientes de convênios pode ser equiparado, para 
!lns de concessão de férias, ao pessoal extra
numerárlo, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Ao pessoal contratado com os re
cursos provenientes de convênios celebrados 
pelo Conselho Nacional de Geografia, será asse-

gurado o direito às férias anuais, na forma das 
normas vigentes para o pessoal extranumerárlo 
dêste Conselho. 

Art. 2. 0 - Será computado o tempo de ser
viço do pessoal referido no artigo anterior, que 
passar a receber pela verba do pessoal do Con
selho, em virtude de admissão, contrato ou 
nomeação. 

Art. 3. 0 
- O direito às férias é concedido 

ao pessoal que já tenha, na data de aprovação 
desta resolução, um (1) ano completo de tra
balho no Conselho Nacional de Geografia. 

Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de J aneiro, 11 de março de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão da Cunha, Secre
tário Geral ; Publlque-se: General D jalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 411, de 11 de março de 1952 

Dá nova lotação à carreira de Geógrafo. 

O Diretório Central do Conselho NacionEtl 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que a resolução n. 0 339, de 
11-9-951, da Assembléia Geral, ao fundir as 
carreiras de Geógrafo-Auxll!ar e Geógrafo, de
terminou que a Secretaria propusesse ao Dire
tório Centrai as ai terações na lotação da car
reira de Geógrafo que se fizessem necessárias 
ao enquadramento dos atuais Geógrafos-Auxl-

llares na carreira de Geógrafo, bem como a 
reestruturação do quadro respectivo; 

Considerando o exposto no rela tório da co
missão designada em portaria de 24-10-951, pelo 
Presidente, do Instituto, para elaborar a pro
posta das alterações de que trata o parágrafo 
único do art. 2. 0 da resolução n. 0 339, de 
11-9-1951, da XI Assembléia Geral; 

Considerando, ainda, as necessidades da Di
visão de Geografia, 
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RESOLVE: 

Art. 1.0 - A carreira de Geógrafo do Qua
dro Permanente, a partir de 1.0 de janeiro de 
1952, pasa a ter a seguinte lotação: 

2 Geógrafo - O 
4 " -N 
6 -M 
9 -L 

12 - K 
20 - J 

Art. 2. 0 
- Os atuais geógrafos-auxiliares 

que não puderem satisfazer as condições para 

o Ingresso na carreira de Geógrafo, serão trans
f erldos, ex-otficio, para outras carreiras, no 
lnterêsse do serviço e na mesma classe em que 
estiverem. 

Art. 3.0 - Esta resolução produzirá seus 
efeitos a partir de 1.0 de janeiro de 1952, revo
gadas as disposições em contrário . 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1952, ano 
XVI do Instituto . 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário Assistente. Visto e 
rubricado : Edmundo Gastão da Cunha, Secre
tário Geral; Publique-se: General Djalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 412, de 11 de março de 1952 

Concede gratificação pela insalubridade no tra
balho tendo em vista a sua natureza, zona 
ou local onde se executa. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando o disposto na resolução nú
mero 310, de 11 de setembro de 1950, da Assem
bléia Geral do Conselho Nacional de Geografia; 

Considerando o que consta do processo 
CNG 948-50; 

Considerando ainda as necessidades do ser
viço, 

RESOLVE: 

Art . 1. 0 - A gratificação mensal de tre
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00), Instituída pela 
resolução n .0 310, de 11 de setembro de 1950, 
da Assembléia Geral, será concedida ao servi
dor que permanentemente ou por perlodo Igual 
ou superior a 20 dias; 

I - executar trabalhos em setores das Sec
ções de Reproduções e Desenho Cartográfico 
da Divisão de Cartografia, que por laudo soli
citado pela Secretaria Geral do Conselho Na
ciona l de Geografia, sejam considerados de 

'qualquer grau de Insalubridade pelas autori
dades sanitárias competentes; 

II - trabalhar fora da sede, em zona ou 
local considerados Insalubres pela legislação fe-
deral. · 

§ 1.0 - Quando o perlodo mlnlmo previsto 
neste artigo abranger dias rela ti vos a dois me
ses consecutivos, será paga apenas uma grati
ficação; 

§ 2.0 - A gratificação só será devida quan
do o servidor, de acôrdo com a Informação de 
seu chefe Imediato, estiver efetivamente tra
balhando em tarefa, local ou zona considerados 
Insalubres. 

§ 3.0 - Não será suspenso o pagamento da 
gratificação especial quando o servidor estiver 
enquadrado nos casos antevistos nos artigos 
166 e 168, do decreto-lei n .0 1 713, de 28-10-939. 

Art . 2.0 - Fará jus à vantagem todo ser
vidor do Conselho, Inclusive o extranumerárlo, 
que satisfaça as condições previstas no artigo 
anterior. 

Art. 3.0 - A gratificação será concedida em 
cada caso, por ato do Presidente do Instituto, 
em conclusão de processo organizado pela Se
cretaria Geral . 

Parágrafo único - A Secretaria Geral bai
xará, em ordem de serviço, as normas a que 
deverá obedecer o andamento do processo re
ferido neste artigo. 

Art. 4. 0 - As gratificações pela execução 
de trabalhos Insalubres (alínea I, do art. 1.0

)

concedldas, bem como os processos pendentes 
de decisão serão revistos · pela Secretaria Geral 
do Conselho, com base em novo laudo solici
tado às autoridades sanitárias competentes. 

I - As gratificações anteriormente conce
didas que não atenderem aos preceitos sancio
nados nesta resolução serão canceladas, respei
tados os pagamentos efetuados. 

II - Aos servidores que se enquadrarem 
nas regras da presente resolução, e cujos pro
cessos ainda pendam de solução, será assegu
rado o direito de receber as gratificações cor
respondentes ao período em que tenham tra
balhado efetivamente em setores da Sec;;~;:; 
de Reproduções e a partir de janeiro de 1950. 

Parágrafo único - Enquanto não forem co
nhecidas as conclusões do novo laudo solicíta
do, a gratificação por trabalho Insalubre será 
paga de acõrdo com o parecer constante do 
processo . • 

Art. 5. 0 - Procedida a divisão prevista no 
artigo precedente, a Secretaria Geral promove
rá junto ao Diretório Central a abertura do 
crédito necessário ao pagamento das gratifi
cações devidas, se fôr Insuficiente a dotação 
respectl va do ·orçamento vlgen te. 

Art . 6. 0 - A gratificação por trabalho em 
local ou zona Insalubre (allnea II, do art. 1.0

) 

vigorará a partir de primeiro (1. 0 ) de janeiro 
de 1952, correndo o seu pagamento à conta da 
dotação própria que fõr fixada no orçamento 
do Conselho. 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da · 
Costa Pereira, Secretário Assistente. Visto e 
rubricado : Edmundo Gastão da Cunha, Secre
t ário Geral; Publique-se: General D jalma Poli 
Coel ho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 413, de 11 de março de 1952 

Ratifica a resolução n. 0 371, da Junta Ex ecu
t iva Centr al d o Conselho Nacional de Es
tatística e dá outras providências. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que pela resolução n.º 371, 
de 13-12-1951, da Junta Execut iva Central do 
Conselho Nacional de Estatística, foi criada a 
Auditoria do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, diretamente subordinada ao Pre
sidente; 

Considerando que - nos têrmos da referida 
resolução - compete à Auditoria o contrôle e 
a fisca lização dos serviços de natureza contábil, 
orçamentária e econômico-financeira do Insti
tuto; 

Considerando a conveniência de proporcio
nar ao Presidente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, como principal respon-
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sável pela aplicação dos recursos da entidade, 
os meios indispensáveis à coordenação e flsca

' llzação das atividades econômico-financeiras 
do Conselho Nacional de Geografia; 

Considerando que a Secretaria Geral do 
Conselho Nacional de Geografia goza de plena 
autonomia contábil, orçamentária e financeira, 
consoante a lei número 756, de 8-7-1949; 

Considerando finalmente, o disposto no ar
tigo 9. 0 da citada resolução n .0 371, da Junta 
Executiva do Conselho Nacional de Estatística, 

RESOLVE: 
Art. 1. 0 - Ficam ra tiflcadas as disposições 

da resolução n." 371, de 13 de dezembro de 
1951, da Junta Executiva Central do Conselho 
Nacional de Estatística que forem aplicáveis à 
Secretaria Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia. 

§ 1.0 - O Presidente do Instituto providen-

ciará no sentido de que o Regimento dá audi
toria inclua dispositivos e normas que atendam 
às peculiaridades dos serviços d:i Secretaria Ge
ral do Conselho Nacional de Geografia. 

§ 2. 0 - Aprovado o Regimento de que trata 
o parágrafo anterior, será o mesmo enca1ninha
do a êste Diretório para a rl.evida ratificação. 

Art . 2. 0 - Fica alterado o nome da co: 
missão de que trata o art. 13, da resolução nú
mero 365, de 12 de setembro de 1951, para Co
missão de Orçamento, e revogadas as dispo3i
ç6es constantes dos ns. III a VI do mesmo 
artigo. 

Rio de Janeiro, 11 de março de 1952, ano 
XVI do Instituto. 

Conferido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Secretário Assistente . Visto e 
rubricado: Edmundo Gastã~ da Cunha, '3ecre
tário G eral; Publique-se: General Djalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 414, de 15 de abril de 1952 

Autoriza medidas tendentes a simplificar (! 

"Revista Brasileira de Geografia" e o "Bo
letim Geogrãfico". 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições. e 

Considerando que as publicações periódicas 
do Coneelho Nacional de Geografia, "Revlst .. 
Brasileira de Geografia" e "Boletim Geográfi
co", têm po·: finalidade a divulgação dos conhe
cimentos geográficos; 

Considerando que o "Boletim Geográfico" 
divulga além dos assuntos estritamente geo
gráficos, informações sôbre as atividades dos 
órgãos regionais do Conselho e outras de in
terêsse para aquêles que se dedicam à geo
grafia no interior do país; 

Considerando que, para melhor atender às 
suas finalidades, o "Boletim" deverá circular 
dentro do período a que se refere; 

Considerando que a periodicidade atual do 
"Boletim Geográfico" não atende ao seu obje
tivo; 

Considerando que pela nova estruturação 
dos serviços do Conselho Nacional de Geogra
fia, baixada pela resolução n .0 400, de 28 de de
zembro de 1951, do Diretó"lo Central, cabe às 
Divisões de Geografia e de Cartografia divul
gar por melo de publicações, os assuntos geo
gráficos e cartográficos, criando para isso uni
dades de serviço; 

Considerando que para pôr as publlca.çõea 
em dia, são necessárias medidas adequadas; 

Considerando que os resumos dos artigos 
da "Revista Brasileira de Geografia" siio tradu
zidos para seis idiomas e que o conhecimento 
universal dêstes idiomas justifica a redução 
dêsse número de resumos, 

RESO,LVE: 

Art. 1. 0 - O "Boletim Geográfico" a partir 
de janeiro de 1952 passará a ter sua periodici
dade bimestral. 

Art. 2. - As publicações periódicas "Re
vista Brasileira de Geografia" e "Boletim Geo
gráfico" terão como responsável o Secretário 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, como 
Diretor o Diretor da Divisão de Geografia e 
como Secretário o encarregado do Setor de Pu
blicações Geográficas. 

Art. 3. 0 - De todos os artigos publicados 
na "Revista Brasileira de Geografia" serão fei
tos resumos em francês, alemão, inglês, espe
ranto e espanhol. 

Rio de Janeiro, 15 de abril de 1952, ano 
XVI .do Instituto. 

Confe"ido e numerado: José Veríssimo da 
Costa Pereira, Szcretário Assistente. Visto e 
rubricado: Edmundo Gastão àa Cunha, Secre
tirio Geral ; Publlque-se : General Djalma Poli 
Coelho, Presidente do Instituto. 

~ Concorra para que o Brasil seja geográficamente bem representado, :mviando ao Conselho 
Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 
da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 



Relatórios de Instituições de Geografia 
e Ciências Afins 

MATO GROSSO 

Do relatório que o r epresentante dêsse es
tado apresentou à XI sessão ordinária da 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, realizada em setembro de 1951, nesta ca
pital, transcrevemos os seguintes trechos: 

"A propósito, afirmou o governador em 
exercício, Fernando Correia da Costa, em sua 
mensagem de 13 de junho último, ao tratar da 
repartição incumbida dos trabalhos geográficos: 

"Encontramos os serviços de terras do es
tado completamente anarquizados. O aventu
reirismo e a improbidade campearam no De
partamento de Terras, com sede nesta capital, 
e na Delegacia de Terras do Sul. 

Os cargos t écnicos dos serviços de terras 
estavam entregues a funcionários adminis
trativos sem estabilidade, o que propiciava às 
autoridades superiores e aos políticos situacio
nistas imposições no sentido de obter . tõda a 
sorte de facilldades". 

Atualmente, o Diretório Regional é consti
tuído dos membros seguintes: Dr . Manuel Bo
nifácio Nunes da Cunha, seu presidente, por 
ser secretário da Agricultura, Indústria, Co
mércio, Viação e Obras Públicas, Dr. José Bar
duil , secretário, como diretor do Departamen
to de Terras e Colonização, Horminda Pitaluga 
de Moura, diretor do Departamento Estadual 
de Estatística, Carlos Hugueney de Siqueira e 
Amando Teixeira Neves, funcionários do De
partamento de Terras, Armando Albernaz de 
Albuquerque e Hi!da Borba de Moura, funcio
nários do Departamento Estadual de Estatís
tica e Gastão de Matos Müller , professor se
cundário . 1 

E' de esperar que normalizada a situação 
como se acha presentemente, possa o Diretório 
Regional contribuir eficientemente para a co
ordenação em empreendimentos de trabalhos 
que lhe competem. 

Aliás, à falha apontada decorrente de su
cessivas substituições de chefés de repartições, 
não corresponde a total cessação das atividades 
relacionadas com os problemas da geografia, 
como atestam fecundas iniciativas, já realiza
das algumas, e em execução, outras. 

Assim é que o "Presidente da Comissão 
Legislativa do Planejamento da Produção do 
Estado de Mato Grosso" recebeu o relatório 
elaborado pelos especialistas para êsse fim no
meados. Basta o sumário dos assuntos versa
dos nessa contribuição por José Arruda de Al
buquerque, José Eurico Dias Martins, Nelson 
Barcelos Mala, João Castelo Branco, para lhe 
acentuar o teor geográfico. 

Abrange, na primeira parte, referente a 
solos e climas: " Os altiplanos de Maraca ju 
e da Bodoquena - O Pantan al - A vestimen
ta floríst ica am azónica". 

A segunda, de Recursos económicos extra
tivos, examinou: "Matas, Borracha - Mate -
Ipecacuanha, Quebracho, coquinhos, Minerais". 

Em "Fôrças econômicas estáveis" incluem
se "atividade pastoril pelo cria tório extensivo: 
fontes de produção e ausência de finalidade 
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industrial - Trabalho agrícola rudimentar e 
nômade". E, a final, a quarta parte, relativa 
à Preservação das fontes de produção, expla
n a os têrmos: "Defesa do pattimôn!o florestal 
- Luta intensa contra o fogo - O reflexo das 
queimadas sõbre : o soto agrícola, as espécies 
extrativas, a fauna e sôbre o regime das águas". 

Aos assuntos, de magna relevância, aplica
ram os pesquisadores a sua competência pro
fissional para ultimarem a monografia mere
cedora da mais ampla divulgação. 

No tocante aos projetos em andamento, a 
primeira mensagem do governador Fernando 
Correia da Costa, de 13 de junho, apontou, entre 
vários, os que revelam ln terêsses geográficos. 

c.P.P. Ao· noticiar a criação do órgão 
chefiado pelo Dr. Marcelo Pimenta Veloso, fun
cionário do Ministério da Agricultura e desti
nado a estudar e propor medidas que estimu
lem o desenvolvimento do estado, acrescentou: 

"A nossa Comissão de Planejamento da 
Produção deve ter caráter permanente. E as 
funções executivas que lhe foram atribuídas 
melhor serão desempenhadas pelos órgãos com
petentes da administração pública". 

Melhoramentos na capital - Para se in
cumbir do projeto da rêde de esgotos de Cuia 
bã, foi convidado o engenheiro Saturnino de 
Brito, cuja nomeada de competência e hones
tidade servirá de garantia ao êxito · do empre
endimento. 
. Já na derradeira semana de julho estêve o 
referido especialista na capital matogrossense, 
onde encarregou um dos seus an alistas de com
pletar a carta cadastral, para m elhormente po
der traçar as linhas do plano sanitário. 

Também os serviços de luz e água passarão 
por apropriada reforma, que os habilitem a 
atender aos consumidores, cujo número cresce 
de contínuo. 

Fontes de energia - Para mais fortemente 
incentivar o engrandecimento do estado, o 
governador estuda as possibilidade de estimu
lar a colonização e de utlllzar com eficiência 
as reservas minerais e vegetais que permitem 
maiores lucros. 

Todavia, faz-se mister primeiramente pro
porcionar energia Indispensável a maiores em
preendimentos . 

Em tal sentido, sugeriu ao seu colega de 
São Paulo, Dr. Lucas Nogueira Garcez, a con
vocação dos governadores diretamente interes
sados no assunto. 

E, perante os chefes dos governos de Mi
nas, Paraná , Santa Catarina e Goiás, além do 
de Mato Grosso, manifestou propósitos resumi
dos nos temas a seguir: 

" 1.0 - Aproveitamento do potencial hidroe
létrico de tôda a bacia do rio Paraná, com o es
fôrço máximo 1n1cial em Sete Quedas e Uru
bupungá. 

2. 0 - Eletrificação rural. 
3. 0 - Canal de Guaira a Pôrto Mendes, para 

·vencer o obstáculo das Sete Quedas, permitin
do a ligação entre as bacias do ai to e do baixo 
Paraná . 
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4.0 - Desenvolvimento da navegação do 
alto e do baixo Paraná e seus tributários, com a 
conseqüente instalação de estaleiros, constru
ção de portos e escolas de práticos-pilotos. 

5.º - Prolongamento da Sorocabana em di
reção de Dourados e da Araraquarense em di
reção a Culabá . 

6.º - Conjugar o plano rodov~ário ao sis
tema fluvial, tendo em vista os varlos pontos 
econômicos da região. 

7.º - Estudo sôbre a possib!lldade de unir 
a bacia do Paraná à do Amazonas. 

8.º - Melhoramento e reaparelham:ento, 
com eletrificação das ferrovias de acesso a ba
cia do Paraná " . 

Depois da primeira reunião, a 6 do corrente, 
em que opinaram todos os governadores pre
sentes foram organizadas, para mais detido es
tudo 'dos problemas apontados, as comissô~s 
de Transportes, de Energia. Elétrica, Combust1-
veis zoneamento Geoeconomico e Povoamen-
to ~ de Financiamento e Crédito . . 

Enquadram-se tôdas no âmbito geografi
co e desenvolvem atividades a que se ajus
ta a apreciação do Conselho Nacional de Geo
grafia. 

o influxo que exercerão tais projetos, quan
do executados, no povoamento e no progresso 
do vale do Alto Paraná, abrirá promissora fase 
para transformação da paisagem regional, P.elo 
trnbalho humano, facilitado e engrandecido 
pela abundância de energia elétrica perivo.da 
das quedas d 'água atualmente d~sperdiçadas. 

Tôdas naturalmente minuciosas pesq~isas 
geográficas de que, sem dúvida, resultarao a 
seu tempo informações comunicadas para co
nhecimento da futura Assembléia Geral" . 

DIRETÓRIO CENTRAL DO C.N.G. 
Trechos do relatório das atividades do Di

retório Central do C .N .G ., apresentado à XI 
sessão ordi n ár i a da Assembléia Geral do Con
selho Nacional de Geografia, realizada em se
tembro de 1951 , nesta capital: 

"O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, sem prejuízo das t arefas culturais 
e técnicas a que se vem dedicando desde a sua 
instalação, aplicou-se mais a fundo, no decor
rer do ano de 1950, em examinar e resolver as
suntos de ordem administrativa, visando ao me
lhor aparelhamento do Conselpo no que diz res
peito à adequada organização do quadro dopes
soal respectivo e da adoção de normas necessá
rias ao bom funcionamento dos órgãos exe
cutivos do Conselho. 

Com tais providências ficaram soluciona
dos vários problemas relacionados com o desen
volvimento do Conselho Nacional de Geografia, 
quer no tocante à sistematização de sua es
trutura exigida para melhor a tender à execu
ção das t arefas que lhe são afetas, quer n a 
parte concernente às su as relações externas. 

O relato dessas atividades, embora expostas 
em suas linhas gerais, bem com prova a dedi
cação dos dignos membros do Diretório. Basta 
acentuar, em refôrço dessa afirmativa que, 
à margem dos trabalhos normais do Diretório, 
várias comissões de seus membros se dedicaram 
ao es tudo de problemas necessários a posterior 
deliberação . Um dêsses problemas para citar 
apenas \.\Ill dos que maior esfôrço e trabalho 
exigiu, é o que se refere à nova organização 
da Secretaria Geral do Conselho . 

Com êsse esta tuto legal consubstanciado 
na resolução n .0 367, aprovada em 2 de julho 
de 1950, pôde o Conselho estruturar seu p essoal, 
lotando seus servidores sa tisfatoriamente. 

Reuni ões ordinárias e extraor d inári as 

Realizou o Diretório vinte reuniões durante 
o ano de 1950, sendo n ove ordinárias e onze 
extraordinárias . Quatorze destas reuniões fo
ram presididas pelo emha ixador Jo3é Carlos de 
Macedo~ Soares, pre ·; id ~:-; ~ .., ~ o T. B . e -. E . . e as 

restantes, alternadamente, pelos Srs . Eng. 
Flávio Vieira, Dr. Rubens Pôrto e coronel Re
nato Barbosa Rodrigues Pereira. 

A convocação das sessões extraordinárias 
foi motivada pela necessidade de se resolverem 
problemas administrativos de substancial ln
terêsse do Conselho, conforme se pode verificar 
pela leitura das várias resoluções adotadas nes
se sentido, referidas, a seguir, no presente re
latório. 

Releva salientar a natureza e importância 
dos assuntos ventilados nessas reuniões cuja 
solução exigiu esforços dos Ilustres membros 
do Diretório Central, os quais se empenharam 
em resolvê-los com equilíbrio, sobretudo no 
que concerne à nova estruturação do quadro 
do pessoal do Conselho . 

O respectivo projeto consubstanciado na 
resolução n .0 368, estêve a cargo da· Comissão 
de Regimento, composta. dos Srs. : Cel. Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira , Eng . Flá vlo Vieira 
e Eng. Valdem ar Paranhos de Mendonça . 

E ' de justiça , pois, que se consigne neste 
relatório um voto de louvor pela eficiência e 
operosidade com que atuou a Comissão acima 
citada. 

Homenagem ao Dr. M . A . Teixeira de Freitas 

Na reunião ordinária realizada a 5 de ja
neiro de 1950, o senhor comandante Manuel 
Ribeiro Espindola, representante do Conselho 
Nacional de Estatística , propõe que se desse o 
nome do Dr. Teixeira de Freitas a uma das 
salas da sede do Conselho, como homenagem 
ao mesmo que é um dos principais fundadores 
da instituição. O senhor embaixador José Car
los de , Macedo Soares aplaudindo a proposta 
lembrou que t ão honrosa designação deveria ser 
dada à própria sala onde se realizam as re
uniões do Diretório, passando a mesma a de
nominar-se "Sala Teixeira de Freitas", após 
aprovação unânime da proposta. 

Comissões especializadas 

Para estudo prévio dos problemas submeti
dos à sua apreciação, bem como a elaboração 
dos projetos respectivos, constituiu o Diretório, 
no ano em causa, três comissões especia liza
das, cuja atuação foi valiosa e eficiente . 

Os senhores Cel . Ren ato Barbosa Rodrigues 
Pereira , Eng. Flávio Vieira e Eng. Valdemar 
Paranhos de Mendonça Integraram a Comissão 
de Regimento encarregada do exame e respec
tivo projeto da nova estruturação do quadro do 
pessoal do Conselho, e que Já vinha diligen
ciando desde o ano anterior, deram por ter
minada a tarefa a êles a tribuída. Os trabalhos 
da referida Comissão foram coroados de êxito 
com a aprovação da resolução n. 0 368, de 2 de 
agôsto de 1950 . 

O exame do projeto de resolução dispondo 
sôbre a criação da Secção Bras!leira da União 
Geográfica Internacional, convertido na reso
lução n .0 365, de 4 de julho de 1950, estêv" a 
cargo de uma Comissão composta dos Srs. Eng. 
Flávio Vieira, Eng. Valdemar Paranhos de Men
donça e Eng. Cristóvão Leite de Castro. 

A necessidade de elaboração de um Regi
mento para a Secret aria Geral e seus órgãos 
foi apreciada, pelo Diretório, em reunião de 3 
de agõsto de 1950, tendo sido designada a Co
missão de Regimento para promover o estudo 
do respectivo projeto, cuja aprovação depende
rá da presente Assembléia Geral. 

A mesma Comissão coube a tarefa de orga
nizar o anteprojeto do Regimento do Diretó
rio Central a ser aprovado pela referida As
sembléia. 

Resoluções aprovadas 

Ao t odo, registaram-se 21 résoluções, de 
números 356 a 376, agrupadas da maneira se
g u in t e: 
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Assuntos de índole internacional: 

- Transforma o 1.0 prêmio do concurso 
de maquetas sôbre o monumento comemorati
vo do Tratado de Madri (Resolução n.0 360). 

- Fixa o valor da quota da adesão do Bra
sil à União Geográfica Internacioal (Resolução 
n.• 361). 

- Cria a Secção Brasileira da União Geo
gráfica Internacional e dá outras providências 
correlatas (Resolução 365). 

Assuntos de índole nacional: 

- Adere ao "I Congresso Nacional dos Mu
nicípios Brasileiros" (Resolução n. 0 363). 

- Dá patrocínio ao curso de Férias de 
1951, cj,estinado aos professôres de Geografia 
(Resolução n. 0 370). 

Assúntos internos do Conselho: 

a - de coordenação: 
- Dispõe sôbre a distribuição prévia dos 

anteprojetos de resolução a serem examinados 
pelo Diretório Central (Resolução n .0 356) . 

- Encaminha à Assembléia Geral o rela-
tório das atividades do Diretório Central de 
1950 (Resolução n. 0 358). 

b - de execução: 
- Aprova o novo Regulamento de Promo

ções do Pessoal do Conselho (Resolução 
n. 0 357). 

- Aprova a proposta do orçamento do 
Conselho para 1951 (Resolução n .0 359) . 

- Autoriza a acumulação de férias (Re
solução n. 0 362) . 

- Fixa as Tabelas Numéricas do Pessoal 
Mensalista para 1950 (Resolução n. 0 364). 

- Dispõe sôbre a ocupação do Edifício 
Iguaçu (Resolução n .0 366) . 

- Dá nova organização à Secretaria Geral 
do C .N.G. (Resolução n.0 367). 

- Dá nova estruturação ao Quadro do 
Pessoal do C.N .G. (Resolução n .0 368). 

- Aprova o parecer da Comissão de Orça
mento e Tomada de Contas da X sessão ordi
nária da Assembléia Geral sôbre a gestão fi
nanceira do Conselho, relativa ao período que 
examinou (Resolução 369). 

- Autoriza destaques e suplementações de 
verbas no orçamento vigente do Conselho (Re
solução n. 0 371). 

- Altera as carreiras de Redator e Revtsor 
do Quadro Permanente (Resolução n .• 372). 

- Dispõe sôbre o orçamento e as contas 
do Conselho e dá outras providências (Resolu
ção n .0 373). 

- Assegura estabilidade a servidores per
tencentes aos Quadros Permanente e Suple
mentar do Conselho (Resolução n. 0 374). 

- Fixa o orçamento do Conselho para 1951 
(Resolução n .0 373) . 

- Dispõe sôbre a aplicação dos recursos 
destinados à execução do orçamento de 1950 
(Resolução n .0 376) . 

Outras deliberaç6es 

Além do exame dos projetos convertidos nas 
resoluções, cujo ementário acompanha êste re
latório, o Diretório deliberou sôbre assuntos 
técnicos e culturais subordinados à sua apre
ciação. 

Enumeramos, a seguir, os asS'untos dessa 
ordem que mereceram pronunciamento do Di
retório no ano de 1950. A representação do 
Conselho no ato Inaugural da Instalação das 
Divisões de Geografia e de Aerofotogrametria 
do Departamento Geográfico de Minas Gerais 
e na V Assembléia Geral da Associação dos Geó
grafos Brasileiros reunida em Belo Horizonte; 
a viagem do geógrafo do Conselho Prof. Jorge 

Zarur que !oi aos EE. UU. a convite da ONU 
para elaborar o Boletim Cartográfico dessa ins
tituição; a cooperação do Conselho Nacional 
de Geografia prestada ao "Colloqulum de Es
tudos Luso-Brasileiros", realizado em Washing
ton; a representação do Brasil na V. Assem
bléia Geral do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História e a Reunião Pan-Ameri
cana sôbre Geografia da mesm!i. instituição, 
certames êsses realizados em Santiago do Chile; 
a cooperação do Conselho com a Faculdade Na
cional de Filosofia na realização do Curso · de 
Férias para professôres de Geografia; a coope
ração técnica do Conselho ao estado de Minas 
Gerais. 

Comunicaçõea 

As reuniões do Diretório Central não se 
limitaram sómente ao exame e discussão de 
problemas de ordem administrativa. Têm sido 
elas motivo para apresentação de trabalhos em 
que se focalizam empreendimentos de interês
se geográfico e acontecimentos culturais e cien
tíficos de relevância, ocorridos no país e no 
estrangeiro. Dentro dessa praxe, especificamos 
abaixo, por assunto e autor, as comunicações 
oferecidas durante o ano de 1950 nas sessões 
do Diretório Central. 

O coronel Dácia César, representante su
plente do Ministério da Guerra, relatou e co
mentou as instruções baixadas pelo Estado
Maior das Fôrças Armadas sôbre os trabalhos 
de aero-levantamento processados no País, cuja 
fiscalização cabe ao Serviço Geográfico do 
Exército. 

O comandante Alexandrino de Paula Frei
tas Serpa, suplente do representante do Minis
tério da Marinha, referiu-se aos trabalhos topo
hidrográficos realizados pela Marinha no Rio 
Grande do Sul. 

Recebeu o Diretório a visita do Dr. Edgar 
Teixeira Leite, secretário de Agricultura do go
vêrno fluminense o qual veio solicitar a coope
ração do Conselho relativamente aos problemas 
da valorização da Baixada Fluminense. Mos
trou a necessidade de se fazer o levantamento 
geográfico da região em foco para o aprovei
tamento das possibilidades econômicas atuais 
e futuras que a mesma oferece . 

Na reunião de 14-11-1950 o Prof. Jorge Za
rur apresentou relatório sôbre a atuação da 
representação do Conselho na V Assembléia 
Geral do Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História e na Reunião de Consulta sõbre 
Geografia, promo.vida pela Comissão de Geo
grafia do mesmo Instituto. 

Os referidos certames foram realizados 
conjuntamente em Santiago do Chile. A dele
gação do Conselho foi integrada pelo Dr. Eu
gênio Vilhena de Morais, Prof. Jorge Zarur e 
Dr. Lafaiete Pereira Guimarães. 

O Eng. Flávio Vieira, representante do Mi
nistério da Viação e Obras Públicas apresentou 
comunicação sôbre a ligação ferroviária Norte-
S~. . 

O comandante Alexandrino de Paula Frei
tas Serpa, suplente do representante do Minis
tério da Marinha, falou sôbre o Plano Geral 
de Cartografia Nacional, que foi enviado ao 
Estado Maior das Fôrças Armadas, e de cujo 
estudo fôra incumbido por determinação do 
Diretório. 

Cabe, finalmente, uma referência à comu
nicação do senhor embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, presidente do I.B.G.E., que 
tratando da realização da V Assembléia Geral 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e 
História e da Reunião de Consulta sõbre Geo
grafia da Comissão de Geografia do mencionado 
Instituto, explicou os motivos por que não 
foi designada por ato oficial do Govêrno, uma 
delegação especial incumbida de- represent&r o 
p::tís naquelas reuniões". 
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