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Editorial 

A S~cção de Cálculos da Divisão. de Geografia 
A atual Secção de Cálculos, até dezembro de 1951, parte integrante de 

uma das Secções da Divisão de Geografia denominava-se então "Setor de 
Cálculos". 

A principal atividade da Secção tem sido a de calcular a área do Brasil, 
das suas unidades federadas e dos municípios. Além disso, tem a Secção 
realizado . outros trabalhos de interêsse para os diversas órgãos do C .N .G. 
e, ainda, serviços de iniciativa própria conto os centros de população, decis 
de população, cálculos de comparação de população entre os recenseamentos 
de 1920 e 1940, organização de fichários municipais, alguns trabalhos sôbre 
divisão territorial, etc. devendo ser 'ressaltados os que vêm sendo publicados 
no "Anuário Estatístico", na parte referente à "Situação Física", sob a restÍon
sabilidade desta Secção. Como a principal atividade da Secção tem sido a 
medição de áreas, discorreremos mais pormenorizadamente sôbre êste 
assunto. Neste setor de atividade, tem a Secção realizado cálculos quase 
que periódicos, pois vários fatôres contribuem para isso. Assim, em 1940 · 
loi feita a primeira medição tendo por base o 'decreto-lei n.0 311, de 2 de 
março de 1938, que veio determinar a uniformização da data para a revisão 
da divisão territorial, administrativa e judiciária do país. Em 1945, novo 
trabalho foi realizado sôbre o assunto e atualmente esta Secção realiza as 
medições de áreas com base no qüinqüênio em vigor. Os novos métodos de 
medição e o desenvolvimento da cartografia são fatôres que também influem 
para a revisão do cálculo cias áreas. 

O método usado tem por base o empregado pelo "Bureau oi Censufl' 
dos Estados Unidos da Amériça do Norte, adaptado aos problemas particula
res do Brasil. Tal método se resume em: 

a) medição das áreas por dois operadores executando três medidas ca
da um para as áreas municipais, e cinco para as estaduais; 

b) ajuste dtts médias aos totais das quadrículas, dados pelas "Tábuas 
do Elipsóide de Referência Internacional". Quanto à base cartográfica temos 
usado as fôlhas da carta do Brasil ao milionésimo já publicadas e mesmo as 
que se encontram em elaboraÇão na Divisão de Cartografia, bem como alguns 
mapas estaduais, aceitos pelo C.N.G. Para êste trabalho já foram medidas 
novecentos e noventa quadrículas, num total de vinte quatro mil e duzentas 
medidas, para igual número de cálculos de compensação, abrangendo um 
total de mil e quatrocentos municípios. A situação atual das medições das 
áreas municipais é a seguinte: 

Região Norte: Medidas tôdas as unidades federadas com exceção do 

Maranhão . . 
Região Nordeste: Idem, com exceção de Pernambuco e Se,rgipe . 
Região Leste: Ainda não foi medido o Espírito Santo. 
Região Sul: Terminada . 
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Região Centro-Oeste: Mato Grosso e Goiás só foram medidos até o 
paralelo 16°, não foram concluídos os trabalhos par falta de elementos carto
sráiicos. 

Esta Secção terá ainda a seu cargo o cálculo das áreas distritais, o 
que possibilitará um estudo mais aprimorado, por parte das Secções especia
lizadas, dos diversos problemas nacionais. 

Outra contribuição a ser dada pela Secção de Cálculos será a dos elemen
tos e8tatísticos para a elaboração da "Geografia do Brasil" obra em que se 
encontra empenhada a Divisão de Geografia e que terá grande repercussão 
nos meios científicos do país. A Secção de Cálculos espera com um bom 
ritmo de trabalho, boa vontade dos funcionáriós que nela militam, saldar em 
tempo todos os compromissos assumid~ e muito realizar em benefício da 
Divisão de Geoarafia do C. N. G. . 

]oÃo Luís Gu~ARÃEs 
Chefe da Secção de Cálculos da D .G . 



Transcrições 

Notas Estatísticas sôbre a Produção Agrícola 
e Carestia dos Gêneros Alimentícios 

no Império do Brasil* 
(continuação) · 

SEBASTIÃO FERREIRA SOARES 

XVII 

BREVE DESCRIÇAO DA PROVtNCIA DO RIO GRANDE DO SUL 

Forma esta importante província a estrema sul do do Império e acha-se 
situada entre 29º 17' e 33° 45' 33" de latitude austral, observados na costa do ocea
no na barra do rio Mambituba, ao norte; e na barra do rio Xui, ao sul; e entre 49º 
e 55' e 57° 50' 5" de longitude do meridiano de Greenwich, a partir da barra do 
mesmo Mambituba até encontrar a margem esquerda do Uruguai, na sua curva 
mais ocidei;ital, que existe entre os rios Ibicuí e Quarai. Interiormente a sua lati
tude começa em 27° 50' 40" no rio Pelotas de cima da serra, que a divide da de 
Santa Catarina. 

Confronta-se a este, com o oceano; ao norte, com o rio Mambituba e 
Pelotas e por êste abaixo até a sua foz no Uruguai; a oeste, com o mesmo 
Uruguai até a barra do Quaraí; e ao sul, com a República Oriental pelos 
pontos determinados e demarcados pelos respectivos comissários de limites na 
forma do tratado de 12 de outubro de 185!. 

A maior extensão da província em linha reta na direção este-oeste é de 
128 léguas; .na norte-sul de 120 léguas; na nordeste-sudeste 83 1/3 léguas, e 
na noroeste-sueste 103 léguas; e o perímetro calculado sôbre estas bases 
apresenta uma área de 8,204 léguas quadradas: as suas fronteiras com as 
Repúblicas confinantes medem 260 léguas. · 

A barra do rio Grande do Sul acha-se na latitude sul de 32°6'50'', e 
longitude oeste de Ow. 5202'30", sendo muito perigosa a sua entrada pelos 
muitos parcéis da costa, e principalmente pelo banco que a assoberba; de 
sorte que para transpô-la é indispensável seguir os sinais da atal~ia e da 
catraia que se coloca sôbre o banco para indicar o canal aos navios que de
mandam a barra. Existem ali atualmente vapôres de reboque e os necessários 
recursos para os casos de perigo em que se achem os navegantes. O fundo 
da barra, e mesmo a direção do canal, é multo variável, mas sempre . oferece 
entrada aos navios que não demandam mais de 15 palmos de calado, e em 
ocasião de mares pouco empolados. 

As costas da província são muito baixas e cobertas de dunas em tôda 
sua extensão, e só tendo, mui rará e definhada vegetação por entre os cê!moros 
de areia, que é de uma alvura deslumbrante, e muito fina . Não só pelo abai
xado das costas, como pela falta de arvoredos, somente se pode avistar a terra 
quando muito próximo se está dela; e aind~ depois de vista a costa só se 
distingue a barra pelas casas agrupadas da nascente povoação que ali existe 
próxima à tôrre dos sinais, e à do Farol, a qual ~ tôda de ferro, sendo uma 
das melhores das costas do Brasil: deve a província êste importante melhora
mento ao seu distinto filho ~senhor conselheiro de Estado Cândido Batista 
de Oliveira, que foi quell). o mlmdou fazer em Inglaterra, quando ministro da 
Marinha. 

A faixa que forma as costas do Rio Grande fica entre o mar e as duas 
grandes lagoas dos Patos e Mirim, e, como acima disse, é tôda arenosa; não 

• Obra editada pela Tlp. Imp. e Const. de J. Vllleneuve e Comp. - Rwf do Ouvidor n.o 65 -
Rlo de Janeiro, 1860. 
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assim as terras centrais que demor~m ao ocidente de ambas as lagoas, como 
passo a descrever. · 

As terras situadas à direita da lagoa dos Patos ou Viamão são acidentadas 
logo desde as margens da mesma lagoa, e vão-se sempre elevando até encon
trarem a cordilheira geral do Brasil, ou serra do Mar, a ·qual atravessa a pro- · 
víncia dividindo-a em duas faixas quase iguais; quebrando-se e bifurcando-se em 
dois ramais, um na direção do Uruguai, cujo segmento é pela Cruz Alta, 
estendendo-se às vêzes em pequenos ramais partidos, e pouco elevados, em 
direções divergentes: o outro segue na direção da cidade de Pelotas, apartan-

' do-se pouco das margens da lagoa dos Patos, o qual também se quebra e 
bifurca-se ·em várla.S direções, sendo o principal o que segue até a vila de 
Plratini, que passa pauco distante de Pelotas com o nome de serra dos Tapes, 
e depois toma o nome de serra de Canguçu, e das asperezas .no município de 
Piratini: nenhuma porém das serras da província é muito elevada, somente 
a tiue a divide de Santa Catarina em todo o curso do rio Pelotas de cima da 
serra, é alterosa. 

As terras porém que demoram à esquerda da lagoa Mlrim são docemente 
onduladas, e insensivelmente se elevam no centro da província para depois 
baixarem para o Uruguai. Belas colinas e amplíssimas várzeas existem para o 
sul da provincia, e nelas se descobre uma frondosa vegetação, e ubérrimos 
pastos, em que retouçam milhares de gados de diversas espécies. Os matos não 
formam naquelas localidades cerrados bosques, porém grupos dispersos, que 
se figuram ilhas no centro da terra. 

Quem percorre a província do Ri:o Grande do Sul, a cada instante fica 
surpreendido pelas belezas que aos olhos se lhe apresentam fio cada passo 
que marcha! ... Aqui descobre campinas sem fim, e observa os fantásticos 
.efeitos da miragem, figurando-se-lhe ver lagos ondulantes em redor de si! ... 
acolá vê os lates. navegando pelo melo dos campos sem que descubra os rios 
que as quilhas sulcam! ... mais adiante avista mansos ribeiros e tênues rega
tos de limpidas águas, que em tortuosas voltas bordadas de luxuriante vegeta
·ção fogem a reunir-se aos caudais rios que alimentam! .. .• Por tôda parte que 
seus olhos se dirijam descobre, o quanto a. vista alcança, quantidade imensa 
de gados bovino, cavalar, muar e lanígero que pastam ou descansam, e no 
meio dêles os veados e os cervos em quantidade, bem como os bandos de 
avestruzes e serlemas, que, como os animais domésticos, não fogem dos 
viandantes! ... 

Qual será pois o homem que, em vista de tanta magnificência e profusão, 
se não curve humilhado de respeito e gratidão perante Deus Criador do 
Universo?! . . . Qual mesmo com o coração repassado de tristeza e amargura 
não sentirá expandir-se sua alma em presença de um 'tão sublime quadro, 
que retrata em viventes vultos o paraíso terreal em que foi criado o nosso 
primeiro pai?! ... Deus Onlsciente, minha alma te sente, mas minha razão 
limitada não te pode definir em tua imensidade. 

Fôra por demais audácia de minha parte fazer a descrição geológica da 
província do Rio Grande do Sul, porque além de me faltarem os conhecimentos 
especiais dêste vasto ramo das ciências naturais, quando por diversas vêzes 
percorri aquela província jamais a. ·observei sôbre este ponto de vista senão 
mui passageiramente; pelo que vou reproduzir nesta parte o · que escreveu o 
sábio naturalista Frederico Sellow, que nada deixa a desejar. Diz êle: 

"A natureza e formação do solo variam conforme as situações: a. cordi
lheira Geral do Brasil que reparte esta província em duas faixas quase iguais, 
e lá onde principia a mergulhar-se no Uruguai, é encontrada por outra seme
lhante serrania escalvada, que, partindo das vizinhanças do Salto Grande dêste 
rio, separa de um lado águas para o Daiman e rio Negro, e de outro para o 
Arape1 e Quarai: estas serras e todo o território ao W. e O. delas, isto é, quase 
todo o distrito de Entre Rios, de Missões, de São Martinho, da Cruz Alta, da Va-

• caria, acima da serra, constam inteiramente de terreno basáltico . 
. "Na parte meridional qa província, subdividida em oriental e ocidental 

pelas serras do Erva! e dos Tapes, e pelo Albardão, que acompanha a margem 
ocidental da lagoa Mlrim, são primitivas estas montanhas; e são de aluvião 
as planícies ao nascente das grandes lagoas, e não parecem ter outra base que 
o mesmo granito, e grés ou cré de que aquelas são compastas; porém, a parte 
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ocidental é de estrutura mais variada. Ao poente das frondosas serras do 
Erval se encontra o território elevado, transversalmente cortado pelo rio 
Camaquã, composto de granito, de chlsto primitivo, alternado com micachlsto, e coberto de grés carvoeiro, entre Santa Bárbara, Encruzilhada e Caçapava; 
e depois de granito e grés, sustentando chisto primitivo com gabro, chlsto
-esclorótico e talcoso, serpentina e calcário granuloso, no grupo dos montes 
de Caçapava e São Gabriel. Os lugares mais baixos desta subdivisão, o vale 
do Guaiba, o território banhado pelo Vacacai e pelo Santa Maria, são cobertos 
de uma formação composta de argila chistosa, calcário e grés; e tôda a fralda 
meridional das serras basálticas é ocupada por um grés de formação terciária, 
freqüentemente interrompida, ora coberta ora não de basalto. 

"Tão considerável desenvolvimento de basalto, e a . existência de pórfiros 
de transição, são f(lnômenos geognósticos, os mais interessantes que oferece 
esta província, não constando até agora que em alguma outra parte do vastis .. 
simo Brasil se haja descoberto basalto ou pórfiro, a ponto de duvidarem céle
bres geognostas da existência destas rochas a leste dos Andes". 

A vista do que acabo de transcrever, me parece que fica demonstrado a 
plena luz que a província do Rio Grande do Sul tem os terrenos mais apropria
dos que se podiam desejar para a agricultura de qualquer espécie, e principal
mente da dos frumenticios, em que ainda em época não mui remotas tanto 
abundou; além de que, sendo as terras em maior parte despidas das grossas 
e colossais raízes, com facllldade se podem aplicar os instrumentos aratórios, 
que tanto auxiliam ao agricultor. 

O naturalista estudioso tem muito que observar naquela bela e rica pro-
. víncia, não só em referência à geologia e mineralogia, como em relação à 

botânica e à zoologia. A geologia lhe apresentará as terras na sua formação 
primitiva ou gradual, que se acham impregnadas de cal e materiais saliferen
tes, e muitas variadas espécies de argilas simples e colorantes, das quais se 
pode fazer uso na tinturaria, bem como o excelente caulim de que se fabrica 
a fina porcelana na China; o gêsso, e o chisto argiloso, que serve para cobrir 
casas: entre as rochas de tôdas as qualidades, desde o granito até a apreciável 
pedra lioz, bem como o basalto e pórfiro; e entre os calcários desde o már
more prêto, e os de ondulantes côres, até o fino e branco mármore estatuário; 
e entre as pedras finas, as variadas comelinas e os topázios; e os cristais de 
rocha de diversas côres. A mineralogia lhe fornec(lrá abundantes minas de 
ouro betado e granulado, e não menos ricas de prata, de cobre, de chumbo 
e de ferro, de superiores qualidades. A botânica muitas plantas apreciáveis na 
medicina como a ipecacuanha, a salsaparrilha, o turblte e a macela; e na 
tinturaria, como o anil, a ruivinha e outras; e entre as árvores dos bosques 
próprias para construção, o forte sobraji, o rijo ipê, e o angico; e para mar
cenaria, os sangüíneos cedro e canjirana, e a . parda e ondeada guaJuvira. E 
finalmente, a zoologia lhe fará observar entre os quadrúpedes a anta, o cervo 
galheiro, e o feroz cerdum montês; e entre os pássaros a grande variedade 
das garças e dos galináceos silvestres; e entre os plúmeos cantores os diversos 
sabiás, pintassilgos e canários, e o encantador cardeal de pôpa colorada. 

Fôra um nunca acabar o fazer a descrição sucinta de tôdas as riquezas 
naturais em que abunda a província do Rio Grande do Sul, das quais aqui 
somente apresento mui ligeiJos traços, porque tenho de me ocupar da sua 
descrição hidrográfica, que não é menos importante. 

A parte hidrográfica da província do Rio Grande do Sul pode ser deter
minada por duas grandes bacias naturais, subdivididas em três partes distintas, 
visto ser o sistema das serras daquele continente tal que o divide em duas 
faixas quase iguais, mandando as águas dos seus rios, umas para o oriente, 
e outras para o ocidente da serra Geral. Dividindo pois em duas bacias natu
rais a província, será a primeira considerada o Uruguai, que recebe tôdas as 
águas dos diversos rios que . nascem ao ocidente da serra Geral, e para êle 
correm; e a segunda será considerada as lagoas dos Patos e Mirim, para as 
quais correm todos os rios que têm origem ao nascente da mesma serra Geral; 
porém para maior clareza subdividirei esta bacia em duas, representadas pela 
lagoa Mirlm e pela lagoa dos Patos. 

A bacia do Uruguai -é formada por êste majestoso rio, que tem as suas 
principais nascentes na cordilheira da serra Geral do Brasil, sen~o a sua mais 
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caudal origem o rio Pelotas, de cima da serra, que limita a província do Rio 
Grande da de Santa Catarina; além desta origem tem muitas outras nascentes 
na província do Paraná, e da reunião de tôdas essas águas com as que recebe 
dos seus diversos confluentes na província se toma um dos principais gigantes 
fluviais do sul do Império, no território do qual tem um curso de mais de 
200 lég.uas até a barra do Quaraí; e passando além, vai correndo por entre as 
Repúblicas de Corrientes, Entre Rios e Oriental na qual, transpondo o Salto 
Grande, se lança no rio da Prata, tendo percorrido um espaço maior de 350 
léguas, e sendo navegável por mais de 201}. 

A bacia da lagóa Mirim é formada pelas águas dos diversos rios que para 
ela correm, e tem uma extensão de 41 léguas, a contar da barra do rio São 
Miguel até a bôca do sangradouro de São Gonçalo; e a sua máxima largura é 
de quase oito léguas, a partir da barra do rio da Canoa até. à foz do Jaguarão, 
'tendo uma profundidade média de 9 e 10 braças no canal;· pelo que esta lagoa 
pode ser navegada em tôda a sua extensão, mesmo por navios do maior calado; 
assim pudessem êles transpor a barra de São Gonçalo e o sangradouro, que se 
acham obstruídos; aquela por bancos de areia, e êste pela acumulação de lôdo 
e areias: nem mesmo acho muito difícil essas desobstruções, assim como não 
seriam multo dispendiosas. 

A bacia da lagoa dos Patos . é formada pelas águas que a ela se dirigem 
pela bôca do Guaiba, e pelos outros rios seus tributários: tem esta lagoa de 
extensão, a contar de Itapoã até o farol do estreito de Canguçu, 36 léguas, e 14 
na sua maior largura do saco de Cristóvão Pereira ao saco da Ponta Negra: 
é semeada de diversos baixios, porém no seu canal tem um fundo regular de 
4 1/2 a 8 braças, e na proximidade de Itapoã t~m 20, e mesmo mais braças de 
profundidade: o canal de Canguçu porém tem~uito pouco fundo, e de verão 
não admite passagem a barcos de maior calado de 13 palmos; podia ser muito 
melhorado êste canal dando-se-lhe outra direção que fosse procurar o canalete 
Junto d~ ilha do mesmo Canguçu. 

Feita esta brevíssima descrição das bacias naturais da. provincia do Rio 
Grande, passarei a tratar dos mais importantes rios que nela deságuam. 

Tratei do Uruguai como uma das bacias da província, e agora vou consi
derá-lo simplesmente como rio, por ser o principal em extensão e largura que 
tem o continente do Rio Grande. Já disse que êle tem um curso de mais de 
200 léguas em território brasileiro, e agora direi que destas mais de 100 são 
navegadas, mas nas estações do verão, com algumas dificuldades pelas diversas 
cachoeiras que o atravessam, das quais são as ·mais correntosas e baixas as do 
Butuí, Ibicui e Sant'Ana, além de outros baixos de menor importância; porém 
com algum trabalho poderiam ser aprofundados todos êsses obstáculos, e sem 
dúvida o serão no futuro. A largura dêste rio é muito variável, pois tem alguns 
lugares em que vai a um máximo de perto de 4 milhas, como na cancha de 
Santa Maria, e noutros se estreita até 200 braças, como em frente da freguesia 
de São Patrício de Itaqui seu fundo também é muito irregular, e lugares tem, 
como nas cachoeiras apontadas, em que no verão somente medem 5 palmos, 
e em outros há poços de grandes profundidades, como são os Q,a barra do 
Ibicuí e o do passo de Itaqui, os quais têm mais de 50 braças de fundo; con
tudo a sua sonda mais regular é de 5, 6 e 8 braças; acontecendo sempre ter 
mais do duplo acima das cachoeiras. 

Não tratarei dos diversos confluentes do Uruguai pelo seu lado direito por 
não pertencerem ao Brasil, senão da parte ainda pouco navegada para cima, 
e só me ocuparei dos rios que nêle deságuam pela sua margem oriental. · 

As principais nascentes do Uruguai são o rio Pelotas, que divide o Rio 
Grande de Santa Catarina em cima da serra, e o Uruguaipuitã e diversos 
outros galhos de menor importância, que têm origem na cordilheira Geral do 
Brasil entre Rio Grande, Santa Catarina e Paraná: no seguimento do seu 
curso recebe o Uruguai as águas de inúmeros rios, sendo dêstes os mais consi
deráveis o Ijuiguaçu e Ijuimirim, o Piratinl e o Camaquã, que têm suas nas
centes na setra Geral de Missões; e todos êstes rios têm extensos cursos, porém 
ainda são pouco navegados: a êstes segue-se o Butuí, que é navegávd por 
pequena extensão. 

Ao Butuí segue-se o caudaloso e amplo Ibicui, que tem um curso de mais 
de 70 léguas, e tem suas nascentes na serra Geral de Sant'Ana: êste importante 
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rio, durante o seu curso, bifurca-se em diversos ramais com direções opostas; 
uns na direção N, e outros na direção S; o seu principal galho do N já tem 
sido navegado até o rincão de São Pedro, e o foi por uma escuna de 80 
toneladas em 1848. 

Um dos seus principais galhos, o Santa Maria, passa no municipio da cidade 
de São Gabriel, da qual corre distante 8 léguas; e outro, o Iblrapuitã, passa 
junto da cidade de Alegrete, que é uma das mais importantes da provincia, 
não só pela riqueza do seu município, como mesmo pelo seu comércio; êste 
município é todo povoado de vastas estâncias de criaÇão, e conta uma popula
ção superior a 11 000 habitantes, dos quais 4 000 pertencem à cidade, que é bem 
arruada e tem elegantes edifícios. 

Muitos outros rios,• de menor importância que os apontados, se lançam na 
bacia do Uruguai, sendo o último o Quarai, que limita por êste lado o Brasil 
da República Oriental, e tem .a sua foz na latitude sul de 30º 11' 12" e longitude 
oeste de Gw. · 57033'51". 11:ste rio tem suas nascentes nas caídas da cordilheiha 
de Sant'Ana do Livramento: é p0uco caudal para a navegação. · 

Nas margens do Uruguai existem diversas povoações· das Repúblicas de 
Entre Rios, Corrientes e Oriental; sendo as destas e da primeira abaixo da 
barra do Quaraí; e acima dêste rio só as pertencentes a Corrientes, que tôdas 
são na margem esquerda e' fronteiras às nossas; e tais são a Restauración, 
Japeju, Santa Cruz, Formigueiro, e Pueblo de los Libres; mas tôdas elas são 
compostas de simples palhoças. 

As povoações brasllelras mais lmportaJiteS são a cidade de São Francisco 
de Borja, mela légua distante da margem, mas tem no passo de São Borja 
uma importante freguesia, que em breves anos deverá estar unida à cidade: 
a vila de São Borja está situada na latitude S de 28° 40' 47", e long. O de Gw. 
55º 56'; e tem uma população na cidade e freguesia de mais de 4 000 habitantes. 
A vlla de Itaqul, que está situada no rincão da Cruz, junto ao passo do Uruguai 
que lhe deu o nome. A cidade de Urugualana, que é a mais populosa das três 
e terá 5 000 habitantes, está situada na latitude S de 28º 44'56", e long. de 
O. Gw. 57 3' 24". Tôdas estas povoações são muito importantes, não só pelo 
seu comércio de importação como de exportação. 

Os rios principais que se lançam na pacia da lagoa Mirim são, a contar 
pelo sul, o São Miguel, que nasce nas vargens paludosas a este dos serros 
dêste nome, e faz barra na extrema ocidental da lagoa Mirim na lat. S de 
33° 36' 20", e long. O de Gw de 53º 27' 58". É navegável até pouco acima de 
sua foz. Seguem-se o São Luís, Cebollaty, Limar e Taquari, que têm suas 
nascentes e curso no Estado Oriental, e somente barra na lagoa, por isso dêles 
não tratarei. 

O Jaguarão, que forma parte de nossa divisa com a República Oriental, 
o qual tem a sua principal origem· junto das serras de Aceguá, depois de 
percorrer com diversos nomes dados aos seus galhos mais de 50 léguas, v:em 
fazer barra na lagoa Mirim na lat. S de 32º 34' e long. O de Gw 53° 19'46", 
limitando o Rio Grande do Estado Oriental. Na margem esquerda dêste rio, 
e cinco léguas acima de sua foz, existe a cidade do Jaguarão, multo importante 
pelo seu comércio com o centro da província e com o Estado Oriental; a qual 
tem uma população superior a 4 000 habitantes: está situada .na lat. S de 32° 24' 
e long. O de Gw. 52° 21' 40". 

Os rios do Juncal, Bretanhas, Cha;queiro e Arrolo Grande são os que se 
lançam na lagoa Mirlm pelo seu lado ocidental; e pelo oriental os de Curral 
de Arroios, Canoa, Provedores, d'El Rei e Palma; qualquer dêles admite entrada 
a iates nas sua:; barras, porém são navegados por mui pequena extensão. 

No sangradouro de São Gonçalo, que é o canal que comunica a lagoa Mirim 
com a barra do Rio Grande do Sul, deságuam pelo lado do sul o Plratini que, 
nascendo na serra das Asperezas, continuação da dos Tapes, depois de fazer 
um curso de mais de 30 léguas faz barra no canal de São Gonçalo: êste rio 
é muito cheio de baixos, e por isso é somente navegado na extensão de poucas 
léguas. Próximo às cabeceiras dêste rio, sôbre uma chapada, acha-se situada 
a hnportante vila de Piratini, a qual, não só pela amenidade do seu clima 
como pela riqueza de seu município, que abunda em fazendas de criar e de 
agricultura, tem um nome histórico, visto ser antigamente o município que 
melhor e maior quantidade de trigo exportava; e finalmente se tornou célebre 
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na revolução de 1835 pelo valor e denodo de seus filhos, e 'porque era capital 
e residência do govêrno dissidente por muitos anos: o seu município tem uma 
população superior a 9 000 habitantes, e é cabeça da comarca. 

Também deságuam no canal de São Gonçalo os rios Pavão, Fragata, Santa 
Bárbara e Pelotas, que são todos de pequeno curso, porém ambos navegáveis, 
e sõmente por maior extensão o Pelotas. Entre o de Santa Bárbara e o Pelotas 
acha-se situada a importante cidade do mesmo nome na lat. S de 31° 46' 53", 
e long. O de Gw. 52º 19'. Tem esta cidade um importante comércio com o 
centro da província e com Jaguarão por via de mar; a sua população é 
superior a 7 000 habitantes; a cidade não conta mais de 40 anos de edificação; 
os seus edifícios são elegantes e espaçosos, e quase todos de sótão . A sua 
grandeza e importância lhe vêm da riqueza das chai:queadas do arroio de 
Pelotas, que são as principais da província, e que maior quantidade de carne 
sêca fabricam e ·exportam. Na margem direita d() rio Santa Bárbara, sôbre o 
qual se apóia a cidade, se construiu em 1834 o primeiro vapor que sulcou as 
águas do Rio ,Grande d() Sul, e que tão importante figura fêz no comêço da 
revolução sob o comando do almirante Greenfell . 

Dos rios que se lançam na bacia da lagoa dos Patos os principais são o 
Jacuí e seus confluentes e afluentes no amplo Guaiba, que se lança na lagoa 
pela barra da Itapoã, a qual está situada na latitude S de 30°' 22' 24", e long. 
O de Gw. 54º 2' 48": tratarei somente dos mais importantes. 

A principal origem do Jacui nasce das serras de. Batuvi no município da 
cidade de São Gabriel, e nas do mato castelhano no município de Cruz Alta, 
e dali dirigindo-se pelo centro da província, descrevendo longas curvas, e rece
bendo as águas dos seus diversos confluentes, como sejam o Vacacaí, o Cambai, 
o Santa Bárbara, o Butucarai, o rio Pardo, o Taquari, e o dos Sinos, vem 
soberbo de águas caudais afluir com o Cai e Gravataí no majestoso Guaíba 
em frente da cidade de Pôrto Alegre, capital da província, a qual está edificada 
sôbre uma formosa colina que se debruça internando-se pelas águas do Guaiba 
que avassi:i,la: esta formosa ·cidade, que na ordem de sua grandeza é a quarta 
do Brasil, porém em beleza talvez a primeira, está situada na latitude S de 
300 2' e long. O de Gw. 51º 11' 48". Os seus primeiros fundamentos começa
ram em 1743, e foram os casais açorianos para ali remetidOI que principiaram 
a povoá-la, hoje porém é a mais importante de tôda a provincia em qualquer 
sentido; porquanto, é a sede da presidência da reunião da assembléia provin
cial; é a mais populosa, pois só intra-rnuros tem mais de 20 000 habitantes, e 
contava, em 1856, 3 031 casas particulares, 7 templos. e 18 edifíci()s públicos, 
devendo hoje ter pelo menos 3 200 edlficios particulares, porque nestes últimos 
anos tem muito crescido o seu comércio e indústria agrícola, que forma a maior 
riqueza do seu município. 

Tornando porém à descrição hidrográfica, devo dizer que o rio Jacuí é 
navegado por uma extensão não inferior a 80 léguas até a cidade de São 
Gabriel, que é o último ponto em que atualmente chegam embarcações de remos 
e a vapor: a cidade de São Gabriel está situada na latitude S de 30° 21' 5" e 
longitude O. de Gw. 54° 28' 27", ,e tem grande comércio com tôda a campanha 
da província; conta uma população de 3 500 a 4 000 almas. Por barcos de vela 
é navegado o Jacuí até 42 léguas, que tantas são as que se contam de Pôrto 
Alegre à vila da Cachoeira, a qual é um entreposto muito comercial entre a 
cidade capital e as outras do centro e extremos da província. 

A cidade Q.o Rio Pardo, que estâ' situada na margem do Jacuí a 30 léguas 
da capital, e sob a foz do rio gue lhe deu nome, é atualmente de pouca impor
tância comercial, mas não esta longe o tempo de readquirir sua antiga posição 
pelas colônias que se têm fundado no seu município: a sua posição astronômica 
e na latitude S de 290 59' e longitude O. de Gw. 52º 16' 2". 

A vila do Triunfo e a freguesia de São . Jerônimo .vêem deslizar-se pelo seu 
centro o soberbo J'acuí, porquanto a l.ª é situada na sua margem esquerda 
e a 2.ª na margem direita, mesmo fronteiras uma da outra. O município do 
Triunfo também tem importantes charqueadas, e dista da capital somente 12 
léguas e pouco de Santo Amaro. 

Dos confluentes do Jacuí os mais importantes são o Taquari, em cuja 
margem esquerda está situada a pequena vila do mesmo ·nome, que tem muita 
importância comercial pelas suas boas madeiras de construção, e pela abun-
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dância dos gêneros alimentícios que exporta para a capital; e o dos Sinos, nas 
margens . do qual existem muitas colônias florescentes1 de que hei de tratar 
mais adiante. 

Dos rios que com o Jacuí afluem no Guaíba, o do Caí e Gravataí são os 
principais; porquanto, além do cabedal de suas águas que admitem navegação 
por grande extensão, principalmente o dos Sinos, existe na. margem dêste a 
colônia, hoje vila de São Leopoldo, cujo município contém uma população de 
mais de 18 000 almas. 

São os que acabei de descrever· os principais rios . que pela barra do Guaíba 
se lançam, na bacia da lagoa dos Patos; portanto passo agora a tratar dos que, 
nascendo na serra dos Tapes, se lançam na mesma lagoa por suas próprias 
barras. 

O principal rio., depois do Guaiba, que faz barra na lagoa dos Patos, é o 
Camaquã, o qual tendo as suas nascentes entre Bajé e Caçapava, depois de 
descrever inúmeras curvas recebendo as águas dos seus confluentes, soberbo 
se lança por três barras na lagoa dos Patos na latitude S de 31°16'10", e 
longitude O. de Gw. 51° 8', tendo feito um curso maior de 50 léguas; êste rio 
porém não é navegado senão em muito diminuta extensão, porque, além de 
ser muito caudaloso, tem diversas cachoeiras e bancos de areia que obstam a 
sua navegação. 

Logo acima da barra do meio, que é a principal, existe uma ilha onde há 
uma pequena povoação, na qual se constroem excelentes veleiros e iates: nesse 
mesmo lugar no tempo da r~volução foram apreendidos todos os lanchões 
comandados por Garibaldi, que hoje tão grandes prodígios tem feito na Itália. 
O distrito de Camaquã é abundante de árvores de erva-mate, e exporta grande· 
porção desta mercadoria. 

Os outros rios que deságuam na lagoa dos Patos são o de São Lourenço 
e o da Feitoria, porém de muito pequeno curso e importância para a navegação. 

A bacia da lagoa dos Patos junta as suas águas com as da bacia da lagoa 
Mirim no largo de Pelotas, e ambas reunidas formam essa espaçosa baia de 
12 léguas de comprido sôbre 3 de largo, que se lança no oceano com o nome 
de rio Grande do Sul, tendo na sua margem esquerda a vila de São José do 
Norte, e na direita a cidade de São Pedro do Rio Grande. 

A cidade de São Pedro está situada na latitude S. de 31° 2' 5'', e longitude 
O. de Gw 52º 3' 20": ela e a vila de São José do Norte, que lhe fica fronteira 
na margem oposta, são os dois principais ancoradouros da província para as 
embarcações estrangeiras e nacionais de longo curso; porquanto, ainda que à 
cidade de Pôrto Alegre cheguem navios estrangeiros de longo curso, poucos são 
os que até lá navegam para evitar o baixio de Canguçu no Estreito. É a cidade 
de São Pedro o principal empório do comércio exterior da província, e por isso 
a sua praça mais comercial; acha-se porém mal situada e sôbre um terreno 
muito baixo e todo arenoso pelo lado do sul, e apaulado pelo do norte: só o 
gênio perseverante e inlatigável dos seus habitantes tem conseguido melhorar 
aquela cidade, conquistando como os holandeses o seu terreno ao mar: A 
principal alfândega da província é ali estabelecida, e rende anualmente, têrmo 
médio, 1500:000$, mais do duplo do rendimento da de Pôrto Alegre e Uru
guaiana: tem muitos bons ~difícios, e os principais com tôrres, a que chamam 
mirantes, dos quais os negociantes se servem para observar a entrada e saída 
de seu navios, visto fici&r-lhes a barra distante légua e meia, se tanto, eni linha 
reta. A população da cidade de São Pedro calcula-se em 7 000 habitantes, 
entre os quais alguns de colossal fortuna. O canal da Barca e o pôrto desta 
cidade precisam muito de ser escavados, porque já se têm obstruído em grande 
parte as escavações feitas em 1833. 

A vila de São José do Norte é uma das mais antigas povoações da província, 
porém pouco tem prosperado, não só pelas imensas áreas de que se àcha 
circundada, como porque é sómente um depósito e não uma praça comercial; 
terá, se tanto, 3 000 habitantes. 

Para que se possa fazer uma idéia exata da navegação de longo curso, de 
cabotagem e interna da provincia do Rio Grande, vou produzir um mapa que 
organizei sôbre os ·dados oficiais relativos ao exercício de 1858 a 1859, e com 
êle terminarei êste capitulo, para no Bel?juinte tratar da agricultura. 
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MAPA DEMONSTRATIVO DA NAVEGAÇAO DE LONGO CURSO, DE 
CABOTAGEM E INTERNA DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO SUL 

ORGANIZADO SôBRE OS DADOS OFICIAIS RELATIVOS 
AO EXERC1CIO DE 1858-1859 

. ENTRADAS SAÍDAS . 
PROCED~NCIAS 

Navios Tonelagem Navios Tonelagem 

De longo curso ... .. . ........ 559 42,910 336 42,850 
De cabotagem .. .. . . . ........ 220 37,857 199 23,553 

TOTAL ............... . 779 80,767 535 66,403 

NAVEGAÇÃO INTERNA 

Yapôres lates Lanchões Botes Calques Canoas Somá 

Dos diversos rios da província 16 256 218 84 2 270 846 

Nestas embarcações de longo curso se compreendem diversas nacionalida
des, porém as que mais avultam são americanas, inglêsas, francesas e hambur
guesas: as de cabotagem são em maior parte do Rio de Janeiro, Bahia e 
Pernambuco. · 

Nas embarcações da navegação interna estão compreendidas, no número 
dos vapôres, dois de guerra e o rebocador da barra: tôdas estas embarcações; 
afora os vapôres de guerra, são tripuladas por 1 659 pessoas, sendo as canoas 
quase que exclusivamente empregadas na pesca dos rios, que são muito abun-
dantes de peixe. · 
· Terminando o presente ·capítulo, devo observar que envolvi na descrição 
hidrográfica estas especialidades estatísticas porque êste trabalho não é mais 
que um resumo de outro em que mais metódicamente trato de tôdas as ques-
tões, que agora resumidamente apresento. · 

XVIII 

RIO GRANDE DO SUL 

Além das cidades e vilas de que tratei no capítulo antecedente, tem a 
província multas outras importantes, as quais vou resumidamente descrever, 
e são: · · 

A cidade de Bajé, que está situada na fralda da cordilheira geral de 
Sant'Ana, perto das vertentes do rio Negro, que deságua no Uruguai; a sua 
posição astronômica é na lat. S. de 31º 20' 60"; e long. O. de Gw. 54º 6' 52". 
l!: esta uma das povoações da província que mais comérelo tem para os campos 
do Estado Oriel).tal, por se achar muito próxima da linha divisória; o seu mu
nicípio tem uma população de 12 400 habitantes, dos quais uma quarta parte 
reside na cidade, sendo os outros residentes em suas ricas fazendas de criação 
de gado bovino e cavalar. 

A cidade de Caçapava, que foi edificada sôbre uma elevada chapada em 
cima de um dos ramos da serra Geral, quase no centro da província; está 
situada na lat. S. de 30º 28' 15" e long. O. de Gw. 54° 58' 20". l!: uma das mais 
pitorescas povoações da campanha do Rio Grande, porque de sua posição se 
dominam todos os contornos, sendo somente acessível a veículos de rodagem 
pelo lado do oriente; porquanto, por t_odos os outros é contornada por despe
nhadeiros que vão terminar em aprazíveis vales, pelo melo dos quais correm 
rios caudais como o Irapuá e o Santa Bárbara, que não são navegáveis senão 
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pouco além de sua foz no Jacuí. O municipio de Caçapava conta uma população 
superior a 10 000 almas e somente um têrço habita na cidade. Os serros que 
circundam Caçapava, e mesmo o em que existe a cidade, são abundantes de 
minas de ouro; bem como nas nascentes de Santa Bárbara e Irapuá se encon
tram jazidas imensas de linhito, e por tôdas aquelas serras o mármore de 
diversas qualidades. 

A vila da Encruzilhada, situada na parte ocidental da serra d·o Erva!, e 
a este de Caçapava, é uma povoação de pouca importância comercial, mas 
célebre pela fertilidade de seus terrenos, nos quais até o presente se ceifa 
grande porção de trigo de superior qualidade; além de que em seu municipio 
se aclimaram todos os belos frutos da Europa meridional, produzindo a exce
lente pêra e as mais belas maçãs que existem na província: foi Encruzilhada 
por muitos anos a residência do falecido Dom Feliciano Prates, primeiro bispo 
do Rio Grande do Sul, que era o seu vigário, e principal lavrador de trigo 
daquele município. 

A vila de Santo Antônio da Patrulha, situada ao nordeste da cidade de 
Pôrto Alegre, e na fralda da serra Geral, é uma das mais antigas povoações 
da província, e dista da capital '12 léguas: não tem importância comercial 
pQrque só comercia com os habitantes de cima da serra; sendo criadores de 
gado os seus municipes, também se empregam na agricultura. Por êste 
lado da província existem outras povoações de pequena importância, tais como 
a vila de Vacaria, de São Francisco de Paula de cima da serra, e Tôrres; e 
mais próximas de Pôrto Alegre a freguesia de Viamão, que foi a sede antiga 
do govêrno do Rio Grande, antes de ser transferido para o Pôrto dos Casais; 
a de Belém e a da Aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, na margem do Gra
vatai. Tôdas estas povoações são outros tantos centros de produção agricola 
da comarca de Pôrto Alegre, que prima sôbre o resto da província pela sua 
indústria rural. · 

A vila de Cruz Alta de cima da serra, que está situada na cordilheira 
Geral que se dirige para o Uruguai e sôbre o galho mais austral do rio Jacui, 
na lat. s. de 28°45' e long. O. de Gw 56°36', é muito importante pela sua 
agricultura e pela quantidade de erva-mate que se fabrica no seu município, 
que ·exporta para as Repúblicas do Prata pelo Uruguai: tem uma população 
o seu departamento de mais de 30 000 habitantes, em maior parte oriundos 
da província de São Paulo. Dêste município foi desmembrado o da vila de 
Passo Fundo, que também é muito importante. . 

Ao nordeste de Cruz Alta, e na encosta da mesma serra Geral, demora 
a vila de Santa Maria da Bôca do Monte, a qual dista da de Cachoeira pouco mais 
de 20 léguas, ao sueste da qual está situada; tem algum comércio com Ca
choeira e com as decadentes povoações das Missões Jesuíticas de Santo An
gelo, São Miguel, São Lourenço e São João, que lhe ficam além da serra para 
as bandas do Uruguai. 

Para o sul da província existe a vila de Canguçu, situada na serra do seu 
mesmo nome, e a 6 léguas de distância de Piratini ao rumo de nordeste desta 
cidade; é fértil em produtos agrícolas, e na criação do gado, seu munlcipio 
tem uma população superior a 8 000 almas. Entre Canguçu e a cidade de 
Pelotas existem duas pequenas povoações, que são a do Serrito e a do Sêrro da. 
Buena, cujos habitantes vivem de seus trabalhos agrícolas e da criação do gado. 

Na faixa formada pelo mar e as lagoas dos Patos e Mirim, além da ci
dade de São Pedro, e da vila de São J6sé do Norte, de que tratei no capítulo ante
rior, existem ao norte da barra do Rio Grande a freguesia de Mostardas e a do 

· Estreito, ambas de nula importância comercial, mas habitadM por gente mui
to industriosa; nos seus departamentos se tecem muitos objetos de lã e de al
godão, dignos de aprêço, tais como colchas, toalhas de mesa, ponches, etc.; 
além de que os melhores rebanhos de gado lanígero são os dêste lado da pro
víncia. J!: proverbial a hospitalidade e franqueza dos habitantes da freguesia 
de Mostardas, bem como a sua coragem nos combates: ao sul da barra, nas ter
ras do Albardão, existem as freguesias de Povo Novo (uma das mais antigas da 
província) a de Taim, na margem da lagoa Mirim, e a de Santa Vitória do Pal
mar, no Xuí. 

Finalmente existe sôbre a linha divisória da província com o Estado 
Oriental a vila de Sant'Ana do Livramento, a qual está situada na lat. S~ 
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de 30053'13", e long. O. de Gw. de 55º27'32" sôbre a cordilheira Geral a que dá no
me; é muito importante pelo seu comércio com a República confinante, e tem o 
seu município uma população superior a 11 000 habitantes, quase todos dedicados 
à criação do gado. · · 

Algumas localidades que deixo de mencionar, tais como as fregue&ias 
do Erva!, Arroio Grande e outras o faço por abreviar êste trabalho que já 
de mais se tem alongado. 

Depois da minuciosa descrição que acabei de fazer cumpria-me descrever 
o caráter e hábitos dos riograndenses, bem como apresentar um esbôço . da 
história da provínciâ, mas · exi&tindo a êste respeito escritos de penas muito 
conhecidas na república das letras, fôra por demais arrôjo de minha parte 
o intentar semelhante tarefa, pelo que vou textualmente transcrever o que 
a respeito dos riograndenses disse o meu falecido amigo o conselheiro Antônio 
Manuel Correia da Câmara nos seus "Ensaios Estatísticos", sem lhe alterar uma 
SÓ Tirgula: 

"Sóbrio, ativo, generoso e bravo; amigo sincero, e inimigo não desprezível; 
firme como um rochedo, e de invencível constância na maior adversidade: 
entusiasta da glória, e para consegui-la anelando os combates, e correndo após 
o perigo com avidez insaciável; mas preferindo as mais rudes fadigas de vivís
simas operações militares à estação inativa dos cantonamentos, e à que resulta 
das nossas guarnições de paz; menos disposto ao serviço de infante que ao 
de cavaleiro, sem deixar de desempenhar qualquer dêles quando lhe é desti
nado; dispersando-se algumas vêzes, e retirando-se mais por incapacidade do 
chefe do que por falta de ânimo num campo de batalha; sensível em extremo 
ao benefício, e perdoando poucas vêzes um ultraje; inclinado ao belo sexo, cuja 
sociedade cultiva com urbanidade e delicadeza não vulgares e que se fazem 
notáveis até nas classes menos educadas; sofrendo o frio, a fome, a sêde, e a 
calma intensa com resignação e paciência admiráveis; geralmente talentosos 
e aptos para cultivar as ciências, em que muito' teria aproveitado se de mais 
tempo as leis ·e as instruções que as fomentam, e mals felizes circunstâncias 
tivessem concorrido para ajudá-los; bom pai, excelente marido e filho respei
toso, o cidadão riograndense foi talhado de molde para exercer as virtudes 
cívicas e guerreiras, que o fazem recomendável; e será indubltàvelmente tão 
bom agricultor e fabricante como tem sido solícito criador de gado. Tudo 
deve esperar-se finalmente de um povo, que atravessando a cega mal conduzida 
guerra civil do seu país, que a todo o momento provocado pelo exemplo conta
gioso de tantas outras províncias, que constantemente arremessadas para o 
charco imundo da brutalidade, imoralidade, impudor e desenvoltura da a&que
rosa imprensa brasileira (aliquanta exceptione · concessa), nem assim foi pO&'
sível degradá-lo e corrompê-lo, conservando-se intacto seu gênio cavaJ,heiro, 
seus brios, modéstia, dignidade e honra". 

O homem que escreveu esta bela página sôbre o caráter, costumes e hábitos 
dos riograndenses, sempre foi tachado por ~xtremamente severo em seus juízos, 
pelo que me parece que com plena convicção e conhecimento escreveu o que 
acabei de transcrever. 

Sôbre a história da província existem os anais do falecido distinto literato 
visconde de São Leopoldo, que nada deixam a desejar quanto à apreciação dos 
diversos fatos ocorridos, pelo que só de leve, e como de passagem direi que a 
província que forma o braço direito do gigante Império americano foi desco
berta nos anos de 1680 ou 1681 pelos infatigáveis paulistas, que em busca de 
terras auríferas chegaram até os campos de Vacaria em cima da serra, e depois 
se dirigiram até o lugar onde existe a freguesia de Viamão. 

Em 1737 vieram de Portugal ·os primeiros colonós para povoar a provincla 
do Rio Grande do Sul, os quais eram casais de habitantes das ilhas dos Açôres, 
que assim que chegaram à província fizeram M suas habitações no lugar em 
que atualmente existe a cidade de São Pedro. Em virtude da ordem régia de 
11 de fevereiro de 1738, passou o continente do Rio Grande a fazer parte da 
capitania de' Santa Catarina. 

Em 1743 veio de Portugal, procedente dos Açôres, a segunda expedição de 
colonos, e nesse mesmo ano foi a povoação de São Pedro elevada à categoria 
de vila; desde o comêço da fundação daquela povoação tiveram os colonos de 
premunir-se contra as excursões dos· indígenas Minuanos, Tapes e Bugres; e 
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mais tarde, em 1763, contra os espanhóis que à fôrça das armas se apossaram 
da vila, e conduziram a maior parte de seus habitantes para os campos cisplati
nos, e dela estiveram de posse até 1766, época em que foram expulsos pelas 
fôrças de terra e mar ao mando do general João Henrique Bohom. 

O 1.0 comandante que teve o continente do Rio Grande foi o brigadeiro 
J'osé da Silva Pais, que entrou a barra e tomou posse em 19 de fevereiro de 
1737; quando porém foi tomada a vila de São Pedro pelos espanhóis, era .o 
comandante da capitania de Santa catarina e do continente do Rio Grande 
o coronel Inácio Elói de Madureira.. O 1.0 governador do Rio Grande no ato de 
sua elevação a capitania foi êste mesmo Madureira, que foi promovido a briga
deiro nessa época por patente régia de 9 de setembro de 1760, tendo haTido 
antes dêle ser nomeado mais cinco comandantes. O 4.0 e 6.0 governadores foi 
o coronel JoSé Marcelino de Flgueireido, nome suposto de que usava com licença 
do govêrno, porquanto o seu verdadeiro nome era Manuel Jorge Gomes de 
Sepúlveda; a sua 1.ª nomeação foi em data de 9 de março de 1769, e a 2.ª em 
5 de abrll de 1773. · 

O coronel Sepúlveda foi um dos governadores do Rio Grande do Sul que 
mais se interessaram pelo adiantamento daquela capit&nia; êle foi quem fês 
transferir a capital de Viamão para o Pôrto dos Casais, a· quem deu o nome de 
Pôrto Alegre, isto no ano de 1773; tratou de industriar os indigenas na aldeia 
de Nossa Senhora dos Anjoi>. Criou diversas povoações, e deu uma forma regu
lar à millcia da capitania; ao seu gênio criador se devem a prosperidade da 
cidade capital da província, a da freguesia de Santo· Amaro, de Mostardas, de 
Sant'Ana do Rio dos Sinos, e da Conceição da Serra; bem como organizou o 
regimento dos dragões, que tantos prodígios fêz nas guerras contra os caste
lhanos, e do qual saíram muitos distintos generais, como foram os marechais 
João de Deus Mena Barreto, Sebastião Barreto, e Abreu; além de outros de não 
menor valor e pericia militar. 
' Foi substituido o coronel Sepúlveda pelo brigadeiro Sebastião Xavier da 

Veiga Cabral da Câmara em 14 de abril de 1780, e continuou os melhoramentos 
começados por seu antecessor; seguiu-se a êste em 8 de janeiro de 1801 o 
brigadeiro Francisco João Rocio, e depois Paulo José da Silva Gama, em 30 
de janeiro de 1803, e com êste findaram o3 governadores. 

O 1.0 capitão-general foi Dom Diogo de Sousa, de.J?ois conde do Rio Pardo, 
que tomou posse em 27 de novembro de 1807, em virtude de ter sido elevado 
o Rio Grande ao titulo de capitania geral por carta régia de 19 de setembro 
daquele ano; e o 4.0 e último capitão-general foi o brigadeiro João Carlos de 
Saldanha Oliveira e Daun em 2 de agôsto de 1821, ao qual se seguiu o govêrno 
provisório instalado em 22 de fevereiro de 1822 . 

O 1.0 presidente da província, depois da independência do Brasil, foi o 
desembargador José Féllciano Fernandes Pinheiro, depois vi~conde de Sií,o Leo
poldo, nomeado por carta imperial de 25 de novembro de 1823; a êste seguiram
se muitos outros presidentes em diversas datas, que longo fôra enumerá-los. 

Desde que se estabeleceram os portuguêse~ na província do Rio Grande, 
que começaram a disputar-lhes o território os espanhóis, e houve continua
mente guerras, durante as quais os riograndenses obraram prodígios de valor; 
pouco era o tempo de repouso, sendo a última guerra a de 1825, na qual se 
deu a memorável batalha de Ituzaingo em 20 de fevereiro de 1827, em que 
sofremos um terrível ·Tevés, devido não à cobardia de nossos soldados, mas 'às 
disposições do general, de cuja batalha se originou a paz de 1828 com a 
República Cisplatina, que tomou a denominação de Estado Oriental do Uruguai. 

Em 1835, no dia 20 de setembro, rebentou a revolução fratricida que por 
mais de 9 anos devastou os campos do Rio Gr-ande do Sul, sendo naquela época 
presidente da província o desembargador Antônio Rodrigues Fernandes Braga, 
e quando se fêz a paz o tenente-general marquês de. Caxias. Ainda estão 
muito recentes os acontecimentos daquele ensangüentado drama para dêle se 
tratar; por isso que só direi que os riograndenses, quer de um quer de outro 
lado contendor, praticaram atos de coragem e valor nunca vistos; e. feita que 
foi a paz todos se abraçaram como irmãos que eram, e não houve uma só Tin
gança! fato êste que serve para provar tudo quanto a seu respeito disse o meu 
amigo de saudosa memória o conselheiro Correia da Câmara no trecho que de. 
sua obra transcrevi. 
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Nada é mais dificll no Brasil que determinar a população exata de uma 
qualquer localidade, quanto mais de uma provincia; e isto porque de há muitos 
anos que não se faz um recenseamento em regra, e mesmo não sei que jamais 
se houvesse feito no nosso país um censo regular da sua população, do· que 
se segue que tudo quanto até o presente se tem dito a respeito é supositivo, e 
por isso sujeito a graves erros; vou porém fazer o mesmo que acabo de censurar 
estimando a população riograndense, fundando-me em probabilidades, se bem 
que firmando-me nos princípios estabelecidos pelos melhores estatísticos; &<em 
que contudo aceite como infalíveis os coeficientes de Sir Williams Petti, e as 
tábuas de Euler, e as ultimamente publicadas por Garnier, mesmo porque só 
poderão tais coeficientes servir para os países sôbre que foram calculados. 

Franklin disse que a população dos Estados Unidos duplicava em 20 anos; 
e o Dr. Price que ela dobrava em 15 anos nos campos, e em 25 nas cidades, 
sem compreender o aumento da emigração. Ora, os Estados Unidos, nem em 
clima, nem em salubridade têm alguma melhoria ao Rio Grande do Sul, e 
~ntes lhe são muito inferiores; conseguintemente não será fora do razoável 
supôr-se que a população daquela província duplique em 20 anos, em referência 
aos livres, e em 50 em relaçao aos escravos, como deduzo das tábuas dos seus 
n8.scimentos e decessos, as quais em referência a alguns municípios me apre
sentam os seguintes resultados: 

Nasctmentos Falecimentos 

Livres . . . . . . . . . . . 1 em 38 habitantes Livres . . . . . . . . . . 1 em 117 habitantes 
Escravos . . . . . . . . 1 em 33 " EscraTos . . . . . . . 1 em 48 " 

Calculando pois segundo estas bases, e partindo do recenseamento feito 
em 1801 por ordem do governador Francisco João Rocio, que apresentou uma 
população de 80 656 habitantes, sendo livres 56 354 e escravos 24 302; e mesmo 
firmando-me sôbre o que executou o conselheiro Correia da Câmara em 1847, 
se bem que não de tôda a provincia, cuja população estimou em 350 000 habi
tantes, sendo 300 000 livres e 50 000 escravos, não posso aceitar o quadro esta
tístico da população que vem junto ao relatório da presidência relativo a 1859; 
porquanto, ali se dá a população de 282 547 habitantes, sendo livres 271667, 
e escravos 70 880, por achar aquela diminuta, e esta_ exagerada. Sei por 
experiência própria, quando coadjuvei na repartição de estatística ao meu 
amigo de gaudosa memória o conselheiro Câmara, que a maior parte dos 
habitantes do campo não se dão ao arrolamento, bem como que muitos livres 
de côr se arrolam como escravos para se eximirem ao serviço da guarda nacio
nal; e sem dúvida essa é a causa principal de apresentarem os números uma 
população livre tão dlminuta, e a escrava tão exagerada.. 

Por tôdas estas razões que acabo de apresentar suponho que me não apar
tarei muito da verdade estimando a população da província do Rio Grande do 
Sul em 500 000 almas, tomando para os habitantes livres a soma de 440 000, 
e para os escravos a de 60 000; e sendo exato êste meu cálculo, virá a ter a: 
província 7 habitantes livres para 1 escravo. 

Feitas estas breves· considerações passarei a tratar da produção da provin
cia em referência às suas principais indústrias, e isso fará o objeto do seguinte 
caoitulo. 

XIX 

R:IO GRANDE DO SUL 

O clima desta província é muito ameno, e talvez o melhor do Brasil, por
que no verão não há ali os excessivos calores do norte do Império, e nem no 
inverno há frios e gelos que obriguem o homem a ficar retido em casa; a 
temperatura nos meses de maior calor, que são dezembro, janeiro e fevereiro, 
varia entre 75° e 80° Fahrenheit, chegando mui rarissimas vêzes, e isto só em 
pr.oximidade de tormentas, a 90°, e mesmo mais; no inverno a temperatura 
varia entre 400 e 28°; e isto nos meses de maio, junho e julho, e por exceção 
de regra às vêzes chega a 24º. Estas observações termométricas referem-se à 
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cidade de Pôrto Alegre; porque em cima das serras, e mesmo na campanha, 
o frio é muito mais intenso, e chega em algumas ocasiões a 18º de Fahrenheit. 

Regularmente as chuvas começam em agôsto, e chovem até fins de setem
bro, mas não diàriamente, nem causam grandes inundações, bem como nem 
nos tempos da maior calma se sentem sêcas destruidoras: as estações são 
regulares. · 

o clima e a uberdade das terras fazem com que o riograndense tire gran
des lucros da lavoura quando a ela se dedica, bem como se enriqueça cuidando 
do gado, pois as pastagens abundam, e o gado produz sem grandes cuidados. 

. Os primeiros povoadores do Rio Grande do Sul foram em quase sua totali
dade oriundos das ilhas dos Açôres, e desde que se estabeleceram nos campos 
do continente trataram de cultivar o trigo como principal ramo de suas 
lavouras, e muito poucos foram os que se entregaram à criação do gado, ainda 
que o achassem em inúmera quantidade, tanto o da raça bovina como da 
cavalar, mas no estado bravio; sendo forçados a dar-lhes caça para os dei:truir 
e poder domesticar os que reservavam para criação. Tal era a abundância 
do gado vacum e cavalar, que se matavam milha:ces só para aproveitar os 
couros, ficando a carne no campo para os abutres. Até 1820 uma vaca ou boi 
êram vendidos por um pêso forte, que então valia 720 réis. 

A fertilidade das terras era tal que, sem auxílio de estrume, cada alqueire 
de trigo semeado produzia, nas regulares colheitas, na razão de 80 por 1; e 
quando se dizia colheita superior era efetuacYcl. ela na de 100 e mais por 1, 
e assim continuou a ser por muitos anos; de sorte que a província do Rio 
Grande foi denominada o celeiro do Brasil; aconteceu, porém, que aparecesse 
a peste nos trigos, a qual S'e denominava - ferrugem - e as colheitas dimi
nuíram a menos de metade das anteriores, o que fêz com que os lavradores 
abandonassem aquela importante cultura, e se dedicassem à criação do gado 
como principal indústria da província. 

Anteriormente ao aparecimento da ferrugem, que teve comêço em 1811, 
regulava a exportação do trigo em cada ano por 460 000 alqueires, isto a 
contar de 1805 até 1810, porquanto antes desta época era maior a exportação 
dêste cereal; mas de 1811 a 1820 a export~ção dos trigos do Rio Grande ficou 
reduzida a 180 e 200 mil alqueires por ano. Não se pense, porém, que a sua 
cultura fôsse completamente abandonada por ter deixado o trigo de produzir, 
porque êle sempre produzia quando era semeado, mas não na quantidade em 
que se colhia nas épocas anteriores ao aparecimento da peste; e regulavam as 
colheitas então na razão de 35 e 40 alqueires por 1; o que acharam não valer 
a pena de plantar-se, viSto e&tarem habituados os lavradores a recolher na 
razão de 100 por 1. Só se plantava o necessário para o !>l"Óprio consumo e até isso 
mesmo deixaram de fazer. 

A produção de 40 alqueires por 1 foi tachada de miserável! em quantas 
partes do mundo se apresenta uma tão abundante produção? Na Rússia as 
colheitas &'Uperiores não excedem, nem mesmo igualam, às que no Rio Grande 
se tacharam de miseráveis; e nos Estados Unidos ·a produção do trigo é esti
mada na razão de 20 alqueires por 1; mas não foi por isso abandonada a sua 
cultura. 

A diminuição do gado do Ceará, e de outras províncias do norte do Império, 
ainda que indiretamente, concorreu para o abandono da cultura do trigo no Rio 
Grande do Sul, e para se dedicarem à criação do gado com mais cuidado; visto 
que, como disse, os campos estavam cobertos de animais vacuns e cavalares 
bravios. 

· Assim que foi sendo abandonada a culturà do trigo foram os fazendeiros 
tratando de domesticar o gado bravio que abundava nas suas estâncias, para 
vendê-lo aos charqueadores; e desde então começou a indústria e fabricação 
da carne sêca para negócio. · 

A primeira charqueada de que tenho tradição foi fundada no ano de 1794, 
no lugar ainda hoje denominado - Charqueada Velha - e depois desta 
seguiu-se a do Sac·o de Pelotas e outras no rio dêste nome, e mesmo algumas 
na margem esquerda do Jacuí; contudo ainda em 1820 só 10 charqueadas se 
contavam no Rio Grande do Sul; foi tão rápido porém o desenvolvimento que 
teve esta indústria, depois que se extinguiu a cultura e exportação do trigo, que 
em 1835 era a carne sêca e os mais produtos do gado vacum a principal, e quase 

B.G. -2 
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exclusiva indústria da província; porquanto de 1821 a 1835 regulava a sua 
exportação anual por 600 000 arrôbas de carne sêca, 385 000 couros em cabelo, 
55 000 arrôbas de sebo ein pães e 30 ooo' arrôbas de gorduras, sem contar com 
outras espécies, como cabelo, unhas, aspas, etc., o que tudo se elevava a um 
valor de 4 000:000$000 por ano; cumpre, porém, advertir que nos últimos anos 
destas épocas .a exportação era superior ao duplo da demonstrada. 

Depois de feita a paz de 1828 com a República Oriental do Uruguai a pro
víncia do Rio Grande, que multo havia sofrido em suas indústrias durante 
aquela guerra, começou a prosperar por forma tal que o seu adiantamento era 
conhecido a olhos vistos, e em 1835 tocava quase que à meta da prosperidade; 
porquanto, as fazendas regorgitavam de gado, e as charqueadas fabricavinn 
e exportavam para as províncias do norte do Império tôda a carne sêca que 
consumiam, bem como para países estrangeiros os couros vacuns e cavalares 
em granél.es quantidades; mas o gênio do mal dirigiu-se para aquela bela parte 
do Brasil, farto de produzir estragos em outras províncias do norte, e no dia 
20 de setembro de 1835 embocou a trombeta da di~órdia, a qual ecoou em 
todos os ângulos do continente do Rio Grande! A luta fratricida foi travada, 
e por mais de nove anos talou as campinas e assolou os povoados! O resultado 
dêsse drama de sangue foi a transformação da opulência em penúria, e mesmo 
em miséria ... 

Antes da revolução uma rês de criar se vendia por 3$000 e um boi de corte· 
por 8$000 terminada porém a luta, aquêle se chegou a vender por 15$000 e 
êste por 25$000 e isto não só porque inúmera quantidade de gado foi destruída 
pelos exércitos contendores (pois os beligerantes chegavam algumas vêzes a 
matar uma rês só para amarrarem o cavalo nas aspas, ou para aproveitar-lhe 
sõmente a língua), como também porque a peste, que ~ desenvolveu no gado 
vacum depois de terminada a luta, exterminou. o pouco que tinha ficado; 
felizmente .êsses males já são passados, e a prosperidade existe na província 
do Rio Grande do Sul. · 

A Providência Divina nada dispõe sem um fim de ut111dade, e ainda dos 
maiores males mandados por Deus à terra o homem colhe resultados úteis no 
futuro; tal aconteceu com a revolução de 20 de setembro de 1835; porquanto, 
os riograndenses colheram pela lição da experiência a certeza de que 'só a paz, 
e a estabilidade da monarquia constitucional no Brasil, podem fazer o seu 
engrandecimento. Bem caro lhes custou, porém, esta verdade, além da qual 
mais colheram a de que a indústria da criação do gado não podia firmar 
uma riqueza duradoura, sem que fôsse acompanhada da agricultura. 

. A tradição do passado, e mesmo o testemunho ocular dos velhos, bradava 
aos riograndenses, que ~ terras do continente eram ubérrimas, e que sendo 
cultivadas com dedicação podiam além da abundância trazer a riqueza e pros
peridade da província; essas tradições pois, e principalmente o exemplo dos 
colonos de São Leopoldo, fizeram com que nestes últimos anos a agricultura 
tenha tido uma nova animação; porquanto até mesmo o trigo já começou a 
ser outra vez cultivado, havendo lavrador que colheu no ano de 1858 mais de 
50 000 alqueires de trigo, além de bastante porção de milho, feijão, etc. 

A grande quantidade .dos gêneros alimenticios atualmente exportados para o 
Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco pela província do Rio Grande do Sul não é 
somente produzido nas colônias, porém em maior parte pelos lavradores nacio
nais; principalmente a farinha de mandioca. 

Antes de apresentar os dados estatisticos sôbre a produção da província 
do Rio Grande do Sul, julgo conveniente dizer algumas palavras sôbre as 
diversas colônias agricolas que ali eximem, as quais vão marchando num 
lisongeiro progresso, parecendo que o problema da colonização já se acha resolvido 
naquela parte do Império. 

Pouco tempo depois de feita a nossa independência, o imortal fundador do 
Império, o senhor Dom Pedro I, mandou fundar na província do Rio Grande 
do Sul uma colônia agricola com lavradores vindos da Alemanha, e o lugar 
escolhido foi o da extinta feitoria real do linho cânhamo, cujas terras estão 
situadas à margem esquerda do rio Cai, e a 7 léguas de distancia da cidade 
de Pôrto Alegre. Para ali foram mandados os primeiros colonos vindos da 
Alemanha em 1824 em número de poucas familias, dando-se por orago à 
colônia - São Leopoldo - da qual tomou desde então o nome. . 
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A colônia de São Leopoldo é atualmente um dos mais importantes muni
cipios da comarca de Pôrto Alegre, e têm-se dela formado muitas out ras colô
ruas, que têm sido aumentadas com novos emigrantes que o govêrno geral e 
provincial tem mandado contratar na Europa, ·e mesmo com os mandados 
engajar por particulares, além dos que espontâneamente têm para ali seguido. 

Conforme os dados oficiais que tenho em vista, a colonização da provincia 
do Rio Grande do Sul se tem efetuado nas relações seguintes: 

ANTES DA REVOLUÇÃO DURANTE o TRÁFICO DEPOIS DE EXTINTO o 
DA ESCRAVATURA TRÃFICO DA 'ESCRAVATURA 

Ano 
Nümero de 

Ano 
Nümero de 

Ano 
Nümero de 

colonos colonos colonos 
, 

1824 . ... ..... ........ 126 1844 . ............ '.. 66 1852 ............ . .. 597 
1825 . .......•....... . 909 1845 . .......... .... 87 1853 .••............ 332 
1826 .. ............... 828 1846 .............. ' 1 51'5 1854 .•...... '< ••••• 382 
1827 ................. 1 088 1847 . ........•. ' ... 691 1855 ............... 439 
1828 . •.......... •.•.. 99 1848 ............... 124 1856 . .......... .... ' 429 
1829 ................. 1 689 1849 . .... ····•· .... 95 1857 •...........•.. 1 522 
1830 ................. 117 1850 ............... 128 1858 ..... ...... .... 1 928 

1851. .. T ......... 289 1859 . .... ......... . l 633 
- ---

'.4 856 2 995 • 1 262 

SOMA .. ........ 15 113 

Do mapa que acabei de produzir vê-se que de 1831 a 1843 não houve introdu
ção de colonos na provincia, e que nos anos de 1844 e 1845 só ali entraram 
153 colonos; isto procede do estado de revolução em que se achou a província 
até 1845, mas feita que foi· a paz, logo no ano seguinte, 1846, subiu a emigração 
colorual a 1 515 individuas; contudo nos 8 anos decorridos de 1844 a 1851 a 
introdução de colonos se realizou na razão de 1/3 da que se efetuou nos .8 
seguintes anos de 1852 a 1859, quando se achava extinto o tráfico dos africanos; 
porquanto no primeiro período a colonização somou em 2 995, e no segundo 
em 7262. 

Deve mais observar-se que os dados oficiais, que tenho presentes, demons
tram que de outubro de 1858 até setembro de 1859 foram introduzidas 473 
famílias contendo 2 576 colonos, importados por conta do govêrno geral e 
proyincial, por particulares e espontâneamente nas seguintes relações, a saber: 

Por conta do govêrno geral . ........ ... . . . ... . 
Idem do provincial ........... .. ..... . . .. .... . . . . 
Idem de particulares . .... ............... . . . .... . 
Emigrantes espontâneos ..... , .... . ............. . .. 

475 colonos 
376 " 

1017 " 
708 

Total . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 576 " 

Prova-se, pois, que a colonização espontânea já começa a encaminhar-se 
para a província do Rio Gqmde do Sul em não pequena escala, quando se 
compara com a contratada. 

Agora vou fazer uma breve demonmração estatística das diversas colônias , 
que se têm estabelecido na provincia não só por conta do govêrno, como por 
arbítrio de particulares. Começarei pelas mais antigas. 

Colônia de São Leopoldo 

Foi fundada em 1824, e atualmente está élevada à categoria de vila, e conta 
mais outras colônias filiais, que dela se têtn desmembrado, porém que ainda 
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pertencem ao seu município, o qual conta 2 660 fogos com uma população colo
nial de 15 295 indivíduos; a sua divisão é a seguinte: 

Freguestas 
São Leopoldo ...... , ...... .. ... . . . · . .. .... . 
Sant'Ana do Rio dos Sinos .. .. ... ....... . 
São Miguel dos Dois Irmãos . ... . .. ... . . 
São José do Hortêncio ...... .... . .. ..... . 

Estabelecimentos 

Agrícolas . . . . . . . . 2 229 
Casas de negócio. . 71 
Curtumes . . . . . . . . 35 
Engenhos de cana 28 
Ditos de serrar . . 5 
Fábricas de cola . . 4 
Olarias . . . . . . . . . . . 12 

Estabelecimentos 

Engenhos de farinha 189 
Fábr. de lombilhos 50 
Ditas de charutos.. 13 
Ditas de cerveja . . 5 
Ditas de azeite ve-

getal . . . . . . . . . . . . 27 
Ditas de louça . . . 3 
Diversas oficinas 10 

Petrópolis 

Fogos 
644 

. 291 
1210 

515 

Habitantes 
3 673 
1619 
7 026 
2 977 

2 660 15 295 

Valores da exportação 
comparada . 

De 1843 . :. ... 311:320$ 
De 1848 . . . . . . 822 : 830$ 

Aumento . .. .. ·511:510$ 

O qual é igual a um 
progresso de 32,8% ao 
ano. 

E&ta colônia ~oi estabelecida entre os rios Caí e Cadeia, distante de Pôrto 
Alegre 13 léguas; tem uma superfície de 1114 000 000 braças quadradas, e a 
sua população é ainda mui diminuta e só conta 513 habitantes, mas o seu 
estabelecimento é ·de data mui recente, pois começou em 1857; acha-se divi
dida em 12 distritos com as seguintes denominações: 

lº Olinda. 
2º Imperial. 
3° Isabel. 

40 Cri&tina. 
5° Sebastopol. 
6° Leopoldina. 

70 Teresina. 
8º Ferrasina. 
9° Sinimbu. 

10º Assembléia. 
11º Presidente. 
12º Teotônia. 

A população de Petrópolis se compõe de 224 alemães, 8 belgas, 48 holan
deses, 32 franceses, e o restante de nacionais. 

Santa Cruz 

Foi fundada esta colônia em 1850, sôbre uma área de 12 léguas quadradas 
nas proximidades da capital, e contém atualmente 2 723 habitantes, dos quais 
999 são lavradores; as suas nacionalidades se dividem em 664 brasileiros, 2 040 
alemães, e 18 de outras n'açõe~: a exportação dos produtos de Santa Cruz ava-
lia-se em 90:000$ anualmente. • 

Santo Angelo 

Esta colônia foi estabelecida em 1857 na margem do Jacuí, sôb~e uma su
perfíaie de 16 222 000 braças quadradas; a sua população é de 394 habitantes, 
sendo dêstes 47 nacionais, e outros de origem germânica: estima-se a sua 
exportação anual em 7:000$. · 

São Pedro de Alcântara 

Fundada e·ntre as fregue&ias da Conceição do Arroio e São Domingos da 
Tôrre, na costa da serra Geral, tem atualmente 444 habitantes, sôbre uma área 
de uma e meia légua quadrada; são muito férteis as suas terras, e exporta 
anualmente de produtos de sua indústria o valor de 12:000$. 

Tem 21 engenhos de cana, 40 de farinha, 3 curtumes, 5 casas de negócio, 
4 oficinas de sapateiro, e 4 de ferreiro. · 
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São Pedro das Tôrres 

Foi fundada em 1826 no extreino norte da província, e conta atualmente 
461 habitantes, e êstes colonos estão confundidos com a população nacional; 
possuem 31 engenhos d~ cana, 24 de farinha, 1 curtume, 2 ferrarias, 2 sapata
rias, e 6 casas de comércio; a sua exportação anual orça por 15:000$000. 

Santa Maria da Bôca do Monte 

Esta colônia foi fundada em .1856 na costa da !erra Geral, além da ci
dade da Cachoeira, sôbre uma ãrea de 446 300 braças quadradas; a sua po
pulação é quase tôda brasileira, pois tem 101 nacionais e 41 estrangeiros; a fer
tilidade das terras da colônia é admirável; porquanto em 1858 de 35 e meio 
alqueires de milho colheram 2 356 alqueires e de 19 e 1,4 alqueires de feijão, 
colheram 556 alqueires; marcha muito próspera esta colônia. 

Mundo Novo 

Colônia fundada em 1846 por Tri&<tão · José Monteiro, na sua fazenda do 
Mundo Novo na costa da serra Geral, e nas margens do rio dos Sinos, contém 
uma população de 1 005 habitantes, dos quais 512 brasileiros, e 493 oriundos 
da Alemanha; marcha em prosperidade esta colônia, pois o gênio infatigãvel 
do seu fundador fêz t\ldO quanto é possivel para conseguir o bem estar do& 
seus colonos, os quais vivem na abundância. 

Em 1858 exportou Mundo Novo para a capital da província os seguintes 
alimentos: 

6 600 'alqueires. Feijão 
Milho 
Fumo 

16 000 " 
200 arrôbas. 

Existem na colônia diversos · engenhos de cana, de serrar e de fazer farinha. 

Santa Maria da Soledade 

Foi fundada esta colônia pela sociedade Montravel, Silveiro & Comp. em 
1855, nas margens do rio Taquari, e jã conta uma população de 1520 habitan
tes, sendo 81 brasileiros, 984 alemães, 201 holandeses, 40 suiços, 13 belgas e 1 
francês; a exportação de Soledade em 1859 foi a · seguinte: 

< Feijão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 alqueires. 
Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ooo " 
Batatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 " 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 '' 
Centeio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 '' 
Fumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 libras. 

Estrêla 

Situada na fazenda da Estrêla pelo seu proprietário, o coronel Vitorino José 
Ribeiro, sôbre uma ãrea de 6 316 134 braças quadradas, a sua população é de 
192 habitantes, dos quais 172 nacionais e 20 estrangeiros; a sua exportação em 
1859 foi a que se segue: 

Milho ... .. : .................... • 
Feijão ........................ : 
Batatas .....................•.. 
Favas ......... ................ . 
Centeio ....................... . 
Cevada ....................... . 
Trigo .......................... . 
Arroz ........................ .. 

Conventos 

8 490 alqueires. 
2 371 " 
1294 

296 
324 
113 
353 
32 

" 

" 
" 
" 

Fundada em 1855 na margem do Taquari, junto à foz do arroio Castelhano, 
sôbre uma área de 22 275 000 braças quadradas, pelos seus empresários Batista 
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& Fialho, tem 238 habitantes, dos quais 76 brasileiros e 112 alemães; é um ter
reno muito fértil, como o provam as sementes lançadas à terra e colheita feita 
no ano de 1859. 

Espécies 
Feijão ..... ' ....... . 
Milho ............ . 
Batatas ......... .. . 
Trigo ............. . 
Favas ............ . 
Cevada ........... . 

Sementes 
10 alqueires 
20 " 
26 

6 
6 
6 

" 
" 
" 

Mariante 

Colheitas 
1 600 alqueires. 
3 850 " 

650 " 
200 " 
180 " 
60 " 

Fundada à direita do rio Taquari, no distrito de Santo Amaro, numa 
área de 1 400 000 braças quadradas, tem uma população de 57 habitantes, sendo 
9 brasileiros e 48 alemães: vivem na abastança, porém ignoro qual a sua ex
portação. 

São Lourénço 

Esta colônia foi estabelecida na margem do rio São Lourenço do município 
de Pelotas; pertence a uma emprêsa particular dirigida 12or Jacob Reingantz, 
tem uma área de 224 000 braças quadradas, e uma populaçao de 206 habitantes, 
dos quais são 38 brasileiros e 172 alemães; vive na abastança. e colheu no ano de 
1859 os seguintes gêneros allmenticios: 

Cevàda .•.....•.................. 110 alqueires. 
Centeio ......................... . 37 " 
Trigo ......... , ................. . 
Batatas ............ : ............ . 

59 " 
182 " 

Milho ...................... · .. ·.·· 946 " 
Feijão .......................... . 234 

Pedro II 

Fundada no município da cidade ·de Pelotas em 1853, e conta uma popula
ção de 96 indivíduos, tendo Já sido maior, porque parte dos colonos que ali se 
estabeleceram se dispersaram pela província, mas ainda assim os que existem 
vivem na abundância, e do excedente de suas colheitas de 1859 venderam o 
seguinte: 

Milho ....................... . 2 400 alqueires. 
Feijão ....................... . 200 . " 
Manteiga . : . ................. . 97 arrôbas. 

Além das colônias que acabo de descrever, existem quatro aldeamentos de 
indígenas contendo 1 749 habitantes, os quais também já recolhem de suas. 
lavouras mais do que lhes é necessário para o seu sustento, êsses aldeamentos 
são dirigidos por cidadãos encarregados pelo govêrno para êsse fim; têm os 
aldeamentos de que trato as seguintes denominações e população: 

Nonoaí, município de Cruz Alta . . . . . . . . . . . 570 habitantes. 
São Nicolau, Missões .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 " 
São Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 '' 
Santa Isabel, em cima d,a serra . . . . . . . . . . . 220 

Soma em 1724 habitantes, dos quais são do sexo masculino 907, e do iemi
nino 842. 

Feita assim esta breve descrição de. cada uma colônia, vou apresentar em 
um só mapa o resumo das mesmas colônias, a fim de que de uma vista d'olhos 
se possa abranger o todo de sua população e origens; antes porém de o fazer 
devo declarar que atualmente devem ter tido mais aumento de população as 
colônias mencionadas, visto que, como demonstrei, só de outubro de 1858 a 
setembro de 1859 entraram 2 576 cl:>lon~s, e eu não possuo os dados estatísticos 
de então para cá. 
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MAPA DAS COLÔNIAS ESTABELECIDAS NA PROVtNCIA DO RIO GRANDE DO 
SUL, COM DECLARAÇAO DE SUAS DENOMINAÇÕES E ORIGEM DE 

SEUS POVOADOS 

· DENOMINAÇÕES 

São Leopoldo ... ..................... . ........ . .... . 
Nova Petrópolis .................................... . 
Santa Cruz ........................................ . 
Santo Ângelo ............... , ........ , ....... , ..... . 
São Pedro de Alcântara ........................... . 
São Pedro das Tôrres . ............................. . 
Santa Maria da Bôca do Monte . ................... . 
Mundo Novo .............. , ...... , ........ , ....... . 
Santa Maria da Soledade .. ......................... . 
Estrêla ............................................ . 
Conveutos ......... , ............................... . 
Mariante .......................................... . 
São Lourenço ...................................... . 
Pedro II .......................................... . 

Habitantes Origem dos colonos 

15 295 Alemães, suíços e brasileiros ~ 
512 Idem e holandeses 

2 723 Idem, flamengos, portuguêses e brasileiros 
394 Idem e brasileiros 
444 Alemães e seus descendentes brasileiros 
461 Idem, idem. 
142 Brasileiro e alemães 

1 005 Idem, idem 
1 504 Idem e de diversas nações 

192 Brasileiros e alemães 
188 Idem, idem 
57 Idem, idem 

206 Idem, idem 
137 Idem, idem 

SOMA .. ........................... 1 ........... 23280 

Já demonstrei o progresso individual de cada uma destas colônias; mas, 
como tratando da de São Leopoldo somente apresentei o valor de sua exportação 
anual, sem determinar quais os gêneros que perfaziam aquela soma, vou demons
trar agora individualmente quais os produtos que exportou para á cidade de Pôrto 
Alegre no ano de 1858, Porque assim melhormente se poderá apreciar a pros
peridade agrícola e industrial desta importante colônia, que muito maior fôra 
ainda se os seus colonos durante a revolução de 1835 não se tivessem envolvido 
nas questões políticas, e por essa causa pegado em armas por um e outro par
tido contendor, abandonando suas lavouras em grande parte. 

DEMONSTRAÇAO POR PRODUTOS EXPORTADOS PELA COLÔNIA E 
MUNICtPIO DE SAO LEOPOLDO PARA A CIDADE DE PôRTO 

ALEGRE NO ANO DE 1858, EXCEDENTES DO 
SEU CONSUMO INTERNO 

GÊNEROS 

Feijão .. ............................................ . . 
Milho .............................................. . 
Farinha ............................................. . 
Batatas . ............................................ . 
Cachaça .. .•......................... : .............. . 
Trigo ..... .................................. . ...... . 
Galinha ............................... .. ............ . 
Ovos ..................... ., ...... .' ................. .. 
Manteiga .. ........ , ................................. . 
Toucinho .. ................... , .................... . 

Unidades 

Alqueires 
> 

> 

Pipas 
Alqueires 

Unia 
Dúzia 

Arrt~bas 

Quantidades 

50 000 
50 000 
32 000 
34 000 

42 
750 

25 000 
50 000 

356 
3 780 

SOMA .............................•......•...•.............•................... 

Produtos manufaturados: 
CouroR curtidos e lombilhos para cavalo . ........................................ . 

Diversos objetos fabricados ...................... . ................................... .. 

TOTAL .. ....................................... , ••.•.•.....•.•..•.••••••....•••• 

Valores 

160:000$000 
125:000$000 
80:000$000 
52:200$000 
6:300$000 
2:300$000 
8:000$000 
8:000$000 
4:570$000 

26:460Woo 

472:830$000 

300:000$000 
50:000$000 

822:830$000 



MAPA DA .,EXPORTAÇÃO DOS GtNERO!! ALIMENTfCIOS NOS ANOB DE 1862 A 1858, PELAS SUAS QUANTIDADES E VALORES: 

GtNEROS Unidades 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 

Farinha . ................. . ........... . ... .. .. Alqueires 62 616 4 762 1 000 12 610 8 349 12 012 13 427 

4eijão . ........ . ................. ··············· .. . 6 321 59 462 34 770 38 718 45 700 68 140 112 313 

Milho . .. ........ •...................•............. . 71 018 91 255 122 766 81 037 25 474 20 172 39 430 

-- -----
VALOR ANUAL . ............ ················ Réis 174:400$000 288:500$000 353:900$000 335:100$000 285:700$000 487:900$000 588:400$000 

MAPA DA EXPORTAÇÃO DOS PRODUTOS DO GADO VACUM E CAVALAR, E DA ERVA- MATE RELATIVA AOS ANOS D E 1852 A 1858. 

GÊNEROS Unidades 1852 1853 1854 • 1855 1858 1857 ]858 
--------------------- -··-----·-- ----- ------1----- --11------1------1-----------
Couroo em cabelo ................................ . 

Carne sêca .•.. . ... •··· .. . .................. . ... . . 

Graxa ....... . ....... . .... .. ....... . ............ .. . 

Sebo em rama: ................. , ................. . 

Unhaa ............... . ....... . .. · ............... . 

Aspas.. .... . .. . .. . .... . ....................... . . 

Garraa de couro ...................... . ........... . 

Llnguas .............. . ........ . ................ -

Cabelo ................. . ....................... . . 

Couroe cavalar.,. ... . .. ; ... ............. _ ...• : ... . _ . . . 

Erva-mate ........ . 

VALOR ANUAL .... 

Um 

Arrôbaa 

Uma 

Arrôbas 

Um 

718 556 743 070 

1 492 744 1 754 027 

104 200 123 893 

83 589 86 419 

968 990 

1 017 596 

12 741 

54 022 

óO 237 

31 169 

47 830 

1 133 203 

25 469 

67 594 

51 285 

41 527 

683 732 

1 403 539 

103 212 

71 733 

10 537 

912 469 

19 795 

78 106 

53 451 

30 395 

817 441 

1 170 983 

73 190 

ó7 800 

3 319 

706 648 

15 345 

68 134 

45 913 

27 003 

653 536 

1 229 069 

80 598 

61 541 

665 

762 604 

21 736 

45 461 -

48 417 

18 527 

559 916 502 777 

1 462 023 970 580 

116 150 66 284 

98 827 ó7 239 

4 111 

946 775 

21 201 

ó2 277 

42 500 

19 218 

2 227 

773 341 

21 694 

33 801 

37 739 

7 584 

-----1-------1----- - 11------1-------_____ , ______ , ____ _ 

Arrôbas 13 267 99 785 7 954 164 122 38 615 259 366 240 567 

- -----1-------1-------1------ - -------·--- ---··--·--- - ------
Réis 4 on:ooo$ooo 1o.388 :000$000 9 .828:000$000 10.440:000$000 11 .503:000$000 14.396:000$000 10 628:000$000 
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Parece-me que tenho demonstrado por forma concludente, que o progresso 
'industrial e agrícola das colônias estabelecidas na província do Rio Grande é 
muito lisongeiro; bem como que o desenvolvimento da indústria rural ali, tem 
tomado muito maior desenvolvimento de 1852 para cá do que até então, e como 
esta época coincide com a cessação do tráfico da escravatura, devo supor que 
isso também muito tem concorrido para semelhante melhoramento; e para que 
não se atribua o progresso da província sàmente à parte relativa às suas colô
nias, passo a fazer uma demonstração estatística de todos os produtos industriais 
da província, e por êle se poderá reconhecer qual a sua importância atm,i.l. 

Anteriormente ao ano de 1852, e depois de desprezada a cultura do trigo, em 
razão da peste que lhe começou a dar em 1811, a província do Rio Grande do 
Sul reduzia todo o seu comércio de exportação aos produtos do gado vacum, que 
eram manufaturados nas charqueadas, e a alguma erva-mate que remetia para 
as Repúblicas do Rio da Prata; mas, terminada a revolução de 1835, e tendo-se 
os riograndenses entregado promiscuamente à agricultura e à criação dos gados, 
principiaram a abundar os gêneros de suas lavouras, e como êsse aumento de 
produção agrícola aparecesse principalmente na época em que ela começou a 
diminuir em algumas províncias do norte, em que tôdas as suas fôrças aplicadas 
na lavoura se tinham dirigido para a cultura do café, o Rio Grande começou a 
exportar o excedente de sua produção para suprir o deficit que naquelas se ia 
sentindo dos gêneros mais comuns para alimentação do povo. 

A produção dos gêneros alimentícios das. espécies leguminosas e farináceas 
encontrando grande procura nos mercados daquela província, animaram os seus 
lavradores a fazer maiores plantações, para assim poder a oferta satisfazer à 
demanda, visto que ninguém razoàvelmente produz pelo melo do trabalho aquilo 
que comercialmente não pode ser permutado, porque isso importaria nada menos 
que num prejuízo total. 

É minha convicção que a, província do Rio Grande do Sul tem feito nestes 
últimos anos um progresso muito mais rápido que o realizado nas outras suas 
irmãs do norte. A agdcultura nesta província, conquanto ainda não seja estu
dada como ciência, é contudo praticada com muito mais método que em qual
quer outra parte do Brasil; o arado, a grade e outros instrumentos agrários de 
há muito que são conhecidos e usados no Rio Grande. 

O que porém tem de firmar no futuro a prosperidade desta importante pro
víncia é a cultura do trigo, que, como demonstrei, já começa a ser novamente 
intentada a sua cultura, com lisongeiros e felizes resultados, que sem dúvida 
multo contribuirão para que maior número de lavradores plantem êsse indispen
sável frumentício para o sustento do homem civilizado, e as boas sementes de
monstrarão que a terra se presta à cultura do trigo. 

Postos êstes princípios, que explicam satisfatàrlamente as causas que induzi
ram e animaram os lavradores do Rio Grande a fazerem maiores plantações das 
espécies alimentícias, sem que se destruísse a indústria do pastoreio e da fabrica
ção da carne sêca, vou apresentar as demonstrações das exportações gerais de to
dos os produtos da província, para que se possa reconhecer o real progresso em que 
ela marcha, sem que tenha sentido o menor abalo com a cessação do tráfico dos 
africanos; separarei os produtos agrícolas dos de outrás indústrias, a fim de que 
se possa melhor apreciar cada um de per si. 
, Os mapas que acabei de 11presentar provam satisfatàriamente que a provín
cia do Rio Grande do Sul marcha nas vias de um lisongeiro progresso em. todos 
os seus ramos industriais, sendo mais rápido e maior êste desenvolvimento a con
tar do ano de 1852 em diante, época que coincide com a completa extinção do 
tráfico dos africanos. 

De 1831 a 1843 não houve introdução de colonos na província, dando sem 
dúvida causa a isso a revolução de 1835; porquanto, assim que terminou aquêle 
desgraçado drama principiou novamente a importação de colonos, não só por 
conta do govêrno e dos particulares, como mesmo espontâneamente. 

O primeiro ano depois de cessada a revolução, 1846, a importação dos colonos 
se elevou a 1 515, e só de 1857 a_ 1859 subiu o seu número a 5 083, parece pois que 
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o problema da colonização está resolvido nesta província. l!:, porém, digno de 
atenção ver-se que as colônias estabelecidas no Rio Grande não o"são somente 
com estrangeiros europeus, mas com êstes e nacionais, que também se têm con
tratado e fixado nas colônias; e tem-se observado que os brasileiros em coisa 
alguma cedem no trabalho aos colonos das outras nacionalidades, tendo sôbre 
êles a vantagem da sobriedade. Serve, pois, esta observação pàra provar o meu 
principio, de que não há raças privilegiadas, porquanto todos os homens são 
aptos para todos os trabalhos a que se quiserem dedicar. 

Tendo feito resumidamente a descrição da província do Rio Grande do Sul, 
cumpre-me -declarar que a maior parte dos dados sôbre as colônias e suas pro
duções os colhi do bem elaborado relatório apresentado à assembléia provincial 
em 1859 pelo senhor conselheiro Joaquim Antão Fernandes Leão, sendo essa 
peça oficial a mais bem elaborada que tenho lido, pela grande quantidade de 
dados estatísticos que em si contém; cumprindo advertir que todos os relatórios 
escritos pelos presidentes do Rio Grande do Sul, desde a administração do senhor 
Cansansão de Sinimbu, são dignos de todo o aprêço pelo sistema com que têm 
!ido organizados: os relatórios de quase tôdas as províncias do Império se res
sentem de falta de dados estatísticos, e os que mais se hão adiantado nestes 
últimos anos têm sido as do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, e últimamente 
a de Sergipe,· cujo presidente, o Dr. Manuel da Cunha Galvão, escreveu um 
excelente relatório de sua administração. Estas peças oficiais jamais perderão 
por minuciosas em dados estatísticos, porque a estatística é a bússola que deve 
indicar o norte da administração. Postas estas breves considerações vou concluir 
o presente capitulo produzindo uma última comparação estatística, em refe
rência à importância fiscal desta província. 

Até agora tenho considerado a província do Rio Grande do Sul em relação 
às suas indústrias, agora porém vou encará-la sôbre a sua importância fiscal. 

Os balanços gerais do Império dos exercícios (je 1854-55 a 1858-59 apresen
tam a renda média desta província na importância de 2246:120$000, com a arre
cadação e fiscalizaç~ da qual &e despende a soma tle 312: 707$000, sendo 
23.6:067$000 de arrecadação, e 76:640$000 de fiscalização; vindo conseguintemente 
a custar a despesa de arrecadação 10,51 %, e a de fisc_alização 3,41 %. 

Se porém se considerar que a metade das mercadorias estrangeiras consu
midas na província do Rio Grande do Sul são importadas na alfândega da 
côrte, onde pagam os direitos de comrumo para depois serem navegadas de ca
botagem para aquela província, bem como que grande parte de seus produtos 
são exportados pela mesma alfândega da côrte porque dali são. remetidos para 
êste principal mercado do Império, se reconhecerá que a renda própria do Rio 
Grande do Sul não é a soma qúe apresentam os balanços gerais do Império 
porém a de 4 200:000$000 e conseguintemente que concorre ela para o cofre 
geral do Império na razão de 16,8%, sendo por isso a 4.ª província na ordem 
do seu rendimento. 

o cálculo das rendas gerais, próprias da provincia do Rio Grande do Sul, 
se demonstra da seguinte forma: a importância média das mercadorias estran
geiras importadas diretamente nos exercícios de 1853-54 a 1857-58 foi de 
23 015:000$000; e as que no mesmo tempo se introduziram pela navegação de 
cabotagem, procedente de outras províncias do Império somaram em ... . ... . 
21 035:000$000; e porque nas províncias importadoras se pagaram os direitos de 
consumo dêstes valores, veio a do Rio Grande a demonstrar uma renda menot 
que e. do seu real consumo de 1 954: 000$000, a qual somada com a demonstrada 
nos balanços gerais perfaz a de 4 200: 000$000. 

A renda provincial média é orçada em 900: 000$000 anuais, ~ndo a despesa 
de arrecadação e fiscalização de 94: 500$000; conseguintemente esta despesa está 
na razão de 10,5%. 

A sua renda municipal orça por 250:000$000 por ano, sendo aplicada aos me
lhoramentos materiais dos municípios, e ao pagamento dos empregados das res
pectl\'as câmaras. 
· Segundo um cálculo que organizei sôbre a distribuição das rendas das di
versas provi~cias do Império, reconheço que a dQ Rio Grande do Sul é uma das 
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que melhor aplicação faz dos seus rendimentos, porquanto os distribui lias se
guintes razões.': 

Distribuição 

Corpo legislativG ....................... . 
Arrecadação e fiscalização ............. . 
Socorros públicos ....................... . 
Instrução pública ................ : ..... . 
Colonização ............................ . 
Melhoramentos materiais ............... . 
Outras despesas ....................... . 

' Soma 

Razão 
por cento 

8,4 
10,5 
10,5 
20,8 
12,5 
33,2 
4,1 

100,0 

Por demais me tenho alongado sôbre a província do Rio Grande do Sul, 
portanto vou pôr têrmo a esta parte do meu trabalho, dizendo que sendo esta 
uma das províncias que mais sofreu em seus melhoramentos desde que apareceu 
a revolução fratricida de 1835, a qual durou por mais de nove anos, e depois 
pela peste que desde 1~5 até 1851 devastou os seus gados, & em fins de 1855 e 
príncipios de 1856 da coiera-morbo, contudo o seu progresso é muito llsonJelro, e 
a sua agricultura, comércio, e mais indústrias marcham num r(lpido progresso, 
não tendo até o presente se ressentido em coisa alguma da extinção do tráfico 
dos africanos; o que serve para mais confirmar a minha tese: que a cessação 
dêsse imoral comércio foi o mais acertado passo que temo~ dado desde que se · 
fêz a independência, e que ainda até agora nenhum décrescimento tem tido a 
nossa lavoura por semelhante causa. 

Assim termino o presente capítulo, para ir ocupar-me da província do Rio 
de Janeiro e município da côrte, tratando de produzir as provas de .mihhas pro
posições. 

(Continua) 

~ O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia ê 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogriflco, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possul,r sôbre o território brasileiro. 



Manual de Conservaç.ão do Solo 
(Continuação) 

CAPÍTULO XII 

PRATICAS DE CONSERVAÇAO DO SOLO EM CAMPOS DE CRIAÇAO 

Grande número de prãticas de conservação do solo são aplicãveis aos campos 
de criação, expressão cujo sentido abrange aqui tôdas as terras que, sob con
dições normais, sejam mais adequadas ao apascentamento do que a outra finali-
dade agrícola qualquer. . · 

As práticas de conservação do solo próprias para estas terras variam de 
acôrdo com a pluviosidade, a velocidade do vento, a duração do ·periodo vege
tativo, a altitude e outras características do local. Os fatôres físicos que impõem 
maior diversidade nas prãticas de conservação são, entretanto, o tipo e estado 
das terras e do revestimento vegetal. A graduação do apascentamento com o fito 
de obter-se equilíbrio conveniente entre a quantidade de vegetação çonsumida 
pelo gado e a que sobra para proteger o solo, representa - sem comparação -
a medida de maior relevância. As medidas destinadas à conservação da ãgua 
são úteis para minorar os efeitos das sêcas e para propiciar a recuperação do 
pascigo, após longo predomínio de condições desfavoráveis. A restauração de 
capineiras depauperadas que ocupam antigas terras de lavoura é outra impor
tante medida de conservação. A instalação de benfeitorias apropriadas ,...-- como 
cêrcas, aguadas e aparelhos e acessórios pal'tl "trabalhar" o gado - é particular
mente importante para que se tire o maior proveito dos recursos pascigosos e 
forrageiros. O uso de pastos suplementares e, quando houver terras próprias 
para tal, a produção, na própria fazenda, de rações, podem contribuir indireta
mente para a conservação dos campos de criação. 

O programa de conservação dos campos de criação de'{e incluir a totalidade 
de medidas de conservação ajustadas ao caso. O uso parcial de medidas apro
priadas ficará aquém do objetivo collmado e, não raro, poderã ser inteiramente 
inútil ou mesmo prejudicial. lt, do mesmo modo, imprescindível que as vãrias 
prãticas e tratamentos de conservação, aplicados a uma determinada pastagem, 
sejam de. tal forma correlacionadas que cada medida utilizada suplemente as 
demais. 

PRATICAS RELATIVAS AO APASCENTAMENTO 

O apascentamento adequado representa a primeira e mais importante exi
gência de qualquer programa conservadorista para os campos de criação. Não 
é lícito esperar de uma vegetação debilitada e rala a produção máxima de for
ragem. É inútil pretender que medidas subsidiãrias, como a conservação da 
água ou a restauração da cobertura vegetal, dêem resultados eficazes, se as 
terras não forem corretamente pastadas. Cumpre, ao planejar um programa 
de apascentamento, levar em conta, não apenas as necessidades do gado que 
irá utilizar a área, mas também as exigências das gramíneas e demais plantas 
forrageiras, bem como as condições físicas das terras. 

O capim dos campos de criação deve ser encarado como uma cultura, que 
deve não só produzir a forragem usada durante a estação em curso, mas além 

- disso, estar em condições de produzir uma boa safra na temporada seguinte. 
Isto quer dizer que, no caso da maioria das plantas, deve haver produção de 
sementes. Esta não serã condição primordial, no caso das gramas rasteiras 

Nota - Manual de Conaervaç4o do solo, obra compilada pelo Serviço de Conservação do 
Solo da Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos da América. Prefãclo de .Hugh Hammond 
Bennet, chefe do referido Serviço. Traduzida e prefaciada pelo Prof. Hllgard O 'Rellly Stern
berg, da Faculdade Nacional de Filosofia. Publicação da Repartição de L1nguas Estrangeiras 
da secretaria de Estado doe Etados Unidos da Amerlca - Washington, D. C. 
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perenes, para a manutenção da respectiva alfombra, visto essas gramíneas se 
propagarem por meio de rizomas e estolhos; sejam, porém, quais forem as plan
tas, importa que o apascentamento se não faça até tão rente ao solo que se 
reduza o vigor delas. As plantas perenes devem armazenar em suas raízes e re
bentos uma quantidade de substâncias nutritivas bastante para lhes permitir 
iniciar crescimento pujante na temporada seguinte. As gramíneas não ela
boram substâncias alimentares em suas raízes. Estas sorvem a umidade e os 
elementos nutritivos do solo, que, em seguida, são conduzidos às fôlhas, onde 
são convertidos em'substância ·vegetal. O desenvolvimento adequado do sistema 
radicular depende do crescimento conveniente da parte aérea da gramínea. 
A tosa excessiva das plantas, durante o período do crescimento, ocasiona geral
mente uma redução no tamanho e no vigor do sistema radicular, o que, por sua 
vez, restringe a possibllldade que a planta tem de aproveitar a umidade e os 
nutrimentos disponíveis no solo. Se os animais forem conservados em um espaço 
llinitado, até que comecem a pérder pêso, o dano causado à vegetação será 
eventualmente de tal ordem que, na estação seguinte, o seu rendimento seja 
reduzido. A diminuição de vigor pode também resultar em destruição excessiva 
das gramíneas, durante períodos de wnidade escassa. 

Gravura 151 - Relvados densos, como o que se vê aqui, dominam, com eficácia, o escoamento 
superficial e a erosão. 

O revestimento vegetal também é, como já vimos, indispensável para a 
conservação da fertilidade do solo e o combate à erosão. Tanto o deflúvio, 
quanto a perda do solo são assaz reduzidos, podendo tornar-se desatendiveis, 
sob uma capineira espêssa. (Veja-se a gravura 151). O manto de vegetação 
proporciona sombra, a qual atenua a evaporação superficial, e oferece proteção 
às plantinhas novas, no inicio de seu crescimento. A remoção completa da cober
tura vegetal pelo apascentamento intensivo, mesmo durante o inverno, é uma 
prática indesejável. 

ÉPOCA APROPRIADA PARA O APASCENTAMENTO 

Uma vez que a fase mais crltíca na vida de qualquer planta - perene ou 
anual - é o início do seu crescer, o apascentamento, na maioria dos campos 
de criação, deve ser o mais leve possivel, à entrada da primavera. A melhor 
ocasião para o apascentamento depende, não só da natureza das pastagens, 
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mas também de seu estado. Os campos de criação muito depauperados são, 
por via de regra, restabelecidos :m.ais prontamente mediante a limitação e, du
rante a fase de crescimento, a interdição do apascentamento, do que por qual
quer outro tratamento. O retardamento do início do apascentamento na pri
mavera é de suma importância para os campos de criação em mau estado, uma 
vez que as plantas forrageiras devem, não apenas manter-se, mas tomar novo 
alento e formar reservas adicionais, a fim de resultar uma melhoria. 

Visto algumas gramíneas crescerem mais após as chuvas de verão do que 
em seguida às que caem no inicio da primavera, é freqüentemente aconselhável 
naquelas pastagells depauperadas onde predominam tais gramíneas, restringir 
o apascent'amento durante o verão, em vez do o fazer no inicio da primavera. 
Vale notar que certas gramíneas devem ser pastadas enquanto verdes e em 
fase de crescimento, em virtude de se tornarem ásperas, Unificadas e de sabor 
desagradável, depois de atingir a maturidade. 

É licito esperar bons resultados de um sistema de rotação e apascenta
mento retardado, que dê a cada parcela dos campos de criação a oportuni
dade de atingir a maturação, pelo menos uma vez cada três ou quatro anos. 
(Veja-se a gravura. 152). Um sistema adequado de apascentamento em rotação 
produzirá, em muitos tipos de pastagem, uma quantidade total de forragem 
maior po que a tosa continúa. É possivel, em algumas estâncias, conseguir 
uma rotação bastante eficaz, pelo simples expediente de fechar as aguadas na
queles campos de criação que devam ser protegidos. 

Gravura 152 - ~ prãtica recomendável a construção de cêrcas, para dividir os pascigos extensos 
e permitir a rotação e o apascentamento retardado nos tratos empobrecidos. A pastagem depau
perada, à esquerda da cêrca, está em descanso durante tôda uma temporada de crescimento, e 

está-se restabelecendo ràpidamente 

O apascentamento limitado é quase indispensável em pastagens muito de
.pauperadas e em solos bastante erodidos. Os períodos de repouso são essen
ciais, quando se deseja favorecer as plantas forrageiras mais úteis, que con
correm com as espécies indesejáveis. 

A rotação que visa ao uso alternado de pastagens, durante a estação de 
crescimento, pode não ser exeqüível no caso de estabelecimentos pastoris que 
tiverem alguns campos de criação que se prestam mais do que outros ao uso 
durante determinada estação. Se, diante da topografia, certas áreas oferecerem 
maior proteção durante os meses de inverno, ou se determinadas forragens 
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produzidas só puderem ser utilizadas com proveito durante algumas estações, o 
criador será, eventualmente, obrigado a utillzar, ano após ano e mais ou menos 
continuamente, as mesmas pastagens durante o periodo de crescimento. Nos 
pascigos utilizados ininterruptamente durante a estação de crescimento, é incils
pensá vel que a tosa seja suficientemente leve para permitir, concomitantemente, 
o acúmulo de reservas forrageiras. 

A LOTAÇÃO DAS PASTAGENS 

A lotação adequada a uma' pastagem durante os anos normais poderá ser 
excessiva durante os anos de sêca. Os danos infligidos pelo apascentamento 
desmedido durante as sêcas podem ser tais, que a produtividade se apresente 
reduzidíl-, ao voltarem as condições à normalidade. Diante de condições par
ticularmente favoráveis, pode-se permitir uma carga acima da, normal nas boas 
pastagens. Torna-se muitas vêzes impossivel ao criador de gado ajustar con
venientemente o seu rebanho a tôdas as variações que se manifestem nas con
dições de crescimento da vegetação; importa, porém, que a lotação seja redu
zida durante as estações em que a produção forrageira se apresentar inferior à 
normal.. Cumpre dilninuir o número de cabeças, durante as sêcas prolongadas, 
para que os campos de criação não sejam pastados além do limite que faculta 
um restabelecimento rápido, desde que as condições voltem ao normal. Vale 
acrescentar que o ajustamento não deve ser protelado até se verificarem bai
xas entre os animais e um depauperamento desmedido das pastagens. 

Estudos experimentais, corroborados por cuidadosas observações de pecua
ristas e técnicos, indicam que, tomando em consideração um periodo de vários 
anos, é lícito esperar proventos mais compensadores de um pequeno número 
de animais bem allmentà.dos do que de um número maior, que não recebe sufi
ciente forragem para seu desenvolvimento normal. Uma autoridade no assunto 
define a lotação adequada como o menor número de animais capaz de produzir, 
em determinado campo de criação, o maior aumento de pêso total. 

DISTRIBUIÇÃO DO APASCENTAMENTO 

Uma das ·medidas màis importantes na conservação dos campos de criação 
é manter os animais que os lotam distribuidos de modo tal, que se evite sejam 
alguns trechos circunscritos tosados em excesso, ao mesmo tempo que outros 
tratos da mesma pastagem sejam insuficientemente retouçados. Certos trechos 
podem ser tosados em excesso, sem que as pastagens tenham sido sobrecarre
gadas: basta haver uma distribuição insuficiente de aguadas ou uma localiza
ção incorreta de cêrcas e outras instalações dos campos de criação. O pisoteio 
demasiado pelo gado, em redor de aguadas, barreiros, quebra-ventos ou outros 
pontos de concentração, pode ocasionar a erosão, pelo vento ou pelas águas cor
rentes, a qual acaba por estender-se a outras partes da pastagem. 

A distribuição adequada das aguadas constitui, não raro, meio eficaz de 
espalhar uniformemente a carga de apascentamento por tôdas as partes de 
µma pastagem. Seria talvez desejável situar as aguadâs a intervalos inferiores 
a dois quilômetros, porém um espaçamento tão reduzido é freqüentemente ine
xeqüivel, em face do seu custo ou da inexistência de locais apropriados. As agua
das devem ser localizadas suficientemente próximas umas das outras para que 
o gado se encaminhe naturalmente para os pontos das pastagens mais afasta
dos da água, sem ser compelido a isso por escassez de alimento. A distância que 
o gado percorre espontâneamente, em busca de · água, varia muito conforme a 
topografia, a temperatura e outros fatôres. Nota-se, em algumas regiões, uma 
tendência do gado para concentrar-se nos tratos próximos a água, utilizando-os 
desmedidamente, sempre que tiver de caminhar mais de \lm quilômetro para 
abeberar-se. Entretanto, noutras regiões, sob condições atmosféricas favoráveis 
e em terreno pouco acidentado, o gado desloca-se três ou até mais quilômetros 
sem manifestar apreciável tendência de pastar muito em excesso os trechos pró
ximos a aguada. 

Um número suficiente de cêrcas e a sua localização correta muito contri
buirão para espalhar o gado pelos campos de pastagem. Cumpre evitar o isola
mento de pequenas nesgas de pastagem, e dispor as cêrcas evitando que os an1-
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mais tenham de atravessar ravinas profundas, cristas elevadas ou outros quais
quer obstá.culos naturais no caminho para a água e o alimento. 

A colocação de sal naqueles trechos das pastagens, que, de outra forma, 
talvez não fôssem pastadas; pode animar o gado a freqüentá-los, realizando, 
dêste modo, a distribuição conveniente. A rotação do apascentamento pode re
duzir o pisoteio e moderar a tosa em tratos sujeitos à concentração. Noutros 
casos, será talvez, vantajoso cercar determinadas áreas, que estejam sendo to
sadas ou pisoteadas com excessiva intensidade. Se, de outra forma, fôr impos
sível lograr a distribuição desejada, será, eventualmente, necessário fazer o gado 
mudar de lugar de quando em quando. 

Onde se pastoreiam carneiros, o problema da distribuição pode ser resol
vido pelo pastor, que cuidará em que todos os trechos do pascigo sejam unifor
memente tosados. Para evitar o pisoteio excessivo, os carneiros devem ser .divi
didos em pequenos rebanhos e bem espalhados e não devem ser conduzidos à 
água ou aos paradouros ou malhadas, dia após dia, pelas mesmas trilhas. Acon
selha-se também mudar freqüentemente o local das malhadas. Alguns criado
res de carneiros estão adotando, com _ótimos resultados, o uso de cêrcas, as 
quais· eliminam o pastoreio e a concentração de animais que êste acarreta, mes
mo sob a administração mais cuidadosa. 

PLANTAS NOCIVAS 

Não são raras as mortes ocasionadas pelo apascentamento em tratos infes
tados de ervas venenosas ou nocivas. Plantas nocivas, como, por exemplo, o 

· cacto e a bouteloua (mesquite), que invadem as pastagens debilitadas, nem 
sempre são tóxicas, prejudicando-as, entretanto, em virtude de seu reduzido va
lor nutritivo. Uma vez estabelecidas, tais plantas dificilmen~ são eliminadas. 
(Veja-se a gravura 153). 

Gravura 153 ' - Infestações por cactos, tão Intensas como a que se vê aqui, não são raras em 
pastagens excessivamente retouçadas. Podem ser evitadas pela manutenção de um bom revesti

mento de capim. 

As plantas nocivas acham-se geralmente disseminadas pelos campos de 
crle.ção e tendem a propagar-se dqrante períodos de ~pascentamento excessivo, 
sêca, erosão eólia, ou, quando, por butro motivo qualquer, a pastagem se encon
trt.t.r em mau estado. Regulando de modo adequado o apascentamento muito 
Sf; pode fazer para minorar os danos que elas causam e para evitar que se 
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alastrem ainda mais. Dá-se; às vêzes, o caso de aumentar o número de pra
gas em campos de criação que não tenham sido excessivamente pastados; rara-· 
mente, porém, invadem um pascigo em boas condições, e geralmente vão escas
seando à medida que melhora 9 estado das gramineas e o seu vigor aúmenta. 
Os métodos empregados para conservar a água podem contribuir para extin
guir certas pragas, como o cacto. É possível empregar, com êxito, no extermi
nio de plantas nocivas, a ceifa, a extirpação, o tratamento químico e outros 
meios; são, entretanto, métodos onerosos e, não raro, econômicamente impra
ticáveis. 

Os anlmais que pastam, por via de regra, não ingerem as espécies tóxicas, 
se dispuserem de forragem melhor em quantidade suficiente. Caso interessante 
é o da erva-da-loucura Clocoweed): o gado, em geral, só começa a comer esta 
erva, que tão visivelmente lhe ataca o sistema nervoso, quando esfaimado; ad
quirido, porém, o hábito, pode alimentar-se quase exclusivamente dela. 

As plantas nocivas não são apenas pouco intei:essantes sob o ponto de vista 
forrageiro, mas, em geral, também menos eficazes do que os capins como ele
mentos que impeçam a perda de água, sob forma de escoamento superficial, e 
a erosão, tanto pelo vento como pela água. Se bem que alguns arbustos sejam 
aproveitados para forragem e sua ocorrência espontânea não seja considerada 
nociva, são muito menos eficientes do que os capins na retenção do solo e da 
água. 

' CONSERVAÇAO DA AGUA 

A água se reveste sempre da mais alta importânci~ nas regiões de pluviosi
dade escassa. Há muitos campos de criação em que tôda a chuva precipitada é 
necessária à produção forrageira, devendo ser retida no solo, se possível, no 
próprio ponto onde cal. A água que escorre à superficie, não somente é perdida 
para as terras, mas, pode ser-lhes nociva pela êrosão que ocasiona. 

1 

Gravura 154 - As coberturas fechadas de capim não sõmente dominam· o deflúvio nas pastagem, 
mas também contribuem para manter sõbre o solo a neve varrida pelo vento. A pastagem à 

esquerda, tosada rente ao solo, teve quase tôda a neve removida. pelo vento . 

Um revestimento de capim constitui o melhor meio de evitar o desperdicio' 
de água através do escoamento superficial, podendo também impedir que a neve 
seja removida pelo vento. (Veja-se a gravura 154.) Dispositivos mecânicos, 
como swcos e cordões, traçados segundo as curvas de nível, e dispersores de 

B.G. -3 
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água, representam um suplemento salutar da cobertura vegetal, na tarefa de 
dominar e suprimir o deflúvio. O emprêgo nas pastagens de dispositivos con
servadores da umidade é, entretanto, relativamente recente, havendo muito que 
aprender quanto a seu valor. São ainda deficientes os estudos experimentais 
acêrca. dos tipos de dispositivos mais convenientes e de sua eficácia em face de 
c~ndições diversas . 

O emprêgo, nas pastagens, de dispositivos conservadores da água tem por 
fim moderar as enchentes, evitar a erosão e manter e estimular a produção de 
forrageiras. :e:ste último objetivo é, por via de regra, o que mais interessa aos 
fazendeiros. Antes de proceder à construção dos referidos dispositivos vale, to
davia, ponderar em quanto poderão concorrer para a manutenção da estabi
lidade e produtividade permanentes das pastagens. A eliminação mesmo de pe
quenas perdas infligidas pela erosão pode assumir considerável importância, 
no decorrer de um período de tempo. Seja qual fôr o objetivo, antes de iniciar 
a construção em larga escala, é preciso saber (1) se os dispositivos projetados 
são as medidas mais indicadas para lograr os resultados em vista, isto é, se é 
possivel aumentar a produção de forragem e sustar o deflúvio pela simples 
adoção de uma administração mais conservadora das terras; e (2) se o custo 
excederá as vantagens que se pretende obter. 

:S: difícil precisar o valor dos d1spositivos no combate à erosão e às inun
dações, visto serem geralmente imprevisíveis a extensão dos danos que, no 
futuro, as referidas instalações terão de sofrer e a sua duração efetiva. Há 
menos dificuldade em determinar o efeito dqs dispositivos sôbre a produção de 
forragem, por ser mais facilmente mensurável o aumento havido nessa pro
dução. Basta um simples olhar para ver confirmados êsses resulti).dos bené
ficos, muitas vêzes altamente sugestivos. 

fl provável que, em condições ótimas, o revestimento vegetal seja, por si 
só, suficiente para reduzir ao minimo o escoamento superficial . Quando, po
rém, as condições do terreno aconselharem os dispositivos mecânicos, êstes pres
tarão excelentes serviços, podenda acelerar a rec:uperação de pascigos depau
perados. · 

SULCOS E ÔORDOES SEGUNDO AS_ CURVAS DE NtvEL 

Os sulcos e cordões segundo as curvas ·de nivel têm-se mostrado, em geral, 
eficazes nas pastagens, cujos declives fiquem compreendidos entre os limites 
do suave ao moderado; onde a fertilidade do solo fôr bastante para sustentar o 
acréscimo de vegetação herbácea que a maior reserva de umidade estimula (ve
ja-se a gravura 155) e onde não houver intensa deflação do solo das terras vi
zinhas devida à ação do vento. Os sulcos e cordões segundo curvas de nível não 
prÓduzirão resultados satisfatórios em solos sem coesão, arenosos, em terreno 
acidentado ou em encostas iilgremes, não senQ.o, tampouco, aconselháveis para 
as· regiões onde se acumulem grandes quantidades de limo ou areia. 

Não é licito, em geral, esperar que solos rasos, sáfaros, reajam favoràvel
mente ao sulcamento segundo curvas de nível. Pouco beneficiará ao pascigo 
a conservação da água por meio de . tais dispositivos mecânicos, se forem per
mitidos a tosa excessiva e outras práticas que destruam o capim. 

Têm-se empregado, com êxito, vários tamanhos e tipos de sulcos e cama
lhões segundo as curvas de nível. Contam-se entre os melhores. resultados os 
que foram proporcionados por sulcos abertos com sulcador ou um arado de 
aiveca. Os trabalhos em curva de ntvel, efetuados nas pastagens com êstes 
utensillos, ficam geralmente mais em conta do que com outras máquinas, sendo 
i;elativamente pequena a destruição infligida ao relvado existente. 

Sulcos, com aproximadamente 20 a 30 centímetros de largura e 10 a 20 cen
timetros de profundidade, abertos em solo fértil, têm sido recobertos de caphn 
no prazo de 1 a 3 anos e, convenientemente espaçados, retêm a máxlma quan
tidade de água naqueles pontos em que ela é capaz de proporcionar os maiores 
benefícios. Um intervalo de 1 a 2 metros tem sido, em geral o mais eficaz para 
êsses sulcos segundo curvas de nivel. Um dos principais efeitos, geralmente 
observado, é que, em conseqüência da água ºretida, se desenvolve, nos tratos 
chegados ao sulco, uma cobertura mais fechada, que, por sua vez, contribui para 
reter ainda mais água. 
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Os sulcos estreitos fàcilmente se entulham com sedimentos, perdendo u: 
sua eficácia dentro de um prazo relativamente curto. Sulcos e terraços gran
des e muito espaçados, importam a destruição de largas faixas de gramado, a8 
quais só muito lentamente se reconstituem, se é que o fazem. Concentram, em 
um espaço relativamente reduzido, quantidades de água geralmente superiores 
às que se podem utilizar, enquanto os tratos entre os terraços ficam privados 
de umidade. Outra objeção contra os sulcos muito largos é não serem fàcilmen
te construidos com os utensilios agricolas usuais. Por outro lado, os cordões 
amplos, quando levantados em declives muito suaves, são capazes de recalcar 
água sôbre áreas bastante extensas e, destarte, são muitas vêzes eficazes para 
reduzir a ação do vento junto ao solo, podendo, pois, cooperar no combate à 
erosão eólia. (Veja-se a gravura 156). Tanto os sulcos muito pequenos, como os 
muito grandes, proporcionam, em certos casos, resultados favoráveis; em geral, 
porém, uns e outros são menos convenientes do que os de dimensões medianas. 

Gravura 155 - Os sulcos, quando convenientemente abertos, . retêm nas pastagens as chuvas 
cafdas. Aumenta-se, com isso, a infiltração da água, de que as plantas necessitam. 

Os sulcos segundo curvas de nivel têm patenteado a sua maior eficiência 
em terras providas de um bom revestimento de gramas reptantes; estas se re
constituem nos terrenos revolvidos muito mais ràpidamente do que outras gra
míneas, pela forma· agressiva por que seus rizomas emitem raizes. <Veja-se a 
gravura 157.) Outras gramíneas também podem adaptar-se com vantagem aos 
sulcos segundo curvas de nivel, porém, em geral, são as reptantes que se desta
cam neste particular. 

Quando não se restaura o revestimento de grama em sulcos aplicados a en
costas íngremes ou solos estéreis, tem-se, freqüentemente, a impressão de que 
êles fomentam a propagação de ervas daninhas e gramíneas de valor relativa
mente reduzido. ll: dispendioso aplicar nos trechos acidentados sulcos segundo 
as curvas de nivel. A fim de restabelecer a vegetação nesses tratos, é aconse
lhável ressemear êsses regos. 

Os terrenos arenosos absorvem ràpidamente a água, não carecendo geral
mente de sulcos ou cordões segundo as curvas de nível para impedir o deflúvio 
excessivo. E como os sulcos abertos em terras arenosas se entulham, amiúde, 
com detritos trazidos pelo vento e pelas águas, o resultado é que são, às vêzes, 
mais prejudiciais que befléficos. 

Uma das principais vantagens que, do ponto de vista do criador de gado, 
oferecem os sulcos abertos segundo as curvas de nível, é a de permitirem apro-



394 BOLETIM GEOGRAFICO 

veltar, ao máximo, a pequena quantidade de chuva que cai durante estações 
muito sêcas, quando o revestimento herbáceo natural se apresenta ralo e o 
aproveitamento integral da umidade assume papel de .relêvo. A umidade con-

Gravura 156 ...:.... Os disposltlv(fs construidos s~undo as curvas de nfvel, quando têm dimensões 
avantajadas, recalcam a água por sôbre uma superfície extensa; a reconstituição da cobertura 

herbácea no frecho revolvido pode ser, entretanto, demorada. 

OTaTUJ'a 151 - As pastagens constituídas por gramíneas providas de rizomas se restabelecem 
d.~damente. i:stes sulcos foram rasgados com um arado de três relhas em que se retirou a relh& 

do meio. A fotografia foi obtida três meses após a abertura dos micos. 
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servada por tais métodos e o resÜltante aumento na produção forrageira per
mitirão, talvez, ao criador manter rebanhos de cria de tamanho normal, durante 
os períocJ,os de sêca, quando, de outra forma, isso lhe seria impossível. 

DERIVAÇAO E DISPERSAO DA AGUA 

O desvio da água dos cursos naturais para as encostas adjacentes, onde 
seja possível espalhá-la sôbre capineiras produtivas, pode ser altamente com
pensadora, se houver lugares apropriados. Não apresenta somente a vantagem 
de reduzir a ameaça das enchentes e as perdas pela erosão, mas também au
menta a produção de forragem nos trechos irrigados. As instalações dispersoras 
mais comuns são constituídas por uma pequena barragem, no curso de água, 
associada a valetas ou terraços em declive, que conduzam a água para terras li
geiramente inclinadas, onde, através de aberturas nêles existentes, ela é vertida. 
Tais regos de desvio, colocados logo acima das cabeças de voçorocas, podem ser 
de grande eficácia em subjugá-las. 

No caso de se usarem terraços ou cordões, é freqüentemente aconselhável 
praticar sangrias em vários pontos dêstes, deixando escapar urna pequena quan
tidade de água, a fim de obter espargimento eficiente sôbre a maior superfície 
possível. (Veja-se a gravura 158. ) A dispersão de água só deve ser empreendida 
em encostas suaves e uniformes, cumprindo libertá-la somente nos pontos onde 
ela possa espalhar-se pelas terras e não propenda a concentrar-se em arroios 
ou noutras depressões do terreno e causar a formação de voçorocas . É, em geral, 
desaconselhável praticar a dispersão da água quando as terras por irrigar não 
possuírem um revestimento adequado de capim, visto ser difícil doin.inar um 
grande volume de água em áreas de cobertura rala ou nuas, sendo muito prová
vel haver erosão. A dispersão de água não é, por via de regra, exeqüível em 
solos soltos, arenosos, e em terrenos acidentados; os solos rasos, em geral, tam
bém não reagem a contento. Os trabalhos para dispersão das águas podem ser 
altamente vantajosos onde o deflúvio proveniente de solos rasos e de terrenos 
acidentados puder ser espalhado sôbre encostas adjacentes, dotadas de solo 
fértil. As argilas pesadas podem constituir terrenos apropriados para a disper
são, se fôr possível reter a água durante algum tempo, sôbre o terreno, a fim 
de permitir a sua penetração no solo compacto . 

Gravura 158 - Um sistema de desvio e dispersão da água. A barragem à esquerda deriva a 
jgua do Jeito principal, e os diques concorrem para retardar o seu fiuxo e espalhá-la s6bre os 

campos contíguos . 
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PROVIMENTO DE AGUADAS NOS . CAMPOS DE CRIAÇAO 

Açudes 

A construção de açudes para servirem de aguadas representa, em muitas 
regiões sêcas, um método exeqüível de providenciar água. (Veja-se a gravura 
159.) Esta modalidade de aguada é geralmente temporária, a menos que se 
construam açudes muito grandes. O planejamento adequado permite, entre
tanto, em grande número de casos, usar as pastagens contiguas aos açudes, du
rante a temporada em que êstes contiverem água; tais reservatórios podem 
concorrer, assim, com grandes préstimos, suplementando o abastecimento per
manente de água. Em niuitcis casos, a instalação de açudes ·é menos dispendiosa 
do qlie a de poços; além disso, podem ser estabelecidos em locais onde seja im
possível bbter água subterrânea. 

~ocalização dos Açudes - É 'geralmente, possivel encontrar lugares ade
quadoSi para a construção de açudes em quaisquer campos de criação, exceto 
naqueles cujos solos forem muito arenosos ou rasos. Ao escolher o local para 
um açude, deve-se ter em conta a posjção dêste com relação às boas pastagens, 
a distância que o separa de outras aguadas, o tipo e extensão da bacia alimen
tadora, bem como o custo provável da barragem e do sangradouro. 

Se a bacia de captação fôr demasiadamente extensa, os deflúvios excepcio
nais, produzidos por chuvas muito fortes, poderão sobremontar e destruir a bar
ragem. Se, ao contrário, a bacia alimentad01;a fôr exígua, é provável que o 
açude se apresente sêco durante a estiagem, jtistamente quando mais neces
sário. A erosão em lençol ou a formação de voçorocas na bacia alimentadora 
poderá acarretar o entulhamento do açude e, conseqüentemente, a sua inutili
zação. Cumpre escolher -0 local da barragem de modo que esta possa ser cons
truida com um mínimo de despesas e, ainda assim, proporcionar a máxima pro
fundidade de água, o que é de suma importância onde a evaporação fôr elevada. 
Recomenda-se, por exemplo, uma profundidade mínima de 3 metros para os açu
des das regiões onde a evaporação à superfície da água fôr da ordem de 1,5 
metro por ano. Um açude cujo fundo estiver a menos de 1,5 metros abaixo da 
tioleira do sangradouro perde, por via de regra, a maior parte da água, por eva
poração, durante o estio dos anos mais secos. 

Sangradouros - É sumamente importante o sangradouro de um açude. Há 
necessidade de um local adequado para construí-lo largo, de capacidade sufi
ciente para evacuar o deflúvio produzido pelas chuvas mais intensas. Importa 
também que deságue em local apropriado; a descarga da água de um sángra
douro sôbre terrenos acidentados pode causar sérios estragos de erosão. A cola
boração de um engenheiro para escolher o local e projetar o açude, poupará, 
talvez despesas desnecessárias, decorrentes da destruição de reservatórios mal 
construídos. 

Utilização e ConseriJação dos Açudes - Os açudes maiores não servem 
apenas para abeberar o gado, nias também para irrigar pequenas plantações 
de forrageiras, · hortaliças ou outras culturas. Convenientemente aproveitadas 
para a psicicultura e para refúgio de aves aquáticas e outros animais silvestres, 
constituem atraentes centros de recreio. É freqüentemente possivel construir 
pequenos açudes ao través de áreas afetadas pelo erosão, para a deter. O fecha
mento com cêrcas das terras imediatamente a montante do açude e a constru
ção de barragens, que moderem o fluxo da água e ajudem a reter os sedimentos, 
contribuirão para prolongar de mQdo apreciável a vida do referido reservatório. 
O estabelecimento de uma capineira fechada ou de outra vegetação nos cursos 
d'água que alimentam o açude levará as enchentes a decantarem parte conside
rável de sua carga sólida, evitando, assim, seja colmado logo o reservatório. 
Será, 'por via de regra, preferível cercar o açude e dessedentar o gado em um 
bebedouro a jusante, alimentado por um encanamento procedente daquele re
servatório. O erigir cêrcas é particularmente aconselhável no caso de açudes 
muito grandes. 

CAPTAÇAO DE NASCENTES 

Tanto as nascentes intermitentes como as perenes representam um bom 
suprimento de água para o gado, sobretudo em faldas acidentadas. Melhora-se 
o fluxo das nascentes, cercando-as para que o pisoteio do gado não produza 
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um lamaçal. Pode-se, muitas vêzes, obter maior volume de água aproveitável, 
murando a fonte e conduzindo a água, encana.da, para um tanque a jusante. 
Do estabelecimento, nas terras a montante das fontes intermitentes, de dis
positivos destinados a reter a água - sobretudo os que visam a combater a 
formação de voçorocas - pode resultar uma descarga menos variável. Uma 
capineira fechada. ou um manto florestal intacto representam, por via de .. egra, 
o melhor meio de reduzir o deflúvio das terras a montante e de estabilizar a 
vazão das nascentes. 

ABERTURA DE POÇOS 

Nas regiões desprovidas de nascentes e cursos d'água, os poços representam 
uma provisão de água - adequada e estável - para os animais. O suprimento 
da água de poços é, geralmente, menos variável do que a de açudes e, onde ela 
pode ser encontrada a profundidades relativamente pequenas, aquêles ficam, às 
vêzes, mais em conta. Os moinhos de vento podem ser encarregados, na maio
ria das regiões, de tirar a água. (Veja-se a gravura 160, ) É muito recomendável 
manter depósitos junto aos poços, máxime quando os cataventos representarem 
a única fonte. de energia. É necessário prever o armazenamento de uma provi
são de água de reserva, que sirva para quando o poço estiver · sofrendo reparos 
ou o vento fôr insuficiente para puxar a água . 

. t 

Gravura 159 - Reservatórios superflclals ebem construidos podem prover de Agua o gado, na 
falta de suprimentos inals estável&. 

RESTAURAÇAO DO MANTO VEGETAL 

Certos campos de· criação apresentam virtualmente tôda a vegetação des
truída por apascentamento excessivo, sêcas, erosão eólia ou outro motivo. Ainda 
mais freqüentes são os pastos em que as capineiras tenham sido debilitadas, a 
ponto de possuírem reduzido valor forrageiro. Para que estas pastagens pos
sam propiciar, dentro de um prazo razoável, as máximas retribuições econômi
cas, cumpre adotar as m~didas necessárias para restaurar a vegetação. 

Nas terras em que a cobertura de capim, apesar de rala, não tiver sido 
completamente destruida, a sua restauração é geralmente possível, se, durante 
vários anos, se cuidar em conservar a água e impedir o apascentamento. Ado
tando-se, a tempo, medidas de proteção, o restabelecimento poderá ser muito 



398 BOLETIM GEOGRAFICO 

rápido, e as terras, dentro em pouco, estarão novamente em condições de ser 
utilizadas. Se, ao contrário, o abuso tiver sido levado ao ponto de destruir total
mente a cobertura herbácea, pode-se fazer necessário ·o descanso durante uin 
período indêfinido . Devem ser adotadas, em tais casos, medidas de restaura
ção da vegetação iguais às preconizadas para as terras de lavoura, quando es
tas sã\, deixadas em descanso. 

É, geralmente recomendável, no caso de terras de lavoura que devam des
cansar sob uma capineira, ou no de pastagens nativas completamente despi
das de seu revestimento de capim, colaborar com a natureza no restaurar a 
vegetação. O primeiro passo para devolver às terras desnudadas o seu manto 
vegetal, é sudar a deflação do solo. Pode-se lograr uma estabiliza~ão provi
sória, em solos pesados ou apenas moderadamente arenosos, sulcartdo segundo 
as curvas de nível e deixando que as enras recubram o solo. Será, por vêzes, 
necessário, em terras escalvadas, plantar culturas forrageiras resistentes à ero
são, tais como capim-sudão e diversos tipos de sorgo, a fim de conseguir esta
bilização imediata, enquanto não se estabelecem as ervas espontâneas, cujo apa
recimento é, normalmente, o primeiro passo no processo que a Natureza empre
ga no restabelecimento do capim. 

A marcha natural da restauração 
~ l é, ordinàrtamente, assaz lenta, exigin

do-se muitos anos para que as terras 
se revistam de plantas forrageiras de 

Gravura 160 - É, freqüentemente, nos poços 
que se pode depositar a maior confiança pata o 
abastecimento regular das aguadas. Os moinhos 
de vento se desincumbirão, em geral satisfa-

toriamente, da tarefa de bombear a água. 

qualidade; é, entretanto, possivel ace
lerar êste processo mediante o plantio, 
nas estações propícias, de gramíneas 
apropriadas. em terras cobertas por 
uma abundância de restolhos ou outra 
qualQuer manta inerte. As gramíneas 
nativas são as mais indicadas. 

As gramíneas devem ser plantadas 
quando as condições de umidade do 
solo se mostrarem propicias. É muito 
dificil estabelecer uma cobertura de 
gramineas. semeando-as em terreno já 
invadido por ervas daninhas ou outras 
plantas espontâneas que lhes disputem 
a umidade. Se', após o plantio das gra
míneas, as ervas daninhas despontare-m 
com vigor. será necessário ceifá-las . As 
culturas de cobertura em terras desti
nadas ao plantio de gramineas devem 
ser semeadas em linhas chegadas, cujo 
afastamento seja de · 30 a 50 centíme
tros. A cultura de cobertura deve ser 
segada a uma boá altura, antes de 
constituir sementes, deixando-se tôda 
ela sôbre o terreno, como uma proteção 
adieional. 

A restauração da vegeta,ção nos so
los não coesos, arenosos, pode repre
sentar problema difícil, máxime se ês
tes, havendo perdido a totalidade ou a 
maior parté do revestimento vegetal, 
manif~starem tendência para a forma
ção de dunas. O vento e as areias mó-
veis geralmente matam as plantas no

vas em tais terrenos, antes de .elas terem a oportunidade de formar um tapête 
capaz de reter o solo no seu lugar. 

A restauração espontânea da vegetação em tais solos é, em muitos casos, 
sumamente demorada. Quando se fizerem tentativas de estabelecer nêles capi
neiras, é mister não poupar esforços no sentido de assegurar uma estabilização 
completa, antes de proceder à semeadura . · 
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A estabilização de solos arenosos, soltos, pode, às vêzes, ser alcançada pela1 
aradura do subsolo profundo, feita enquanto o terreno estiver molhado. Se as 
condições forem particularmente favoráveis, é possível que, após o subsolamento 
brotem ervas, e o chão seja por elas revestido. Desejando-se, entretanto, a es
tabilização imediata, será geralmente necessário proceder, em presença de con
dições meteorológicas favoráveis, ao plantio de psamófitas, ou seja, plantas adap
tadas à vida nos terrenos arenosos, antes que a deflação do solo seja suficiente
mente refreada para permitir o crescimento das ervas espontâneas. Será, às 
vêzes, necessário cobrir as areias sôltas com uma manta de palha ou de colmos, 
para que se possam estabelecer, a contento, as culturas pioneiras. Logo que 
as ervas anuais tenham revestido o solo, a cobertura que elas formam deve ser 
cuidadosamente protegida, enquanto se não estabelece uma vegetação perma
nente. 

PLANO DE OPERAÇAO PARA AS FAZENDAS DE CRIAÇAO 

A adoção e continuidade de um programa de conservação de campos de 
pastagens depende de um planejamento seguro das operações pecuárias. A ex
ploração adequada de cada fazenda pressupõe um plano de administração que 
proporcione a produção máxima, ao mesmo tempo que conserva os recursos 
existentes, plano êste que deve ser estabelecido segundo as exigêll#ias e possi
bilidades peculiares à propriedade. Quaisquer mudanças em anos recentes nos 
fatôres condicionantes. podem impor uma revisão do plano de operação em viID)l'... 
Não se podem formular aqui senão umas quantas regras de ordem ger!ll. 

O gado bovino, geralmente, é o que faz melhor consumo da erva alta ou 
grosseira. Deve-se manter a maior flexibilidade possível no tamanho do reba
nho, para que se possa ajustar, com o mínimo de incômodo, o número de cabe
ças às flutuações na produção de forragem. Alguns criadores atingem êste desi
dérato, conservando bezerros para serem vendidos ao completarem um ano. 
Na eventualidade de uma sêca, pode-se vender, tanto os novilhos como os vite
los, aliviando, assim, o campo, sem com isso reduzir consideràvelmente o reba
nho de cria. 

Tôda fazenda de gado deve possuir as instalações - aguadas, currais, ba
nheiro carrapaticida, etc. - exigidas para cuidar convenientemente do gado; 
tais benfeitorias são, entretanto, dispendiosas e, do ponto de vista ~stritamente 
econômico, não se deve onerar a fazenda senão com as que sejam realmente ne
cessárias. Vale ter constantemente presente, na administração de uma fazenda 
de criação, que os rendimentos por hectare de pastagem são reduzidos - geral
mente apenas algumas dezenas de centavos por ano - e que as benfeitorias 
e investimentos se devem pautar pela possibilidade que tem a estância de arcar 
com êles. 

O abuso dos campos de criação decorre freqüentemente de as terras de 
pastagem terem sido divididas em parcelas pouco extensas, a fim de constituir 
pequenos sítios para lavoura ou pecuária. Mesmo no caso ·das pequenas fazen
das,. as terras de pastagem, não raro, são demasiado exíguas para sustentar os 
rebanhos necessários para uma atividade agrícola económicamente equilibrada. 
Múltiplos fatôres - como o aumento da área cultivada, do valor das terras e 
das benfeitorias, as mudanças havidas na situação econômica, a superestimação 
da capacidade de suporte das pastagens e o agravamento das despesas em ge
ral ....._ deram como resultado o estabelecimento de muitas fazendas de criação 
pequenas demais para proporcionar as receitas necessárias para satisfazer aos 
encargos fixos de sua manutenção e prover à subsistência do fazendeiro. Se a 
forragem produzida na fazenda de criação, dentro de um sistema que conserve 
a fertilidade do ~olo, fôr insuficiente para o número de cabeças exigido para 
proporcionar os rendimentós suficientes para uma familia, será impossível ado
tar práticas convenientes de apascentamento. µuma tentativa de alacnçar a 
produção máxima, não é raro sujeitarem-se os campos de criação a uma tosa 
excessiva, a qual consome a totalidade das forrageiras em determinado ano. 
Dêste procedimento resultam o definhamento da cobertura vegetal e . a erosão; 
no ano seguinte, decai a produção. Colhe-se, assim, a safra de cada ano, se
cando sôbre o ano seguinte: a produtividade dos campos de criação vai decli
nando, na proporção em que o apascentamento é excessivo. Um dos primeiros 
cuidados, na conservação das pastagens, devia ser o de verificar se cada criador 

' 
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dispõe de recursos forrageiros suficientes para lhe proporcionar uma renda 
razoável. 

Os diminutos prados que inte~rani as pequenas propriedades, por serem 
demasiadamente acanhados para uma pecuária equilibrada, ficam particular
mente sujeitos ao excesso de· apascentamento. Cabe, em tais casos, suprir as 
deficiências das pastagens nativas com áreas adicionais de pastagens, ou o uso 
de rações ou forragens suplementares. 

Gravura 161 - Reservas de forragem, para uso durante o inverno ou os anos de sêca, constituem 
feição absolutamente essencial da boa gerência de uma fazenda de criação. 

RAÇÕES E PASTAGENS SUPl..EMENTARES 

Muitas fazendas de criação possuem alguns tratos cultivados. As estâncias 
que possuírem terras apropriadas à lavoura devem valer-se delas para a pro
dução de forragens, que possam ser usadas durante o inverno, períodos de sêca 
ou noutra contingência qualquer. Muitos criadores lançam mão de rações suple
mentares; produzindo-as na própria fazenda, logram reduzir consideràvelmente 
as despesas decorrentes da aquisição de forn-tem. Sempre que possível, deve-se 
armazenar um estoque de forragem que passe de um ano para outro, como re
serva, para o caso de sêcas ou outras contingências. (Veja-se a gravura 161.) 

Nos climas secos, é, em geral, possível acumular as reservas de forragem 
,sob forma de mêdas, em silos subterrâneos ou de outro modo. O alimento e for
ragens devidamente arrumados conservam-se em bom estado durante vários 
anos. · · 

As rações adquiridas no mercado consistem, em grande parte, de concen
trados, os quaJs podem ser ministrados nas pastagens. As quantidades forne
cidas, geralmente pequenas, pouco aliviam as pastagens, mas podem contribuir 
para o sustento do gado. 

Representa decisiva vantagem para qualquer fazenda de criação o . poder 
fornec!er forragem ao gado no inverno, particularmente durante as nevascas, 
quando as pastagens se amortalham de neve . Embora a forragem suplementar 
e a produção das necessárias culturas não sejam, em algumas regiões, julga
das essenciais para o funcionamento da fazenda de criação, representam uma 
prática que muito pode contribuir para a maior regularidade dêsse funciona
mento e para a melhoria dos rebanhos. 
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Quando fôr possível estimular a produção de forragem, a ponto de se poder 
acumular uma reserva, reduzem-se consideràvelmente ds riscos financeiros, por 
se poder freqüenteµiente evitar a liquidação e a venda, em condições desfavorá
Teis de mercado. .A produção e õ uso de forragens suplementares podem tam
bém resultar na proteção e na melhoria dos campos ~ criação, aliviando-OS: 
durante os periodos críticos. 

O uso de pastos suplementares em terras apropriadas à lavoura é prática 
freqüentemente aconselhada; entre outras vantagens, permite o descanso de 
uma parte dos campos nativos. Indicam-se, para a formação dêsses pastos suple
mentares, cereais, para uso antes e depois do período de apascentamento mais 
intenso, e culturas resistentes à sêca, para o verão. Muitas fazendas de criação 
possuem prados nativos, que podem ser usados com proveito para a fenação. 
Hã casos em que a irrigação de pequenos tratos pode contribuir para a solução 
dos problemas referentes à alimentação do gado. 

<Continua> 

~AOS EDITôRES: ~ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto regfstari 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interês&e geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 
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ji Ciência Geográfica 

A Moderna. Geografia ·no Brasil 

Os estudos geográficos com o verdadeiro caráter de ciência explicativa, pode
se afirmar que no Brasil somente começaram a partir da criação das Faculdades 
de Filosofia, e do Conselho Nacional de Geografia. Daí em diante começou a 
Geografia a ser feita de modo sistemático por um grupo de especialistas e em 
nível universitário. Antes disso existiam alguns poucos mestres dedicados, cuja 
formação havia sido realizada no exterior, ou então o esfôrço de autodidatas 
e especialistas em outros assuntos que de vez em quando dedicavam um pouco 
de seu tempo de modo acidental a trabalhos geográficos. 

O Prof. Jorge Zarur em seu artigo: "Geografia: ciência moderna a serviço 
do homem" salientou êste fato do seguinte modo: "Nos últimos anos, as nossas 
universidades se têm esforçado em formar professôres de Geografia. Geógrafos 
no verdadeiro sentido da palavra são poucos e quase todos autodidatas. Tenho 
esperança de que no futuro, teremos também o técnico de Geografia, o geó
grafo profissional, como eu vi nas várias regiões americanas por onde passei, 
pesquisando e não somente ensinando Geografia, mas indo ao campo para 
realizar pesquisas, construindo a ciência geográfica e dando-nos um conheci
mento ma~or do mundo em que vivemos. 1 

A GeÓgrafia entre nós permaneceu durante muito tempo na fase. da memo
rização, aliás isto é fácil de ser comprovado manuseando-se qualquer livro di
dático, ou mesnfo examinando-se teses apresentadas ém certos congressos. Al
guns autores confundiam .as enfastiosas listas de acidentes com a Geografia.• 
o Prof. Carlos Delgado de Carvalho em seu livro Metodologia do ensino geo
gráfico teve oportunidade de tecer considerações· muito importantes as quais 
transcreveremos a seguir: "A nomenclatura geográfica sofre ainda entre nós 
acessos de pernosticismo, que, em vez de simplificar o estudo, o complicam inde
vidamente. Há quem ingênuamente venha encabeçar uma lista de rios ou de 
ilhas com os títulos pretensiosos e altamente inexatos Qe "potamografia", de 
"nesografia", e fale em "limnologia" e "aerografia". Estas vestes helênicas 
devem ser reservadas às partes da fisiografia que lidam com as condições téc
nicas e estudo científico pormenorizado das formações consideradas. A termi
nologia geográfica, para uso didático, deve ser expurgada de semelhantes pue
rilidades.• 

~ste mal ainda não foi abolido completamente nos nossos dias em virtude 
da formação recebida por certos professôres do ensino secundário, os quais . não 
foram licenciados pelas Faculdades de Filosofia, e não se interessam pelas publi
cações recentes da moderna didática, no campo geográfico. 

As Faculdades de Filosofia formando professôres e pesquisadores constituí
ram realmente a pedra angular dos novos ensinamentos da Geografia moderna. 
A memorização atualmente é mínima, restringindo-se apenas ao indispensável 
para a localização das explicações dadas aos diferentes elementos que I?tegram 

1 Jorge Zarur "Geografia: Ciência moderna a serviço do homem" ln Revista Brasileira de 
Geografia, ano VI, n.0 3, Julho-setembro de 1944, pp. 313/326 tP. 314). . 

• O Prof. José Verlssimo da Costa Pereira oltando o geógrafo uruguaio Giuffra no que 
concerne ao noinenclaturlsmo puro, diz que o nome é um auxiliar, e a fisionomia da paisagem 
não pode ser dada naturalmente por denominações apenas. "A Geografia moderna, o professo
rado, e o papel no Brasil das Faculdades de Filosofia e do Conselho Nacional de Geografia" ln: 
Bolettm Geográfico, ano VII, n .0 84 - Março de 1950, pp. 1935/1400 (p. 1396). 

• Delgado de Carvalho, Metód.ología do ensino geográftco (lntroduç4o aos estudos de Geo
graphla Moderna) 220 páginas (pp. 6 e 7). Rio de Janeiro, 1925. 
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a paisagem.• Quando se descreve o processo da origem, . evolução e destruiçãu 
das montanhas, é normal que a explicação do aparecimentos dos grandes enru
gamentos de montanhas jovens seja acompanhada de alguns exemplos: Alpes, 
Himalaia, Andes, Rochosas, etc. para que .o aluno tenha noção onde o fenô
meno ocorreu. Da mesma maneira quando se fala no mecanismo das erupções 
vulcânicas, suas causas e suas conseqüências torna-se necessário que o fenô-
meno seja localizado no espaço e também no tempo.• · 

Assim também em Geografia Humana e Econômica quando se estuda a dis
tribuição da população na superfície do globo é preciso salientar os diversos 
fatôres que contribuem para uma forte concentração demográfica ou ao con
trário para uma rarefação. Estas explicações têm normalmente que ser acom
panhadas da localização espacial, casQ contrário não seria Geografiaº. Quando 
se estudam os diversos tipos de habitação estas têm que ser descritas em rela
ção com o seu meio, isto e, materiais de construção utilizados em relação com os 
recursos que lhe . estão próximos, a técnica empregada e os seus característicos 
relacionados com o gênero de vida. Se não se fizer um estudo de relações, 
acompanhado de uma localização espacial não se está fazendo Geografia.' 

Em apoio ao que afirmamos linhas acima transcreveremos sôbre o mesmo 
assunto o pensamento do mestre Delgado de Carvalho: "um estudo sôbre ha
bitação é geográfico enquanto estudamos o material de construção em relação 
ao ambiente, solo, topografia, clima, tipo de produção e costumes locais de vida 
social. Se nós nos limitássemos ao estudo da família, de seu gênero de vida, 
de seu orçamento, da ocupação das peças da casa, dos usos e costumes, seria 
o estudo sociológico; se aplicado à . alimentação, salários, rendimentos e alu
guéis, seria econômico. O que torna pois geográfico é a relação que estabelece.• 

Na Geografia Econômica quando se realiza um estudo dos produtos de modo 
analítico, o cacau por exemplo, torna-se necessário dar em breves palavras 
como se deu o seu conhecimento como produto consumido pelo homem (histó- ' 
rico), discorrer sôbre as suas condições de cultura (solo, clima e cuidados de cul-

• o saudoso Everardo Backheuser em seu artigo "Os fatos fundamentais da Geografia" as
sim se expressou ao falar sôbre a importância da locaitzaçao na Geografia: "Só passam a ser 
considerados geográficos os fenômenos passiveis de fixação em certo e determinado lugar". 
"Inversamente, desde que não suporte localização o fenômeno não entra no campo da Geo• 
grafia". A localização é pois, mais do que um principio basilar da Geografia porque é a SWlt 
mesma essência" {Ini Bolettm Geogréíftco, ano ll, n.0 16 - Julho de 1944 - Rlo de Janeiro). 

• - A respeito do estudo' genét1co-evolutlvo que por· vêzes uss>mos na geoll'rafla êste 
não deve ir além do necessário para explicar a paisagem. A · êste propósito Maurlce Le Lannou 
em seu livro La géographte humatne disse: "A descrição de um trecho do planêta é peça essen
cial de sua obra. Ir além, isto é, reconstituir a gênese do melo fislco é útll sômente dentro 
das medidas que esta sondagem sirva para tornar mais çlara e segura a Própria descrição. 
Assim estaremos dentro de um critério de uma obra verdadeiramente geográfica. Além dêste 
quadro natural hll. uma. série de pesquisas importantes no domlnlo das clênclas na.tu.raia que 
não devem ser confundidos com os trabalhos, dos naturalistas. :tstes têm por fim a descoberta 
de todos os fenômenos cujo encadeamento explica a fislonomla atual da terra, o geógrafo, 
porém, deve fazer uma escolha. neste conjunto e lntroduzlr uma escala hlerárqulca nos fatos 
que influem nos destinos humanos. A segurança de sua interpretação determina a qualidade 
de seu trabalho (pp, 41/42) . 

• - Nos estudos referentes à dlstrlbulção da população não se pode deixar de faler 
pesquisas no campo da hlstórla. Da mesma maneira não se podem abandonar os se.us ensi
namentos para a explicação da evolução da paisagem cultural de uma. região. O Prof. Hll
gard O'Rellly Sternberg em seu livro , Contrtbutçao ao estudo da Geografta ao fazer referência. 
à importância da história dl1$8e: "Assim o estudioso da geogra!la histórica, não se conten
tando com as informações de bibllotecas e arquivos, procura comparar no terreno, as descri
ções antigas da regll!.o de suas a.tlvlda.des caracterlstlcas com a. paisagem cultural do presente. 
Investiga a. localização antiga das hlbltações, das Unhas de comunicação, das florestas, doa 
campos de cultura, procurando discriminar, através dos traços da palsa.gem atual, todo o 
complexo geográfico do passa.do". Dlz ainda o Prof. Sternberg citando Sauer, que encarada. 
sob êste prlama, a geogra!la · blstórlca torna-se uma . verdadeira geografta ·humana genética 
(p. 15)' 

• A noç4o de meto constitui para A. Cholley um dos prlnclplos para o geógrafo, e 
a.creditamos que seja poasivelmente um dos traços que lndlvldualiza a Geogra!la em relaçf.o às 
outras ciências, jll. que todos os fenômenos flslcos, biológicos e humanos que ocorrem na .super
flcle do globo não lhe são especificas, a não ser quando se procura analisar as correlações ou 
eonexões e as conseqüências dêles advindos . Referindo-se ao valor da Geografia assim se ex
pressa. A. Cholley: "A Geografia não é uma verdadeira ciência como as clênclas flslcas ou natu
rais. Os elementos constltuldores dos meios terrestres não lhe pertencem, e são do domlnio 
das clênclas slstemt\tlcas: meteorologia, hidrologia, geologia, etnologia, etc.". (ln Gutde de 
l'~tudient en Géograp'hte p. 57) . 

• Delgado de Carvalho "Geografia e Estatlstlca" In: BoZettm Geogréíftco, a.no I, n.• 2. 
pp. 9/18 (p, 10) • 
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tivo), centros produtores e centros consumidores. Assim se terá dado de modo 
genérico não só a importância econômica do produto, mas também analisado os 
diversos fatôres geográficos que intervêm na localização das áreas produtoras 
e dos centros consumidores. 

Esta nova direção dada atualmente ao estudo da Geografia só foi possível 
graças à orientação moderna imprimida pelas Faculdades de Filosofia ao en
sino desta disciplina. O Prof. João Dias da Silveira, da Universidade de São 
Paulo em seu artigo intitulado: "Formação do geógrafo moderno" teve opor
tunidade de se referir ao desenvolvimento da Geografia entre nós dizendo: 
"!'fossa evolução até aqui não foi dificil. A criação de altos estudos geográficos 
nas escolas superiores, a vinda de técnicos e professôres estrangeiros, o bom 
aproveitamento de bôlsas de estudos no exterior, tudo orientando uma grande 
revisão e ampliação biblklkráfica, foram as fôrças capazes de realizar a trans
formação.• Um dos ·graves defeitos sentido atualmente nos departamentos de 
Geografia das Faculdades de Filosofia é o da , existência de curriculos extrema
mente s~mplificados restringindo-se apenas a Geografta Fístca, Geografia Hu
mana e Geografia ão Brastl, isto devido à sobrecarga fornecida pela história. 
Todavia com a próxima separação dos cursos 1º espera-se que novas cadeiras 
sejam incorporadas ao insuficiente currículo até agora seguido pelas faculdades. 
Todos nós sabemos a falta que faz a existência de cursos regulares de Carto
grafia, Geologia, Sociologia e Economia PoHtica para a formação dos professô
res e pesquisadores. 

Tendo-se em vista a vastidão do campo abrangido pela Geografia está 
perfeitamente flagrante a necessidade de se dar no futuro aos jovens iniciados 
nesta ciência uma base nas ciências naturats. e outra nas ciências sociats, caso 
contrário êstes se sentirão sempre deficientes tanto em suas aulas, como em 
suas pesquisas. Não se procurando dar uma base sólida, nesses dois campos do 

• saber humfino se continuará a ter de modo errado geógrafos humanistas e geó
grafos físicos, ou ainda, professôres de Geografia cujas aulas no curso secun
dário são sobrecarregadas da parte física ou da parte humana econômica, se
gundo os pendores de cada um. 11 

• "Fonnação do geógrafo moderno" - Boletim Geogrdfico n.0 29 - Agôsto de 1945. (p. 689) 
10 A êste propósito foi apresentada a seguinte resolução na 1llt1ma Assembléia Geral do 

Conselho Nacional de Geografia, fonnulando ao Poder Legislativo a separaçA.o dos c;µrsos de 
Geografia e História nas Faculdades de Ftlosofla. Resolução n.• 336, de 10 'de setembro de 1951. 

A Assembléia Geral do conselho Nacional de Geografia, usando das suas atribuições, e 
Oonstderando estar em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei com a separa

ção em secções autônomas, da atual Secção de mstórla e Geografia nas Faculdades de Ftlosofla; 
Considerando · a neceseldade de que tanto no curso de Geografia como no de História se 

Incluam disciplinas especializadas, a fim de que se tome posslvel ao estudante conhecimento 
'mais amplo dos diversos campos de aplicação quer da Geografia, quer da mstórla; 

Considerando a conveniência de Incluir o estudo de Geografia, como disciplina comple-
mentar no curso de História, bem como o de História no curso de Geografia; 

Considerando, também, o lnterêsse cultural de serem proporcionados aos alunos de Geografia 
e História conhecimentos de Sociologia; 

• RESOLVE: 
Art. 1.~ - O Conselho Naclo_nal de Geografia fonnula encarecido apêlo ao Congresso Nacio

nal para que tenha r!pldo andamento o projeto de lei que separa os cursos de Geografia e 
História,' nas Faculdades de Filosofia, tendo em vista o alto objetivo dld!tlco e a conveniência 
pedagógica de constltulrem aquêles cursos secções autônomas . 
. . Art. 2.0 - Assinala o Conselho a conveniência de que, no referido projeto de lei, se In
cluam dispositivos segundo os quais: a) constem do curso de Geogrlrla, além das cadeiras de 
Geografia Flslca, Geografia Humana e Geografia do Brasil, as de Geografia Econômica, de Geo
grafia Regional, de Biogeografia, de Cartografia, de Fundamentos Geológicos e Edafológlcos, 
principalmente do Brasu: 

b) Constem do curso de História, além das que j! existem, as cadeiras de História Social. 
de História Econômica Geral e do Brasil, de História Polltlca e Administrativa, em especial do 
Brasil. 

c) Fiquem no curso de História a cadeira de Fundamentos Geogr!flcos da História e no 
curso de Geografia a de Fundamentos Históricos da Geografia. 

d) Conste, tanto no curso de História como no de Geografia, o ensino da Sociologia, 
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1951. Ano XVI do Instituto. 
11 - Para alguns pesquisadores a Geogràfia cít!ncia ão todo começou a se esfacelar diante 

da vastidão de assuntos que estão sendo tratados nos seus diversos ramos, cada vez mais 
especializados, e a ponto de se tornarem ciência autônomas. O melhor exemplo que podemos 
dar é o da geomorfologta. 

A especialização chega a tal ponto que os geógrafos ff.sicos têm maior afinidade e relações 
pom 011 pesquisadores da geologia, mineralogia, hidrologia, etc., do que, com os geógrafos hu.ma
nt!taa. All!s a reciproca é verdadeira pois as ligações dêstes são maiores com socló!Qgos, econo-
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Além dessa base teórica ou melhor cultural de naturalista e de ciências so
ciais torna-se necessária a parte prática, tanto para os -que vão se dedicar às 
pesquisas como aos que irão ficar no magistério. 

Os geógrafos do Conselho Nacional de Geografia recrutados nas faculda
des completam e aprimoram os seus conhecimentos teóricos e de campo, gra
ças ao contacto com professôres estrangeiros que têm vindo trabalhar no Brasil 
e também com o estágio em universidades estrangeiras. No entanto como bem 
ressaltou o Prof. João Dias da Silveira: "O simples estudo de conceitos e de 
teorias alheias já não satisfaz. A atividade didática, ~ Geografia das universi
dades foi útil até aqui, mas ela funcionou apenas como preparadora da pesquisa. 
Precisamos, no momento, da atividade aplicada, se quisermos cuidar dos levan
tamentos geográficos, das pesquisas metódicas e tecnicamente organizados. Elas 
são os objetivos da preparação universitária e justifi~a.m o dispêndio de tempo, 
e energia com os estudos. Só elas satisfazem e completam o espirita do cien
tista".ª 

f:ste pensamento de um professor. universitário e pesquisador sagaz neces
sita de meditação, pois, as tarefas e compromissos não só nacionais, mas inter
nacionais assumidos pelo Brasil em diversos congressoi estão cada vez maili, 
a solicitar que um maior número de profissionais enveredem neste novo ramo 
de pesquisa entre nós. 

Como já assina.Iamas a formação do geógrafo e a do professor de Geo
grafia, requer uma certa base de cultura geral, porém, para cada um torna-se 
necessário desenvolver partes específicas da Geografia. A êste propósito o pro
fessor Fábio de Macedo Soares Guimarães em uma comunicação feita na .Asso
ciação dos Geógrafos Brasileiros assim se expressou: "Quanto à formação do 
geógrafo profissional é preciso distingui-la da formação do professor de Geo
grafia. Para o futuro professor de Geografia as universidades devem oferecer 
diversos cursos de Geografia Especial (Geografia Regional). Para o futuro 
geógrafo, isto é, o pesquisador, o que interessa, entretanto é uma sólida base 
dé Geografia Geral e de diversas ciências sistemáticas úteis à Geografia. Para 
êste bastará um único curso de Geografia Especial, referente a determinado 
trecho da superfície da Terra (de preferência, o próprio páis em que êle deverá 
trabalhar>, para aplicação dos conhecimentos de Geografia Geral e também 
para qu~ êle se famillarize com o método regional, propriamente dito".'" Como 
se pode ver a opinião é unânime no que tange aos conhecimentos exigidos para 
um professor de Geografia e para um geógrafo profissional. 

O Prof. Jorge Zarur ao se referir aos trabalhos necessários para a forma
ção profissional do geógrafo assim se expressou: "Tornar-se um geógrafo verda
deiro é trabalho de uma vida inteira e requer sacrifícios principalmente no nosso 
país"." Atualmente procura-se solucionar em parte êste problema não só com 
a separação dos cursos de Geografia e História mas também com a criação de 
mais um ano e ' de cursos de extensão . Os cursos de férias para os professôres 
do ensino secundário constituem uma iniciativa feliz para o aprimoramento e o 
incentivo à renovação dos conhecimentos. Nesta tarefa de cada início de ano 
ou de cada mês de julho se acham empenhados os professôres· das Faculdades 
e os geógrafos do Conselho Nacional de Geografia em colaboração, para o me-

# 

mistas, etc. Além do mais Jà encontramos geógrafos especializados em diferentes ramos da geo
grafia que desconfiam da capacidade de seus colegas que não têm uma especialidade. E no pre
fàclo do livro de Maurlce Le Lannou La geógraphte humaine podemos sentir bem êste fato quan
do diz: lt preciso mostraT com Insistência ao público, que embora em aparência, a geografia 
ciência do homem, trabalha sôbre realidades pessoais e vivas, e que ela não é uma colhedora 
de material dos grandes sàblos (p. 6). Em outras palavras o que o autor desejou salientar é que 
o geógrafo não vive em função do que lhes fornecem os especialistas, ou melhor, a geografia 
não , é uma ciência de segunda mão, pois os que trabalham na geografia são capazes de criar 
e de estud8'E o melo ambiente aplicando o método geogràflco. Dai acreditarmos na necessidade 
de uma boa preparação dos geógrafos nas ciências naturais e sociais. 

O Prof. Pierre Deffontalnes ao prefaciar o livro do Prof. Hllgard O'Rellly Stemberg ao falar 
sObre a Importância do trabalho de campo para a geografia disse: "A pedagogia geogTáflca deYe 
começar por uma pedagogia de viagem e de excursão". (p, 3). 

18 "Formação do geógrafo moderno" - Boletim Geogr4/ico, n.• 29 (p. 689). 
18 Fábio de Macedo Soares Guimarães, "Conceito de Geografia Regional e Terminologia das 

Divisões Geogràflcas ln: Boletim àa Secç<W '.Regional ão .Rio àe Janeiro da Associação dos Geó
grafos Brasileiros. Ano II, n.• 4, outubro-dezembro de 1949, pp. 9/15 (p. 12). 

:IA Jorge Zarur. Art. clt, (p. 314) . 
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lhor conhecimento da Geografia."' 'urge para o futuro que além dêsses cursos 
fegulares sejam feitos cursos de especialização com expedição de certificados 
aos aprovados, a fim de que haja mais um incentivo para o aprimoramento. 

Antes de finalizar queremos lembrar a grande conveniência que seria o 
restabelecimento nas faculdades, de disciplinas isolapas com fornecimento ape
nas de certificado na matéria aprovada, sem no entanto dar direito ao registro 
de ·professor. :t!:ste sistema favoreceria aos interessados no aperfeiçoamento 
em certas cadeiras afins, de outros currículos e que serviria para api:lmorat os 
seus conhecimentos. 

Do exposto acima acreditamos ter sido suficientemente claro ao expli
car as funções das Faculdades de Filosofia para o desenvolvimento da Geogra
fia entre nós, e também a necessidade de se incentivar o desenvolvimento da 
carreira de geógrafo. No Brasil reina certa confusão entre geógrafo, car
tógrafo e mesmo topógrafo, devido ao fato de antigamente receberem o título 
de engenheiros geógrafos os acadêmicos que cursavam até o terceiro ano da 
Escola Politécnica. Além do mais, existindo atualmente a carreira de Geógrafo 
profisstonal no Conselho Nacional de Geografia, torna-se urgente que se defina 
perante a nação qual seja a função dêsses profissionais e quais os seus deveres 
e regalias. Só assim tornar-se-á possível regulamentar a profissão e também 
dar-lhe maior estabilidade. 

Antônio Teixeira Guerra 

.. 

"' Jol!é Veríssimo da Costa Pereira "A Geografia Moderna, o Professorado e o Papel no 
Brasil das Faculdades de Filosofia e do Conselho Nacional de Geografia" tn:· Boletim d.e Geo
~a/ia, ano VII, n.0 84, março de 1950, pp. 1395/1400. 



Plano Racional de Recuperação e Colonização 
da Amazônia* 

O plano de recuperação e colonização da Amazônia, que ora expomos, não 
é um programa imediatista, para resolver uma situação econômica premente, 
pôsto que saibamos que deverão também ser adotadas soluções imediatas, en
quanto se aguarda o efeito da solução definitiva, que naturalmente será de
morado. 

Tais estudos têni por fim resolver os problemas futuros da Amazônia, para 
começar a ter seus efeitos apreciáveis daqui, digamos, a 10 ou 15 anos. 

A solução geral, a nosso ver, consiste em considerarem-se as capitais dos 
estados e dos territórios da Amazônia como centros culturais, comerciais e in
dustriais de cada região amazônica, dotando-as progressivamente dos meios de 
vida modernos, a fim de servirem de foco de irradiação para o restante das res
pectivas regiões, que por outro lado abastecerão a sede com gêneros alimentí
cios e matérias primas para as indústrias urbanas. Providencialmente os atuais 
centros já estão muito bem localizados. 

É indispensável que as sedes sejam dotadas de relativo confôrto, a fim de 
fixar o escol cultural, que é o elemento orientador do progresso. 

Como, porém, as atuais regiões de influência das sedes são muito extensas, 
com limitadas áreas férteis conhecidas e pequena densidade de população, para 
que seja possível racionalizar os serviços públicos, principalmente as vias de 
comunicação, é necessário que se concentre a colonização nas manchas de terra 
de maior fertilidade que existirem relativamente próximas das sedes, de modo 
que se facilite a comunicação por via terrestre com as mesmas, evitando o trans
bôrdo de mercadorias e de passageiros. 

O restante das áreas que ficarem virgens em cada estado ou território, nada 
pesará sôbre a administração, ficando como reservas, para futuro aproveita-
mento. · 

Além disso, os elementos humanos que habitam as zonas de reserva, natu
ralmente, irão aos poucos procurando as zonas beneficiadas, que, por certo, serão 
as vias prósperas a atrair, conseqüentemente, a colonização. 

Logo de início, convém que fiquem esclarecidas as principais causas que 
vêm retardando a colonização da Amazônia, a fim de que se procure evitar seus 
efeitos, ou mesmo, objetivamente a reação a êles. 

1) amplitude das zonas a serem colonizadas, sem orientação racional de 
colonização, o que possibilitou a disseminação da população por tôda a bacia; 

2) pouca fertilidade do solo de muitas das regiões onde tem sido tentada 
a colonização; devemos considerar, entretanto, que na Amazônia possuímos tam
bém manchas de terra férteis, como sói acontecer em outras zonas do Brasil, 
mas, a maior parte é de pouca fertilidade; 

3) presença ameaça,dora do indigena no interior, impedindo ou dificul
tando a penetração isolada do elemento colonizador em busca de produtos ex
trativos ou melhores terras para a agricultura, o que se dá principalmente nos 
estado& do Pará e do Amazonas; 

• Trabalho do engenheiro Manuel Pacheco de Carvalho, ex-diretor da Divisão de Constru .. 
ção e Conservação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem . 

• 
B.G. -4 
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4) existência da malária endêmica na região, devendo-se, contudo, consi
derar que com os recursos atuais o homem civilizado já vence fàcilmente êsse 
obstáculo; 

5) preocupação dominante do colonizador em explorar as indústrias extra
tivas, cujo rendimento está condicionado e limitado às condições naturais de 
cada zona; 

6) clima quente e úmido, sobretudo úmido, durante quase todo o ano, no 
litoral da Amazônia e ao longo da .depressão formada pelo rio Amazonas, a qual, 
constituindo pràticamente um extenso lago, que vai de sua foz até a cidade de 
Manaus, e acumulando um impressionante volume de água doce, devido à alta 
temperatura, contribui para a excessiva umidade atmosférica reinante. 

O clima não constitui obstáculo à existência do nortista já afeito a êle, 
nem mesmo à do nordestino, que tem uma grande facilidade de adaptação, mas 
é um empecilho à colonização estrangeira e mesmo à dos sulistas do Brasil que 
são colonizadores de maiores recursos e que poderiam, por isso, vencer melhor 
o meio. Afastando-se, porém, da depressão do rio Amazonas e do litoral, o clima 
vai tornando-se mais ameno, em decorrência da diminuição do grau de umidade 
e do aumento da ventilação. Por êsse motivo os territórios têm melhor clima 
que a parte habitada do Pará e Amazonas e o próprio território do Rio Branco, 
que está situado debaixo da linha equatorial e em zona central, tem clima agra
dável mesmo no vetão, principalmente na região dos campos. 

Voltando ao estudo geral a que se procede, vamos. tomar por base a atual 
divisão territorial da Amazônia, que nos parece satisfatória. 

Começaremos os estudos pelos dois estados essencialmente amazônicos que 
são o Pará e o Amazonas, passando em seg'\l,ida aos territórios. Em prossegui
mento faremos observações ligeiras sôbre os dois estados parcialmente amazô.. 
nlcos que são Goiás e Mato Grosso. 

ESTADO DO PARA 

O estado do Pará é atualmente constituído de uma vasta área de 1 216 720 
km', sendo um dos três maiores estados do Brasil, tendo, porém, grandes áreas 
alagadiças, só em parte aproveitáveis. . · . 

Está naturalmente dividido em três amplas regiões separadas pelos dois 
maiores rios de bacia (Amazonas e Tocantins> . 

Essas três regiões são: 
a) Região do leste do rio Tocantins, sit\lada entre os rios Tocantins e 

Clutupi; 
b) Região do oeste do rio Tocantins; 
c> Região situada ao norte do rio Amazonas. 
Além destas três grandes regiões, possui ainda as ilhas do delta amazônico, 

das quais a principal é a ilha de Marajó que tem importância especial, por ser 
grande, - tôda plana e por ter sua maior parte coberta de campos nativos, 
onde existe uni apreciável rebanho bovino, pôsto que de pequeno porte e de 
qualidade inferior. 

Das regiões citadas a mais importante é sem dúvida a que fica compreen
dida entre os rios Tocantins e Gurupi, com tima área aproximada de 120 000 km", 
compreendendo a chamada "Zona Bragantina", com cêrca de 30 000 km'. 

A cidade de Bragança, que é a segunda do estado, deu o nome a essa zona 
por estar situada na sua· parte central. 

O estado do Pará já possui um excelente centro populoso de irradiação que 
é a cidade de Belém com cêrca de 220 000 habitantes, (7.ª cidade do Brasil em 
população>, dotada de ruas amplas, com a parte central pavimentada, já tendo 
sido iniciada a construção de edifícios modernos <arranha-céus) em suas prin
cipais ruas. 

Ao contrário do que se poderia pensar quando se fala em decadência da 
Amazônia, a cidade de Belém vem crescendo e progredindo apesar da crise da 
borracha. 

Dispõe atualmente de um bom serviço de abastecimento d'água, recente
mente remodelado e ampliado, aeroporto internacional, com pistas pavimentadas, 
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ligado à cidade por estrada também pavimentada e ótimo pôrto dotado de cais 
e armazém com aparelhamento para navegação transatlântica, necessitando, 
apenas a fim de atender à navegação moderna de navios de grande calado, de 
melhoria daquele aparelhamento e de redragagem. 

Graças a sua situação privilegiada, pois está localizada na foz do Amazo
nas e Tocantins, a cíd.ade de Belém é o centro comercial distribuidor da Bacia 
Amazônica, não possuindo porém indústria de importância, devido principal
mente à carência de energia elétrica. Atualmente a energia elétrica é forne
cida por uma usina térmica improvisada, constituída de motores de vários tipos. 

Além dessa falta de uniformidade de equipamento, há maior inconveniente, 
no emprêgo, nas caldeiras, de água captada da própria baía de Guajará, a 
qual é bastante salobra nas estiagens, quando a água do mar passa a predo
minar. 

Como conseqüência da falta de energia elétrica, até o bonde da cidade foi 
suprimido, tendo sido arrancadas as suas linhas férreas. 

O problema de energia elétrica para Belém deverá ser solucionado por 
meio de instalação de motor térmico, de preferência turbinas a vapor, locali
zando-se a usina em local onde haja água doce, bem como condições naturais 
que permitam o acesso do combustível por via marítima. Para que não haja 
carência ou falta de combustivel,. no caso de nova guerra mundial, dever-se-á 
dar preferência ao emprêgo da lenha ou do carvão mineral. 

Como existem na Bacia Amazônica duas faixas de terreno carbonifero, res
pectivamente, ao norte e sul do rio Amazonas e afastadas de 50 a 100 quilô"' 
metros dês~e rio, é possível que sejam encontradas jazidas de carvão explorá
vel no próprio vale e, ilesse cailo, a exploração do serviço de energia seria faci
litada. 

Há também a possibilidade de ser encontrado petróleo na bacia, principal
mente na :região do delta amazônico, onde já foi verificada a existência de ter
renos favoráveis à produção dêsse importante elemento. 

Não se »ode pensar em obter, por enquanto, energia hidroelétrica para Be
lém, de vez que as quedas d'água em tôrno da cidade, num raio de 100 quilô
metros, são de pequeno potencial disponível. 

A cachoeira das Tabocas não passa de uma simples corredeira, que na épo
ca das cheias perde grande parte do desnível, devido à elevação do nível de 
jusante, permitindo mesmo navegação em tais épocas. Além disto, essa corre
deira dista cêrca de 400 quilômetros de Belém, o que importaria na construção 
de uma linha de transmissão antieconômica. 

As principais indústrias que devem ser localizadas no Pará são as de ma
teriais de construção, principalmente as referentes a materiais que não resis
tem aos grandes transportes e as derivadas da borracha. 

Das primeiras a mais importante é a do cimento, que servirá a tôda a 
Bacia Amazônica, onde o custo dêsse material é, atualmente, de tal maneira ele
vado que dificulta as construções e mesmo a criação de outras indústrias que 
dêle dependem . · 

A localização mais conveniente de uma fábrica de cimento na Bacia Ama
zônica, deve ser a Zona Bragantina ou o território do Amapá, o mais próximo 
possível do pôrto de Maca pá. 

Tudo depende porém da existência de calcário adequado à indústria e cabe 
ao govêrno federal, por l.ntermédio de seu órgão competente, providenciar re
conhecimentos e sondagens para verificar a existência de jazida conveniente nos 
locais citados. • 

Caso seja encontrada jazida com capacidade conveniente, a iniciativa par-
ticular encarregar-se-á de sua instalação, pois, apesar de ser uma indústria de 
instalação cara, há garantia de lucro certo .e a fábrica poderá ser construida por 
etapas. 

Quanto à parte relativa à cultura, Belém possui .algumas escolas superiores, 
sobressaindo a Escola de Engenharia que foi criada e é mantida por um grupo 
de abnegados professôres, vindo melhorando dia a dia. 

Há possibilidade da criação de uma universidade em Belém, que na ver
dade será a base da formação de uma vida intelectual e material independente, 
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como já aconteceu em vários estados do Sul do Brasil, destacando-se ultima
mente entre êles o Rio Grande do Sul e o Paraná. 

A Escola de Engenharia de Belém vem preenchendo suas finalidades, for
necendo técnicos para vários setores de atividades da Amazônia, pois que existe 
grande analogia e mesmo afinidade entre os homens da Bacia Amazônica. 

A alimentanão da população de Belém e em geral de todo o estado tem por 
base o produto da pesca e em menor escala o da caça. 

A carne de gado vacum provém geralmente da ilha de Marajó, do norte de 
Goiás e do baixo Amazonas onde existem pequenos campos nativos. 

Com relação à zona agrícola subsidiária de Belém, tem o Pará a citada 
Zona Bragantina, que é a mais importante de tôda a Bacia Amazônica, quer 
em área cultivada quer em produção agrícola. 

A Zona Bragantina é formada de terrenos terciários e quaternários com 
área de cêrca de 30 000 km', como dissemos, est!j.ndo n~a situada as duas prin
cipais cidades do estado (Belém e Bragança) . 

Tem em geral topografia plana ou ondulada estando servida pela Estrada 
de Ferro de Bragança que liga Bragança. a Belém, com cêrca de 233 quilômetros 
de extenlão. 

É servida também por uma rêde rodoviária de cêrca de · 1 200 quilômetros, 
que cobre tôda a parte colonizada. , 

Nesta zona foi tentada uma ampla colonização intensiva, principalmente 
por nordestinos, mas a colonização . só vingou nas manchas, de terra mais fér
teis, pois uma parte das terras, constituída por terrenos terciários, é por de
mais arenosa, possuindo apenas uma camada de hum.o superficial, que logo nos 
primeiros anos de cultura desaparece pela ação erosiva, produzida pelas chuvas 
que pràticamente duram todo o ano. · . 

As terras ·mais férteis, constituídas pelas aluviões (quaternári~ recentes), 
são geralmente pouco aproveitadas devido aos alagamentos periôdicos, pelas 
cheias ou pelas marés' de slzígla (igapós) , e porque necessitam proteção espe
cial (canalização ou endicamentos) . 

As culturas mais adequadas da Zona Bragantina. são as mesmas da Baixada 
Fluminense, isto é, arroz, mandioca, cana de açúcar, sendo oue o arroz produz 
bem em tôda a zona, por ser cultura que exige prinéipalmente muita água no 
solo. A juta é outra cultura que vem sendo cultivada nos últimos tempos com 
êxito. 

O milho e o feijão só produzem bem nas terras de aluvião, sendo por isso 
sua cultura limitada a essas áreas, as frutas tropicais dão bem em tôda a região. 

Para garantir uma vida agrícola estável no Pará e ao mesmo tempo possi
bilitar uma auto-subsistência que diz respeito aos produtos agrícolas, é acon
selhável o melhor aproveitamento de suas terras de aluvião, o que deverá ser 
feito por meio de loteamento agrícola e construção de estradas de acesso aos 
lotes. 

O Instituto Agronômico do Norte pretendeu há tempos fazer tais loteamen
tos, mas até hoje nada foi feito de positivo, nem mesmo o levantamento das 
áreas. 

Outra providência a ser tomada para o. aumento da produção da Zona Bra
gantina é a ampliação dessa zona para leste, até o rio Gurupi, e para o sul ao 
longo da futura estrada federal denominada Transbrasiliana, que . ligará o Pará 
a São Paulo e Rio de Janeiro, através do vale do rio Tocantins. 

O Plano Rodoviário Nacional mui sàbiamente previu a construção dessas 
duas estradas de rodagem que são a B.R. 22, que partindo de Belém segue na 
direção de leste, com destino ao Maranhão e que é o principal tronco da Zona 
Bragantina, e a . B.R. 14, denominada Transbrasiliana, que se .entronca com 
a primeira defronte do povoado de São Miguel do Guamá, e segue para o sul 
atravessando o rio Guamá, no aludido povoado, em uma ponte que já está em 
principio de construção com verba federal. Essa obra terá cêrca. de 220 me
tros de extensão e fica sôbre a primeira corredeira do rio Guamá. 

Nas proximidades de São Miguel do Guamá ficam situados os primeiros 
afloramentos de gnaisse, • empregado nas construções em Belém, indicando o 
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Inicio de uma gran,de mancha do complexo cristalino que se estende para leste 
até além do rio Gurupi, onde as terras já são de razoável fert111dade. 

A B.R. 14 depois,_ de atravessar o rio Guamá, segue na direção do sul, até 
atingir Imperatriz, já à margem do rio Tocantins, atravessando uma região de 
mata de aproximadamente 450 quilômetros, constituída de terrenos planos e 
ondulados, mas não sujeitos a alagamento, pois fica afastada dos grandes cur
sos d'água. Foi através dessa região que Paulo de Frontin pretendeu construír 
a ligação "Pirapora-Belém do Pará". Tendo feito todos os estudos, inclusive 
do trecho de mata virgem de Imperatriz ao rio Guamá, viu desfeito um dos seus 
grandes sonhos por não ter conseguido os recursos para a construção. · 

Hoje a orientação a ser adotada deve ser outra, pois o progresso tudo alterou; 
a solução atual será uma rodovia pioneira e não uma estrada de ferro, que 
deverá vir depois quando a região tiver prosperado. 

Tudo indica que o país está hoje em condições de tornar em realidade o 
sonho de Frontin, construindo porém uma rodovia pioneira em vez de ferrovia. 

A ampliação de colonização da Zona Bragantina deve se fazer inicialmente 
ao longo das duas rodovias federals citadas, à medida que elas forem sendo 
construídas por etapas, digamos por trechos de 50 quilômetros. 

Essa colonização deverá ser orientada pelos governos federal e estadual, 
por meio de loteamentos rurais das áreas mais férteis da região. 

A extração das madeiras de lei, de que é rica a região, será um meio auxiliar 
dessa colonização. 

A construção das duas estradas já por si. constitu.i uma verdadeira sonda
gem longitudinal através da região, indicando as melhores glebas a serem lo., 
teadas. Dispersar grandes recursos na colonização total da Amazônia é êrro 
Inconcebível. - · 

Sem dúvida as outras regiões do Pará, já habitadas, não podem ficar aban
donadas, mas a concentração da colonização deve ser dirigida para a região de 
expansão da Zona Bragantina, porque essa já se encontra ligada por via ter- · 
restre a Belém, grande mercado e pôrto de importância Internacional. 

o Pará dispõe de recursos substanciais - quais sejam a quota do Fundo 
Rodoviário Nacional, que é de cêrca de Cr$ 40 000 000,00 para o ano de 1952 e 
que tende a aumentar para o prosseguimento da construção de uma das estra
das federais, digamos da B. R. 22, que é a estrada mais importante do estado. 

Além dêsses recursos tem o govêrrto federal contribuído com apreciável 
verba orçamentária, a fim de apressar a ligação de Belém diretamente a São 
Paulo e Rio de Janeiro através da B .R, 14, também chamada Transbrasiliana. 

Essa estrada alia a sua importância econômica à estratégica, pois irá pos
sibilitar a defesa da foz do Amazonas por via terrestre. 

Naturalmente não se pode falar na Amazônia sem pelo menos fazer refe
rência à exploração da borracha e à da castanha, e as mesmas observações 
que faremos para o estado do Pará aplicam-se ao do Amazonas e aos territó
rios amazônicos. Não é possível, econômicamente falando, continuar a explo
ração da seringueira nativa da Amazônia, como vem sendo feita até aqui, por
que o custo de produção não pode competir com o obtido por meio da seringueira 
cultivada na Asia, ou com a borracha sintética que cada vez mais se aperfeiçoa. 

Só existem duas soluções, se quisermos produzir borracha natural a preço 
razoável: 

1) aumentar artificialmente a densidade do seringai nativo, o que se con
segue abrindo pequenas clareiras entre os· pés nativos e plantando novas serin
gueiras em mudas; deve-se deixar sempre um tapume verde separando um pé 
dos outros, de modo que as seringueiras fiquem separadas por uma cêrca viv:a 
formada pelas outras árvores da floresta; 

2) fazendo cultura inteiramente artificial, como se faz em várias regiões 
do Oriente. · 

O primeiro processo é naturalmente o mais indicado, pois a existência de 
um seringai nati'to indica que o solo da região é apropriado a essa cultura. 

Aliás, uma boa parte de produção do Oriente é obtida de seringais formados 
por êsse processo, com ótimos · resultados. 
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Quanto ao segundo processo, foi o mesmo experimentado sem êJd.to pela 
Cia. Ford, na própria Amazônia. 

As causas do malôgro foram a impropriedade das terras escolhidas e prin
cipalmente a praga (ferrugem) que ataca as seringueiras plantadas em campo 
aberto. A seringueira quer terras de aluvião e úmidas e a Cia . Ford escolheu 
terras altas. 

Antes de tentar novas culturas artificiais extensivas é· necessário que se 
·estudem variedades resistentes à ferrugem. 

Não é porém trabalho de que se espere obter resultados imediatos, podendo 
mesmo demorar mais de uma dezena de anos. 

Temos experiência no Brasil, como essas pesquisas são demoradas e o caso 
da seleção de variedades de trigo que resistem à ferrugem é bem elucidativa. 

Só depois de 15 anos de perseverantes trabalhos, com cruzamentos de um 
número considerável de variedades, é que o agrôno~o Iwar Beckman conse
guiu, no Rio Grande do Sul, três variedades de trigo resistentes à ferrugem, 
com as quais abriu novos horizontes à cultura do trigo no sul do pais .. 

Dêste modo, a única solução que de fato se apresenta no momento, sob o 
ponto de vista de exploração econômica da seringueira, é densificar os seringais 
nativos. ~ · 

Enquanto isso, o Instituto Agronômico do Norte deveria estudar variedades 
resistentes às ferrugens, para que no futuro se possam formar seringais inteira
mente artificiais, que serão então os mais econômicos. · 

Na colonização intensiva de que falamos não se aconselha a plantação da 
seringueira nos núcleos coloniais, por necessitar essa cultura de extensas áreas 
e por ser a colonização que preconizamos, com pequenas áreas, destinada a 
fixar o homem, dar-lhe confôrto relativo, tendendo a tornar o Norte indepen
dente, no que diz respeito à alimentação . 

A cultura da seringueira ·é problema especializado, a ser estudado à parte, e 
sua localização deve obedecer as indicações de agrônomos especializados. 

ESTADO DO AMAZONAS 

O estado do Amazonas, com uma área de 1592 626. é a maior unidade da 
Federação, mas possui grandes regiões de terras alagadiças, que reduzem de 
muito a sua área útil. 

O estado está naturalmente dividido pelos rios Amazonas e Negro em três 
grandes regiões: 

1) Região ao sul do rio Amazonas; 
2) Região ao norte do rio Amazonas e oeste do rio Negro; 
3) Região ao norte do rio Amazonas e leste do rio Negro. 
As três regiões citadas oferecem uma . diversidade meteorológica ' interes

sante. Enquanto na região ao sul do rio Amazonas a estação chuvosa dá-se 
no verão, assemelhando-se neste plttticular à Região Central do Brasil, as ou
tras duas regiões, inclusive o território qo Rio Branco; têm a estação chuvosa 
no inverno, assemelhando-se portanto ao Rio Grande do Sul. 

:E:ste fenômeno, aliado ao degêlo da região andina do rio Amazonas, explica 
porque êsse rio mantém uma grande descarga durante todo o ano. 

A região mais importante do estado do Amazonas é a situada ao norte do rio 
Amazonas e a leste do rio Negro, pois é nessa região que ficam localizadas as ci
dades de Ma.naus e Itaqtiatiara, que é a segunda cidade do estado. 

A área dessa região é aproximadamente de 80 000 kmº. 
A cidade de Manaus, com uma população aproximada de 120 000 habitantes, 

está situada à margem esquerda do rio Negro, apenas a 5 quilômetros de sua 
foz no rio Amazonas, em terreno elevado (terras altas) . A cidade é dividida 
em bairros separados por depressões formadas pelo rio São Raimundo e seus 
afluentes, cujas águas são represadas pelas cheias do Amazonas. 

Tem a cidade clima análogo ao de Belém, porém, um pouco mais abafado, 
devido a sua situação central e portanto pouco ventilada. 

' 
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A topografia em que assenta a cidade é irregular e algo acidentada, sendo 
por isso suas ruas irregulares. 

A parte central tem as ruas e praças pavimentádas a paralelepipedo e as 
novas ruas estão sendo pavimentadas a concreto. 

É dotada de linhas de bondes e ônibus urbanos. 
O seu comércio é menos movimentado que o de Belém, mas satisfaz às exi

gências de consumo da sua zona de influência, e sua indústria é rudimentar 
,devido, entre outros fatôres, à deficiência de energia elétrica. 

Manaus possui um pôrto de certa importância, com navegação transatlân
tica de calado médio <navios de fundo chato) ; os sew> cais· são flutuantes, em 
vista da grande ·oscilação que sofre o rio entre os períodos de cheias e estia
gem, que atinge até 12 metros. · 

É também dotada de um aeroporto, que está sendo ampliado para "Cons
telations" de grande raio de ação, que servirã também às linhas internacionais. 
O aeroporto fica localizado próximo da cidade e é ligado a ela por uma estra
da de rodagem com bom traçado e pavimentada a concreto. 

Atualmente o tipo de avião mais usado nas viagens internas da Amazô
nia é o avião anfibio (tipo Catalina), por oferecer maior segurança, pois no 
percurso entre Belém e Manaus só o aeroporto de Santarém oferece segurança, 
por possuir uma das pistas pavimentadas. 

Os serviços públicos de Manaus, executados hã mais de 40 anos, quando a 
cidade tinha apenas 40 000 habitantes, jã são naturalmente insuficientes, pois 
a população da cidade pràtic'amente triplicou. 

~im, toma-se premente a ampliação dos serviços de ãgua, esgôto e ener
gia elétrica. 

O abastecimeito de ãgua da cidade é feito por meio de captação próxima 
da cidade no próprio riõ Negro, cuja água é de ótima qualidade. 

A ãgua é recalcada para o centro da cidade por meio de bombas. 
A ampliação dêsse serviço é obra relativamente pouco dispendiosa. 
A ampliação da usina de ;nergia elétrica é um problema bem mais simples 

que o de Belém do Pará, pois a usina atual é uma obra bem projetada e con
servada, podendo a ampliação ser anexa à usina existente, acrescentando-se 
apenas novos elementos. · 

Hã uma idéia em fazer o refôrço de energia elétrica de Manaus por meio 
de uma usina hidroelétrica a ser construída nas cachoeiras do rio Urubu, afluen
te da margem esquerda do rio Amazonas. 

As cachoeiras são situadas a cêrca de 100 quilômetros ao norte de Manaus, 
mas não foi feito ainda estudo técnico para se aquilatar o potencial disponível 
dessas cachoeiras; não se conhece nem mesmo o desnível total delas e nem a 
descarga mínima de estiagem do rio Urubu, pois a região é tôda infestada pelos 
silvícolas e atualmente só acessível por aquêle rio. 

O refôrço de energia hidroelétrica com -o aproveitamento das cachoeiras do 
rio Urubu só será aconselhável se fôr possível obter-se uma potência 1mí.pima 
de 10 000 cavalos. 

Essas cachoeiras serão de qualquer modo aproveitáveis no futuro, mesmo se 
seu potencial fôr menor, por isso que poderão ser utilizadas num núcleo colo
nial que se instalar nas suas imediações. 

O abastecimento de gênero& alimentícios par::1- Manaus provém das seguin
tes fontes: 

O peixe é pescado nos rios Amazonas e Negro, nas imediaÇões de Manaus; 
a carne de vaca, na maior parte, dos campos do território do Rio Branco e de 
outros que existem no médio Amazonas; os produtos agrícolas, principalmente 
as verduras, das terras aluvionais que se encontram nas margens do rio Ama
zonas, que são cobertas pelas águas barrentas do Amazonas, nas suas cheias 
anuais. 

Nessas regiões ribeirinhas, os agricultores moram em casas elevadas, cons
truidas sôbre esteios de 3 a 5 metros de altura, de modo a ficarem os seus pisos 
a salvo das grandes cheias conhecidas. 
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A maior parte dos cereais consumidos em Manaus ou suas zonas de in
fluência, como sejam arroz, milho, feijão e café são recebidos do nordeste, do 
centro de leste ou sul do país, por via marítima e fluvial. 

Manaus não possui, como Belém, uma área agrícola como a Zona Bragan
tina, pois a capoeira e mesmo a mata amazônica, vêm até os subúrbios da ci
dade . Daí a mentalidade puramente urbana dos habitantes de Manaus. 

A causa principal dessa lacuna é serem as terras do norte de Manaus, até 
uma distância de 60 a 70· quilômetros, formadas de terrenos terciários, por sua 
vez constituídos da argila arenosa muito compacta (impermeável) de pouca' 
fertilidade para pr-0dução de cereais ou mesmo de hortaliças. 

Tanto é assim· que os agricultores preferem cultivar as terras de aluvião 
das margens do rio Amazonas, sujeitando-se a morar em casas que ficam mui
tas · vêzes ilhadas e, não raro, a perderem suas culturas com as cheias temporãs, 
a .cultivar as terras firmes ao norte de Manaus que são compactas ,e ácidas. 

· Contudo, há grandes possibilidades de que as terras situadas para o norte 
das cachoeiras do rio Urubu sejam bem mais férteis, por pertencerem ao com
plexo cristalino que deu origem às terras do leste do Brasil, as quais possuem 
manchas de razoável fertilidade. 

A própria cachoeira do rio Urubu indica a passagem das terras terciárias 
para o cristalino. 

O Plano Rodoviário Nacional prevê a ligação "Manaus-Caracarai-Boa Vista" 
(B.R. 17), que ligará no futuro a capital do território do Rio Branco a Manaus. 

A construção dessa estrada foi iniciada de Manaus para o norte, existindo 
uma carroçável, precária, entre Boa Vista e Caracaraí. 

O traçado da estrada em causa passará próximo da cachoeira do Urubu e 
logo que a construção iniciada em Manaus atinja suas imediações poder-se-á 
verificar a conveniência da localização ali de um grande núcleo agrícola, que 
servirá para abastecer a cidade de Manaus. 

A estrada deverá ser do tipo pioneiro, logo que deixe os subúrbios de Ma
naus, com plataforma em tôrno de 8 metros de largura, "grade" provisório, obras 
de arte correntes de tubos de concreto e pontes de madeira de lei, o que é per
mitido pelas "Normas" para construção de estradas federais. 

É o único meio de se fazer uma centena de ltuilômetros de estradas de ro
dagem na Amazônia, em tempo relativamente curto . 

Existe uma estrada carroçável ao longo dêsse traçado com cêrca de 50 qui
lômetros e o estado do Amazonas dispõe de recursos do Fundo Rodoviário Na
cional suficientes para construção definitiva daquela obra em três anos, pois 
sua dotação pelo citado fundo é de aproximadamente Cr$ 40 000 000,00 anuais. 

Desenvolvendo-se o norte de Manaus por meio de uma colonização agrícola 
nacional a cidade passará .a se abastecer de gêneros alimentícios no próprio 
estado e contribuirá, outrossim, para o desenvolvimento do norte do estado. 
Manaus ficará então com uma zona agrícola equivalente à Zona Bragantina, 
barateando o custo de vida na cidade. 

Em relação ao desenvolvimento cultural, Manaus não atingiu o desenvolvi
mento de Belém, principalmente no que concerne à instrução sµperior. No que 
diz respeito à engenharia sem a qual não é possível vencer a resistência da Ama
zônia, Manaus está deveras atrasada, não existindo nem mesmo uma escola 
prática de agronomia. 

Por êsse motivo, para que se execute uma obra de vulto nessa cidade é 
necessário que se importe tudo, materiais e homens especializados, ao contrário 

· de Belém que já possui engenheiros formados em sua própria escola, os quais, 
por sua vez, vão instruindo os técnicos não titulados, que são também elemen
tos indispensáveis em. todo tipo de obra que se execute. 

~ 

TERRITóRIO DO RIO BRANCO 

O território do Rio Branco é constituído por uma ampla região com cêrca 
de 214 000 km", possuindo portanto uma área pouco menor que a do estado de 
São Paulo que tem cêrca de 247 000 km" . 
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A topografia dêsse território é em geral plana ou ondulada, com exceção 
de uma faixa do extremo norte onde fica localizada uma estreita cordilheira de 
montanhas e onde se encontram picos dos mais altos do pais. Contudo, grande 
parte da divisa com a Guiana Inglêsa é constituída de terrenos planos ou ondu
lados, facilitando a comunicação terrestre com a mesma. 

Os solos do território !ão originários do complexo cristalino (granito, gnais-
ses, etc.), que constituem também grande parte do leste do Brasil. · 

Os serrotes encontrados em alguns pontos do território, constituídos de 
rocha granítica com encostas escarpadas e despidas de vegetação atestam des
de logo a sua origem, 

As áreas planas e onduladas são constituídas de terras profundas, com 
manchas férteis, como acontecê no leste do pais. 

Grande parte da zona norte do território é constituída por campos nati
vos, cobrindo uma área de cêrca de 40 000 km2

, ou seja, aproximadamente, a 
área do estado do Rio. A existência dêsses campos, circundados por mata tro
pical, atesta a existência de uma civilização anterior à descoberta da América, 
que naturalmente emigrou para outras regiões, tangida por inimigos mais 
aguerridos. 

O restante do território é coberto de florestas seculares características dos 
trópicos, com madeiras de lei de espécies variadas. 

É na região dos campos que está localizada a cidade de Boa Vista, à mar
gem direita do rio Branco, em terreno plano. 

Essa cidade tem uma população de cêrca de 12 000 habitantes, estando nela 
concentrada a maior parte da população do território que é de, aproximada
mente, 20 000 habitantes. A cidade está sendo urbanizada pelo govêrno federal, 
com ampla visão, dispondo de água e luz. Executam-se os serviços de esgôto e 
drenagem pluvial, e os de construção de edifícios públicos e os de um grande 
hotel, estando prevista a pavimentação das ruas centrais, tão logo fiquem 
prontos aquêles serviços. 

Existe um campo de pouso para aviões, freqüentado pelos "Douglas" da Cru
zeiro do Sul, no perímetro urbano da cidade, o qual não oferece segurança em 
época de chuva, por ficar parcialmente alagado em conseqüência da falta de 
drenagem, já estando, entretanto, prevista outra área para localização defini
tiva do campo. . 

Em Caracaraí, que é a segunda povoação do território e o futuro pôrto flu
vial para servir a capital, existe um bom campo de emergência. 

Quanto aos materiais empregados na construção, quase todo é importado, · 
pois a própria madeira de que o território é rico, é rudimentarmente explorada. 

Em relação aos gêneros alimentícios, a base da alimentação no território 
é a carne de vaca, originária do rebanho local, que, apesar de ser de pequeno 
porte, supre o território e ainda abastece em grande parte a ·cidade de Manaus. 

Os demais gêneros são quase todos importados, apesar da dificuldade do 
transporte e do alto preço, pois até de avião se supre o território de alimentos. 

Só agora começa o território a produzir algum gênero alimentício, principal
mente milho, legumes e verduras. A solução para êsse problema é a localização 
de um grande núcleo agrícola no território. 

No momento a obra mais necessária é a construção da -ligação rodoviária 
de Boa Vista e Caracaraí, que é pôrto fluvial situado. no fim do trecho franca
mente navegável do rio Branco, comportando embarcações de até 3 pés de calado 
em plena estiag;em. 

Acima de Caracarai começa a série de corredeiras que interrompe a nave
gação, nos meses finais da estiagem. 

A ligação "Boa Vista-Caracaraí" é um trecho da rodovia federal BR-17, que 
ligará no futuro a cidade de Boa Vista a Manaus. 

:mste trecho de esti:ada, deveria ser construído antes que se fizesse o ser
viço de urbanização da capital do território, pois teria facilitado a execução 
de tôda a obra ·de urbanização da cidade e, além disso, iria facilitar desde logo 
o desenvolvimento de sua vida econômica. 
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A extensão do trecho Boa Vista-Caracarai é de 150 quilômetros percorrendo 
terreno quase todo plano, podendo ser orçada a construção ,de uma estrada pio
neira com ótimos traçados em planta e perfil, com obras de arte correntes de 
concreto e pontes de madeira em cêrca de Cr$ 30 000 000,00 não incluindo a 
ponte sôbre o rio Murubaí, cuja travessia se faria inicialmente em balsa mo
torizada . A construção deve ser atacada de Caracarai para Boa Vista, para fa
cilitar o ,transporte e o abastecimento do equipamento. 

A obra poderá ser ultimada em 3 anos com uma dotação orçamentária 
anual de Cr$ 10 000 000,00. 

Já existe uma estrada carroçável ligando Boa Vistà a Caracarai, só d~do 
porém tráfego na estl,a.gem, por falta de pontes e aterros nas baixadas alaga
diças. O trecho de Boa Vista ao rio Mucajai é em campo e dêste rio até pró
ximo de Caracaraí a região é quase tôda· coberta de mata virgem. 

Atualmente o transporte de carga entre Boa Vista e Caracaraí só se faz 
na época das águas, quando as embarcações vencem então as corredeiras que 
existem logo a montante de Caracaraí. 

Neste particular, o território do Rio Branco assemelha-se ao do Acre, pois 
são os dois únicos territórios amazônicos cujas sedes não possuem ligação per
manente com o exterior pela navegação amazônica, o que entrava sobremodo 
o progresso dêstes, encarecendo demasiadamente o custo de vida . 

. Logo que fôr construida essa estrada é possível colonizar racionalmente o 
trecho de mata que ela percorre entre o rio Mucajai e Caracarai, fazendo lotea
mentos rurais nos lugares adequados . 

As matas desta região possuem manchas muito férteis e que apesar da 
dificuldade de transporte, estão sendo aos poucos colonizadas e cultivadas. A 
instalação do núcleo agrícola convém seja localizada nessas matas. 

Como Rio Branco é o primeiro território que estamos . estudando vamos dar 
aqui esclarecimentos que se aplicam aos demais. 

Quando foi organizado o Plano Rodoviário Nacional, todos os territórios 
da Bacia Amazônica foram contemplados pelo menos com uma estrada dêsse 
plano, escolhendo-se, judiciosamente, para federal, a estrada vital de cada ter-
ritório. · 

Infelizmente, no estudo da distribuição do Fundo Rodoviário Nacional, o 
Congresso Nacional excluiu os territórios das vantagens de receber as quotas do 
Fundo Rodoviário como acontece com os estados da Federação e, por êsse mo
tivo, não foi possivel a construção das estradas vitais dos territórios, com os 
meios fornecidos pelo Fundo Rodoviário Nacional. 

Por outro lado, o Departamento Nácional de Estradas de Rodagem não 
pode executar tais obras com a parte do Fundo Rodoviário que lhe é destinado, 
porque as estradas dos territórios não estão incluídas no chamado Plano de 
Primeira Urgência, que é também escolhido pelo Congresso Nacional. 

Para sair dêsse impasse, o mais simples é destinar às estradas vitais dos 
territórios, verbas orçamentárias anuais, pelo menos aos territórios do Rio Bran
co e Acre, para os fins de construírem a ligação de cada sede a seu pôrto franco 
natural. · 

No caso do território do Rio Branco a sua estrada vital é sem dúvida a li
gação de Boa Vista a Caràcarai, conforme já indicamos e que deve ser cons-
truida sob a orientação do D.N.E.R. · 

Posteriormente, o próprio território encarregar-se-á da construção da rêde 
de estradas secundária de que necessita, principalmente para servir a região do 
campo. 

' Por sua vez o núcleo de colonização incumbir-se-á da construção das es
tradas de lnterêsse do núcleo. 

TERRITôRIO DO ACRE 

O território do Acre é uma ampla região com área aproximada de 153 ooo km' 
de terras em geral planas ou onduladas, encontrando-se nêle grandes mancha.S 
de terras férteis. O solo dessa região é todo originário do terciário. 
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~ o território mais populoso, pois sua população é de cêrca de 116 124 habi
tantes. 

Era, antes da colonização, inteiramente coberto de mata, com grandes serin
gais ainda existentes e que se prestam bem ao processo de densificação, com o 
plaaj;io de muda.S nos grandes intervalos' entre as árvores nativas. 

Foi justamente a existência dêsses seringais que atraiu a colonização dos 
indômitos nordestinos e foi a razoável fertilidade de suas terras que depois fi
xou. essa colonização, mesmo depois da queda que a borracha sofreu. 

A não ser um conglomerado ferruginoso, o território do Acre não possui 
pedra para construção e o concreto que lá se usa é geralmente confeccionado 
com agregado obtido da queima e posterior britação do tijolo: 

·A cidade de Rio Branco, que é a capital do território com cêrca de 20 000 
habitantes, não é convenientemente urbanizada, mas possui ruas amplas, sendo 
construida nas duas margens do rio Acre, que, portantp, divide a cidade em duas 
partes, sendo a mais importante a da margem esquerda, onde se encontra a 
sede do govêrno do território. 

Anàlogamente ao que acontece com o rio Amazonas em Manaus o rio Acre 
tem uma considerável oscilação' entre o nivel de estiagem e de cheia, dificul
tando dêsse modo a comunicação entre as duas partes da cidade, que atual
mente se faz por meio de balsas. 

Já foi estudada pelo govêrno do território a construção de uma ponte que 
ligue as duas partes, mas a obra é de grande vulto e portanto muito dispen
diosa, pois deverá permitir a navegação ao longo do mesmo, na época de cheia 
ou estiagem. ' • 

A nosso ver trata-se de uma obra que deve ser adiada, para quando a ci
dade tiver maior desenvolvimento, pois existem outros problemas' mais im-
portantes. · 

Uma balsa bem adaptada, com rampas de acesso para as cheias e estiagens 
resolverá a situação. 

A cidade possui Vuminação elétrica, produzida por grupo diesel elétrico que 
satisfaz. . 

O problema principal da cidade no mbmento é o seu abastecimento d'água, 
que é precário. 

Já foi tentada a perfilração de poços profundos, sem lograr resultado satis-
fatório. · 

A solução indicada é a captação do próprio rio Acre ou de um de seus 
anuentes, fazendo o tratamento da água. 

Trata-se porém de um serviço cuja técnica exige que seja projetado por 
um escritório técnico especializado. . 

A execução da obra pode ficar a cargo de qualquer engenheiro competente, 
mesmo não especializado, pois não oferece outras dificuldades . 

Possui a cidade de Rio Branco um campo de pouso nara aviões e bimotores, 
existindo linhas regulares de "Douglas" ligando essa cidade a Manaus e Belém 
bem como ao Rio de Janeiro, via Cuiabá. 

A alimentação no território, inclusive da capital, é baseada na carne de 
·gado, proveniente do sul do pais em forma de charque, e carne verde que re
cebe das zonas campestres existentes na Bolívia, próximas de nossa fronteira. 

Atualmente o território pr~duz alguns cereais, tais como milho e feijão, 
devido à colonização a que se procede ao longo da n<>ya estrada em construção· 
de Rio Branco para Plácido de Castro, que fica próximo da fronteira com a Bo
llvia e através da qual vem também o gado boliviano para Rio Branco. 

Uma das riquezas naturais do território são seus seringais nativos que são 
os melhores da Amazônia. 

Prestam-sê admiràvelmente ao processo de "densificação", plantando mu
das nos maiores intervalos das árvores nativas. 

A e.idade do Rio Branco não tem comunicação permanente com a navegação 
do rio Amazonas, pois a navegação permanente chega apenas até Bôca do Acre, 
pôrto situado na confluência do rio Acre com o rio Purus e já no estado do 
Amazonas. 
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Durante cêrca de 4 a 5 meses de estiagem anual, o rio Acre não oferece 
navegação, devido à redução de seu volume d'água e à formação de corredeira,, 
entre Rio Branco e Bôca do Acre, corredeiras essas que desaparecem na esta
ção chuvosa. 

A obra mais :urgente para o terrítório, atualmente, é o estabelecimento de 
uma ligação permanente da sede com a navegação amazônica. Duas soluções 
se apresentam, sendo uma delas a ligação rodoviária de Rio Branco e Bôca 
do Acre, em linhas gerais paralelamente ao rio Acre. A distância por estradas 
de rodagem será aproximadamente de 200 quilômetros. 

A outra solução é a construção de uma ligação rodoviária de Rio Branco á 
estação de Abunã na E. Ferro Madeira-Mamoré, sendo a distância aproximada 
de 300 quilômetros. 

Apesar de ser a distância entre Rio Branco e a estação de Abunã maior 
que a de Rio Branco a Bôc.a do Acre, a melhor solução é a ligação para a es
tação de Abunã, pelos seguintes motivos: 

· l) Convergiria para um único rio - o Madeira - o transporte da região, 
que viria baratear e melhorar o transporte fluvial; 

2) o rio Madeira é francamente navegável de Pôrto Velho para jusante le
vando muita vantagem sôbre o rio Purus a êsse respeito; 

3) aumentaria o volume de tráfego da E. F. Madeira-Mamoré, melhorando 
a sua situação financeira, beneficiando também Pôrto Velho, onde poderão ser · 
construídas melhores instalações portuárias; 

4) grande parte dessa ligação já faz parte do Plano Rodoviário Nacional. 
sob a denominação de B.R. 29, podendo por isso ser construida com verba fe
deral; 

5) a região a ser percorrida é mais favorável à construção de uma estrada 
na Amazônia, porque seguirá em grande parte por divisores de águas muito 
baixos. 

Não foi feito ainda projeto dêsse traçado, podendo, no entanto, ser conse
guido por planta aérea. Em seguida poder-se-á ir locando a linha por trechos 
de 10 quilômetros refazendo então o projeto com os dados da locação. 

Com essa orientação geral o projeto lançado na planta aérea serviria ape
nas tle orientação geral. 

A construção deverá começar pela estação de Abunã na E.F. Madeira-~
moré para facilitar o transporte e abastecimento do equipamento mecânico a 
ser empregado. · 

A estrada deverá partir da estação de Abunã, no território. do Guaporé, 
atravessar o rio Madeira e seguir para o norte até apanhar o divisor de águas 
entre os rios Iquiri e Abunã, que divide o território do Guaporé do estado do 
Amazonas e ao penetrar no território do A,cre já deve descambar para o vale 
do Iquiri, que será atravessado antes de atingir Rio Branco. 

Inicialmente não é aconselhável a construção de ponte sôbre o rio Madeira 
por ser obra de grande vulto. Uma balsa motorizada do tipo que se usa no rio 
São Francisco resolverá o problema de transporte. 

A ponte do Iquiri pode ser construida para servir tanto a estrada "Rio 
Branco-Plácido de Castro" como a ligação "Rio Branco-Estação de Abunã" fi
cando um trecho comum de Rio Branco ao rio Iquiri. A obra pode ser de ma
deira de lei devido à carência de pedra para concreto. 

A extensão da estrada a construir será de, aproximadruµente, 300 quilô
metros. 

Para a construção de uma estrada do tipo pioneiro, com bom traçado em 
planta, com plataforma de 8 metros, obras de arte, correntes, de tubos de con
creto e pontes e pontilhões de madeira, poderá subir o custo quilométrico a 
Cr$ 200 000,00, para construção mecânica. 

Dêsse modo o custo total da estrada será da ordem de sessenta milhões de 
cruzeiros (Cr$ 60 000 000,00) . 

Como o problema de abastecimento de gêneros alimentícios em tôda a re
gião terá sido de dificll solução pela sua escassez e preço elevado, poder-se-á 
aproveitar as terras marginais a essa estrada para serem loteadas as melhores 
glebas, pois em geral a região é das mais férteis da Bacia Amazônica. 
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Futuramente, ql,Jando o território do Acre tiver expandido a sua colonização 
e como conseqüência aumentado sua capacidade econômica, será então neces
sário que se construa o ramal férreo da estação de Abunã a Rio Branco, para
lelamente à estrada de rodagem, o que virá dar vida econômica independente 
à E. F. Madeira-Mamoré. 

No entanto a estrada pioneira da região deve ser a rodovia, Por ser de cons
trução e conservação menos onerosa. Logo que construida ela já irá melhorar 
a situação da E.F. Madeira-Mamoré. 

Anàlogamente ao que indicamos para o território do Rio Branco, essa liga
ção deverá ser feita com recursos -Orçamentários da União, para ser ultimada 
num. prazo de uns 3 anos, com uma dotação orçamentária de Cr$ 20 000 000,00. 

TERRITôRIO DO GUAPORÉ 

1!:sse território Possui uma área de, aproximadamente, 254 000 kmº, sendo 
Portanto um PoUCo maior que o estado de São Paulo e sua PoPUlação é de cêrca 
de 30 000 habitantes, dos quais 12 000 vivem na cidade de Pôrto Velho. 

É na sua maior parte coberto de mata virgem, com exceção das pequenas 
áreas colonizadas e uma faixa acompanhando o rio GuapQré, onde existem cam
pos nativos, PoUCO aproveitados na criação de gado. Ao contrário do Acre, que 
é todo situado em terreno terciário, a maior parte do território do Guaporé é 
originário do Complexo Cristalino Brasileiro, o que é atestado pelas corredeiras 
do Madeira e de seus afluentes. 

A capital do território é a cidade de Pôrto Velho, situada no extremo do 
trecho francamente navegável do rio Madeira, sendo por isso um imPortante 
pôrto fluvial, para onde já converge grande parte da produção da região, inclu
sive da Bolivia, constituída principalmente pela borracha. É o principal cen
tro comercial da região, uma verdadeira côrte do oeste da Amazônia. 

Possui a cidade; além do pôrto fluvi.al,' um campo de aviação para aviões 
bimotores, sendo freqüentado por aviões do tiPo "Douglas", pertencentes às li
nhas "Belém-Manaus-Pôrto Velho" e "Rio-Cuiabá.-Pôrto Velho". 

A cidade é dotada de iluminação elétrica e serviço de água, possuindo Por-
tanto razoável confôrto, · 

É o Ponto de partida da "E. F. Madeira-Mamoré", que transpõe o trecho 
encachoeirado do rio Madeira, ligando o trecho navegável do Madeira aos rios 
Mamoré e GuapQré, que são navegáveis, tendo portanto importância regional e 
internacional. · 

Construida inicialmente pÓr uma organização estrangeira, logo que iniciou 
a queda da produção da borracha na região, a situação econômica dessa estrada· 
passou a ser deficitária e foi então encampada pelo govêrno federal, continuando 
ainda em más condições econômicas. 

A solução do problema dessa estrada é o aumento do seu volume de tráfego, 
para que ela fique econômicamente independente e Possa melhorar os seus ser
viços. Essa solução Pode ser encontrp.da com a construção da ligação rodoviária 
da capital do Acre à estação de Abunã, exploração da região de camPos nativos 
ao longo do Guaporé com a criação de gado e melhorando o acesso a seus serin
gais por meio de estradas 'carroçáveis. 

Aliás êsses seringais podem ser "densificados" pelo método que· indicamos 
anteriormente e com essa medida só os territórios do Guaporé e Acre poderão 
suprir todo o Brasil da borracha natural para suas indústrias. 

A vida econômica de Pôrto Velho, bem como de todo o território, está inti
mamente ligada à prosperidade do pôrto da cidade e da E.F. Madeira-Mamoré. 
Contudo é necessário além disso que se introduza no território a prática da cul
tura agrícola, para baratear o custo de vida na região e dar viàa própria ao 
território, ampliando a sua colonização. 

Para isso é necessário que se instale um núcleo agricola de grande ampli
tude nas terras mais férteis e que possa ser ligado por estrada de rodagem à 
cidade de Pôrto Velho ._ 

Futuramente P6'rto Velho será ligada a Cuiabá e portanto a São Paulo e 
Rio de Janeiro por estrada de rodagem federal <B.R.29), já estando construido 
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o trecho de Cuiabá a Rosário do Oeste com êxtensão aproximada de 100 quilô
metros, estando a construção em andamento. 

Foi também atacada a mesma estrada de Pôrto Velho na direção de Cuiabá 
tendo sido construídos cêrca de 90 quilômetros, mas os serviços foram paralisa
dos, estando a estrada em grande parte abandonada. , . 

No entanto o trecho construído, a partir de Pôrto Velho, deve ser conser
vado porque já permitirá a colonização da região em tôrno daquela cidade. 

Também a área pertencente ao estado do Amazonas, que fica relativamente 
próxima de Pôrto Velho deverá ser ligada no futuro a êss13 pôrto, a fim de ccm
vergir para o rio Madeira todo o transporte fluvial para a região, contribuindo 
para tornar a navegação mais aperfeiçoada e freqüente. . 

A própria povoação de Lábrea que fica no rio Purus, poderá ser ligada a 
Pôrto Velho, por estrada de rodagem, pois fica a 200 quilômetros dêsse pôrto. 

TERRITóRIO DO AMAP A 

O território do Amapá tem uma área aproximada de 133 000 km" e uma 
população de cêrca de 38 374 - 1950, habitantes, dos quais cêrca de 12 000 vi-
vem na cidade Maca pá. ' 

O território é constituído por uma orla ao longo do mar e do rio Amazonas, 
formada por terreno quaternário, em grande parte recente, sendo a parte res
tante, que constitui a maior área do território, originário do Complexo Crista
lino Brasileiro. 

Nota-se imediatamente a passagem de um terreno para o outro pela pre
sença de corredeiras ou cachoeiras, que irão facilitar, em futurQ próximo, a 
instalação de usinas hidroelétricas na região . 

A orla quaternária é constituída por mangues ou campos nativos. A parte 
restante do território, que é a maior, é coberta de mata tropical. 

A capital do território é a cidade de Macapá, que vem sendo urbanizada 
pelo govêrno do território, já contando com os serviçQs de água e luz. 

Dispõe também a cidade de um aeroporto para aviões bimotores, com linha 
regular semanal e um pôrto defronte da própria capital, com uma ponte de 
atracação para navios de médio calado. 

A alimentação no território baseia-se na carne de gado, suprida com os re
banhos do próprio território, criado nos seus campos nativos e os demais gêne
ros são produzidos em parte no território e o restante recebido de outros pontos 
do pais. 

Nas povoações marítimas e ribeirinhas existe peixe em abundância, pôsto 
que a pesca não est~ja ainda explorada convenientemente, naturalmente em 
vista da exigüidade da população. 

Apesar de recentemente criado é um dos territórios mais pi'ósperos do pais, 
em vista de sua privilegiada situação geográfica, com a capital localizada na 
foz do Amazonas e por ter tido desde o início de sua criação uma administração 
entusiástica e eficiente, cuidando não só de,seus problemas materiais como tam
bém da educação primária, que no futuro terá influência decisiva sôbre os pró
prios problemas materiais. 

O problema principal do território no momento é o desenvolvimento de 
suas vias terrestres de comunicação, convergindo-as para a capital, que é tam
bém o princip'al pôrto da 'região, com a finalidade de colonizar o território e 
ao mesmo tempo assistir a sua atual população dispersa. 

A estrada principal é a rodovia federal B.R. 15 que segue a direção geral 
norte-sul e ligará Macapá a Qiapoque, possibilitando a criação de núcleos colo- · 
niais nas manchas de terras mais férteis atravessadas pela estrada. · 

Com os IJoucos recursos de que dispõe, o govêrno do território já cons
truiu cêrca de 300 quilômetros dessa estrada e está prosseguindo o seu programa. 

Possui o território jazidas de ferro e manganês, sendo as jazidas de ferro 
situadas à margem do rio Vila Nova, cuja foz fica próximo de Macapá. 

Essas jazidas distam de Macapá cêrca de 100 qullômet:r.os, te~do o govêrno 
do território feito um contrato com uma emprêsa norte-americana, para expio-
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ração das mesmas, construindo um ramal férreo e um pôrto próximo de Ma
capá para embarque de minério. Neste contrato o território fica com direito 
de montar uma usina siderúrgica em seus dominios, utilizando parte do mi-
nério da exportação. . 

As jazidas de manganês ficam localizadas na margem do rio Amapari, 
afluente da margem direita do rio Araguari e distam cêrca de 180 quilômetros 
de Macapá, já estando sendo providenciados os estudos para sua exportação. 

Seria também de grande conveniência para o território que se fizesse re
conhecimento mineralógico, a fim de se verlflcar se existe calcário adequado à 
montagem de uma fábrica de cimento, pois como já dissemos alhures, há gran
de necessidade de montagem dessa fábrica na bôca do rio Amazonas, podendo 
ser localizada na Zona Bragantina ou no Amapá. 

OUTROS ESTADOS DA BACIA AMAZONICA 

Não incluímos no estudo que acabamos de :fazer, os estados de Goiás e Mato 
Grosso porque são êles apenas parcialmente amazônicos e suas regiões mais 
importantes estão situadas na Bacia do Prata . 

Mesmo as importantes regiões de Goiás, tais como a Colônia Agrícola Na
cional de Goiás e Niquelândia, estão tôdas ligadas econômicamente ao centro e 
sul do Brasil, principalmente ao estado de São Paulo, cuja fôrça colonizadora 
já está se :fazendo sentir nas unidades citadas. 

Por sua vez, o govêrno federal, por Intermédio do D.N.E.R. e D.O.F.E., 
vem construindo as principais estradas de rodagem que interessam aos dois 
estados. 

Dessas rodovias citaremos apenas as quatro mais importantes, que são: 
1} Transbrasillana (B.R. 14) - no trecho "Itumbiara-Goiânia-Anápolls

-Niquelândia-Tocantínia-Imperatriz". 
2) B.R_. 31 e B.R. 29 - no trecho "Pôrto do Cemitério-Ponte São Simão

-Jatai-Alto Araguala-CUiabá". 
3) B.R. 29 - no trecho "Cuiabá-Rosário do Oeste-Pôrfo Velho". 
4) B.R. 34 - no trecho "Pôrto Murtinho-Maracaju-Pôrto Epitácio", que 

com a construção da ponte do rio Paraná em Põrto Epitácio e dos ramais para 
Campo Grande e Ponta Porã resolverá o problema de transporte para o extremo 
sul do estado de Mato Grosso, que é a melhor região dêsse estado. 

Manuel Pacheco de Carvalho 

\ 
· ~ Se- lhe intere9'& adq1llrlr as publlcaçlles do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 

sua Secretaria (Ayenlda Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderl pronta e satlsfatõriamente. 



Cidades Irmãs* 
Separadas por um curso d'água menos ou mais importante, um estreito de 

baia, situam-se as cidades irmãs, que são bastante freqüentes. Por vêzes o traço 
liquido fá-las localizarem-se em países, estados ou provinclas, municípios ou 
condados politicamente diferentes. Entretanto, têm elas de comum a origem da 
mesma causa, a sua situação em passagem de caminho, estrada, freqüentemente 
de grande importância comercial; multa vez desde tempos remotos. · 

Nos Estados Unidos, o Rio Grande ou Rio Bravo del Norte, separa Laredo, no 
estado de Texas, de Nuevo Laredo, no estado de Nuevo Leon, no México; Del Rio, 
também no Texas, de Vila Acuíía de Ahulla; El Paso, ainda no Texas, de Ciudad 
Juárez, no estado mexicano de Chihuahua. A Nogales, no estado norte-americano 
de Arizona, corresponde a localidade homônima no estado mexicano de Sonora; 
e, finalmente, San Isidro, na Califórnia estadunidE~nse, confronta com TiJuana, 
do lado do México. 

Na fronteira Canadá-Estados Unidos, o canal que liga os lagos Superior e 
Huron, aparta as cidades irmãs e homônimas Sault e Salnte Marie, uma ao nor~. 
a outra ao sul. No sangradouro do lago Huron, a Port Huron, do lado estadunl
dense, corresponde Sarnia, à margem oriental. Nesse trecho lembraremos aindá 
as cidades irmãs e homônimas de Niagara Falls, uma do Canadá, a outra dos 
Estados Unidos, junto à famosa queda do Niagara. 

São numerosas as cidades irmãs, nos Estados Unidos, separadas por linhas 
llmitrofes naturais entre estados ou "condados". Seria um nunca terminar enu
merá-las tôdas. Mencionemos apenas algumas. 

São cidades irmãs a de Saint Louis, à margem direita do Mississfpl, no estado 
de Missouri, e a de East Saint Louis, à margem oposta, no estado de Illinois; 
Kansas City, à foz do rio Kansas, do estado homônimo, e Kansas City, no estado 
de Missouri . 

No continente sul-americano, temos a mencionar Monte Caseros e Santa 
Rosa, Concordia e Salto, ao longo do rio Uruguai, que divide a Argentina da 
República Oriental do Uruguai. 

A cidade argentina de Posadas fica oposta, na margem direita do Paraná, En-
carnaclón, do Paraguai. ~ 

Vamos, agora, estudar as principais cidades irmãs que se relacionam com a 
geografia nacional. 

Na fronteira com o Uruguai, situa-se a cidade gaúcha de Jaguarão, e delá 
apartada pelo rio homônimo e a ela cingida por moderna ponte internacional, a 
cidade de Rio Branco, no país vizinho. Entre Quaraí, do lado brasileiro, e Artigas, 
do Uruguai, passa o pequeno rio Quaraí, que ali forma a fronteira internacional. 

Em delimitação com a Ar~entina, defrontam-se Uruguaiana e Paso de los 
Llbres, hoje ligadas por excelente ponte internacional que ai transpõe o rio 
Uruguai; e Itaqui e Alvear; à vila sul-rlogrl_!.ndense de Garruchos corresponde a 
localidade homônima, do lado argentino do rio. 

Na rala com o Paraguai, em frente à cidade brasileira de Foz do Iguaçu 
localiza-se, separada pelo Paraná, Puerto Presidente Franco. Já às margens do 

• Extraido do jornal Dtário àe Notfcta.s, do Rio de Janeiro, edição de 25-5-52. 
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rio Apa, ficam defrontando-se Bela Vista, no estado de Mato Grosso, e a Bella 
Vista paraguaia. 

Ao longo da fronteira com a Bolívia, encontramos, à margem boliviana do 
rio Mai'noré, Puerto Sucre (antiga Guaiará-Merinl ê Guajará-Mirim, do terri
tório do Guaporé, à margem direita daquele rio. Villa Bella, da Bolivia, defronta 
o povoado brasileiro de Vila Murtinho, ainda no municipio de Guajará-Mirim. 
Divididas pelo rio Acre ou Aquiri, ficam, à sua margem esquerda, a cidade 
acreana de Brasiléia e, à sua direita, a cidade boliviana de Cobija. 

Na trijunção das fronteiras Brasil-Bolívia-Peru ocorre uma análoga trijun
ção de cidades irmãs: aO' povoado brasileiro de Paraguaçu, à margem esquerda 
do rio Acre, é situada a fronteira, à esquerda da foz do Yaverija, Inapari, do 
Peru, e à direita dêsse curso d'água, e do rio Acre formou-se em excelente posição, 
dizem-nos, a localidade boliviana de Bolpebra cujo nome, é fácil adivinhar, se 
compõe das sílabas com que começam os nomes dos três países sul-americanos 
que all estremam. 

De cidades irmãs sôbre limites entre unidades federativas brasileiras, de
frontam-se, ao longo do rio Araguaia, a ponta sul da cidade de Conceição do 
Araguaia, do Pará, com a extremidade norte da vila goiana de Couto de Maga
lhães. A vila goiana de Registro do Araguaia fica fronteira, à margem mato
grt>ssense, à vila de Araguaiana. Embora sem a continuidade do casario, e tam
bém separadas pela larga faixa do rio Araguaia, mesmo assim podem ser, e com 
boa razão, consideradas irmãs a novel cidade de Barra do Garças, com o cognome 
de "cuiabana", com os seus logradouros bem delineados, e, áo lado de Goiás, a 
povoação de Aragarças, de ruas poucas e tortuosas, revelando a sua origem, de 
desordenado e apressado acampamento de garimpeiros. Dividem entre si as ,duas 
localidades a tarefa de vigiar a passa~em da grande estrada pioneira da Funda
ção Brasil Central sôbre o rio Araguaia. 

Mais dois pares de localidades irmanadas encontramos ao longo do grande 
Araguaia: a cidade de Baliza a defrontar-se com a vila matogrossense de To
rlxoreu, e a vila de Ivapé, em Goiás, com a cidade de Alto Araguaia, do lado 

1 "cuiabano". É só passar o rio . . . · 
1 

· As mesmas condições, travessias de estradas, facilidades de navegação flu-
vial, fizeram surgir cidades irmãs às margens do Tocaptins. Pôrto Franco, do 
Maranhão, fica fronteira a Tocantinópolis, de Goiás; na margem oposta à ve
tusta cidade maranhense de Carolina surgiu a novel cidade goiana de Filadélfia. 

De modo ainda mais destacado, o Parnaíba que delimita o Maranhão do 
Piauí, apresenta um rosário de localidades irmãs, uma sita na margem esquer
da do Maranhão, a outra na margem direita do Piaui. O exemplo mais fri
sante é o de Teresina, a capital piauiense, e a cidade de Tlmon1 a ex-Flores. 
Defrontam-se as suas casas às margens opostas. A ponte metálica da E.F. São 
Luis-Teresina é um elo importante entre elas. No entanto, só é praticável para o 
tráfego ferroviário. Do intercâmbio bastante vivo cuida um grande número de 
canoas e lanchas a motor. 

Ainda se apartam pelo Parnaiba, a partJr de sua foz: a cidade piauiense de 
União, e o povoado de São Miguel, do Maranhão; Palmeiras, a anterior Belém, 
no Piauí, e o povoado maranhense de ·Queimados; a cidade de Amarante, do 
Piauí e a de São Francisco do Maranhão (ex-Igaratlnga), que lhe fica fronteira; 

oriano, a ativa cidade piauiense e a sonolenta Barao de Grajaú, que demora 
lado maranhense; Uruçuí, à margem sul, e Benedito Leite, a pequena cidade 

~ aranhense, e por fin;J., Alto Parnaiba, do Maranhão, a frontear Santa Filomena, 
do Piaui. 

Alcançando em nossa peregrinaçãq o rio São Francisco, verificamos que 
também êle, como seus irmãos -Araguaia, Tocantins e Parnaíba, antes une que 

1 separa as localidades às suas margens opostas. Assim, vemos Piaçabuçu, de 
· Alagoas, defronte à sergipana J?arapitinga, bem em frente à foz do São Fran

cisco. Rio acima temos Pôrto Real do Colégio, de esgueJha com Proprlá, em. 
Sergipe, Juàzeiro, da Bahia, e Petrolina, à margem pernambucana, vão ter a 

B.O. -5 



Mapa Climático do Sudeste do Planalto Central 
Numerosos são os problemas encontrados, quando se tem em· mente a ela

boração do mapa climático de uma região. 
Inicialmente, deve-se salientar o quanto é dlficil e delicado estabelecer-se 

uma classificação de clima, pois êste resulta de um conjunto de fatôres que 
variam e"tremamente de uma região para outra. 

Deve-se a seguir lutar contra uma falta quase absoluta de dados, o que 
sempre leva a perigosas generalizações. Regiões extensas são, assim, ignoradas. 
ficando englobadas dentro ~ áreas caracterizadas por clima diverso do seu. 
Isso resulta do pequeno número de estações meteorológicas existentes. 

Em geral, num pais novo, co.mo o Brasil, a distribuição dos postos meteoro
lógicos está condicionada, sobretudo, pelo povoamento e desenvolvimento das 
diversas regiões. Assim é que se encontram extensas zonas cujo clima seria in
teressante conhecer e que, no entanto, carecem de postos4:1.eteorológicos dado o 
seu povoamento pouco denso; outras existem que, graças a seu desenvolvimento 
recente, possuem estações meteorológicas, tendo, porém, um período de obser
vações muito curto - como a cidade de Goiânia, por exemplo. 

Uma rêde bastante densa de estações meteorológicas é indispensável, prin
cipalmente quando a região fôr caracterizada por um relêvo variado. 

Uma segunda dificuldade consiste na inexistência de outros dados auxilia
res. A perfeita execução de um mapa climático requer minuciosas cartas hipso
métricas, principalmente quando se quer realizar um estudo de detalhe, em que 
não apenas o relêvo, mas também a situação topográfica de cada estação me
teorológica deve ser levada em consideração. 

o pesquisador deve, igualmente, dispor do aweilio de boas cartas hidrográ
. ficas, edafológicas e de vegetação. 1!:sse material é ainda insuficiente em nosso 
pais. · 

Não se pode esquecer, ainda, o fato de que o periodo de trinta anos de 
observações, em cada estação meteorológica, muitas vêzes não é atingido, o que 
faz com que os estudos sôbre clima tenham bases inseguras. 

· Outro problema, na elaboração de um mapa climático, é o traçado das linhas 
limites fixas, dentro das quais os diferentes tipos de clima fiquem enquadra
dos. A grande variabilidade do clima de uma região para outra toma isso dlficll 
e desaconselha uma interpolação rigida. As linhas devem ser modificadas de 
acôrdo com o relêvo, principalmente, embora continuem prêsas aos valores nu
méricos. 

A escolha do tipo de classificação a ser usado num mapa climático é, tam
bém, problema a discutir . A de Kõppen, entretanto, parece-nos perfeitamente 
aceitável, principalmente em se tratando de regiões de grandes áreas represen
tadas em escala pequena. Essa é, dentre as classificações climáticas, uma das 
que têm maior aceitação por basear-se nos principais elementos do clima tra
zendo-os presos a valores numéricos de fácil utilização, permitindo a delimita
ção dos diferentes tipos climáticos. Parece-nos, entretanto, que quando se quer 
descer a minúcias o sistema de Kõppen .não é plenamente satisfatório. 

São, portanto, bastante numerosos os problemas que se devem enfrentar 
quando se pretende realizar um estudo sôbre clima. 

No caso do Brasil, os 'obstáculos são quase insuperáveis. Há grandes áreas 
que dispõem de um número muito reduzido de estações meteorológicas - como a 
bacia amazônica, por exemplo. Outras têm postos de observação que datam de 
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muito pouco tempo e outras; ainda, possuem observações unicamente relativas 
à pluviosidade. Por outro lado, a falta de cartas especializadas dificulta ainda 
mais um estudo de clima. 

• • • 
No caso especial da distJ;ibuição dos tipos climáticos do sudeste do Pianalto 

Central do Brasil,' segundo os moldes da classificação de Kõppen a precariedade 
dos dados constituiu a primeira dificuldade. Só dispusemos de 12 estações me
teorológicas como base do presente estudo, número muito reduzido, se levarmos 
em consideração a extensão da zona cujos tipos de clima se pretendia caracte-
rizar. · 

Foram consultados, para êsse ·fim, o ·mapa hlpsométrico do estado de Minas 
Gerais ' e o mapa de relêvo, em curvas de nivel de 100 em 100 metros, do sudeste 
do Planalto.• . · 

As linhas que delimitam os diferentes tipos de clima foram traçadas de 
acôrdo com o relêvo, e . o mapa elaborado segundo Kõppen. Os dados de tempe
ratura e precipitação utilizados foram extraídos da publicação do engenheiro 
Francisco Xavier Rodrigues de Sousa, "Contribuição para o estudo do clima do 
Planalto Central" (1948) e das "Normais Climato'lógicas". ' 

As estações · meteorológicas dessa região têm uma· média -de trinta anos de 
observações, excetuando-se Goiânia, que conta apenas oito anos. 

Na região estudada podem-se destacar climas quentes e úmidos CA) e me-
- sotérmicos (C) com variantes dêste último. . ' 

O primeiro exa.ine do mapa revela uma diferença considerável entre a re
gião goiana e a mineira dessa parte do- Planalto. Podemos considerar d4'· modo 
geral, a grande calha do rio. Paranaíba como o limite entre os climas quentes e 
úmidos e os mesotérmicos. 

l) Do rio Paranaíba para o norte, com exceção de Goiânia, que constitui 
uma ocorrência registrada de clima mesotérmico, vamos ter clima A, - . ou, 
melhor caracterizando, Awgi. 

Essa região é quente, sendo que tôdas as temperaturas médias mensais es
tão acima de 18º e, o que constitui caracteristica do clima A ou tropica~. 

A estação sêca não é compensada pelas chuvas que cáem durante todo o • 
resto do ano; eis porque se dá a diferenciação "w" a êsse tipo de clima. O "g", 
que é característico de todo o estado de Goiás, indica que o ·mês mais quente do 
ano precede o solstício de verão. Finalmente, a amplitude térmica entre o mês 
mais quente ·e o mais frio do ano é sempre inferior a 5°, não havendo, portanto, 
diferenças muito marcadas entre as estações. 

Em todo o Planalto só vamos encontrar duas estações, marcadas mais pela 
precipitação que pela temperatura. 

Tais são as características do clima que predomina no estado de Goiás . . 
Formosa, Pirenópolis e Luziânia foram as estações de que dispusemos na 

classificação climática de tôda essa zona; entre elas e Catalão, também Awgi, 
há uma grande . extensão sôbre a qual não há dados meteorológicos e que foi 
clat;slficada como Awgi devido às latitudes baixas em que se situa esta região 
- a qual está em plena região tropical - e às altitudes não muito elevadas -
salvo na partt:! oeste. 

O principal fator que ameniza o clima no Planalto é a altitude. Nas chapadas 
goza-se de um clima mais fresco, principalmente devido à ventilação, que é 
maior do que nos vales, sem falar na porcentagem mais reduzida da umidade. 
Deve-se, ainda, considerar a influência das massas de ar vindas do sul. · · 

Apesar de serem os dias muito .quentes, a temperatura baixa muito à noite. 
O clima dessas regiões é, aliás, bastante unifotnie, principalmente, no que 

se refere à sua amplitude térmica, cujos valores são muito aproximados em 

• Entende-se por sudeste do Planalto Central a região que compreende o l!Ul de Go1'8, ao 
sul do paralelo de 15° e o TrtAnguJo Mtnetro e adjacências, até o oeste do meridiano ·<te 46°. 

• of!fanlzado pela Secretartv. Geral dQ Conselho Brasllelro de Geografla0 Secção de Estatis
tlca Territorial. Diretoria de Bstat~lca da Produção, Ministério da Agricultura, 1938 . 

a Conselho Nacional de Geografia, Divisão de Geografia. · 
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Plrenópolis, Luziânia e Formosa. Há pequenas diferenças nas temperaturas mi·· 
nimas; ·as de Luzlânia são inferiores às de Formosa. A média das minimas é de 
10º c em Luziânia e de 12° C em Formosa; quanto às minimas absolutas, vão 
em Formosa a 5° C,' enquanto em Luziânla,. descem a 1º O. Estando ambas 
essas cidades na mesma latitude e a diferença. de altitude sendo muito pequena 
- 5 metros apenas - as temperaturas desiguais só podem ser explicadas pela 
posição topográfica de Luziânie., que está situada ao sul do divisor de águas, 
ficando assim exposta aos ventos frios do sul. Parece-nos que devido a isso (e 
também à. sua altitude - 935 metros) é que o clima dessa cidade é mais fresco 
que o de suas vizinhas. 

Convém salientar aqui que a curva dé nivel de 900 metros é a que, aproxi
madamente, parece constituir nessas latitudes, o limite entre o clima tropical 
quente e úmido e o mesotérmico ou tropical de altitude. . 

As médias mensais de Luztânia, 22° C para o mês mais quente, e 18º C para 
o mais frio, caracterizam-na como Awgt. Luziânia constitui · o limite entre os 
dois climas; por menos um décimo de grau teria clima mesotérmico: I 

· Ao longo, do paralelo de 16º desenvolve-se uma região montanhosa, com 
cotas entre 1 000 e 1100 metros. Aí estão Anápolis e Corumbá de Goiás (com 
í 000 e 976 metros de altitude, respectivamente), as quais, se considerarmos a 
influência da altítude corrigindo a latitude, devem ter clima mais frio do que as 
regiões circunvizinhas. Podem, talvez, ser consideradas como regiões de clima 
tropical de altitude (CWa;). · 

Não possuindo dados meteorológicos da região em questão, somos obrigados 
a considerá-la como Awgi. Sabe-se, porém, que Anápolis por exemplo, tem um 
clima bastante fresco. De qualquer maneira ~ temperaturas do mês mais frio 
vão subindo ·à. medida que as latitudes se tornam mais baixas, Luziânia tem 
8º, 1 C, Formosa 18°, 7 C, Plrenópolis 20°, 3 C. Paraná e Taguattnga já têm o mês 
mais frio com temperafüra superior a 22º e. No sudeste do Planalto Central 
do Brasil não deve haver outras ocorrências de cllma C, além da que pouco 
acima examinamos, a não ser, provàvelmente, na região da chapada dos Vea
deiros, onde as altitudes vão aproximadamente a 1 500 metros. Como a região 
em que se situa a cidade de Cristalina é também bastant.e elevada, é de supor-se 

.que também essa seja rima zonà de clima mesotérmico. 
O cllma Awgi . ocorre igualmente nas regiões baixas do Triângulo Mineiro. 
A isoterma de 18º C, que corresponde aproxim~damente à curva de nível 

de 700 metros faz o limite entre A. e é, separando as regiões cuja curva de tem
peratura se conserva sempre acima de 18° C das que têm alguns meses abaixo 
cjêsse limite. Uberaba, Veríssimo, Campo Florido, ficam dentro da zona climá
tica tropical quente e· úlnida (Awgl) - de modo geral, tôda a região que fica 
abaixo de 700 metros. No vale, as temperaturas são bastante elevadas. Aliadas 
à umidade proporcionada pelos rios e à fertilidade do solo, essas altas tempera
turas favorecem o desenvolvimento das faixas de mata. Entretanto, parece 
certa a suposição de que essas matas devem sua existência, principalmente, à 
presença ai da "terra roxa'1, resultante da decomposição de roch~ básicas que 
afloram nos vales e encostas, pois as florestas são também encontradas em 
zonas de clima mesotérmlco e solo fértil. 

II) O segundo tApo de clima a ser considerado é o mesotérmico (C) dentro 
do qual duas variantes têl)l representação· no sudeste do Planalto Central; o 
tropical de altitude com verão quente (Cwa) ou com verão brando (Cwb). 
Alnbos são climas mesotérmicos, em que a curva artual da temperatura apresenta. 
pelo menos um mês· com temperatura inferior a 18° C. O "w" indica q11e há uma 
estação sêca e uma chuvosa, sendo a precipitação do mês mais chuvoso mais de 
dez vêzes maior que a do mês mais sêco. No caso · de verão brando, o máximo 
da temperatura sendo inferior a 22° C, temos Cwb; caso contrário, CWa. 

Essa diferença, em se tratando do Triângulo Mineiro, é principa!mente oca
&ionada pela altitude. Duas têrças partes do Triângulo são elevadas; a ocorrên
cia de clima mesotérmico é muito maior que a de climP A, tropical quente e 
úmido. 

1º) a isoterma de 18º C inclui dentro de Cwa uma pequena parte do vale 
do rio Grande, o alto vale do Tijuco e as cidades de Uberlândla. Toribatê, Tupaci-



BOLETIM OEOORAFICO 

guara, Coromandel, Monte Carmelo, que se acham mais ou menos próximas ao 
vale do Paranaíba. · 

De tôdas as. cidades do Triângulo caracterizadas como cwa, Toribatê, é a 
única sôbre a qual possuimos dados. Essa estação é bastante quente para a re
gião em que está situada. Dois meses com temperatura média abaixo de lSo C 
enquadram-na na zona de clima C e os meses mais quentes conservam-se acima 
de 22° C donde se conciui que Toribatê tem a diferenciação "a" 

Ainda temos Cwa, em Goiânia, que constitui um caso a estudar. Nada se 
pode ainda afirmar sôbre Goiânia, porque essa cidade tem um período de obser
vações muito curto, de oito anos sõmente, achando-se portanto ainda no campo 
das suposições. 

Pelos seus valores médios de temperatura e precipitação, Goiânia é classi
ficada como estação de clima tropical de altitude com verão quente (Cwa>, 
porém, dadas a altitude e a latitude em que se acha situada, poderta a priort 
ser classificada como Awgi. Sua comparação com Luziània e Formosa, que são 
Awgi e se acham situadas em cotas muito mais elevadas, faz parecer ainda mais 
duvidosa a existência de clima Cwa em Goiânia. O exame da carta hipsomé
trica do · sudeste do Planalto Central forneceu-nos uma explicação para o fato. 
Goiânia acha-se desabrigada e as elevações maiores começam pouco ao norte 
dessa cidade. Goiânia acha-se ainda mais desprotegida que Luziâ.ni.a, a qual já 
é mais fria que as estações próximas; e dessa maneira fica exposta aos ventos 
frios do sul, o que talvez tome mais fresco o seu clima. 

O mês mais quente de Goiânia atinge, porém, uma temperatura mais .ele• 
vada que o de Luziânia. 

O caso de Goiânia vem ainda encarecer a necessidade de boas cartas de 
relêvo como complemento a um estudo dt- clima. Não se deve esquecer que os 
fatôres locais têm grande valor no traçado das linhas limites de um mapa cli
mático e não apenas a temperatura e a precipitação. 

Também no Triângulo Mineiro as cartas hlpsométrlcas auxlllaram na di
ferenciação entre os climas Cwa e Cwb. 

2º) Por sua vez, a isoterma de 22º C vai delimitar jl. zona climática CWb 
(tropical de altitude com verão brando) circundando uma ·região etn que a tem
peratura do mês mais quente é inferior a 22° c. . 

Verão brando é, portanto, a característica que diferencia Cwb. A curva de 
nível de 900 metros delimita bem êsse tipo de clima. 

Temos a considerar, dentro dessa zona, três estações me~eorológicas que são: 
Araxá, em que as temperaturas mensais máxima e mínima são, respectivamente, 
21º, 5 C e 16º, 4 C; Araguari (22º C e 17º, 4 C) e Patos de Minas (21°, 9 C e 15°, 7 C), 
Tôdas três estão situadas em regiões elevadas, com cotas oscilando entre 800 e 
1 000 metros. A parte de maior altitude do Triângulo é que· integra, portanto, a 
zona CWb. O verão é aí bastante suave e o inverno rigoroso, ·descendo, por vêzes, 
a temperaturas inferiores a 00 c. . 

Ficam caracterizadas como CWb: Araxá, Perdizes, Présldente Olegário, Pa
trocínio, Araguarl, Patos, Carmo do Paranaiba, São Qptardo e Ibiá. 

CONCLUSAO 

O presente trabalho não pretende ser um estudo completo' do clima do su
deste do Planalto Central; é preliminar e reduzido, por basear-se em observa
ções que se limitam a doze estações em uma área multo extensa. 

Procura entretanto mostrar quais os principais problemas a resolver na ela
boração de um mapa climático, e, sobreiudo, o cuidado com que devem ser tra
çadas as linhas, levando-se em consideração um conjunto de circunstâncias: as 
gerais, - o relêvo, a continentalidade, a circulação aérea, - e os particulares -
a topografia, os solos, a vegetação, o sitio da estação metee>_rológlca, etc. 

Uma conclusão a que se pode chegar, após a leitura;. do presente trabalho, é 
acêrca da classificação de Kõppen. Aplicável a estudos gerais, apresenta falhas 
nas minúcias. O caso do sudeste do Planalto Central, um estudo de minúcia, 
mostra também que nem sempre as formações vegetais estão em acôrdo com os 
climas que Kõppen considera suas características: a floresta de ti{.IO tropical 
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pode ser encontrada tanto no cllma tropical quente e úmido <Awgi) na zona 
pouco elevada do vale do Paranaiba, quanto no tropical de altitude (C), na 
Mata da Corda ou de São Patrício. Uma carta de vegetação seria~ portanto, 
mais útil para um mapa de pequena escala . 

. Outra conclusão refere-se à. curva de nivel que delimitará o tipo de clima, e 
que se modificará de acôrdo com a latitude: no Triângulo Mineiro já na alti
tude de 700 metros é observada uma estação de clima mesotérmico - Toribatê 
- o qual só se verifica acima dos 900 metros na parte de Goiás (salvo o caso 
duvidoso de Goiânia> ; sendo provável que na chapada dos Veadeiros, em lati
tudes mais baixas, a zona de clima c seja ainda mais elevada, acima dos 1200 
metros. . 

Para a região cujo clima foi aqui estudado a temperatura é o elemento que 
estabelece as diferenciações uma vez que em ambos os tipos climáticos as chu
vas se distribuem de ·maneira idêntica; pertencem ambos à. diferenciação "w" 
com duas estações; uma sêca e outra chuvosa e o máximo das chuvas totalizando 
mais de dez vêzes o minlµlo. As temperaturas é que são diversas, origip.ando cu..: 
mas quente e fresco. 1 

Na expllcação dos diversos climas os fatôres essenciais foram: o relêvb e a 
circulação aérea que em vários casos tornaram mais ameno o clima, fazendo 
descer a temperatura. · ' • 

É desnecessário salientar que, para um perfeito conhecimento do clima, são 
precisas estações meteorológicas mais numerosas,. e situadas em pontos críticos 
que se suponham ser o limite de um clima para o outro. 
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Geografia e Cinema 
Em que pêse a tl.istinção qué costume é fazer-se entre conferência e palestra, 

desenvolveremos o tema da nossa reunião sem nos submeter- às normas que 
se devessem aplicar especificamente a uma conferência. , 

Falaremos, então, de modo objetivo e sem procurar atavios. 
Embora seja o método mais comumente empregado, a experiência tem mos- · 

trado que no mister de ensinar, longe de atacar-se exclusivamente o sentido da 
audição, que não absorve mais de 15% do assunto ministrado, é necessário atrai! a atenção, visual do aluno, que aprende cêrca de 75% daquilo que se lhes ensina. 
Em outras palavras, o sentido da visão encaminha 3.4 das impressões que o in
divíduo percebe. Eis o que alega a Escola Visual na Pedagogia : 

Nestas condições a Psicologia moderna requererá na escola, índiscutivelmente 
cada vez maior variedade de material didático. ll: através dêle que enriqueceremos 
a experiência auditiva dos alunos adquirida nas aulas expositivas tradicionais. 
O intuito é de promover a participação dos demais sentidos, particularmente o da 
visão. · 

O uso exclusivo da exposição, embora imprescindível em qualquer tarefa do 
ensino, terá o ressaibo da ineficácia ou mesmo de intolerância se não fôr suple
mentada ou acompanhada pela prática dos r.ecursos a nosso dispor nos· quais. 
participe o sentido da vista. Eis quando se recomenda a leitura de compêndios e 
revistas ilustradas, a apresentação de gravuras elucidativas, desenhos didáticos, 
c!roquis, pinturas, quadros murais, fotografias, amostras, coleções e · espécimes 
diversos, estereogramas e, sobretudo, projeções (diafilmes)., fotografia positiva 
em filme para projeção, ou diapositivos-fotografia positiva em vidro para pro
jeção, ou ainda por "'epicópia'', e filmes de maior metragem; em suma, tôda 
série de elementos que atacam o sentido da visão de maneira exuberante. 

Não se pode negar a aprendizagem, formando no seu curso o binômio aluno
-professor, para usar expresf\ão da moda, depende .em muito da atenção do 
aluno. Jamais conseguirá bom resultado aquêle que não -souber fazer com que 
o aluno, espontâneamente, fique atento; psicologicamente preparado para receber 
a ii.ula em tôda a sua extensão. 

O .emprêgo de farto material de ilustração teve seu resultado na chamada 
"escola forte" dos Estados Unidos da América do Norte. Através dos Já menciona
dos estereogramas, dos diapositivos, e mais dezenas de meios auxiliares da pura~ 
mente verbal, pôde aquêle pais, a partir da última guerra num mínimo de tempo, 
formar o máximo de bons oficiais para seu exército. 

A julgar de seu valor ext'raordinário, deverá o cinema, com~ elemento au
xiliar de ensino, ser introduiido em tôda casa de instrução, desde que seja im
possível a: aprendizagem real sôbre o próprio objeto palpável, visível,. colocado 
diante das classes. Mas nem sempre se conta com os aparelhos e objetos como 
cinema. Poucas das instituições que constituem nosso panorama educativo pos-
suem a majestosa conquista e surpreendente auxiliar do mestre. · 

Se lançarmos um olhar para o passado verificaremos, com satisfação, o longo 
caminho percorrido na busca ou na seleção de bom material e melhores instru
mentos de auxilio ao professor, no persistente esfôrço em favor de sua maior 
eficiência. Muitas experiências se fizeram a partir das aulas antigas, constituídas 
de explicações puramente verbais, até que chegássemos ao maraviJhoso invento 
do cinema. Simples explanações, uso do compêndio, da lousa, muito econômica, 
do mapa, são etapas importantes que agora nos ocorrem na evolução da mais 
complexa e~genharia humana que é a técnica do ensino 

• Palestra proferida pelo Sr. :tlzlo Dolabela no Centro de Estudos Clnemat ográflcos. Pu
bllcada no Dtárlo c!e Minas, de Belo Horizonte, edição de 4-5-52\ . , 
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Hoje não se concebe uma sala de aula que não tenha quadro.-negro. 
Quanto a nós, um dos meios auxiliares de que o instrutor de Geografia 

dispõe constituindo, indiscutivelmente, um passo extraordinário é a carta geo
gráfica. Contudo nem sempre existem .mapas que dêem· realce a determinado 
objeto de estudo. Surge então a necessidade do profe§Sor ilustrar sua aula ra
biscando um esbôço, tentando um efeito de sombra. Quando pode contar com 
uma bagagem de desenhista feliz realiza alguma coisa. Mas o comum é ficar só 
na exposição sêca, falando .em desenvolvimento, do relêvo de forma abstrata, 
obrigando o aluno a, com o ouvido e a imaginação, C!iar um ambiente ilusório 
como o de que fala o professor. Muitos fenômenos geográficos, as correntes mi
gratórias, a pororoca, o solapamento das margens amazônicas, as terras caídas, ~ 
as inundações, atividades humanas da geografia como o aproveitamento da borra
cha, do petróleo, "que ... é nosso'', da cêra de carnaúba; muita coisa pode o ci
nema mostrar progressivamente, suas fases e seqüência produzida por cortes e 
por efeitos. técrücos que a palavra, mesmo candente, do mestre não consegue 
realizar. De tõdas as conquistas didáticas, o cinema talvez seja até hoje· o mais 
surpreendente. • 

o que .realmente nos admira é do cinema não ser mais largamente difundido 
na escola, em todos os graus: primário, secundário e universitário. :!!: tão prodi
giosa. a eficiência desta moderna arma pedagógica que alguns, com justificado, 
porém, ainda precoce otimismo, chegaram a dizer que o revolucionário invento 
substituiria, com vantagem, o próprio professor numa sala de aula. 

Os fi~es seriam narrados pelos professôres mais competentes, selecionadís
simos, em cada especialidade. Com que maravilhosa facilidade se conseguiria a 
elevação do nível cultural dos países que, como nossa pátria, sofrem de aguda 
carência de preparados e eficientes mestres. Precisamos de professôres em abun
dância e com preparo suficiente para orientar com segurança as novas gerações 
brasileiras. -, · · 

Desastrosamente, no entanto, ao cabo de algumas experiências demonstrou-se 
que não se devia chegar a tal exagêro de pispensar o professor. Era mister lem
brar, todavia, que de qualquer forma êle deve estar presente. J!: que a exposição, 
quanto à sua forma e conteúdo, deve variar de acôrdo com as' características do 
aluno ou turma, atendendo à diversa capacidade de apreensão dos mesmos, às 
suas dúvidas, etc. A sua presença serve, quando nada, de m,ediador entre ocor
rências filmicas e eventual dificuldade do aluno. Dai se depreende, moderna
mente, admitir-se o uso do cinema como . excelente auxiliar de aprendizagem, 
porém não se deve por enquanto exigir mais que isso. 

Assim concebido, o cine'ma deve ser utilizado. com apropriada técnica didática. 
Segundo entendemos, baseados em algumas experiências, em exibições no Colégio 
Estadual, é necessário estabelecerem-se normas práticas com antecedência e de 
acôrdo com a turma interessada. Os seguintes procedimentos são recomendáveis, 
tendo o professor a incumbência de certas obrigações especificas tais como: 

1) Indicar, préviamente, os alunos que irão auxiliar na projeção; os que 
vão abrir e fechar as portas e Janelas, apagar e acender a luz, enfim, tudo o 
que evite confusão. 

2) J!: de real interêsse o prévio conhecimento do filme pelo professor a fim 
de que possa desempenhar melhor sua tarefa. Aliás, a ordem durante a projeção 

. dependerá não só da sua personalidade, mas também do grau da motivação que 
conseguir despertar. · · 

3) Promover então, a maior motivação do trabalho para que resulte em 
simples distração. Se passamos um filme com motivação podemos ·esperar bom 
resultado. 

4) Fazer uma explanação antes da exibição. Dizer o realce que se deve 
emprestar a certas cenas de maior valor intuitivo. Se se tratar de fita muda ou 
falada em idioma estrangeiro, cabe ao· professor, adrede, preparar-se para es
clarecer sempre as passagens interessantes da pelicula, pois que doutra forma, 
haverá uma sonolência e um desinterêsse muito justificados. 

Nos casos em que o aparelho não seja sonoro, podemos anteceder ou acompa
nhar com explicações a projeção da película. Se durante o filme, não devem ser 
longas e sim claras e curtas. essas explicações. 

51 Com os projetores e os filmes mais recentes, cuja narração já vem gra
vada a sessão se fará sem maiores intervenções do professor. 
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6) Organizar uma série de perguntas para serem respondidas após visto o 
filme. :G:ste questionário para depois da exibição provará se houve rendimento 
neste trabalho. · · 

7) Prevenir a turma que o filme. será seguido de interrogatório ou de testes. 
8) Uma vez surpreendidos os alunos com interrogatórios ou testes será bom 

passar o filme novamente. . ... 
9) Aos aiunos sobretudo até à adolescência, deve ser ocultado o aparelho 

que é melhor não ser visto todos os dias a fim de não perder sua função mo
tivadora. 

Apesar do inestimável va\or dos filmes expositivos, complementares e nus.:. 
trativos, professôres, com larga experiência na aplicação dêste método auxiliar 
do ensino, têm apontado algumas inconveniências no uso sistemático dêste im
portante recurso didático. 

Cumpre-nos aqui discriminá-los, de acôrdo com nossas peculiaridades re·
gionais. 

1) Preço elevado, não só do aparelho como cie uma boa coleção de filmes. 
2) Dificuldade, entre nós, da obtenção de películas adequadas e de aluguel 

a preços módicos. · · 
3) Em virtude da falta de pericia 

1

de nossos operadores pod~ haver perigo de 
Incêndio. · 

4) Considerar também que a projeção mal feita sempre oferece riscos à 
nossa vista. 

5) Certos assuntos que requerem detida observação se vêem perjudicados 
pela rapidez da projeção. . 

Diante do exposto não se pode continuar subestimando a impôrtância da 
aplicação geográfica do cinema. O filme documentário seja êle falado ou escrito, 
é de real interêsse para o ensino da Geografia, podendo-se, fàcllmente através 

· dêle fazer a volta ao mundo. Trata-se, como vimos, de "ótimo jnstrumento" para o 
estudo geográfico, porque reúne ao mesmo tempo, a paisagem, o movimento e 
tôda a atividade humana. Tudo que é considerado objeto de estudo geográfico 
pode &er filmado. Além disso nunca a imagem fixa poderá evocar uma tem
pestade no mar, a violência das vagas de encontro à costa, o terror de uma 
Inundação, o movimento de uma rua ou de uma cidade J.iidustrial. Porém, falta 
ainda muito para que o uso do filme se generalize. Pondo-se de parte o problema 
econômico - preço e renda - a técnica do filme geográfico é bastante sutil: 
comprimento, cadência, texto oral ou escrito, ordem e distribuição das imagens, 
adjunção do desenho animado, (recurso excelente para mostrar evoluções como 
o levantamento de um cone vulcânico e seu desmantelamento, o desenvolvimento 
de uma cidade ou de um pôrto, o estudo gráfico de dados estatísticos,· a carta 
expressiva onde flechas e sombras acompanhem o desenrolar da lição, etc.). 

Muitos filmes foram postos em circulação, merecendo alguns os maiores elo
gios por se ajustarem bem ao fim visado. A dificuldade reside muitas vêzes na 
maneira de obtê-los ràpidamente para que estejam sempre à disposição do pro
fessor, no momento em que vai dar sua.aula. Que o cinema não represente para 
o aluno apenas um descanso, um recreio, um aperitivo agradável antes da lição, 
mas signifique prelúdio de discussões ou para concluir um assunto em estudo. 

Sabemos ter falado a pessoas ilustradas que, pelo simples fato de estarem 
aqui presentes, se conclui sejam admiradores e apologistas da maior difusão 
desta arte a serviço da ciência. Justificam estas observações a intenção de ex-. 
temar nosso aprêço e vontade de colaborar na obra que vêm realizando os dire
tores do Centro de Estudos Cinematográficos, especialmente ao nosso particular 
amigo Jaques Prado Brandão, cujo trabalho entusiasta vimos admirando. 

Élzio Dolabela 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos ceogrãflcos munlclpals, com 1Urelto a prêmios. Concorra com os seus estudos 
geogrâflcos, seus levantamentos, sua documentação. 



Comentário do Mapa de Densidade de Produção da 
Mandioca no Sudeste do Planalto Central do Brasil 

A mandioca se encontra largamente disseminada por todo o território bra
sileiro onde vem sendo cultivada desde época anterior ao descobrhnento. Tão 
importante lu,gar ocupou na alimentação e na atividade agricola dos indígenas 
que, ainda hoje, existem entre êles, lendás a respeito de .sua origem. 

'Iniciada a colonização, os portugu_êses se viram privados dos alimentos a que 
esta,.,am acostumados; a distância que os separava da Metrópole, impedindo-lhes 
abastecimento fácil e, sobretudo, a cultura da cana de açúcar - esteio da 
economia colonial - absorvendo-lhes tôda a atividade, obrigaram-nos a lançar 
mão da mand.i0ca a fim de -atender às necessidades de subsistência da popula
ção. Muitas vêzes as autoridades responsáveis· pelo destino da Colônia tomaram 
medidas coercitivas determinando o plantio obrigatório da mandioca tendo em 
vista fazer frente à constante ameaça de escassez ·ou mesmo à falta completa 
de gêneros alimentícios. Os senhores de engenho absorvidos, inteiramente, pela 
lavoura canavieira, muito lucrativa, 'se tornavam ~previdentes e se descuida
vam, por completo, da lavoura de subsistência. Imprescindível à colonização 
tornou-se, por outro l!!-dO indispensável à penetração do sertão chamada, como 
era, sempre, a garantir a manutenção de seus desbravadores. No século XVII, 

.desempenhou importante papel na resistência ao invasor holandês quer ali
mentando nossas tropas que se haviam retirado para o interior, quer ajudando 
aos brasileiros e portuguêses a atravessarem a crise de mantimentos que então se 
processava. 

Não foi somente quanto ao sustento dos habitantes das terras de Santa 
Cruz que a mandioca prestou grandes serviços; foi, também, um produto de 
troca com que eram comprados escravos. Estava, por conseguinte, a intensi
ficação de . sua cultura ligada ao tráfico de africanos. 

Alimento básico do Brasil colonial continua a ocupar lugar de destaque 
no reghne alimentar de nossas populações, sobretudo do Norte e do Nordeste. 

A cultu_ra da mandioca no sudeste do Planalto Central do Brastl 

No sudeste do Planalto Central do Brasil a cultura da mandioca está bas
tante generalizada, estendendo-se, mesmo, à quase totalidade de seus municl
pios, sem, contudo, ocupar, em valor, lugar de destaque na lavoura \regiona~. 
As populações que nêle vivem reservam-lhe sempre terras, independentemente 
de sua atividade econômica principal. Presente, assim, em tôdas as zonas, abas
tece os mercados locais sem alcançar expressão econômica. Apesar de existir · 
troca, de pequena monta entre os municípios próximos, não pode ser consi
derada produto de exportação por não dar margem a lucros. Além disso, os 
mercados mais importantes· situados fora ou dentro do âmbito do sudeste do 
Planalto Central do Brasil, não se encontram em posição favorável em rela
ção à maior parte dos núcleos rurais, em geral, mal servidos pelas vias de 
comunicação. Conseqüentemente, não seria compensadora a colocação dessa 
mercadoria, de pequeno valor, nos mesmos, pois seriam grandes as distâncias 
a vencer e altos os fretes a pagar. 

Não foi possível aquilatar a posição ocupada pela farinha de mandioca na 
vida econômica do sudeste do Planalto Central do Brasil, pois, as estatísticas 
oficiais, referente!! ao rendimento dessa indústria agrícola, são contraditórias 
e não permitem uma conclusão segura a respeito. Fica-se, entretanto, incli
nado a acreditar que a fabricação de farinha dá margem a um pequeno co
mércio intermunicipal de mandioca, pois, há alguns municípios em que a quan-



434 BOLETIM GEOGRAFICO 

tidade de matéria prima consumida na industrialização é superior à colhida 
em suas próprias áreas. Está neste caso Formosa cuja safra de mandioca em 
1945, á.valiada em 600 000 quilogramas, é muito inferior às necessidades de 
abastecimento dos estabelecimentos destinados à sua trànsformação. Formu
lando-se a hipótese de que tôda a: produção fôsse, unicamente, destinada à fa
bricação de farinha; esta, num cálculo aproximado, atingiria a . 60 000 quilo
gramas, pois, em média, são necessários 10 quilogramas de mancljoca para a 
obtenção de 1 de farinha. Comparando-se êsse valor 60 000 -quilogramas, com 
o assinalado na estatística de 1944, 216 000 quilogramas, e tendo-se em vista que 
de 1944 para 1945 a queda de produção não poderia ter sido repentina conclui-se 
que a capacidade de produção de matéria prima está muito aquém da quan
tidade exigida. Formosa, por conseguinte, apresenta defic~t que, entretanto, 
pode ser coberto pelo resultado das colheitas feitas fora de seus limites uma vez 
que se encontra num ponto estratégico quanto.às vias de comunicação. A colo
cação da farinha de mandioca em praças comerciais fora do sudeste do Planalto 
Central d,o Brasil não parece viável. Aceita-se à exportação da produção de fa
rinha do município de Posse para o vale médio do São Francisco porque o mesmo 
se encontra na zona do Vão do Paraná, econômicamente ligada ao pôrto de 
Januária, que se mantém, por falta de vias de transporte, pràticamente afas-:
tada do movimento comercial do Planalto. 

Encarando-se, porém, a mandioca não como fonte de riqueza mas sob o 
ponto de vista da subsistência da população rural verifica-se ser ela ftnportan
tíssima; adquire, mesmo, sob êsse aspecto, maior projeção do que oertas .culturas _ 
de exportação. • · 

O fato d~ a mandioca vegetar em solos pobres deu origem ao falso con
ceito de que é possível produzi-là em boa quantidade e qúalidàde, em qualquer 
terreno, indiferentemente ao seu grau de fertil1dade e sem a menor exigência 
quanto ao tipo de clima ou de relêvo. Embora tendo grande capacidade de 
adaptação às regiões pobres exige, para fornecer safras qualitativa e quantita
tivamente expressivas, solos férteis. As terras de matas virgens e de capoeirões 
Tecém-desbravados, por serem altamente humosas, bem arejadas, bem supridas 
de água e fôfas, são as mais apropriadas à cultura. As terras roxas, são muito 
indicadas; as que apresentam grande porcentagem.de argilá, são-lhe menos pro
picias, entretanto. 

Os solos calcários são ótimos: além de férteis oferecem pouca resistência às 
raizes da planta. Os argilosos, tornam-se, por vêzes, eJCcessivamente úmidos pro
vocando o apodrecimento das raízes nêle fixadas e dificultam olvimento 
das mesmas. Os solos arenosos, ao contrário, não oferecem nenhum obstáculo ao 
enraizamento da mandioca, nem apresentam o perigo de promover a decompo
sição de suas túberas; são, em geral, quimicamente pobres e muito sujeitos à 
llxl.viação. As terras síllco-argilosas, no entanto, são excelentes, salvo quando 
já estejam mliito lavadas. 

O Planalto Central do Brasil apresenta todos os tipos de solo acima refe
ridos: de mata, condicionados à existência de rochas básicas ou à presença de 
rios ou bacias de recepção; terras roxas ou de fertilidade semelhante, também, 
revestidas por formação florestal; solos calcários embora êstes não encontrem, 
no sudeste do Planalto Central, a umidade necessária· à realizaçãc1 de tôdas. as 
suas condições de fertilidade. Contudo, essas áreas de solos bons, são relativa
mente pequenas. Nelas a agricultura está bastante desenvolvida e a mandioca en
contraria boas condições de cultivo; todavia, os agricultores reservam-lhe, ape
nas, as terras cansadas ou as de cerrados, deixando as· mais produtivas para a5 
culturas de maior expressão econômica. O que se verifica, entretanto, no Pla
nalto é a presença de 'extensas áreas de solos arenosos, pobres em humo, secos, 
pois, têm contra si a profundidade dos lençóis d'água e vários meses de estiagem 
que impedem um maior desenvolvimento da vegetação e possibilitam, apenas, 
a presença de campos cerrados ou de campos limpos. Quando o lençol subterrâ
neo aflora ou se mantém a pequena distância da superfície surgem os campós 
de várzea e as veredas. Os solos de cerrado, se bem que não permitam uma 
atividade agrícola intensa, podem ser, em certos casos, aproveitados. A man
dioca se lhes adapta bem e poderia constituir, mesmo, nessas zonas de solos po
bres, um processo de aproveitamento dos mesmos, uma vez que não é muito 
exigente quanto ao grau de fertilidade das terras; porém, o trabalho agríçola 
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nessas regiões é bastante reduzido, sendo a criação e a garimpagem as atividades 
econômicas principais. Quanto aos solos de campos limpos além de muito pobres 
são impróprios à cultura ou por serem pouco profundos ou pedregosos ofere
cendo, então, resistência ao desenvolvimento das raízes; os solos de campos de 
várzea e os de veredas, geralmente ácidos e mal drenados, se apresentam reco
bertos por gramíneas que os tomam atraentes ao gado; não oferecem boas con
dições à prática da agricultura e são rejeitados para o cultivo da mandioca por 
serem superúmidos. 

No sudeste do Planalto Central do Brasil encontra a mandioca os tipos cli
máticos que lhe são mais favoráveis;. o tropical, onde melhor se desenvolve, pois, 
é planta nativa dos trópicos, e o tropical de altitude. O regime pluviométrico, 
caracterizado por um longo período de estiagem, de 4 a 6 meses, não prejudica 
o resultado das colheitas uma vez que a mandioca resiste bem às sêcas, embora 
as chuvas na época do plantio lhe favoreçam o crescimento. A precipitação noiJ 
restantes meses do ano é, relativamente, alta da ordem de 1 300-1 800 mm e satis
faz plenamente as exigências da planta no tocante à necessidade de água. 

Distribuição àa produção 

Nota-se que a distribuição das densidades de produção se apresenta de ma .. 
neira bastante irregular; não há certo equilíbrio de produtividade entre muni
cípios vizinhos e, conseqüentemente, surge uma série de concentrações que se 
passa a examinar, 

Zona ào Vão do Paraná 

Abrange municípios situados ao longo do rio Paraná e afluentes, que apre
sentam densidades entre 800 e 8 000 kg/km": Posse, Sitio da Abadia, São Do
mingos e Arraias. 

A presença de terras calcárias, arejadas, permeáveis, multo fôfas e fertel.s, 
onde a mandioca se desenvolve bem explica a alta concentração em tômo de 
Posse. Os solos de origem calcária facmtaram à população rural uma certa ati
vidade agrícola; entretanto, não seria compensadora a introdução de outras 
culturas mais valipsas, na região, pela falta de grandes centros consumidores 
próximos e de vias de comunicação que a ligassem a mercados mais distantes. 
Assim, a rodovia São Qomingos-Sítio da Abadia-Januária, aléin de precária e 
insuficiente só permite a esta zona escoamento de produção para aquêle pôrto 
do São Francisco; a estrada de rodagem Sitio da Abadia-Formosa torna possível 
a ligação dessa zona com o Triângulo Mineiro e com o sul de Goiás, porém, a 
sua utilização implicaria, pela grande distânCia, ~m forte aumento dos preços 
das mercadorias. Por tudo isto, é a criação de gado que absorve a atividade dos 
habitantes do Vão do Paraná; os que se dedicam entretanto, ao amanho da 
terra voltam-se para a mandioca, produto muito importante no consumo re
gional e que não exige grande emprêgo de capital: Posse reservou-lhe, em 1940, 
segundo dados fornecidos pelo Serviço de Estatistica da Produção do Minl.8-
tério da Agricultura, 4 000 ba. de suas terras; a rizicultura, que ocupa o segundo 
lugar na economia agrária do município, abrangeu, somente, 250 ha. Tão ex
tensa área de cultura faz pensar na pouca probabilidadil de que a mandioca 
ai se destine somente ao abastecimento local; a colheita de 1945, avaliada em 
66 000 000 de quilogramas, ultrapassa de muito as necessidades de consumo da po
pulação municipal composta 'de 11 384 habitantes.1 O estímulo do plantio talvez 
possa ser atribuído à indústria da farinha cuja produção, tudo leva a crer,· é 
enviada ao vale médio do São Francisco, muito embora as estatísticas nada elu
cidem a respeito. 

Zona de Inhumas 

Em Inhumas e no município de Itaberaí localiza-se outro núcleo de altas 
densidades de produção. Corresponde a uma parte do maior centro demográfico 
de Goiás: o "Mato Grosso". Zona densamente povoada originàriamente reco-

1 FQnte: Recen'8amento de 1940. 
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berta por extensa área de matas que atraiu grande número de elementos na
cionais vindos de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, vê suas terras muito férteis 
intensamente explotadas, sobretudo, para o cultivo do arroz e 'do café; as terras 
de cerrado existentes em pequenos trechos esparsos ou, ainda, as que apresen
tam sinais acentuado.s de declínio de produtividade são destinadas às plantações 
de mandioca. o uso de f?Olos bons, derivados de rochas básicas antigas, para o 
cultivo da mesma, seria econômicamente pouco cpmpensador por tratar-se de 
um produto de valor comercial baixo, destinado a satisfazer às necessidades de 
consumo local, e à alimentação de suinos, sem nenhuma possibilidade · .de ex
portação. Por isso ,mesmo à pdmeira vista, poderia parecer nula a influência dos 
transportes na lavoura da mandioca nessa zona; todavia, se considerarmos que o 
avanço do povoamento e o êxito da colonização no "Mato Grosso" de Goiás 
devem muito à Estrada de Ferro Goiás e às rodovias por onde circula a produção 
dessa rica região, verifica-se que, indiretamente, ampliaram a procura do pro
duto e deram causa ao seu aproveitamento industrial, uma vez que, trazendo o 
desenvolvimento econômico, provocaram . o adensamento da produção e torna
ram possível a existência de várias cidades relativamente importantes onde o 
comércio de fai:inha é significativo. 

Inhumas é o municipio que mais produz mandioca; por serem os seus solos 
intensamente explorados é possivel que possua W> maiores porcentagens de 
terras cansadas, ocupadas por mandiocais. ) 

Nos restan:es ~unicípios do "Mato Grosso"· de Goiás, tais como o de Anicuns, 
Trindade, Goiania, Anápolls, Jaraguá as densidades apresentadas são baixas, 
de menos de 800 kg/km'. Os elementos que nêles se fixaram, espalhando-se por 
tôda a região, desenvolveram de tal forma a cultura do arroz, principalmente, a 
do milho e a do café que tais produtos se tornaram fonte de riqueza dessa zona. 
Em Trindade, por exemplo, o milho é cultivado, por dois ou três anos, nas terras 
de matas recém derrubadas e empregado na engorda dos rebanhos; no fim 
dêsse período elas são transformadas ·em invernadas. Nas 4reas de povoamento 
mais antigo, já muito exploradas, dominam as pastagens, pois, a economia dêste 
município está baseada na criação. · . 

Ao norte de Pirenópolls, onde o aproveitamento agricola é bem r~ente os 
agricultores têm demonstrado preferência pela cultura do café. Corumbá' de 
Goiás, às margens do rio Corumbá, encontra-se no mesmo caso dêsses municí
pios do "Mato Grosso" de Goiás: sua agricultura está voltada para o milho e o 
café, embora possua ótimas terras para o . cultivo da mandioca, terras mistas 
de areia e argila. · 

Esta zona de Inhumas estende-se até o vale do . rio dos Bois abrangendo o 
município de Mataúna cuja parte norte, florestal, goza· das caracteristicas físicas 
do "Mato Grozso" de Goiás. A facilidade de intercâmbio com Goiânia, através 
da rodovia Anicuns-Goiânia-Anápolis, seus solos de mata, deram lugar ao de
senvolvimento econômico e demográfico que o municipio vem apresentando e 
explicam, em parte, sua posição de destaque em relação à maioria dos vizinhos. 

Zona do vale do Paranaíba e tributários 

Nela as densidades de produção variam entre 5 000, 8 000 kg/km'. Corres
ponde ao vale do Paranaíba e ao curso inferior de seus afluentes, rio dos Bois, 
Meia Ponte e Corumbá-Piracanjuba; prolonga-se, para o norte, alcançando 
Cri.8talina-Orizona. Abrange os municípios de Quirinópolis, Goiatuba, Buriti 
Alegre e Catalão, em Goiás; Tupaciguara, Araguari, Estrêla do Sul, em Minas, 
todos dedicados à pecuária e interessados, em sua maioria, no cultivo do arroz. 

O rio Paranaíba não atravessa uma região de estrutura geológica uniforme. 
Da foz do Corumbá, aproxil\ladamente, para jusante, corre numa região de 
grandes possibilidades agrícolas, pois, a ocorrência de lavas básicas, o trapp, 
aflorando ao longo do vale, resultou na existência de terras roxas, com cobertura ' 
florestal. Entretanto, as maiores densidades não estão nelas localizadas. É Ca
talão que, no vale do Paranaíba, se destaca por apresentar maior produção; 
suas terras demonstram sinais evidentes de cansaço e, ·por isso mesmo, têm sido 
ocupadas por mandiocais. O municipio de Cristalina cuja densidade de produ
ção é de 1652 kg/km•, faz com que esta zona de maior produção avance um pouco 
para o norte. Nêle domina um relêvo acidentado e vive uma população rare-



CONTRIBUIÇAO A CI:&:NCIA GEOGRAFICA 

feita dedicada à mineração; sua produção relativamente alta, registrada n« 
estatistica, é passivel de dúvidas, porém, como a mandioca se adapta a solos po
bres e serve, mesmo, ao aproveitamento de terras que não se prestam a outras 
culturas é ptovãvel que ela se tenha tomado, ai, a principal riqueza, desde que 
o cultivo de plantas mais exigentes seria pouco compensador ou mesmo inadmJa
sível. A indústria da farinha está bastante desenvolvida nesse municipio. 

Zona do sul e sudeste do Planttlto Central 

Registam~se, ao sul e a sudeste do Plan~lto, altas (5000-8000 kg/kmª), mé
. dfas (1400-3 000 kg/km' ) e baixas densidades <0-290 e 200-800 kg/km') de pro
dução. 

Notam-se em primeiro lugar, os municípios possuidores de densidades eleva
das. São êles: Frutal, no vale do rio Grande; São Gotardo, Campos Altos, Dores 
do Indaiá, Patos de Minas, Presidente Olegário, localizados dentro ou nas 
bordas da extensa ãrea florestal da ·Mata da Corda, e Patrocínio. Trata-se de 
uma zona de explotação bastante antiga, apresentando seus solos declinio de 
produtividade; a atividade pastoril e a cultura da mandioca a invadem pro
gressivamente. 

As densidades médias situam-1 nos municipios de Carmo do Paranaíba, 
Rio Paranaíba, Luz, Bambuí, Cone ão das Alagoas, Uberaba e Campo Florido. 
De modo geral, a presença · de boa terras favorecendo a existência de' centros 
populosos, onde o consumo de prod tos allmenticios é feito mais intensamente, 
ex.plicam a produção. · • 

Resta mencionar os núcleos desta zona onde se observam densidades de 
800 kg/km'. 

No rio Grande, para leste, onde estão localizados os municípios de Delfinó
polls, Conquista e Sacramento, encontram-se balxas densidades. O primeiro é 
pouco desenvolvido agrícola e demogràficamente, s~ndo· o gênero de vida domi
nante o pastoril; os dois últimos, na sua parte sul, foram beneficiados por boas 
terras que são, todavia, aproveitadas para o plantio, do arroz e dp café, que 
domina em Sacramento. Também em Ibiá se localiza um núcleo de balxa pro
dução; seus solos, derivados de rochas algonquianas, são pobrés e, por isso 
mesmo, a agricultura não tem expressão na economia municipal; absorvendo a 
pecuária a atividade de sua população pouco densa. 

Zonas de batxas denstdades 

Os restantes municípios planaltinos que apresentam densidades 1de 0-200 e 
200-800 kg/km1 são, de modo geral, pouco populosos, criadores ou garimpeiros e 
condicionaram sua atividade agrícola às pequenas áreas agricultãveis e às redu
zidas exigências de abastecimento local. Hã exceções; Ipameri, por exemplo, 
tem sua riqueza baseada na atividade industrial, sobretudo, na do beneficia
mento de produtos agro-pecuários que importa de municípios próximos. 

Conclusão 

· Por não constituir um produto comercialmente importante, mas, essencial
mente, um produto de subsistência dos habitantes do sudeste do Planalto Cen
tral do Brasil, a mandioca é, em geral, cultivada; nas zonas de solos férteis, nas 
terras jã muito exploradas ou nas manchas .de cerrado. Assume sua cultura, nas 
zonas de solos pobres, onde a: possibilidade de explotação agrícola é muito redu
zida, valor inestimável, representando, mesmo; uma garantia de abastecimento 
para as populações que nelas vivem. Assim, a localização das fortes e médias 
densidades, nas zonas de solos ricos, resultantes da decomposição de rochas 
eruptivas ou de rochas calcárias, não pode ser atribuída a razões pedológicas. 
É que nessas zonas, de solos agrícolas, estão situadas as maiores concentrações 
demográficas e, conseqüentemente, nelas é grande a procura de produtos all
menticios enquanto nas zonas de solos pobres ocorre o inverso, pois. a 'ocupação 
humana sendo pouco intensa a produção é mais restrita. 
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Os núcleos de médias densidades de produção situados em so1os pouco fér
teis atestam a grande capacidade de adaptação da mandioca onde outra qual:.. 
quer cultura seria impossível. -. 

Beatriz Celia Corrêa de Mello 
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Obedeceu a um Plano a Expansão do Brasil* 
Em artigo recente, a propósito da obra "Jesuítas e bandeirantes do Guatrá" 

Sérgio B. de Holanda atribuiu-nos um ponto de vista, segundo o qual "tôda a 
expansão lusitana em nosso continente baseou-se num intento minucioso e pre
viamente disciplinado, manifesto desde o momento em que Aleixo Garcia, um 
dos náufragos da armada de Sólis, empreendeu sua fabulosa entrada desde a 
costa de Santa Catarina até as serras hoje bolivianas ... " . 

Entre essas idéias e as que de fato nos pertencem, há uma diferença consi
derável. Parece-nos útil aproveitar o ensejo para resumi-las. Eis, ainda que em 
articulado esquemático, o pensamento que repetidas vêzes temos esboça:do .em 
cursos, artigos de jornais e livros:. . 

I - O português representativo dos séculos de Quinhentos e Seiscentos, ama
durecido pelas experiências marítimas com anterioridade aos outros povos euro
peus, pensava cosmogràficamente; via as entidades geográficas nos seus caracte
res distintivos e relacionava-as com o globo. Tanto ou mais do que os fatôres 
econômicos, a inteligência dos fatos da geopolítica impulsionou na Africa, na 
Asia e na América, as suas grandes emprêsas de expansão. 

II - Propusemos o nome de geomitica para uma primeira fase da geopolítica, 
em que o homem, elaborando dados científicos incompletos, dá às suas pri
meiras hipóteses de. relação geográfica de um Estado ou dum continente com 
outros Estados ou outros continentes a forma e a fôrça pragmática dos mitos. 
Antecipando-se ao conhecimento pleno, êle prefigura a realidade geográfica, con
cebendo-a a seu modo e dando-lhe uma fôrça deflagradora da vontade. Aqui, 
por conseqüência, o homem, criando o mito, realiza o primeiro passo que vai 
do puro determinismo para a liberdade. 

UI - A essa fase geomitica atribuímos a criação pelos portuguêses, e como 
assimiladores da cultura tupi-guarani, daquilo a que temos chamado o mito 
da Ilha-Brasil. Com efeito, desde o primeiro quartel do século XVI os cartógrafos 
portuguêses começaram a delinear nos mapas uma entidade geográfica brasi
leira, compreendida entre o delta amazônico e o estuário platino, que larguissi
mamente excedia os limites impostos pelo meridiano de Tordesilhas. O pri
meiro, segundo cremos, dêsses documentos é o mapa do Brasil, fôlha dum atlas 
de Lôpo Homem, de 1519, no qual duas bandeiras sltuadas, uma ao norte do 
delta do Amazonas, e outra muito ao sul do estuário do Prata, assinalam a 
extensão da soberania portuguêsa. 

Apenas os portuguêses, ávidos assimiladores da cultura geográfica dos in
dígenas, alcançaram as primeiras e imperfeitas noções sôbre o interior da nova 
terra, essa entidade define-se e ganha corpo insular, perfeitamente delimitado. 
Na primeira metade de Quinhentos, quando menos em começos de 1544, João 
Afonso, pilôto português ao serviço da França, fala nas suas obras da existência 
duma Ilha-Brasil, tão perfeitamente rodeada pelo Amazonas e o Prata, que já 
se tinha navegado, nas duas direções, da foz de um até desembocar na foz do 
outro. . 

O conceito duma Ilha-Brasil, rodeada pelo oceano e por dois grandes rios, 
unidos por um lago, repete-se com insistência na literatura geográfica e na car
tografia portuguêsa do século XVII, passa para a cartografia dos outros povos 
e tem a sua última expressão lendária na carta de Nicolau Sanson, de 1650, 
emt>ora perdure em vários mapas até meados do século seguinte. Tôdas essas 
cartas, que se contam por centenas, figuram o Prata e um braço do Amazonas, a 
maior ou menor dfstância da sua foz, unidos por um lago a que se atribuem no 
decorrer do tempo vários nomes, como Eupana, Dourado, Paraupaba. 

• Extraido do Dfário de NotfcW.s, do Rio de Janeiro, edição de 1-6-52 . 

.. 
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IV - A prova, a nosso ver; de que se trata dum mito de caráter polltico, 
ou seja, de expansão e reivindicação territorial, é que, nas cartas portuguêsas 
dos séculos XVI ou XVII, sempre que elas figuram o meridiano de Tordesilhas, 
êste abrange tôda ou a maior parte da suposta ilha; e, ainda quando o Brasil 
não é representado sob a forma insular, aquela raia demarcadora inclui os 
mesmos territórios e, em especial, o vale do Prata, na soberania portuguêsa. Um 
dos primeiros e mais tipicos casos desta confluência entre o mito e o abusivo 
traçado da linha de Tordesilhas é o mapa de Bartolomeu Velho, de 1562. 

V - O conceito da Ilha-Brasil, que designamos sempre como um mito 
expansionista, em vez de "um intento minucioso e previamente disciplinado", 
representa, sim, uma aspiração latente a identificar a soberania portuguêsa com 
uma unidade geográfica e cultural, aposta ao Tratado de Tordesilhas e que se 
pressente, mas não se conhece. 

VI - O mito da Ilha-Brasil inspira deliberadamente a expansão geográfica, 
talvez desde os meados de Quinhentos (govêrno de Mem de Sá) , mas segura
mente desde a malograda expedição de Gabriel Soares de Sousa ( 1592) e da série 
de emprêsas exploradoras, dirigidas· pelo governador D. Francisco de Sousa. 

Não acreditamos, todavia, que a expansão territorial' do Brasil tenha obe
decido sempre a um plano e a uma discipliná prévia. No caso das bandeiras 
paulistas, ao invés, a interferência de fatôres locais de ordem econômica e étnica, 
provocou uma expansão espontânea e, com freqüência, em oposição a qualquer 
designto planificado da metrópole ou dos seus representantes. Mas temos for
tíssimas razões para crer que certas bandeiras, que levaram à definição geo
gráfica do Brasil, como as de Rapôso Tavares (1629-51) obedeceram, como aliás 
a expedição de Pedra Teixeira águas-arriba do Amazonas (1637-39), a um plano 
deliberado. 

VII - Sôbre a vasta unidade da floresta tropical de planície, que recobria 
cêrca de dois terços do continente sulamericano, um sistema de serras, ca
choeiras e depressões alagadiças, oferecia outros tantos marcos fronteiriços, 
forçosamente destinados a delimitar movimentos de expansão e zonas de so
berania. Na esfera duma geopolítica, tornada diplomacia e traduzida em trata
dos - e é o caso de Alexandre de Gusmão e do Tratado de Madrid - o gênio 
do estadista cifrou-se, numa boa parte, em ajustar os limites do Estado à linha 
que ligava aquêles marcos, antecipadamente postos pela Natureza. Ou, por ou
tras. palavras, consistiu em dar realidade geográfica e política ao que fôra ape-
nas o mito da Ilha-Brasil. . 

VIII - Com vivo empenho supõe Sérgio Buarque de Holanda - buscamos 
descobrir os caminhos que nos levaram a estas conClusões. É certo. Há longos 
anos acumulamos materiais, dos quais se depreende que a formação territorial 
do Brasil obedeceu a um processo orgânico, lógico e legitimo, - aquilo a que 
poderíamos chamar uma razão de Estado, geográfica e cultural, que pouco a 
pouco evoluiu po crepúsculo mítico para as claridades politicas dum Alexandre 
de Gusmão ou dum barão de Rio Branco. 

1l:ste rápido enunciado é a base parcial dum livro que estamos redigindo. 
Porventura, até que saia a lume, seja prematuro· discuti-la. Mas que· a discutam 
desde já estudiosos de grande autoridade, como Sérgio Buarque de Holanda, 
havemos por elevada honra. E não nos furtaremos ao debate . . 

Jaime Cortesão 

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



A Colonização Européia no Sul do Brasil* · 
Com a expansão, no sul. do Brasil, das coÍônias povoadas pelos europeus e 

seus descendentes durante êstes 130 anos, com poucas exceções, a mata foi re
cuando ao avanço da colonização e de que modo esta função povoadora foi levada 
ao extremo, em prejuízo da economia bem como da cultura dos imigrantes e de 
suas gerações brasileiras. O povoamento não se fêz em uma progressão contínua 
a partir de alguns núcleos iniciais, resultando na expansão natural de uma área 
econômica que foi-se . tornando sucessivamente mais forte. Ao contrário, o que 
se deu, principalmente na colonização do século passado, foi o aparecimento de 
clarelqis isoladas na mata, distantes umas das outras e cada vez mais remotas. 

Estas colônias, na sua maior parte superaram as dificuldades iniciais, porém 
estas deixaram u'a marca, constituindo como que um "traumatismo" na coloni
zação do sul. Ao se referir a esta colonização freqüentemente os viajantes, his
torlaçl.ores, jornalistas, etc. só têm têrmos de elogio, espanto e admiração, pelo 
"outro Brasil" que se formou na região florestal dos três estados meridionais. 
Realmente, foi grande o esfôrço e uma nova paisagem surgiu, e formando-se 
uma população de certo modo densa e laboriosa em tôrno de algumas cidades 
de que podemos também nos orgulhar. Porém aquêles autores estiveram sobretu
do nas zonas mais prósperas justamente as mais acessíveis. Não viram as zonas 
em que não se teve o mesmo êxito, pata não dizer, também, aquelas em que se 
vive miseràvelmente. ·Não podem, portanto generalizar o que viram e o que pen
sam a todo o sul. Talvez não ocorram, a muitos, as mesmas perguntas que nos 
surgem agora: vista em conjunto, a colonização européia no sul, terá tido 
êxito? Porque não encontramos mais freqüentemente zonas rurais que lem
brem, guardadas as influências do meio, as da Europa, donde vieram êstes colo
nos ou os pais e avós dêstes colonos? Os métodos de produção que êles adotam 
são semelhantes aos do pais de origem? Podemos comparar, nas devidas propor
ções, a obra realizada por êstes imigrantes, com a que conseguiram nos Esta
dos Unidos os seus conterrâneos emigrados da Europa na mesma ocasião? 

· Os êxitos e malogros das diversas colônias fundadas no su,l do Brasil, depen
deram da maior ou menor influência de várias condições, o que infelizmente 
não se pode analisar, aqui, com a minúcia necessária. 

As "principais" destas condições podem ser assim esquematizadas: 1. "con
dições naturais": clima e salubridade, relêvo, solo e vegetação; 2. "condições 
humanas": situação financeira e cultural do elemento colonizador; 3. "condi
ções econômicas": maior ou menor facilldade de acesso a um mercado capaz de 
consumir a produção da colônia. 

QÚanto ao clima, o sul de modo geral1 é favorável aos imigrantes europeus, 
os quais mostraram, mesmo, mator preferencia por esta regiffo . · 

Coptudo a influência da latitude e da altitude acarreta várias modalidades 
climáticas e já tivemos ocasião de falar, por exemplo, no malôgro da colônia 
Nova Itália estabelecida com imigrantes italianos na baixada quente, úmida e 
·insalubre em tômo de Morretes no litoral do Paraná. · 

No Brasil Meridional há grandes extensões de relêvo suave, ondulado, fácil, 
portanto para o povoamento. 

Esta topografia ocorre freqüentemente nas zonas de campo, que como já vi
mos, quase não são aproveitadas pela agricultura; mas também grandes exten
sões ·de zonas florestais sôbre o planalto também têm uma topografia suave. 
Acontece, porém, que a maior parte das antigas colônias foram estabelecidas na 
encosta dêste planalto, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa. Catarina. :S: 
fácil de se imaginar a dificuldade apresentada para a agricultura e para as co-

• Notas de aula ministre.de. no Curso para Professõres Secundários realize.do pela Asso· 
cie.çll.o Brasileira de Educe.çã_o em 1951. 
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municações vicinais das colônias pela topografia extremamente dissecada da 
encosta. O. mesmo aconteceu com os colonos que foram estabelecer-se nas zonas 
imediatamente vizinhas· do rio do Peixe e do rio Uruguai, bem como, no Paraná, 
na região dissecada perto da encosta do terceiro planalto (Cruz Machado, ao 
sul, Senador Correia, Ivai e Cândido de Abreu, no centro) . · 

No que diz respeito aos solos e vegetação, temos assinalado a preferência qua-. 
se absoluta da coloni;;:ação pelas zonas florestais, considerando-se, por muitos 
anos, os solos de campo como imprestáveis, pobres e impróprios para a lavoura. 

Entretanto, há no sul do Brasil uma variedade enorme de qualidades de so:
los de campo (como também, é claro, na mata) abrangendo desde os m~is pobres, 
como os dos campos gerais, até os que apresentam possibilidades imediatas de 
cultivo, como os da campanha riograndense na região de Bajé. 

A mentalidade a respeito do cultivo dos campos, contudo, atualmente já não 
se acha tão fechada como o era há a.nos atrás. Porém o trabalho dêstes· solos, 
onde não se encontra a camada orgânica desenvolvida como nas mais pobres 
zonas florestais, exige do lavrador experiência e técnica desenvqlvidas em grau 
elevado, bem como capital suficiente, sob pena de malôgro. 1l:stes requisitos, por 

· exemplo, não eram satisfeitos pelos colonos trazidos da Rússia (alemães do Vol
~a) no século passado e que foram localizados nas zonas de campo de solo mais 
pobre que se conhece (campos gerais); já vimos. que o insucesso desta emprêsa 
foi total. Contudo, não foi esta a única tentativa no gênero. 
· Propositadamente deixamos para falar nesta aula sôbre algumas pequenas 
colônias est~belecidas em terras de campo. 

Ainda em fins do século passado, um pequeno núcleo foi estabelecido, nos 
campos do planalto, Junto à estrada de ferro, ao norte de Santa Maria (Rio Gran
de do Sul) pela "Jewish Colonization Association": êste núcleo - "colônia Phlllip
son" - foi quase todo abandonado, uma vez que os imigrantes para ai enviados 
eram elementos citadinos, pouco afeitos aos trabalhos da lavoura. A mesma 
sorte, pelo mesmo motivo, tiveram os núcleos fundados no campo a sudoeste de 
Erexim, em 1909, por aquela Companhia. No estado do Paraná encontramos al• 
gumas pequenas colônias em terras de campo que prosperaram e que atualmente 
estão entre as melhores do sul, agricolamente falando. Fato comum a tôdcs elas, 
e de suma importância, é o de estarem localizadas junto a cidades (Curitiba, 
Castro e Ponta Grossa) e de estrada de ferro. . 

Nas proximidades de Curitiba encontramos "Afonso Pena", fundáda em 
1908 pelo govêrno do estado e "Xaxim-Boqueirão", fundada e povoada, há poucos 
anos, por menonitas emigrados da Rússia. Em 1934 foram fundados a poucos 
quilômetros ao sul de Castro duas pequenas colônias - "Terra Nova" e "Mara
canã", povoadas com imigrantes alemãe1>, com metade da área em campo e outra 
metade em mata .. Notável êxito alcançou um grupo de holandeses ao se esta
belecerem em uma zona de campo absolutamente limpo, com solo paupérrimo e 
raso, a meio caminho de Ponta Grossa~ Castro. Trata-se da "colônia Carambei" 
que foi-se tornando üma realidade após uma iniciativa quase malograda da Com
panhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 

São estas colônias, pequenas comunidades e verdadeiras "pérolas da coloni
zação no sul do Brasil" um desmentido formal à impraticab111dade da agricultura 
nos campos e um exemplo para o futuro de um novo tipo de povoamento. 

A facilidade maior ou menor de acesso a um mercado capaz de consumir os 
produtos agrícolas, foi, como passaremos a ver, de grande importdncia na coloni
zação do sul do Brasil. 

Todos os fatôres acima estão, ev:ldentemente, interdependentes, mas não 
se pode deixar de reconhecer a grande importância dêste último que pode ser 
agravado ou atenuado pelos demais. Da fac1lldade de colocação de seus produtos 
é que vai depender a situação econômica dos colonos. Isto é óbvio. Por isso 
mesmo é incompreensível que esta regra econômica tão elementar freqüentemen
te não tenha sido atendida. 

· Tendo em vista o que a,cabamos de expor, podemos, então, dar um rápido 
balanço sôbre os resultados da colonização européia. 

Como avaliar o êxito ou malôgro desta colonização? Não é um fato mensu
rável, é claro; mas do ponto de vista geográfico nada é melhor do que analisar a 
"paisagem" criada pela aÇão dos colonos. Para maior fac111dade podemos sepa
rar a "paisagem rural" (pllisagem agro-cultural) da "urbana", embora estejam 
intimamente correlacionadas. 
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A PAISAGEM AGRO-CULTURAL 

A situação econômica e social dos colonos está subordinada ao que êle pro
duz, não sàmente pela quantidade mas pelo modo de produção (sistema agrícola 
adotado) e a facilidade que encontra na colocação dêstes produtos. Em outras 
pa,Iavras a situação ficaria então determinada sobretudo pelo binário: sistema 
agrícola e influência elo mercado, sem menosprezarmos, contudo, os demais fa
tôres já assinalados. Na atual situação do Sul é notável como o segundo dêstes 
dois fatôres influiu na modalidade do primeiro. 

O professor. Leo Waibel após s.s estudos sôbre o caráter geográfico da co
lonização européia no sul do Brasil 1 imaginou um ciclo compreendendo estágios 
agro-sociais, decorrentes dos sistemas agrícolas adotados em fases sucessivas 
desde. o momento em que o pioneiro· começa a abater a mata até a etapa final 
em que se constitui uma zona econômica forte e desenvolvida com plena capaci
dade de produção e venda. Raras zonas do sul do Brasil com:pletaram êste ciclo. 
Na maior parte as colônias, tornaram-se estagnadas ou deca1ram antes disso. 

Os sistemas agricolas, que vamos encontrar no · sul1 em última análise, são 
dois: a "rotação de terras" e a "·rotação de culturas". No. primeiro caso pode-se 
perceber que certas técnicas melhores são introduzidas de modo que temos a dis
tinguir a "rotação de terras melhorada" da "rotação de terras primitiva". Da 
mesma maneira no segundo caso a agricultura atinge seu sistema mais perfeito 
quando se pratica a rotação de culturas associada intimamente à criação de gado 
bovino. Porém no sul nem sempre se procede dêste modo, o que faz o Prof. Leo 
Waibel distinguir a "~otação de culturas melhorada", no primeiro caso, e a "ro
tação da culturas primitiva", em que a agricultura é intensiva, com a aplicação 
de adubos (nas zonas de cultivo recente não o aplicam) porém sem estar asso
ciada à pecuária. 

A clificulclacle ele vender os produtos agrícolas forçou a maior parte elos imi
grantes a adotar métodos ele cultivo atrasados. 

Dissemos, já, que os primeiros imigrantes eram colocados em plena mata, a 
quilômetros de distâncta das zonas então povoadas. Para a maior parte dêles, 
então, o "isolamento" foi uma condição comum. Iniciando seu trabalho, derru
bada a floresta, e queimados os destroços, começava o colono pelo emprêgo da 
técnica mais rudimentar - a rotação de terras com o cultivo de milho e alguns 
outros poucos produtos para subsistência própria. Na grande maioria dos casos, 
durante os primeiros anos a falta ou dificuldade de comunicações permitia que 
milito pouco se vendesse. Embora soubessem técnicas melhores não adiantava, 
aos colonos, aplicá-las. O que lhes serviria produzir bem e bastante se não ti
nham possibilidades tle vendas? Não podendo ganhar mais dinheiro, como conse
guiriam os recursos para melhorar sua lavoura? Estabelecia-se então um círculo 
vicioso que muitos não conseguiram romper. Os poloneses no Par~ná, por exem
plo, nos primeir·os anos procuraram cultivar cereais em maior variedade e quan
tidade porém cedo abandonaram essa idéia, corrente no pais de origem. Pierre 
Denis• nos fala da dificuldade que os eslavos da colônia Rio Claro encontraram 
ao tentar colocar êstes produtos em Curitiba. A mercadoria teria que subir o 
rio Iguaçu e fazer o transbôrdo para a· estrada de ferro, seguindo então para a 
capital. Aí chegando, onerada pelos fretes, encontrava um mercado de pouca 
capacidade e além disso suprido pelas pequenas colônias vizir!has. 

Quase tôdas as colônias passaram por esta fase. Para algumas a situação 
de isolamento e falta de mercados agravada par outros fatôres eram tais que 
elas malograram em seus objetivos. É o que aconteceu com a colônia General 
Carneiro, colocada em pleno sertão, ao longo do caminho quase intransitável que, 
de União da Vitória seguia para Palmas. Também a colônia Santos Andrade, a 
sudeste de São José dos Pinhais e em plena região dissecada da serra do Mar, 
jamais chegou a ser efetivamente povoada, tais as condições de isolamento. Não 
seria também o caso de quase tôdas as colônias criadas pela província do Para
ná, ao longo do Iguaçu, já que os colonos para ai encaminhados se viram obriga
dos a adotar plenamente a economia extrativa? 

1 "Prtnclplos da COlonlzaçf.o Européia no Sul do Brasll", tn Revista Brasileira de Geografia, 
ano XI, n.• 2. · 

• Pierre Denls, Le Bréstl au XX.• atêcle., 7.• ed. Paris, 1728. 
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Algumas outras colônias, aliviadas parcialmente da aflitiva situação inicial 
de quase bloqueio econômico, conseguiram-se manter, embora jamais prosperas
sem além da fase inicial. 

Neste caso as novas gerações não tiveram ocasião de aprender com seus pais 
melhores sistemas de produção e foram ràpidamente decaindo ao 'nivel dos cabo
clos. Nesta situação vamos encontrá-los em vários lugares do sul, por onde quer 
que se ande. t uma surprêsa para o viajante que se afasta alguns quilômetros de 
São Leopoldo, atingindo ao norte a região profundamenJ;e dissecada da encosta 
do planalto, ver uma paisagem agrícola miserável de roças de milho e capoeiras, 
com as casas paupérrimas e uma população de verdadeiros caboclos que somente 
entendem o alemão. O mesmo veremos, em quase todos os pequenos vales remo
tos da encosta germanizada: Picada Holanda, Alto Feliz, etc., bem como em mui
tas regiões de colonização italiana. No Paraná, a colônia Açungui é um exemplo 
ti pico dêste tipo de estagnação. Para citar apenas mais um exemplo temo& o 
caso da colônia Cruz Machado e ~jacências, onde alemães e poloneses, reduzidos 
por muito tempo a um isolamento inclemente, devastaram inutilmente a mata 
sem conseguir até hoje elevar seu padrão de vida. Aqui, como em muitos casos, 
ao se estabelecerem boas comunicações e ao melhorar a situação geral, as terras 
já estão esgotadas, os mais moços debandam e os mais velhos que ficam, acham 
multo tarde para despender novamente energias. 

Nas atuais zonas pioneiras do oeste de Santa Catarina e do Paraná repete-se 
. a situação. A eco~omia gira exclusivamente em tôrno do binário "milho-porco", 
a paisagem agricol~ pouco ou nada difere da que é criada pelos indigenas da 
América Central e alastra-se a área em capoeiras. No centro e no oeste do 
Paraná a situação criada pela expansão dos descendentes de europeus é quase 
calamitosa. Depois da primeira gµerra mundial ' até 1939-40 não foram criadas 
novas colônia13 a fim de prever a expansão das populações das que tinham sido 
fuQdadas com imigrantes europeus, a exemplo do que se fizera no Rio Grande 
do Sul, pelo .estado, e em Santa Catarina, pelos particulares. 

O reS\l.ltado é que esta expansão se fêz desordenadamente ,sôbre as terras 
devolutas ou sôbre as grandes glebas particulares. Sem noção alguma de pro
priedade êstes elementos ateiam fogo indiscriminadamente, destroem grandes 
áreas de mata para fazerem pequenas roças de milho e, como verdadeiros nôma
des, deslocam-se para adiante, deixando atrás de ·s1 capoeiras e os troncos quei
mados, constituindo verdadeiras "paisagens-taperas". Assim procedem êstes ele
mentos de origem européia, em sua maior parte poloneses e ucranianos, os quais 
formam o maior contingente da população colonial no Paraná; em tudo e por 
tudo são verdadeiro~caboclos . 

Em não poucós casos, a situação aflitiva de falta de mercados não perdura: 
o isolamento vai sendo rompido e as condições económicas melhoram gradual
mente . 

Com o progresso do povoamento os meios de transporte vão melhorando, o 
comércio vai se ativando e tomando bases mais sólidas. Os colonos podem então 
vender mais. e ganhar mais dinhetro; com a prosperidade econômica e a possi
bilidade de produzir em maior quantidade, melhoram seus métodos agrícolas e 
tconseqüentemente elevam seu padrão de vida. Neste caso passam a cultivar se
gundo o sistema de rotação de terras melhorada, onde a rotação é mais curta, 
há maior variedade de produção, com o uso habitual do arado a introdlição da 
batata, trigo, alfafa (em certos casos), etc.; não adubam o solo e a capoeira ain
da marca a paisagem, ora mais ora menos, denotand'l que o aproveitamento das 
terras ainda não é integral. Dêste modo a prosperidade é, então, muito relativa 
porquanto o sistema básico da economia é ainda a própria rotação de terras. 

A maior parte das colônias do sul do Brasil não evoluiram além disso. 4 
essa situação chegaram qu3:Se todos os colonos que puderam desenvolver suas 
exportações, mas muito poucos continuaram evoluindo tecnicamente dai por 
diante . · 

No Paraná, as colônias de Irati (Gonçalves Júnior) e Vera Guarani, que vi
veram nos primeiros anos grandes dificuldades, hoje estão em situação relativa
mente bem mais prósperas que as que foram criadas na mesma época (Senador 
Correia, Cândido de Abreu, Cruz Machado, Prudentópolls, etc.) porque foram 
favorecidas pela vizinhança da estrada de ferro desde os anos de 1910. 
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' -No Rio G):'ande do Sul, o exemplo mais frisante é o das colônias Guarani (fe-
deral e depois estadual) e Cêrro .Azul (particular) func:\adas, como se viu na 
primeira aula, em uma região muito remota dada a época, perto do rio Uruguai. 
Favorecidas posteriormente pela .extensão da ferrovia, estas colônias até hoje 
mostram sinais da influência do isolamento a que estiveram sujeitas; se parte 
dos colonos veio a prosperar, muitos ainda estão em um baixo padrão cultural 
e econômico. 

Como vimos atrás, as gerações que ~ formam nas colônias com limitado de
senvolvimento técnico e econômico não têm ocasião de adquirir práticas de grau 
elevado neste domínio. Expandindo-se para novas áreas, êstes elementos novos 
vão estabelecer os mais adiantados sistemas que puderam conhece.r. Dêste mo
do, nas colônias novas, criadas com :vantagens propícias para seu desenvolvi
mento econômico, a paisagem agrocultural, e conseqüentemente a situação -eco
nômica, não é plenamente satisfatória porquanto há um verdadeiro proces8o de 
desvalorização cultural dos colonos em graus o mais variado possível. 

O melhor exemplo disto vamos encontrar nas zonas ditas de "colônias no
vas" do vale do Uruguai, no Rio Grande do Sul, e do vale do rio do Peixe, em 
Santa Catarina. A zona florestal do rio Uruguai no rio grande do Sul tem suas 
duas extremidades servidas por estrada de ferro, (colônia Erexim e colônia Santa 
Rosa), assim como o vale do rio do Peixe. Pois bem: tanto em uma como em 
outra zona o sistema mais generalizado é o da rotação de terras melhorada . 
Raros são, por exemplo, os que empregam adubo para tornar durável a explora
ção do solo . . Assim sendo à medida que se caminha das regiões mais novas para 
as de povoamento mais antigo, os sinais de esgotamento das terras, nulos a 
princípio, vão-se tornando cada vez mais patentes: a área em capoeiras vai au
mentando em detrimento das reservas de mata, menor, portanto se torna o 
aproveitamento, até que se atingem áreas realmente esgotadas . Encontram-se, 
ai, zonas povoadas há menos de cinqüenta anos em que é banal o êxodo de parte 
dos agricultores. Na zona de Santa Rosa um elemento técnico já foi introduzido 
recentemente, o que vem melhorar a situação e talvez venha revplucionar a eco
nomia de tôda a região: uma leguminosa, o feijão soja, é intercalado nas cultu
ras de milho, reduzindo enormemente o período da rotação e restaurando terras 
parcialmente esgotadas. 

É um ponto importante para O· assunto que estamos tratando êste da perma
nência do agricultor em um sistema atrasado. O aspecto de decadência de tôda 
uma região com que freqüentemente se depara, decorre desta insistência. É des
necessário dizer que esta decadência econômica tem suas conseqüências cultu- / 
rais e sociais. Como exemplo de regiões que já desfrutaram de boa situação eco
nômica e que agora, apesar de contarem com grandes facilidades de mercado,
estão em extrema decadência, lembramos a colônia Tomás Coelho no Paraná e a 
de Ibirubá (General Osório) no Rio Grande do Sul. :Glstes são apenas exemplos 
do pior a que se pode chegar, onde as terras de lavoura de vinte ou trinta anos 
atrás tornaram-se imprestáveis, próprias somente para pastagens. Paisagens 
decadentes no sul do Brasil são mais comuns.elo que se poderia esperar. Os co- . 
Ionos 'aceitam a situação calmamente, com um dar de ombros conformistico, e 
passam para zonas novas para recomeçar o ciclo de degradação do solo. 

A prosperidade da colônia se torna estável e a situação econômica dos colo
nos atinge o grau mais elevado quando êste compreende a necessidade de aplicar 
métodos mais intensivos, dando ao solo o que é preciso para não exauri-lo. Em 
última análise, o colono sente que deve aplicar adubo a fim de r~generar e manter 
em produção constante a terra que é o seu capital. Dêste modo êle pode aplicar 
métodos intensivos e tirar o máximo de rendimento no menor espaçq . Para ob
tenção de grande quantidade de adubo necessária, êle precisa manter muitas 
cabeças de gado para as quais, por outro lado, são cultivadas plantas forrkgeiras, 
ao pat: dos cereais e outras plantas; é a rotação de cultura assoçiada à criação de 
gado . É evidente, então, que se atingiu algo de superior em'matéria de explora
ção da terra, o que sómente se torna possível com a possibilidade de vender 1à
cllmente .a produ~ão. Geralmente o principal produto de exportação é o leite. 

· Produzindo bem e bastante o colono enriquece e desfruta uma boa situação com 
padrão de vida superior aos demais. 

Infelizmente isto só acontece em poucas ·áreas do sul. Não se observa esta 
situação em tôda a área vizinha de cidades importantes e nem quer dizer também 
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que sempre que houver boas condições de mercado e de comunicações vamós en
contrá-la. 

Das colônias alemãs e italianas estabelecidas no século passado 'nos dois es
tados mais meridionais, apenas alguns pequenos núcleos alemães, situados nos. 
vales mais largos da baixa encosta, chegaram a esta situação adiantada: os 
pequenos vales da região de Brusque, Blumenau, Joinville (Santa Catarina), o 
vale do Taquari, na região de. Arroio do Meio, Lajeado, algumas linhas coloniais 
de Santa Cruz e da colônia São Lourenço, (no Rio Grande do Sul), etc .. 

No Paraná, as pequenas colônias estabelecidas nos campos estão nesta cate
goria. Sómente por êste sistema adiantado é que elas conseguiram vencer. 

Nas regi6es coloniais do sul cto Brasil formaram-se algumas áreas econômicas 
tmportantes, com ênfase em determinados produtos. 

A valorização comercial de certos produtos agrícolas propiciou a formação 
de algumas áreas econômicas mais ou menos especializadas. É claro que i.Sto só 
foi possível onde as condições de transporte eram satisfatórias. Embora estas 
áreas ecc;mômicamente sejam bastante expressiva8 não quer dizer que tôdas se"
Jam também agricolamente adiantadas, pelos motivos já expostos. 

São muito conhecidas as zonas de "viti-vlnlcultura" no planalto rlograndense 
{colonização italiana) e de "fumo" da região de Santa Cruz (colonização alemã) 
no mesmo estado. Outras, porém, são menos conhecidas. Nos municípios de 
Araucária e Irati (Paraná) formaram-se duas Importantes zonas de produção de 
"batata", depois que êste produto passou a ter maior valorização, principalmente 
no mercado paulista. o mesmo aconteceu com a "alfafa" no vale do rio do Peixe, 
no qual se destaca o município de Videira como maior produtor. No alto Jacui, 
com o enfraquecimento, pode-se dizer prematu~o, das terras, adquiriram impor
tância as culturas de "amendoim" e "mandioca" e a vizinha cidade de Caràzinho 
está se .especializando na Industrialização dêstes prodútos. Na região dos rios 
Comandai e ljui . (Rio Grande do Sul) o cultivo da "soja" vai ampHando cada 
vez mais sua área. Finalmente, em tôdas aquelas zonas em que se pratica a ro
tação de culturas melhorada a produção de leite e seus derivados está em primei
ro plano. 

No seu aspecto urbano, a colonização foi mats bem sucedida, constituindo-se 
uma rêde tmportante de pequenas cidades, com comércto intenso e inqústrta va
rtada. 

Quas~ tôdas as cidades da zona colonial evoluíram de antigas "sedes" de co
lônias, tendo portanto, uma origem planejada. O comércio ativo que se origina. 
nas zonas agrícolas que vão-se tornando mais prósperas desenvolve a vida urba
na. Dêste modo é muito comum encontrarmos povoados em quase todos os cru
zamentos mais importantes e mesmo nas intersecções dos caminhos vicinais fre
qüentemente aparece a "venda" com algumas casas grupadas ao redor. Assim; 
na zona f~orestal há uma grande quantldade de núcleos urbanos de todos os ta-

. manhos, desde as cidades até os simples aglomerados, contrastando com os 
campos, onde, fora as cidades, raramente encontramos pequenos povoados. É 
natural, portanto, que as cidades da região colonial que gozam de uma melhor 
posição em relação à zona rural vizinha venham a se desenvolver mais. Cada 
uma delas se torna, então, um entreposto, ora mais ora menos importante. Dêste 
modo serão também tanto mais desenvolvidas e mais numerosas quanto mais 
agricolamente adiantada estiver a região. 

Contudo o que deu desenvolvimento e ~ama à maior parte destas cidades foi 
a variedade da indústria que se criou. Sob êste J)onto de vista as mais importan
tes são as mais antigas. O que há de característico quanto a esta industrializa
.ção é que não se trata de um fato recente. Via de regra não se trata de grandes 
fábricas colocadas am ação por capitais elevados, à moda paulista. São indústrias 
·diversificadas que evoluiram de pequenas oficinas de tecelagem, de funilaria, de 
correeiros, de curtidores, etc.. Seus iniciadores foram artesãos e operários intro
duzidos desde os primeiros anos de imigração européia. Esta evolução, realizada 
de modo mais ou menos lento e de acôrdo com as possibilidades econômicas da 
região (abastecimento de matérias primas, capacidade de exportação, etc.), dá 
uma certa estabilidade a estas indústrias. A reciproca porém não é verdadeira: 
elas não se desenvolveram ao sabor do acaso mas foram frutos da tenacidade e 
do espírito .empreendedor de seus criadores. 
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• Certas indústrias tomaram-se, mesmo, características de alguns lugares. A 
zona de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é famosa pelos 
seus curtumes e fábricas de artefatos de couro, surgidos desde o inicio da coloni
zação. Mµitos dos colonos que para lá se dirigiram vieram de uma região alemã, 
onde era tradicional êsse ramo de atividade. A zona de colonização italiana an
tiga, no mesmo estado, é também muito conhecida como a mais importante área 
vinícola do Brasil. Blumenau e Joinville em Santa Catarina, contam com uma 
importante indústria de tecelagem. As pequenas metalúrgicas são também mui
to comuns nas colônias antigas, alemãs e italianas, derivadas dos pendores ·de 
muitos imigrantes pela funilaria e ferraria. Uma das mais importantes meta
lúrgicas brasileiras originou-se de u'a minúscula funilaria em Caxias do Sul. 
Além dêstes tipos de indústria, são também importantes os moinhos, benefi
ciadores, fábricas de banha e salsicharias, etc. subordinados à produção agrícola. 

Paradoxalmente quase tôdas as cidades de origem colonial deveram multo 
de seu progresso às dificuldades dos imigrantes na vida rural; acresce que . mui
tos que para lá se dirigiram como lavradores eram de profissões caracteristica
mente urbanas no ·seu pais de origem. Encontrando dificuldades nos lotes ru
rais, afluíram para as cidades passando a contribuir para o florescimento das 
mesmas. 

O Paraná, neste ponto, apresenta uma característica diferente dos outros 
dois estados: as cidades que mais lucraram com o afluxo de imigrantes erall\ 
anteriores à colonização, bastante antigas mesmo. Curitiba, por exemplo, graças 
a êles, tornou-se uma metrópole moderna, industrial e comercial. O mesmo acon
teceu com Ponta Grossa e outras, em menor escala. Em todo o sul, de certo modo, 
os descendentes dos imigrantes estão na vanguarda das atividades industriáis. 

A colontzação européia ão sul ão Brasil trouxe uma tnimitável C'1ntributção 
ao progresso ào pais. 

Realmente criou-se uma paisagem nova e desenvolveu-se a economia agrico-
1 la e in(justrial. Porém dadas as condições a que estêve submetido o povoamento, 

ficamos ainda muito aquém do que teria sido possível realizar. O que foi conse
guido até agora e foi com um tremendo desgaste de terra e de gente. Leo Waibel 
em um cálcul? aproximado avalia que somente 10% dos agricultores do sul do 
Brasil estão em situação realmente boa; cêrca .de 60% estão em condições me
dianas, (diríamos mais ou menos bem) ao passo que os restantes 30% vivem 
miseràvelmente. Na maior parte dos casos o que se fêz, ou se está fazendo, é 
esgotar quase que totalmente as terras produzindo bem menos por área do que 
seria possível com melhores técnicas. As zonas mais antigas se não forem mais 
tratadas em breve estarão totalmente perdidas para a agricultura. 

Uma das grandes vantagens que a colonlzação européia trouxe foi a implan
tação da pequena propriedade e do pequeno agricultor. Aos colonos são concedi
dos lotes cujo tamanho varia em tôrno de uma média de 25-30 ha. e ainda não 
decorreu um tempo suficiente para se generalizar a tendência para o desmem
bramento ou o aumento da propriedade que se obiierva em alguns casos de . 
colonização mais antiga. Quase tôda a área florestal já povoada, apresenta-se 
então como uma zona de pequenas e médias propriedades, em contraste com as 
fa.Zendas do campo com tamanho médio 5 vêzes, ou mais, superior. A população 
rural, por conseqüência, é também bem mais densa nas terras outrora florestais. 
Exemplificando êste contraste temos dois municípios vizinhos no Rio Grande 
do Sul: no de Caxias do Sul encontramos uma densidade rural de 60 habitantes 
por quilômetro quadrado, enquanto ao lado no município ·de Vacaria não se 
atinge a 6 habitantes por quilômetro quadrado. 

O sul, que há cem anos atrás era na sua maior parte desabitado, tem atual-
' mente uma parcela bem pequena ainda por povoar. Mas com um melhor apro

veitamento as áreas de ocupação mais antiga poderão suportar uma densidade 
demográfica bem maior. Acabadas as reservas de mata a colonização terá que 
se valer das terras de campo para novos emprendimentos o que acarretará uma 
revolução na mentalidade tradicional a respeito dêste tipo de aproveitamento. 
Quando isto se der, como aliás já temos exemplo nos nossos dias, a seleção de
verá ser mais rigorosa e somente os lavradores mais caoacitados técnica e fi
nanceiramente levarão a. têrnio tal tarefa e certamente o- sul viverá, então, uma 
nova fase econômica. 

Nilo Bernardes 



.. • 
Estudos de Comunidades na Bahia* 

Os estudos de antropologia no Brasil versaram até alguns vinte anos passa
dos principalmente sôbre grupos primitivos de indígenas . Antropologia era qua
se exclusivamente, "etnografia" no sentido clássico, europeu, como assinalou, 
com certo desgôsto Artur Ramos por ocasião da fundação, em 1941, da Socieqade 
Brasileira de Antropologia e Etnografia. Os mais importantes daqueles estudos 
realmente se ocupavam :dos índios e, em parte, dos grupos de ne~ros importados 
da Africa, tomados isoladamente e descritos como unidades não relacionadas com 
outros agrupamentos humanos. Fizeram-se também excelentes análises descri
tivas e comentários teóricos de traços de cultura, material e espiritual, como a 
língua, a religião, os sistemas de parentesco, os mitos, as flechas, os adornos de 
penas, a cerâmica. Para tanto contribuíram, com a sua experiência, os seus mé
todos e a sua autoridade, muitos cientistas estrangeiros e diversos estudiosos bra
sileiros de cujos nomes devemos orgulhar-nos. 

Apesar da explicável décalage entre nós e os centros intelectuais europeus 
·a que sempre estivemos ligados, não devemos considerar-nos muito atrasados 
pelo fato da nossa antropologfa conservar aquêle caráter até tão pouco tempo . 

. É conveniente notar, em primeiro lugar, que o mesmo vinha sucedendo em na
ções mais adiantadas e que, por sua posição, lideravam as tendências científicas; 
em segundo lugar, em matéria de ciências, particularmente de .ciências sociais, 
éramos e continuamos a ser consumidores e continuadores do que noutras partes 
se tem criado, coisa que nos pode entristecer mas que se explica pelo nosso de
saparelhamento universitário; e, finalmente, ainda temos muito que fazer em 
relação à descrição, à análise, à compreensão dos grupos primitivos que sobrevi-
vem em nosso pais. . . 

Um pouco depois dos antropologistas norte-americanos e europeus, inglêses 
especialmente, começaram a voltar as suas atenções para os problemas de con
tacto entre culturas diversas e a estudar grupos civilizados, o próprio Artur Ramos 
dedicava-se às questões de aculturação particularmente em setores da cultura 
como a religião, a magia, os mitos. Era sua opinião, aliás, que êsse gênero de 
investigações já fôra iniciado, desde o fim do século passado, exatamente na 
Bahia por Nina Rodrigues. , 

Os estudos de comunida.des e de áreas regionais pelo método etnográfico co
meçaram há menos tempo no Brasil . O primeiro dessa natureza, a ser publl- · 
cado, foi a monografia de Emílio WUlems, da Universidade de São Paulo, sôbre o 
município paulista de Cunha, trabalho que, pela prioridade no tempo e mais ain
da pela sua alta qualidade técnica, marcará época. Donald Pierson, outro antro
pologista de extraordinário mérito, depois .de uma rápida prospecção sociológica 
de cêrca de quarenta localidades do litoral paulista, escreveu um trabalho do 
mesmo gênero sôbre Cruz das Almas (São Paulo), trabalho que se editará pró
ximamente em 2 volumes. Nenhuma pesquisa dêsse tipo fôra ainda: feita noutra 
parte do Brasil. Sôbre a Bahia, tudo quanto possuímos são estudos etnográficos 
antigos e ensaios de história social que não podem dar, pela sua própria nature
za e métodos, uma compreensão global da nossa cultura, da nossa civilização, do 
nosso modo de viver, e das tendências para mudança ou estab111zação do nosso 
estilo de vida. Uma pintura atual, tomada ao vivo, pelos métodos da moderna 
antropologia, estava por fazer-~. Entretanto muito necessitamos dêsse conhe
cimento das nossas coisas, disso a que costumamos chamar de problema ou enig
ma baiano, mas não de maneira impressionista nem segundo as opln,lões e os 
estereótipos isolados, embora muito perspicazes às vêzes, de alguns observadores 
locais ou estranhos. Noutros países, pesquisas dêsse tipo, além do seu interêsse 
científico para os especialistas, têm sido extremamente úteis no planejamento 

• Extraido do Jornal A Tarde, de Salvador. 
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educacional, administrativo, sanitário, agrícola. Otto Kllneberg recentemente 
apontava a importância de tais estudos para a compreensão internacional, isto. 
é, para desfazer certas impressões, freqüentemente destituidas de funda~to e 
originadas de falta de contactos, que correm numas nações a respeito de outras 
criando tensões e conflitos. 

Obedecem àquela orientação as investigações sociológicas que agora se fa
zem, dentro de um plano coordenado, em três regiões bastante tipicas do estado 
da Bahia, - o Recôncavo açucareiro, a zona de mineração aurifera do Planalto 
e o Nordeste sêco, e das quais dá noticia uma recente publicação do Museu do Es
tado, intitulada "Uma pesquisa.sôbre a vida social no estado da Bahia". A impor
tância dessa iniciativa, devida a Anisio Teixeira, pode-se avaliar pelo fato de ser 
um empreendimento conjunto da· Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, de 
que . é titular aquêle autorizado educador, e da Universidade de Colúmbia, de 
New York, com a cooperação de outras organizações cientificas como o Social 
Science Research Council, a Viking Fund Inc. e a Doherty Foundation, dos EE.UU., 
e o Museu Nacional e Instituto de Economia da Fundação Mauá, do Brasil . Os 
planos fundamentais do programa devem-se ao eminente antropologista Prof. 
Charles Wagley, lente daquela Universidade, e autor de estudos de aculturação e 
de comunidades em Guatemala e no Brasil, onde tem demorado vários anos como 
pesquisador no Amazonas, no Maranhão, no Ceará e em Goiás. Além dum curso 
sôbre assuntos brasileiros, ministrado anualmente em sua Universidade, Wagley 
tem publicado alguns estudos de, muito valor sôbre o Brasil, em seu nome e em 
colaboração com antropologistas brasileiros, sob a forma de livros, de capitulos 
de simpósios como "Most of the Worl.d" de Ralph Linton, e como artigos na 
série de publicações do Museu Nacional, do Rio de Janeiro, e de revistas espe
cializadas de seu país. A pesquisa está sob a direção conjunta dêsse antropólogo, 
e mais do Prof. Luis A. Costa Pinto, da Universidade do Brasil, sociólogo de con
ceito firmado no Brasil e no estrangeiro, e do sanitário. A equipe é completada 
por três antropologistas norte-americanos com a colaboração de consultores bra
sileiros, particularmente o antropologista Eduardo Galvão, do Museu Nacional, e 
de auxiliares de campo escolhidos entre estudantes das nossas faculdades de 
Filosofia . , 

Não cabe aqui repetir o que já se disse na publicação· n.0 ,11 do Museu do 
Estado, mas simplesmente informar a um público mais numeroso que o dos lei
tores das edições dêsse estabelecimento, que o trabalho ocupará tôda a equipe 
durante cêrca de um ano no campo, ao fim do qual serão escritas diversas mo
nografias sôbre as localidades e zonas em estudo e sôbre .determinados aspectos 
da civilização baiana; num capitulo ou monografia final, tentar-se-á apresen
tar uma síntese, até onde o permitirem os dados colhidos e analisados, do estilo 
de vida no interior do estado. Alguns dos temas sôbre que incide essa grande 
pesquisa são: a descrição das localidades e zonas escolhidas, - escolhidas não ao 
acaso mas sob critério rigorosamente cientifico justificado na mencionada pu
blicação e adaptação do homem ao meio, os movimentos de população, os padrões 
de ·vida e as classes econômicas e sociais, a famílta, a inte"Fação social, as comu
nicações, a religião, as idéias sôbre educação, leis, saúde, raça, progresso, etc .. 
Muito mais do que simples estudos de comunidades dispersas e não relacionadas, 
as investigações que ora se fazem na Bahia são estudos de áreas que abrangem 
larga porção do territót'io baiano, prolongando-se por outros estados vizinhos. 
Os responsáveis pelo programa propõem-se unicamente a contribuir para um co
nhec.imento da. sociedade e da cultura rurais em três zonas ecológicas do estado 
mas é possível que, dadas as características das unidades escolhidas, se venha a 

-ter lima perspectiva aproximada da sociedade e da cultura nas regiões aludidas 
e em suas projeções fora do território da Bahia. 

Tales de Azevedo 

~ Se lhe Interessa adquirir as J>Ubllcações do ConseUlo Nacional de Geografia, escreva à . 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o aten
derá pronta e satisfatõriamente. 



O Núcleo Colonial de Barão de Antonina (São Paulo) 
· O núcleo colonial Barão de Antonina foi fundado em 1930 em terras petten

centes ao estado de São Paulo; entre os rios Verde e Itararé, a 88 quilômetros ao 
norte da estação ferroviárlá de Itararé, e nas proximidade da fronteira com o 
estado do Paraná. 1 · 

Pierre Denis em seu llvro Brasil Século XX fala do interêsse existente em 
tôrno da criação e desenvolvimento dos núcleos coloniais de Nova Odessa e Nova 
Europa, que marcavam o inicio de uma nova teridêncla na politlca·de colonização 
de São Paulo. O núcleo Barão de Antonina foi neste sentido uma icontlnuação 
desta politlca, de.instalação de colonos em pequenas propriedades; porém, nêle há 
um fato novo e multo importante, que o toma especialmente interessante: Quan
do Pierre Denis visitou São Paulo em 1908, a tendência ' erá a predominância de 
colonos de uma mesma nacionalidade; li.Creditava-se que a sua concentração tor
naria menos penosa a sua fixação ein filna região tropical. Na época em que foi 
fundado o núcleo Barão de Antonina a política de colonização visava evitar a 
formação de novos quistos e foi para atender a êste objetivo que surgiu o núcleo 
Barão de Antonina. :Portanto êsfo núcleo era não somente uma reafirmação do 
novo sistema de pequenas propriedades, mas também uma expressão concreta da
quela lei de imigração e colonização. 

Em 1938, quando o Prof. Pierre Monbeig visitou o núCieo havia 316 fami-
lias pertencendo a 16 nacionalidades diferentes: · 

Brasileiros - 162; Lituanos - 26; Alemães - 22; Poloneses - 20; Rume
nos - 17; Austriacos - 17; Russos - 15; Japonêses - 9; Estonianos - 6; Italia-· 
nos - 6; Espanhóis - 5; Tchecoslovacos - 2; Portuguêses - 2; Suiços - 2; Hún
garos - 2; Iugosl.avos - 1. 

O loteamento da área do núcleo .'<14 059 hectares) ,foi facilitado por se tratar 
dé terras do estado; porém, haviam-se instalado nela já alguns colonos e êstes 
foram mantidos e a êles oferecidos lotes de 100 hectares. Aos novos colonos eram 
dados em média lotes de 30 a 40 hectares . Cada colono tinha diteito a um lote 
a,penas, que freqüentemente ia do vale ao espigão oferecendo diferentes qualida
des de solo para a exploração. Tudo favorecia a intensa exploração das peque
nas propriedades, uma vez que cada lote ficava próximo de uma estrada, que em
bora mais ou menos precária dava escoamento à produção. 

A instalação do colono se fazia da seguinte maneira: no 1.º ano êle construia 
um pequeno rancho para sua familia e depois de ter queimado a floresta plan
tava alguns cereais para assegurar a alimentação da família. Em seguida, planta· 
algodão e vende-o, bem como o excedente da produç!ioo de cereais, na sede do 
núcleo ou nas cidades vizinhas. Freqüentemente os compradores vêm ao núcleo 
comprar os produtos. 

Durante o segundo ano a área em algodão aumenta, bem como arroz e man
dioca, compra alguns animais e às vêzes começa a melhorar sua casa. Depois de 
algum tempo, alguns colonos têm já uma boa casa !Je tijolos, algumas cabeças de 
gado para leite, arados e alguns até mesmo tratores, o que criou uma variedade 
na paisagem cultural muito grande. 

i A topografia da ·regit.o é ondulada, ca.re.cterl.zada por uma palse.gem de "cuestas" que os 
dois rios cortam em quedas d 'água . 

os diques de diabásio deram uma forte sustentação às fracas rochas permianas; é também 
provàvel que alguns testemunhos da "cuesta" de Botucatu apareçam no Interior do Núcleo 
Colonial . 

Esta variedade geológica produziu l.gual variedade nos solos, entre os quais a terra roxa e a 
terra vermelha são as mais freqüentes . 

A variedade na vegetação corresponde à va.rledade de solos e aparecem matas e campos. 
Atualmente a paisagem natural esté. ti.o modificada que dificilmente se ·pode reconstitui-la, 

eapecialmente no que diz respeito à vegetaçt.o. 
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Nas casas é que esta variedade se torna mais patente. Segundo Pierre Mori
beig o núcleo Barão de Antonina é um verdadeiro laboratório para se estudar 
tipos de casas européias. O contraste com as casas dos caboclos brasileiros é ex
tremo; êstes vivem em casas de pau-a-pique e cobertas de sapê; êste contraste é 
agravado pela falta absoluta de um lardim·e pomar nas casas dos caboclos e que 
são tão freqüentes entre os europeus. 

A sede do núcleo é o centro comercial e administrativo, cultural e recreativo. 
Ali vão os colonos vender os seus produtos ou comprar material para os seus 
gastos; vão também à Igreja <uma católica e outra protestante) e lá encontram 
os conterrâneos, fazem visitas, etc .. 

fia sede do núcleo existem casas comerciais que vendem e compram de tudo, 
uma cooperativa de consumo e para venda de produtos, um hospital, farmá
cia, etc .. 

Em abril de 1949 Já estavam sendo dados os primeiros passos no sentido de 
conceder autonomia ao núcleo. 

Isto naturalmente representará a cessação de todo o auxilio governamental. 

* * * 
O problema principal dêste· núcleo colonial é o que diz respeito à realização 

de 11eus objetivos: fazer uma colonização permanente sem formar quistos, assi-
milando ràpidamente a população estrarfkeira. ( 

Do ponto de vista de colonização permanente, ainda é cedo para se tentar 
qualquer conclusão, pois são decorridos menos de 20 anos de sua instalação. A 
situação atual do núcleo é de relativa prosperidade; naturalmente o afastamento 
da estrada de ferro encarece os fretes e os produtos, tomando-os menos valiosos 
na sede ·do núcleo, o que afeta o lucro que o colono deve ter na venda de seus 
produtos. · · 

Até o presente momento poucos colonos a'Plicam a rotação de culturas, per
manecendo a maioria sem usar fertilizantes, dados o seu preço excessivo e a di
ficuldade de obtenção. Os brasileiros de modo geral melhoraram as suas técni
cas com a introdução do arado, porém não foram todos; É curioso assinalar que 
os japonêses, que se têm revelado os melhores agricultores em outras partes, ai 
estão aplicando o mesmo sistema dos caboclos, com queimadas e capoeiras. 

Do ponto de vista da assimilação da população estrangeira, deve-se assinalar 
o seguinte: as relações culturais são mais freqüentes entre indivíduos da mesma 
nacionalidade que de outra diferente, porém mais freqüentes entre estrangeiros 
e brasileiros que entre dois estrangeiros de nacionalidades diferentes. Os inter
casamentos são raros e quase somente entre um brasileiro ou br11-Sileira com es
trangeiro. Os japonêses se mantêm: isolados. 

Isto significa que naquilo que o núcleo colonial Barão de Antonina procurou 
ser mais positivo; naquilo em que êle procurou representar uma nova tendência, 
os resultados foram precários e quase se poderia dizer que houve um certo 
malôgro. 

Speriàfão· Faissol 

~ A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba ex~tamente o local 
fotografado . Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



Contribuição à · 
Didática da Geografia 

Didática das Ciências Sociais* 
<ConJinuação) 

O MÉTODO EXPOSITIVO E O TESTE-RECITAÇAO 

1. A tradicional recitação da lição apresenta certas vantagens, entre ou
tras, o hábito de expressão oral e a facilidade de elocução. Como processo de 
verificação, é falho, lento e desigual. Não deve ser eliminado, mas para aferição 
rápida, homogênea e indiscutível dos resultados do estudo, o teste de conheci
mentos . é preferível. 

2. Um teste é uma prova escrita, com sinais convencionais, ou sem êles, em 
têrmos sumários que só admitem uma resposta, excluindo possibilidade de várias 
interpretações, e que pode servir de base de julgamento Justo e classificação. 
Distingue-se dos questionários comuns pelo fato de não admitir respostas circuns
tanciadas e explicações. Há testes de inteligência e testes de conhecimentos pa
dronizados (com dificuldades crescentes), para medir os graus de instrução, de 
acôrdo com as diferentes séries. Não se trata aqui destas duas categorias de 
testes. · 

3. O teste de simples conhecimentos da lição, dos tópicos e pontos estuda
dos, nada procura medir, a não ser o resultado imediato do estudo anterior. :ll: 
apenas o substituto da recitação. Com uma pequena fôlha de papel,· por meio 
de linhas, sublinhas, cruzes, letras ou álgarismos, o questionário organizado 
pelo professor sôbre a lição permite a uma turma de quarenta alunos "dar lição", 
em 5 ou 10 minutos, e obter imediatamente os graus merecidos. 

4. A não ser em casos excepcionais, é preferível o teste versar sôbre um 
ponto e não sõbre um tópico apenas. Dez ou vinte itens são, em regra, suficientes 
para a atribuição de graus de 5 a 10. :ll: evidente que êste tipo de teste-recitação, 
se não exclui o bom senso e o raciocínio, é, entretanto, essencialmente um teste 
de memória. Mede, por assim dizer, a capacidade de retenção e de ~vocação re
sultante de um estudo. O seu objetivo final não é sõmente habilitar o mestre a 
dar uma nota, mas visa a averiguar a integração de conceitos que vão capacitar 
o educando para aplicá-los a novos problemas. Visa também a preparar o terre
no mental dos discentes para a aula do professor acêrca da matéria estudada. 

5. As principais feições que pode apresentar um teste-recitação de História 
são as seguintes:· . 

a) testes de melhores razões nos quais são sublinhados pelos alunos os fa
tôres determinantes de algum fato histórico importante; 

b) testes de correlação entre fatos, pessoas, lugares, ou certos acontecimen
tos notáveis em que foram envolvidos, respectivamente; 

c) testes de certo é errado, nunca esquecendo, porém, a indicação do trecho 
que está errado; • · 

d) testes de distribuição de datas, tidas por' capitais, pelos acontecimentos 
correspondentes, servem para averiguar se o estudante localizou no tempo os 
fatos que estudou; 

e) testes de características biográficas, estabelecendo, por algarismos, re
lações entre nomes próprios e profissões; militares, chefes de Estado, poetas, es
tadistas, sacerdotes, etc .. 

• Publfoação de. Secrete.ria da Educação do Este.dQ de Minas Oerals - lmPTensa Oflcle.l -
Belo-Honzonte - Estado de Minas Oerals - 1949. 
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6. As principais feições de testes-recitação de Geografia são as seguintes: 
a) testes dos contrários ou dos opostos, nos quais a cada substantivo, em 

coluna, correspondem quatro ou mais palavras que exprimem idéia diferente, 
oposta ou (maré alta, preamar, fluxo, beira-mar, slzigia); 

b) testes de analogias que marcam relações de coexistência por natureza 
ou definição (litoral recortado mar: profundo, raso, esverdeado, quente); 

c) testes de m,últipla escolha, em que são feitas afirmações ou negações, 
seguidas de algumas razões, entre as quais uma deve ser sublinhada por ser mais 
rigorosamente exata. (As fontes são reservatórios naturais de águas acumuladas: 
em regiões áridas, em monta:nhas abruptas, abaixo de camadas permeáveis, no 
fundo dos vales); . 

d) testes de continuação de séries, em .que têm de ser feitas classificações 
por meio de avaliações racionais. (Estabelecer em ordem de extensão crescente 
os cursos dos ·rios: Amazonas, Iguape, Paraná, .xui, Tietê); 

e) testes de complementos de frases .• os dois rios principais da Mesopo-
tâmia, o ( ........ ) e o (. ....... ) são oriundos das montanhas da ( ........ ) , 
correm paralelamente, e Juntos alcançam o gôlfo ( .......... ) sob o nome de 
( .......... ); 

f) testes de certo e errado, sublinhando o êrro. 
7. t inútil dizer que o teste-recitação só pode ser organizado rigorosamente 

de acôrdo com o compêndio adotado. 
8. A exposição oral do professor, feição tradicional, sempre foi e continua a 

ser uma das mais indispensáveis no ensino, tanto da IDstória, como da Geografia 
· ou da Economia Política. Mas, em contrário ao uso corrente, ela deve seguir e 
não preceder o estudo da lição. Em outras palavras, é recomendável que seja 
feita depois do teste-recitação. As principais razões para isso são as seguintes: 

a) os resultados do teste-recitação orientam o professor sôbre as condições 
que oferece a turma para o aproveitamento de sua exposição oral; o nível da 
turma o guiará na sua preleção, corrigindo, explicando e salientando pontos do 
assunto; 

b) os alunos, em geral, prestam maior atenção à exposição de um assunto, 
cujos elementos essenciais já conhecem e que já foi tratado em teste; 

c) o complemento de informações que de viva voz apresenta o professor, dá 
aos alunos o ensejo de se inteirarem melhor, para julgar e comparar, ou mesmo 
de verificjlr por si o valor do que aprenderam; 

d) o trabalho de preparação de aula do profes.!jor, a sua exposição oral, o 
esfôrço que fêz para se pôr em dia sôbre o assunto, são valorizados aos olhos dos 
alunos que, vendo a distância entre o texto e a palavra do mestre, estão em 
condições de apreciar a sua cultura. 

9. "Poder ler, diz Mira y Lopez, não é o mesmo que saber ler, pois o pri
meiro se aprende na escola primária e o segundo, às vêzes, nunca se· consegue". 
Mas na suposição de que o aluno, por meio do estudo-dirigido, tenha conseguido 
estudar, por leitura silenciosa, compreendendo e pesando o sentido das frases, 
distinguindo as idéias básicas das acessórias, o certo do discutível, e retidos os 
dados e os fatos, para evocá-los depois, elaborar e integrar conceitos, por fim, 
para aplicá-los, é de esperar que o teste-recitação, primeira evocação, apresente 
bons resultados. 

10. Mas é possível·e até.provável que nem todos os ensinamentos históricos 
ou ~geográficos que comporta a lição, tenham sido igualmente bem apreendidos 
por todos os alunos. Dai os objetivos especiais a que deve divisar a exposição oral: 

a) para focalizar o ponto ou tópico dentro do plano prellm1nar da unidáde 
em estu(io, insistir sôbre seus objetivos; · • 

b) para estabelecer as corlexões históricas, insistir sôbre a interdependência 
dos fatos e dos fatôres, já estudados, do passado, em Geografia, insistir sôbre os 
princípios gerais e suas resultantes. aplicações; 

c) para completar- o manual, trazer fatos novos, idéias novas, dosando os 
ensinamentos; 

d) para orientar· ·a organização das fichas, indicar fontes, sugerir leituras, 
redação de planos de dissertações, etc.; 

e) fazer freqüentes referências ao mapa e promover o hábito de sua con
sulta pelo aluno. 
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A ORGANIZAÇAO DE FICHAS DE ESTUDO . 

1. A noção de ficha abrange atualmente certo número de modalidades di..; 
versas. Em regra, a ficha é constituída por informações condensadas em uma 
cartolina de determinado tamanho e tipo. As fichas escolares, as fichas policiais, 
as fichas de classificadores, em bibliotecas ou livrarias, poucas relações têm com 
as fichas de estudo de uso correntio na universidade, mas ainda insuficientemen
te utilizadas na escola secundária, apesar dos grandes serviços que pode prestar. 

2. Para o estudante de Ciências Sociais, a ficha pode ser o resumo de um 
artigo de revista, de um capitulo de livro, de uma aula ou de outra fonte de in
formações. A forma sinóptica é evidentemente a que mais se presta. Títulos e 
subtítulos; bem assinalados, auxiliam a clareza da leitura de parágrafos curtos 
e concisos. 

3. A ficha representa, no ensino secundário, a iniciação ao trabalho de pes
quisa. Por meio de seu u8o, o aluno percebe que o compêndio é apenas aux!llar 
de estudo, que o mestre é orientador e que muitos outros elementos existem que 
permitem conhecimento mais completo do assunto estudado. 

4. Com a possibilldade de serem utilizadas em provas parciais e finais as 
fichas preparadas durante o ano escolar, um resultado notável pode ser obtido, 
que vem transformar as condições da aprendizagem: consiste em deslocar para 
o periodo letivo o trabalho do aluno que, em regra, se concentra tumultuàriamen
te nos últimos dias e horas que precedem às provas. 

5. A organização de fichas faz parte, como foi dito ( § IV) do estudo-diri
gido. li:, por isso mesmo, o tipo de trabalho fora de aula que mais se presta ao 
exercido da influência metodológica pessoal do mestre . li: de grande vantagem 
que o professor de História ou de Geografia promova a organização de fichas nu
merosas, durante todo o ano letivo, como material: 

a) para servir de tipo de pesquisa desde o seu gl"au mais elementar; é 
criado, assim, o hábito de collgir material, útil em tôdas as profissões; 

b) para obter a execução de um· trabalho que servirá de freqüente referên
cia para a revisá<> rápida do assunto; é mais prático do que o próprio "caderno 
de notas" que aliás, não é excluido, absolutamente; 

c) para levar o aluno, desde cedo, a executar exercícios de síntese, com cla
reza e concisão, em vista de utilização ulterior; 

d) para iniciar e orientar o trabalho de pesquisa na matérta estudada, His-
tória, Geografia, Economia ou Sociologia; · 

e) para auxiliar o aluno na preparação de material adequado às provas 
parciais e finais; as fichas são, assim, fontes de informações, feitas em tempo 
útil, para substituir com vantagem, ordem e limpeza, as famosas "colas", cujo 
uso feito às ocultas é uma das pragas do nosso ensino. 

6. A ficha de estudo constitui um elemento misto que reflete, ao mesmo 
tempo, a personalidade do aluno e a orientação pedagógica do mestre. Ela proce
de do compêndio, das notas de aula, do uso do atlas e das leituras complementa
res, consultas a dicionários, publicações oficiais, estatística e outras fontes in
formativas à disposição dos alunos. Varia muito evidentemente, de uma escola 
secundária para outra a amplitude dêste material. li: indispensável, entretanto, 
levar ao espírito do educando a noção de multiplicidade das fontes em trabalho 
de pesquisa, ainda quando modesta a latitude oferecida. · 

7. Segundo o critério do professor, podem ser organizadas, fora da aula: 
a) fichas de leitura, resumos sucintos de artigos, livros ou outro material 

indicado; 
b) fichas de plano de dissertação, com introdução, desenvolvimento e con

clusão; aconselháveis em mstória e Sociologia, para pôr ordem nas idéias; a 
dissertação é esboçada em estilo telegráfico; . 

c) fichas de compêndio, enriquecidas de notas tomadas durante a exposi
ção oral do mestre; revelam o aproveitamento do aluno no que soube incorporar 
os ensinamentos ao texto; 

d) fichas de bibliografia estudo universitário. r 
8. · a ficha não deve visar a ser um trabalho de arte, salvo em casos excep

cionais, a juízo do professor. Escolhido um formato de cartolina, nunca mais 
deverá ser abandonado pelo aluno. As fichas precisam ser rubricadas pelo pro
fessor, a fim de comprovar que não foram prepai:l.das cumulativamtmte, em tra-
balho precipitado, em véspera de exame . Delgado Carvalho 

• (continua) -

B.G. - 7 



Bibliografia 
.e . R.e vi s ta d e R e v i s ta s 

LIVROS 

O PROBLEMA DA FOME 

Tem merecido lisónjeiros comentá
rios da crítica o aparecimento da obra 
do Prof. Josué d& Castro, intitulada 
Geopolítica da Fome, onde analisa o 
problema da fome em todos os aspectos. 

O Dr. Freitas Santos, médico psi
quiatra e diretor do Sanatório Meduna 
de reresina, teve a gentileza de nos 
enviar artigo que inseriu no Jornal O 
Piauí, daquela capital, comentando o 
excelente livro. ~ 

Dêle são os conceitos que reprodu
zimos abaixo: "É uma visão panorâmi
ca dêsse grande tema, tão velho quanto 
o próprio homem, apresentado de uma 
maneira singela, sem formalismo técni
co, tratando, entretanto, todos os se
tores básicos da questão fundamental 
da vida do ser humano. E o que logo 
chama a atenção do -leitor é a simpli
cidade com que o autor expõe os mais 
graves problemas da fome sob os seus 
aspectos históricõ, politico e geográfico, 
ajustando dados estatísticos e biblio
gráficos, e reunindo, num admirável 
trabalho de síntese o que existe de co
nhecido na matéria. Sente-se, de inicio, 
a habilidade do cientista concentrando 
todo um vasto material que veicula nu
ma linguagem correta, simples e sóbria, 
sem afetação, porém cheia de firmeza 
na descrição e no julgamento dos fa
tos. 

É verdade que 'o autor adverte no 
prefácio que · essa obra fôra escrita pa
ra o leitor médio dos Estados Unidos, 
mediante uma encomenda e uma suges
tão de certa editôra de Boston. Esta 
edição em português já é, portanto, uma 
adaptação feita pelo próprio autor. Mes
mo assim lucramos, em face das ca
racterísticas especiais de atualidade, na 
divulgação de fenômenos ignorados pe
lo grande público. 

Dificilmente um assunto de tama
nha extensão poderia ser esgotado em 
um simples livro, em face dos múltiplos 
aspectos que êle encerra no plano da 
existência humana, embora tenha sido, 
através dos séculos, um autêntico tabu, 
pràticamente proibido de ser tratado 
publicamente, tal como fôra o sexo. 
Apesar de tôdas essas dificuldades, é 
uma perfeita sintese o livro do Proi. 

Jbsué, um verdadeiro látego namejan
te a açoitar a consciência dos homens 
responsáveis pela vida e o destino de 
seus povos. 

Graças às novas concepções da bio
logia moderna, sabemos o que vale a 
alimentação para os sêres vivos, pois 
os admiráveis estudos sôbre nutrição, 
saídos, já neste século, dos grandes cen
tros de pesquisas mundiais, demonstram 
e continuam afirmando o valor dos ali
mentos na formação da raça, desde a 
conformação física até à organização 
do caráter. Foi a deficiência de ali
mentàção e a sua seqüência represen
taqa pela fome, que· exterminou povos 
·e àestruiu civilizações, porquanto um 
povo faminto· ·não tem resistência às 
doenças, nem pode dispor de energias 
para a luta com a natureza. 

Mas, o grande problema da foqte 
está imanentemente ligado ao milenar 
problema da terra. Se esta não produz, 
seja porque venha a ser estéril ou por
que o homem não a trabalha, ou, ain
da, porqúe as condições econômico-so
ciais o impedem de cultivá-la, a con
seqüência inevitável é a falta de su
primentos alimentícios e o seu sinistro 
cortejo de miséria e fome . Combaten
do os falsos conceitos de Malthus e os 
atuais dos chamados neo-malthusianos, 
o autor defende com ardente confiança 
a tese contrária segundo a qual a "fo
me é uma praga fabricada pelo homem" 
e não uma contingência natural resul
tante de uma hipotética superpopula
ção. "A fome, apesar de constituir fe
nômeno universal, diz o autor, não tra
duz uma imposição da natureza. Estu
dando a fome em diferentes regiões da 
terra, poremos em evidência o fato de 
que, via de regra, não são as condições 
naturais que conduzem os grupos hu
manos à situação de fome, e sim, cer
tos fatôres culturais, produtos de erros 
e defeitos graves das organizações so
ciais em jôgo. A fome determinada pe
la inclemência da natureza constitui 
um acidente excepcional, enquanto 
a fome como praga feita pelo homem, 
constitui uma condição habitual nas 
mais diferentes regiões da terra: T.Qda 
terra ocupada pelo homem tem sido por 
êle transformada em terra da fome". 
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O BRASIL NO EXTERIOR 

li-nos grato dar especial relêvo ao 
aparecimento de trabalhos estrangeiros 
que tenham por objeto o conhecimento 
do nosso pais. Assinada por E. Co., vem 
1nserta em Rivista di Agricoltura Sub
tropicale e Tropicale (ns. 7-9, julho-se-
tembro de 1951), publicação do Insti
tuto Agronômico para 'a Africa Italia
na, editada em Florença:, Itálla, nota 
blbllográfica que tradu!imos abaixo, · 
com a devida vênia: Bresil, 217 foto
grafias de A. Bon, M. Gautherot e P. 
Verger, com introdução de A. A. Lima 
e notas de A. Bon. Paris, P. Hartmann, 
1950. "Conforme diz, . na apresenta pão 
A. A. Lima, a melhor idéia de um país 
para quem não pode visilfá-lo pessoal
mente se pode adquirir através de uma · 
série de imagens, especialmente quando 
estas são boas e selecionadas. :t!:ste es
(!OPO de tornar conhecido o Brasil ao 
estrangeiro, que não teve ainda a ven
tura de visitá-lo, não poderia ter sido 
alcançado melhor que nos volume pu
bllcado por Hartmann, em 1950. 

Trata-se de 217 excelentes fotogra
fias que apresentam, na realidáde, uma 
visão completa desta grandiosa nação 
sulamericana, em suas quatro princi~ 
pais formas de civilização, apontadas 
por A. A. Lima, a saber: 1) civilização 
atlântica das grandes cidades; 2) civi
lização mista dos pequenos centros e 
das fazendas mais bem organizadas; 
3) civillzação sertaneja da zona rural 
não muito afastada e das aldeias; 4) 
civilização das regiões semi-desérticas. 

A! apresentação e as notas finais 
fornecem interessantes informações ·ge
rais, expltcati\'as do material fotográ
fico reunido, acêrca das principais ca
racterísticas geográficas, históricas, e-

. conômicas e sociak! do Brasil". 

ANUARIO GEOGRAFICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - N.º 4 -
1951 - Serviço Gráfico do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Es
tatística - Rio de Janeiro, 1952. 

:t!:ste é o quarto número do Anuário 
Geográfico do Estado do Rio de Janetro, 
iniciativa vitoriosa do Diretório Regio
nal de Geografia fluminense, levada a 
e~eito com o concurso do Departamento 
Geográfico respectivo, sob a competen
te direção do engenheiro Luís de Sousa. 
Do sumário do presente volume anota
mos o trabalho do Sr. Eduardo Rodri
gues de Figueiredo "Grandeza e Deca-

dência na Vida Rural de Maricá", parte
lntegrante de uma obra prestes a sair· 
intitulada pelo autor Notas para a Hts-· 
tória de Maricá. No estudo inserto no
presente Anuário, sfto descritas as prin
cipais fazendas que mais importância 
tiveram na evolução econômica daque
la comuna. "Marquês de Valença -
Um Estágio de Grandeza da· Aristocra
cia Rural Fluminense" é o titulo de 
outro interessante trabalho do Sr. Luis 
Palmier. 

Citamos ainda o estudo de Regina 
P. G. Espíndola Schaeffer. e Pedro Pin
chas Geiger - "Nota Sôbre a Evolução 
Econômica da Baixada Fluminense"; 
"Principais Obras Públicas Municipais 
no Brasil", do engenheiro Manuel Pa
checo de Carvalho e "Trigo", de Carlos 
Gomes Filho. 

ORLANDO RIBEIRO - L'lle de Madb"e 
(lttude Géographique) - Lisboa, 
1949. 

Temos em mãos o trabalho em tex
. to francês, que o ilustre geógrafo luso 
Orlando Ribeiro, professor da Universi
dade de Lisboa, apresentou ao XVI Con
gresso Internacional de Geografia, rea
lizado em 1949, na capital portuguêsa. 

~ A pequena e importante ilha .me
receu do autor um sucinto e completo 
estudo de cinco capítulos, onde são ana
lisados os diferentes aspectos de relêvo, 
clima, água e vegetação, economia e 
vida rural, vida agrícola, pecuária, pes
ca, indústrias, população, habitat e cir
culação. O volume vem acompanhado 
de numerosas figuras, fotografias e ma
pas. Composto e impresso nas oficina& 
da "Coimbra Edltôra, Limitada". 

ORLANDO RIBEIRO - Le Portugal 
Central - Lisboa, 1949. 

Trabalho organizado pelo autor e 
que serviu de guia aos participantes de 
uma das excursões programadas no XVI 
Congresso Internacional de Geografia,. 
realizado na capital portuguêsa, em 
1949. Tem por objeto o estudo da geo
grafia física e humana de Portugal 
Central. Volume fartamente ilustrado. 

MARIANO FEIO - Le Bas Alentejo et 
L'Algarve, Lisboa, 1949. 

Esta obra representa a contribuição 
que o autor, professor-assistente da 
Universidade de Lisboa, apresentou no 
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XVI Congresso Internacional de Geo
grafia, realizado na capital portuguêsa, 
em 1949, por iniciativa da União .Geo
gráfica Internacional. Foi organizada 
para servir de guill aos congressistas 
que participaram da excursão levada 
a efeito nas regiões do território luso, 
all analisadas. Além de um esbôço geo
lógico e morfológico, descreve o volume 
os diferentes aspectos das regiões per
corridas. Contém inúmeros mapas e fo
tografias. 

Arnaldo Vieira Lima 

PERlóDICOS 

BRASILIA - Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros da Faculdade de 
Letras de Coimbra - Volume VI -
Coimbra, 1951. 

Dois artigos merecem especial re
.gisto neste volume da excelente publi
cação que acabamos de receber. José 
de Oliveira Boléo oferece tema apaixo
nante pelas controvérsias. que tem sus
citado, estudando "A falsa concepção 
da esterilidade das terras intertropicais 
e de nelas se desenvolver uma civiliza
ção superior"; Luís Schwalbach, em li
geiro comentário, fere o problema da 
nomenclatura geográfica. 

CONJUNTURA ECONôMICA - Ano VI 
- N.O 4 - Abril de 1952 - Rio 
de Janeiro. 

Além de trabalhos de interêsse eco
nômico, publica êste número o artigo 
"Migrações Internas no Brasil" (pri
meira parte> . 

RIVISTA Dl AGRICOLTURA SUBTRO
PICALE E TROPICALE - Anno 

· XLV - Aprile-Giungno 1951 - Ns. 
4-6 - Direttore: - Prof. ArII\ando 
Mauglni. Organo dell'Istituto Agro
nomlco per l' Africa Italiana. . 

. A. Marassi, no artigo "L'Oríente pe
ruvlano e la Stazione Sperimentale a- . 
graria di Tingo Maria", passa em revis
ta as condições gerais da região leste 
do Peru, estudando relêvo, clima e ter- · 
renos. O autor põe em evidência o alto 
slgnlflcado da estação experimental 
agrária de Tingo Maria e o valor de 
sua atividade para a colonização da 
fioresta da região mencionada, em ge
ral. 

Na parte bibliográfica vem inserto 
ligeiro registo do trabalho de Bianchini 

M. "La Geografia della Manioca", di
vulgado no Boll. Soe. - Geogr. Ital., 
ser. VIIl, no qual estuda os principais 
paises produtores, consumidores e ex
portadores da mandioca. 

RIVISTA Dl AGRICOLTURA SUBTRO
PICALE E TROPICALE - Anno 
XLV - Luglio-Settembre 1951 -
Ns 7-9. Firenze - Itália. 

Assinala~os no presente númerà o 
trabalho de L. Mannozzi - Torlni: "Le 
foreste del Cile ed i probleml ad esse 
connessi'', onde o autor estuda as flo
restas daquele pais andino, sua compo
sição e aproveitamento. Na secção des
tinada a registos bibliográficos, tivemos 
a satisfação de deparar uma nota sô
bre o aparecimento, em França, de um 
álbum de fotografias referentes ao Bra-

sil. " Arna;do Vieira Lima 

REVISTA DO INSTITUTO GEOGRA
FICO E GEOLôGICO - Vol. VI -
N.0 3 - Julho a setembro de 1948 
- Secretaria de Agricultura - Es
tado de São Paulo. 

"Aspectos Geográficos do Estado de 
São Paulo" (fotografias) ; "Sud Mennu
ci" (necrológio); "Notas sôbre Algumas 
Ocorrências de Feldspato e Quartzo no 
Município de Socorro", pelos Eng.os 
Theodoro Knecht e Cid Muniz Barreto; 
"Instruções de Topografia para o Le
vantamento Geológico dos Estados Uni
dos" traduzidas pelo Eng.o Clodomiro 
Pereira da Silva; "Localidades do Es
tado de São Paulo e suas Antigas Deno
minações" e "Superfícies e População e 
Energia Elétrica das Principais Bacias 
Hidrográficas do Estado", de autoria do · 
Eng.0 Valdemar Lefevre; "Rumos Anti
gos Referidos à Rosa dos Ventos" pelo 
:ii.:ng.0 Gastão C. Bierrenbach de Lima. 

Publica. ainda leis e' decretos de in
terêsse geográfico e geológico e resolu
ções do Diretório Regional de Geogra
fia. 

REVISTA DO INSTITUTO GEOGRAFI
CO E GEOLóGICO - Vol. VI -
N.º 4 - Outubro a dezembro de 
1948 - Secretaria de Agricultura 
- Estado de São Paulo. 

' 
Sumário dêste número: "Aspectos 

Geográficos" (fotografias) ; "Etimologia 
Toponímica das Cidades e Vilas do Es-
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tado de São Paulo'', de autoria do Eng.o 
Valdemar Lefevre; "Jazidas de Argilas 
Aluminosas do Triângulo Mineiro", pe
los Eng.0 s José Epitácio Passos Guima
rães e Cid Muniz Barreto; "Instruções 
de Topografia para Levantamento Geo
lógico dos Estados Unidos", traduzidas 
pelo Eng.O Clodomiro Pereira da Silva; 
"Localidades do Estado de São Paulo e 
Suas Antigas Denominações'.' "0 Es
tado de São Paulo sob Aspecto Físico 
- Demográfico", ambos de autoria do 
Eng.0 Valdemar Lefêvre. 

Publica ainda leis e decretos de in
terêsse geográfico e geológico e resolu
ções do Diretório Regional de Geogra
fia. 

BOLETIM T:a:cmco DO INSTITUTO 
AGRONôMICO DO NORTE - N.0 

24 - Junho de 1951. - Belém -
Estado do Pará. 

1l:ste número apresenta os seguin
tes trabalhos: "Alguns Resultados e 
Problemas da Limnologia Amazônica"; 
"Estudos Preliminares das Relações En
tre a Geologia e a Limnologia da Zona 

,, Bragantina (Pará)" e "Sôbre a Sedi
mentação na Várzea do Baixo Amazo
nas", todos de autoria do Dr. phll. Ha
rold Sioll. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS -
Ano XVII - N.0 2 - Maio de 1952. 
- Publicada sob os auspicios do Di
retório Acadêmico da Escola Nacio
nal de Minas e Metalurgia da Uni
versidade do Brasil - Ouro Prêto 
- Estado de Minas . 
Com uma série de artigos dignos 

de atenção dos estudiosos surge mais 
um número desta prestigiosa revista. 

Entre outras colaborações figuram 
as seguintes: "Ligeiro Estudo da Região 
da Cachoeira das Andorinhas'', de au
toria de José R. de Andrade Ramos e 
Joffre Mozart Parada; "Urânio e Tório 
em São João d'El-Rei", de Paulo A.M. 
A. Rolff; "Obras da CHESF em Paulo 
Afonso", de Elmo Coutinho da Silva· 
"Recuperação do Vale do S. Francisco''• 
de autoria de I. B. Bhering e D. Gui
marães. 
OBSERVADOR ECONÔMICO E FINAN
CEIRO - N.0 198 - Júlho de 1952. -

Rio de Janeiro. 
Entre os trabalhos que despertam 

interêsse neste volume citam-se os se
guintes: - "Energia Elétrica", de ·Al
fredo Coutinho de Medeiros; "A Ação 
da Engenharia no Setor da Energia 
Elétrica", de autoria de Antônio José 
Alves de Sousa. 

Dante M. Chaves 

~ o Serviço Central de Documentação Geogrãtica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográtlco, destinan
do-se êste à guarda de documentos como 1eJam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que pouulr 16bre o território ~raslleiro. · 
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ASPECTOS GEOORAFICOS DA MENSA· 
GEM PRESIDENCIAL AO CONGRESSO - PRO
DUTOS FLORESTAIS~ FOCALIZADO O PRO· 
BLEMA DA BORRACHA,, E DO BABAÇU - A 
PRODUÇAO MINERAL - MARCHA DOS TRA
BALHOS DE PESQUISA E EXPORTAÇAO DE 
MINJ!:RIOS - ATIVIDADES DAS COMPANHIAS 
VALE DO RIO DOCE E SIDER'ORGICA NACI· 
ONAL - Continuando a transcrição de trechos 
da mensagem do chefe do Oovêrno ao Con
greSBO, iniciada no número anterior, publlca
mos neste número os tópicos de maior lnte
rêsse referidos em epigrafe: 

Produç4o /loreatal - "As atividades eco
nômicas que se exercem em torno da floresta 
·adquil'lram; em 1951, ritmo mais acelerado do 
que em qualquer ano anterior, quer no setor 
da ellJ>lOração de madeiras, quer no da valoriza
ção de outros recursos florestais. Infellzmente, 
essa valorização da riqueza florestal da Nação 
continua a processar-se, em geral, segundo mé
todos rotineiros que a comprometem, bem como 

·os solos, o regime de águas e mf'SIDO o clima 
de vastas regiões do Pala. 

.Madeiras - Dados ainda tpcompletos, ao 
se elaborar esta mensagem, permitem . verificar 
que foram os mais elevados, de tOdos os tem
pos, os volumes das exportações nacionais de 
madeiras, em 1951.. O suprimento do mercado 
interno foi mantido, ao mesmo tempo, em con
dições satisfatórias. Dessa forma, a indústria 
madeireira do sul do Pais refez-se da crise 
em que se debatia anteriormente, em face da 
falta de mercados externos para onde escoar 
a sua prOdução. 

Essa recuperação tornou-se possivel, tam
bém, graças à expansll.o do me~cado consumidor 
nacional, que continua suprido de forma regu
lar, não obstante a expansll.o das vendas para 
o exterior. Parte dessas vendas processou-se, 
porém, à base de operações vlnculadás a im
portações e essa politlca de comércio sofreu 
reexame do Oovêmo, para adoção de nova di· 
retrlz acêrca do escoamento dos produtos gra
VOllOB. 

Manter-se-à o Oovêrno atento em relação 
a êsse problema, no que concerne especialmen
te às madeira.a, cujo principal mercado compra
dor, a República Argentina, terá possivelmente 
dificuldade de realizar as suas compras no 
nosso Pais, em 1952, por carência de cobertura 
cambial." 

Borracha - "Não obstante substancial au
mento (16%). verlflcado na prOdução de bOrra
cha natural, no Pais, o suprimento dessa ma
téria prima às indústrias consumidoras co
meçou a processar-se, em pl!rte, mediante im
portações. Dado o crescimento do consumo, as 
compras no exterior deverão avolumar-se dêste 
ano em diante, conquanto a produçll.o dos se
ringais nativos e de alguns plantados, ora em 
idade de corte, possa aumentar alnda consi
deràvelmente. E' que a expansão da indústria 
manufaturelra da borracha, decorrenk! da de
manda nacional dos seus prOdutos, reclama um 
volume de matéria prima que aumenta em rit
mo mais acelerado do que· o observado no cres
cimento da prOdução nacional desta. 

Federal 
Em face desta situa9ão, Já asslnalada na 

minha mensagem ânua anterior, o Oovêrno 
procurou encorajar, durante o ano findo, a 
extração da borracha nativa, na Amazônia e 
na.a demals regiões prOdutoras, bem como o lni
cio da exploração de seringais plantados nos 
estados da Bahia e do Pará. As medidas adota
das com essa finalidade começaram a surtir 
efeito, conquanto, a moblllzação de mão-de
obra se tenna apresentado como um problema 
mais dificll de resolver do que inicialmente 
antevisto. 

Simultâneamente, eh.caminha-se o Oovêrno 
para o cultivo da seringueira, em escala ade
quada às necessidades nacionais de borracha, 
para que o suprimento desse. matéria prima 
à indústria volte a processar-se, no futuro, 
com a produção do Pais. Trata-se, porém, de 
empreendunento cujos resultados só p9derão 
ser obtidos a longo prazo e, tendo em conta a 
necessidade de mll.ior volume de matéria-prima, 
a par das dificuldades cambiais para a cober
tura de importações, planeja o Oovêmo a pro
dução de borracha sintética, em unidades In
dustriais capazes de atender a parte do con
sumo.'' 

Mate - "A economia ervateira, de signifi
cativa lroportància para a região sul do Pais, 
manteve-se estàvel no ano findo, com tendên
cia a melhorar no âmbito do mercado interno 
consumidor. A manutenção dos suprimentos 
para os mercados do hemisfério sul em nivela 
capazes de assegurar essa establlldade e a 
ampliação dos fornecimentos, ainda incipien
tes, para os paises do hemisfério norte -
constituiram as preocupações essenciais. do oo
vêrno nesse setor, durante o ano de 1951, e 
serll.o objeto do programa. de ação do órgão pró
prio, êste ano. 

Na ampliação do consumo interno, princi
palmente nos grandes centros urbanos, em que 
consideráveis volumes da prOdução nacional 
poderão ser colocados regularmente, assentam 
as perspectivas de fortalecimento e expansão 
da indústria ervatelra." 

Babaçu - "Deu inicio o Oovêrno, no ano 
findo, a estudos objetivos no sentido de pro
gramar a exploração do babaçu em larga es
cala, para aproveitamento lntégral do côco: 
Contia o oovêrno ein que, à base de tais estu
dos, possam ser moblllzados recursos financei
ros ·na escala reclamada por um programa de 
industrialização do babaçu capaz de aumentar • 
substancialmente a prOdução nacional de óleos, 
para consumo interno e para exportação, bem 
como aproveitamento de matérias primas di· 
versas, proporcionadas por essa indústria." 

Outros produtos - "Quer na programação 
dos serviços oficiais peculiares à valorização 
da Amazônia, quer na atuação normal dos- or
ganismos incumbidos de orientar o comércio 
exterior do Pais, os problemas pertlnentes a 
outros produtos florestais, como a castanha do 
Pará, as cêra.s de carnaúba e de Ucuri, a oiti
clca, foram objeto da atenção do Oovêrno no 
ano findo, com o fim de assegurar éondições 
para a manutençll.o das atividades produtora.a 
privadas e para o seu aperfeiçoamento futuro, 
naquilo que dependa do Poder Pllbllco." 
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Produçlfo mtnera.l - "Na minha mensagem 
inicial, ressaltei as dlflcUldades que se ante
punham a uma ação eficiente da União no 
setor mineral, devido ás pelas burocráticas e 
ao desaparelhamento em pessoal e material 
com que se debatia o órgão próprio. Essas dlfl
cUldades desapareceram, em parte, com a Lei 
n.o l 489, de 10-12-1951, que velo estabelecer um 
novo regime financeiro para os trabalhos espe
ciflcos do Ministério da Agricultura; como tal 
lei só influenciará o exerciclo de 1952, os servi
ços de 1951 padeceram ainda dos males antes 
apontados . 

o Oovêrno procuram, paUlatlnamente, re
forçar êsse setor, pois é no subsolo e nas rique
zas minerais que temos de apoiar, em grande 
parte, os esforços para levantar o padrll.o de 
vida do nosso povo. 

Um fator IInportante para relntenslflca.r as 
atividades mineiras privadas será sem dúvida 
a reforma do Código de Minas, cujo projeto foi 
submetido em 1950 à apreciação do Congresso 
Nacional e, principalmente, a regulamentação 
da preferência garantida ao supertlclárlo pelo 
art. 153, l 1.0 , da Constituição. Sôbre êsse as
sunto pretendo submeter ao congresso, opor
tunamente, mensagem que caracterizará tal 
preferência. 
· A indústria mineral, embora com lentidão, 
continuou a progredir, especialmente no setor 
Siderúrgico e do fabrico do cimento, tendo-se 
iniciado a produção de aço na Companhia de· 
Aços Especiais Itablra (Aceslta), ora sob o 
contrOle do Banco do Brasll. 

Houve crescimento na produção de minério 
de ferro, no calcário para cimento e no miné
rio de tungstênio; os outros bens ml.Jlerais mul
to pouco reagiram comparados com as respec
tivas produções no ano anterior. A mica e o 

·quartzo mantiveram a posição que adqulrtram 
em fins de 1950, sendo de salientar que já há 
alguma exportação de semi-manufaturas dêsses 
minerais, embora em escala reduzida. 

Os trabalhos para exportação do manganês 
do Amapá seguem sua marcha normal. A si
tuação do carvão continuou pouco satisfatória, 
persistindo a acumulação de estoques e os con
flitos entre produtores e consumidores; tal pro
duto será objeto de apreciação no ca.p!tUlo re
ferente aos problemas da energia." 

Pesqutsa.3 mtnera.b - "As principais pes
quisas minerais oficiais Incidiram sObre miné
rios radioativos de urll.nlo do Nordeste e de 
São João d'El Rei, e de tório (monazlta) do 
litoral do Esp!rlto Santo; depóstltos de carvão 
no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Para
ná e Plau!; bauxita e zlrcônlo em Poços de 
Caldas. Além dêsses, merecem especial relêvo 
os trabalhos de prospecção dos minérios de fer
ro do centro de Minas, procedidos em colabora
ção com geólogos do O.ovêrno americano, e os 
estudos realizados sôbre a tosforlta de Ollnda. 
Já se pO<;fe assinalar, com satisfação, a existên
cia de 50 milhões de toneladas de fosforlta, ' 
cujo aproveitamento se darã, certamente, mul
to breve, asslnl que resolvidas dlficUldades pe
culiares à sua extração. Em face do significado 
que têm os adubos .fosfatados para a nossa 
agricultura, deve-se caracterizar essa jazida e 
a verlflcação do seu vulto como o mais Impor
tante acontecimento para nós, no setor mi
neral, ocorrido durante o ano passado. 

Foram também retomados os trabalhos da 
carta geológica, terminando-se oito !Olhas de 
melo grau quadrado. 

Especial atenção foi dispensada pelo Oo
vêmo à questão da obtenção do enxofre, con
tinuando-se as pesquisas tecnológicas para 
aproveitamento da plrtta do carvão e consti
tuindo-se uma comissão de especialistas e in
dustriais para estudar o assunto sob todos os 
A.ngUlos. Urgem decididos esforços para mltl-

gar as nossas dificuldades nesse setor. A even
tual interrupção ou drâstica. dlininulção nas 
importações de enxôfre pode paralisar a maior 
parte do nosso parque industrial e a sua escas
sez, decorrente do deficit mundial, já nos· vem 
afetando de modo sensivel, com a interrupção 
de atividade em diversas fâbrlcas e instalações. 

lt, por Isso, motivo para satisfação assinalar 
os progressos nos estudos técnico-econômicos 
e as iniciativas industriais em andamento para 
utlllzar a pirita do carvão de Santa Catarina 
no fabrica. de ãcldo sUlfúrlco." 

Exporta.Ç,lfo de minérios - "A exportação 
de minérios de ferro continuou em sua marcha 
ascenctente, atingindo a cêrca de 1 350 000 de 
toneladas, em comparação com 890 000 tonela
das em 1950; o valor dessa exportação foi de 
cêrca de 240 mllhões de cruzeiros. O principal 
pais importador foi os Estados Unidos da Amé
rica, mas embarcaram-se partidas conslderávela 
para o Canadá e a Europa. A maior parte da 
exportação escoou-e.e pelo pôrto de Vitória 
'1 273 978 toneladas), com origem na produção 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Com o advento da Lei n.0 l 310 e a criação 
do Conselho Nacional de Pesquisas, toram cen
tralizadas as q\j.estões relativas à exportação 
de minérios estratégicos de lnterêsse atômico; 
cessou a Importação de monazita com caráter 
comercial, não se tendo concretizado nenhuma 
negociação de govêrno a govêrno, única. per.o 
mitida pela lei. Estabeleceu-se teto paia ex
portação de berUo, continuando a po!ltlca de 
controle de preços. _ 

Iniciou trabalhos mais uma fábrica para 
processamento industrial da monazlta e pre
param-se outras duas para tratar do berllo. 
O Oovêmo, atento à lmportll.ncla dêsses bens, 
zelará pela sua conservação e utilizará os mes
mos nos propôsltos de defesa, segurança e pro
gresso econômico do Pais. 

Por um decreto recente, o Govêmo criou 
uma comissão especial no Itamaratl para o 
contrOle da exportação dos materiais estra-
tégicos." · 

CúJ. Va.!e do JUo Doce - "Foi deveras aus
plcloso o resultado obtido pela companhia 
Vale do Rio Doce. A conjugação favorável da 
elevação da,s cotações do minério de ferro no 
mercado internacional e do aumento da pro
dução permltlraQl à Companhia apresentar um 
resultado social invejável no exerc!c1o que 
passsou. 

Já está quase atingida a primeira fase do 
programa da companhia, de extrair, transpor
tar e exportar um milhão e melo de tonelada& 
anuais de hematita compacta; lnlclar-se-ã, em 
breve, a segunda fase, para expansão até três 
mUhões de toneladas. 

Em 1950, as atividades da companhia se 
traduziram numa exportação de 710 000 tone
is.das, no valor Fob de Ust .5 638 994; em 1951, 
êsses números subiram para 1 273 978 tonela· 
das, no valor de US 12 620 312. Houve um au
mento de 80% na quantidade e de 120% no 
valor. Se perdurar a atual cotação elevada, a 
exportação do minério de ferro passará a ser 
apreciável fonte de divisas . 

Para atingir a meta de três mllhões, esti
ma-se que os investimentos adicionais attngl
rão a crs 700 000 000,00, a serem despendidos 
principalmente no 1?Btor de transporte. com 
um acréscimo de 50% no investimento total, 
dobrar-se-à sua capacidade; isso resultará em 
dlmlnulção sensivel dos custos, aumento da 
margem de lucro e da possibUldade de compe
tição. Foram iniciadas experiências para expor
tação dos chamados "finos" do minério que, 
se coroadas de ex1to, aumentarão indiretamen
te as reservas minerais da Companhia e me
lhora,rão sua rentabllldade. 
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Como conseqüência dessa situação favorá
vel, apresentou a Companhia um lucro, no 
exerc!cio, de quase 60 milhões, o que lhe per
mitirá iniciar a distribuição de dividendos. A 
Companhia Vale do Rio Doce, orientada por 
métodos eficientes de administração, como está 
vai-se tornando um negócio lucrativo e se in
corporará à lista dos empreendimentos mistos 
de utilidade geral. A Estrada de Ferro Vitória
Minas apresentou, também, !ndices extrema
mente favoráveis, com grande intensidade· de 
tráfego, altos coeficientes de aproveitamento, 
tudo traduzido num ponderável saldo. 

O conjunto favorável de circunstâncias, já 
citado, permitiu à Companhia iniciar a regula
rização de seus débitos, saldar diversos compro
missos no Pais e no exterior, efetuando amor
tização do principal. Tudo isso foi feito sem 
esquecer a assistência social, o apolo e a justa 
remuneração que cabem aos seus colaboradores 
e. empregados. 

O mal essencial da Companhia é a sua 
âuper-capitallzação, em face das despesas qu~ 
foram e ainda são necessárias para aparelhar 
uma via de transporte de 500 quilômetros. Isto 
desaparecerá com a fase de expansão e ai, cada 
vez mais, a Companhia será o elemento decisivo 
de valorização do vale do rio Doce, para 
tntegrá-lo na economia nacional." 

Produç4o de sal - "Em face da crise de 
abastecimento de sal nos mercados consumido
res do sul e centro do Pais, fêz o Oovêrno um 
decidido esfôrço para superar as dificuldades, 
tendo autorizado o transporte dos centros pro
dutores dêsse material em navios de bandeiras 
estrangeiras. O conjunto de medidas surtiu al
gUin efeito, tendo-se conseguido transportar 
814 000 toneladas, com um aumento de 18% 
sôbre o ano anterior. 

Há, ainda, um imenso campo para rácio
nalização da indústria do sal marinho, desde 
a modernização dos métodos, reunião das sa
linas em unidades maiores, aproveitamento de 
subprodutos, até à melhoria do sistema de 
transporte. 

E' necessário coordenar e reunir a legislação 
esparsa que rege essa atividade extrativa, pro
porcionando meios e programas ao Instituto 
Nacional do Sal para que o mesmo possa, além 
da sua atividade fiscal e reguladora, assumir 
seu verdadeiro papel de estimulador e promotor 
da economia dessa Indústria." 

Política de mtneraç4o e metalurgla -
"Continuou o Govêrno a receber a asslstência 
do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia 
no trato das questões relativas à metalurgia e 
à mineração. Tratou êsse órgãos em 1951 de 
questões relativas ao carvão mineral e de ma
deira, aos fertilizantes, às indústrias da soda, 
das terras raras e de assistência técnica." 

Indústrias de basé - cta. Siderúrgica Na
cional - "Continua tendo singular expressão 
na economia brasileira a atividade da Compa
nhia Biderúrgtca Nacional. Suas vendas cres
ceram, seus lucros aumentaram e os preços 
de venda continuaram os mesmos, mostrando a 
ut111dade das emprêsas de economia mista para 
manter o equ1l!brio dos mercados e defender 
o consumidor. 

A produção de 1951 foi a seguinte, nos prin
cipais ramos: coque, 285 604 t; gusa, 342 087 t: 
aço (em lingotes), 465 032 t. 

A produção de gusa manteve-se quase esta
cionária, com ligeiro e.umento, mas na de aço 
ó incremRnto foi d., 45 000 t, cêrca de 12% 
sõbre o ano anterior 

Na laminação de aço, o acréscimo foi de 
203, passando de 287 188 t, em 1950, para 
342 561 t, em 1951. Esta quàntidade se distri
buiu entre trilhos, perfilados, chapas grossas, 
chapas finas a quente e a frio, fôlhas galvani
zadas e !Olhas de flandres; as principais me-

lhorias se deram nas chapas finas, perfilados e 
na !Olhas de flandres. A coqueria continuou 
a fornecer apreciáveis quantidades de deriva
dos do alcatrão da hulha, sobressaindo entre 
êles 6 benzol, o toluol e sulfato de amOnio. 

Os diferentes departamentos da Compa
nhia apresentaram bons resultados, convindo 
ressaltar as atividades de mineração do car
vão, ferro, calcá.rio, e lavagem do carvão, e o 
setor de navegação. 

Inaugurou-se em Volta Redonda, em fins 
do ano, uma fábrica de cimento para aproveitar 
as escórias do alto-forno e está em término de 
montagem uma usina metalúrgica de .estanho; 
mostra Isso a benéfica influência de Volta Re
donda na Industrialização do vale do Para!ba 
e na atração que está constituindo para a ati
vidade privada subsidiária. 

O movimento de vendas em 1951 foÍ de 
cre 1 475 331 224,00, quase um bilhão e meio 
de cruzeiros, enquanto em 1950 foi de cre 
1131 540 516,00; houve, assim, um aumento de 
mais de 30%, sem mOdificação nos preços de 
venda. Nesse movimento, quase 90% correspon
dem ao ramo de laminados de aços, sendo de 
salientar que o. preço médio conjunto Fob Vol
ta Redonda para êsse grupo, de Cr8 3 782,00 t, 
já foi inferior ao custo Cif do produto impor
tado que atingiu em média, para o grupo ferro 
e aço, Cr8 4 480,00. Já se começa a fazer rentir, 
portanto, a influência de Volta Redonda, não 
só na economia de divisas, como na redução 
dos preços para o mercado interno. 

E' verdade que nem todos os itens da li
nha de laminados apresentam preços mais bai
xos que os produtos importados e que a dife
rença favorável assinalada provém, em parte, 
de fatores de perturbação no suprimento inter
nacional de ferro e aço, mas a circunstância 
merece relêvo especial. Esta tendência atual 
favorável aos produtos de Volta Redonda, quan
do comparados com similares estrangeiros de 
diversas procedências, se solidificará com a 
ampliação e expansão da Companhia e sua con
seqüente descapitalização. 
• As vendas da Companhia se fazem de pre

ferência para os· Estados de Bão' Paulo, Rio de 
Janeiro e Distrito Federal0 cujos mercados ab
sorvem quase 115% do total, mas práticamente 
tôdas as unidades da Federação receberam pro
dutos de 'Volta Redonda. · 

A situação econômica e financeira da Com
panhia solidificou-se cada vez mais. No ·1.• se
mestre de 1951, o lucro liquido foi de cre 114 
milhões, contra Cr$ 196 milhões pe.ra tOdo o 
ano de 1950; há, assim, um aumento médio 
previsivel de 15% ~ apurar ainda pelo balanço 
final do exerclcio. 

No 1.0 semestre, os dividendos distribu!dos 
foram normalmente aumentados, tendo sido 
de 6% a.a. para as ações preferenciais, 7,5% . 
a.a. para as do Tesouro Nacional e 10% a.a. 
para as dos demais acionistas. Tudo indica que 
êstes auspiciosos lndices sejam mantidos, em
bora venham a se fazer sentir brevemente, na 
economia da Companhia, os aumentos de fre
tes e Balé.rios de mar!timos e a incidência doa 
Impostos de renda e consumo, cuja isenção 
foi suspensa nos têrmos da lei. 

Durante o ano, foi o capital da Siderúrgica 
aumentado de cre 1 250 000 000,00 para CrS 
1 750 000 000,00. 1!:ste acréscimo se destina a ar
car com as despesas em cruzeiros decorrentes 
da planejada expansão da usina e foi autori
zado pela lei n. 0 1 380, de 7-6-1951. 

A Cia. Siderúrgica já está atingindo o má
ximo de produção que suas atuais instalações 
permitem alcançar, não estando previsto, para 
1952, aumento superior a 5%; é agora a ocasião 
de expandir e ampliar a usina para chegar-se 
a um milhão. de toneladas anuais de lingotes 
de aço. Para isso, estão sendo tomadas. provi-
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dênclas para adaptação dos projetos atuals a 
êste objetivo, que está bem mals próxlino do 
que parecia a muitos céticos. 

Pôra negociado no passado góvêrno um 
empréstimo de USS 25,000,000, com o Banco de 
Exportação e Importação, cujo aproveitamento 
dependia do acréscimo de capital da Compa
nhia. Com o cumprimento de tõdas as exlgên

-Clas e formalidades no correr do ano de 1951, 
já foi poss!vel colocar encomendas no valor 
de US 10 600 000, cuja data de entrega está pró
Jd.ma, desde que se consigam prioridades junto 
ao Govêrno americano, como tudo faz crer que 
seja -Obtido. 

Dedicou, também, a Corn,panhla especial 
atenção aos problemas do trabalhador, criando 
uma Superintendência dos Serviços Soclals 
que, englobando os órgãos Independentes exis
tentes, lhe prestará assistência soclal, médica, 
alimentar e educacional. l!l, realmente, digna 
de realce a obra asslstenclal da Companhia 
Siderúrgica, convindo que a mesma seja toma
da como exemplo para aquêles que querem 
dignificar as relações entre o capital e o tra
balho e Julgam posslvel humanizar as duras 
talnas do serviço Industrial." · 

En:rô/re e stderurgta no sul - "Os estudos 
da Comissão especial de lndustrlals e técnlcos, 
a que Já me referi, lncumblda de projetar a 
indústria do enxôfre no Brasil, aproveitando 
a Plrlta de Santa Catarina, encaml.nha-s$ para 
a elabOração de um projeto compreendendo 
dua11 'llD.ldades complementares na área carbo
rílfera de santa Catarina - uma para produ
zir enxôfre e outra para produzir ferro. Segun
do os. estudos já realizados, os custos do enxo
fre se confrontarão tavoràvelmente com os 
atuais preços lntemaclonals, libertando-nos da 
necessidade de Importar tão essencial matérla
prlma; e os do ferro gusa permltlrão à indús
tria do sul do Pals um suprimento mals barato 
do que o orl\indo de outras usinas naclonals. 

Trata-se, pols, da solução de um problema 
vital para tõda a Indústria brasllelra, e de um 
paBBO decisivo na lndustrlallzação do extremo 
sul, antecipando, neste particular, o Oovêrno; 
o que prometeu ao encaminhar ao Congresso 
o Plano do Carvão Nacional." 

~ 

NOVAS DIRETRIZES NO SETOR DA IMI
GRAÇÃO E COLONIZAÇÃO - ENVIADOS AO 
LEGISLATIVO PROJETOS DE LEI RELATIVOS 
A IMPORTANTE MAttRIA - O prestdente da 
Repúbllca encaminhou ao Leglslatlvo dols pro
jetos de lel, um dos quals crla o Instituto Na
cional de Imigração e Colonização e o outro, 
a · oartelra de Colonização do Banco do Brasil. 
Com eeaas provldên<!las, procura o Govêmo 
traçar diretrizes n"o setor da lml.gração· e colo
nização. 

A · organização proposta como está planeja
da atenderá à orientação do povoamento, me
lhoria das condições de vlda do trabalhador ru
ral, desenvolvimento da agricultura, aperfei
çoamento e expansão da Indústria nacional, que 
exigem elevado número de imigrantes estran
geiros . 

Impõe-se a criação de um órgão centraliza
dor de todos os aspectos da imigração e povoa
mento até agora entregues a uma multiplici
dade de órgãos executores, o que é apontado 
entre as causas da nossa lncapacldade para rea
lizar uma polltlca . Imigratória adequada. 

O segundo projeto de lei cria uma Carteira 
especial habllltada a ampliar o programa bá
sico do Instituto Nacional de Imigração e Co
lonização. 

INSTITUTO BRASILEffiO DE GEOGRAFIA 
E ESTAT1STICA 

SEGUE PARA OS ESTADOS UNIDOS O 
GENERAL DJALMA POLLI COELHO, PRESI
DENTE DO ·1.B.O.E. - ASSUMIU O ALTO 
CARGO O CONTRA-ALMIRANTE MANUEL 
PINTO RIBEIRO ESP1NDOLA - Antes de se
guir para os Estados Unldos chefiando a repre
sentação braslleira à Ill Reunião Pan-Amerl
cana de Consulta sõbre Geografia e ao XVIl 
Congresso Internacional de Geografia, promo
vido pela Unlão Geográfica lntemaclonal, que 
se realizarão em Washlngto~general Djalma 
Polll Coelho, presidente do .O .E., nomeou 
para substltul-lo naquele alto rgo o contra-
almlrante Manuel Pinto Rlbelro spfndola, sub
diretor da Fazenda no Mlnlstérlo da Marinha 
e antigo membro do Conselho Nacional de Es
tatlstlca. 

O comandante Rlbelro Espfndola presta ser
viços ao sistema estatlstlco nacional desde 
1933, ano em que Integrou a Comissão lnter
mlnlsterlal que estabeleceu as bases do Insti
tuto Nacional de Estatlstlca, transformado mala 
tarde no Instituto Brasllelro de Geografia e 
Estat!stlca. Foi membro da Comissão Cens1tá
r1a Nacional que se encarregou d~ecenseamen
to de 1940. Representa na Ju Executiva 
Central do Conselho Nacional de Es !stlca o 
Ministério da Marinha, sendo o decano dos seus 
membros. • 

DESIGNADA A DELEGAÇÃO DO BRASIL 
A m REUNIÃO PAN-AMERICANA DE CON
SULTA SOBRE GEOGRAFIA E AO xvrn CON
GRESSO INTERNACIONAL DE GEOORAPIA -
O Sr. Prellldente da República, por decreto 
assinado na pasta das Relações Exteriores, de
signou os senhores general DJalma Poll1 Coe
lho, presidente do I.B.O.E., tenente-coronel 
Edmundo Gastão da Cunha, secretário geral 
do c.N.O., proressõres Cà.rlos Delgado de car
valho, Josué de Castro e Jorge Zarur, diretor 
da Divisão de Geografia do mesmo Conselho, 
para constltulrem a delegação do Brasil à m 
Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sõbre Geo
grafia e ao XVII CongreBBO Internacional de 
Oeografla, promovido pela União Geográfica 
Internacional, .que se reallzarão em Washing
ton, em julho e agõsto do corrente ano. Che
fia a nossa representação aos Importantes cer
tames o general DJalma Polll Coelho. 

CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 

APARECIMENTO DO TRABALHO "AS 
AGLOMERAÇÕES URBANAS, NO BRASIL, SE
GUNDO O CENSO DE 1940" - DADOS POPU
LACIONAIS DE CIDADES BRASxi:..EIRAS -
A Secretaria Geral do Conselho Nacional de 
Estat!stlca deti à publlcldade recentemente o 
trabalho intitulado "As aglomerações urbanas, 
no Brasn; segundo o censo de 1940", no qual 
é focalizado o problema do aumento da popu
lação urbana brasllelra no per!odo 1940-1950. 

Verifica-se que as aglomerações urbanas de 
mais de 5 mll habitantes possulam, em con
junto," a população total de 8 899 202 habitan
tes, em 1940, e de 14 267 686 habitantes, em 
1950. Confrontando-se êsses dados populacionais 
referentes aos anos de 1940 e 1950, observa-a& 
um aumento de 46,19%. 

Dentre as cidades brasllelras que, em 
1950, possu!am mais de 25 mil habitantes, Lon
drina, no estado do Paraná, apresentou o 
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maior aumento estimado em 220,07%. Seguem
se GoiA.nia com 178,28%; Jabootão, em Per
nambuco, com 166,37%; Moji das Cruzes e 
São Vicente, no estado de São Paulo, com 
121,34% e 120,14%, respectivamente; Campina 
Grande, no estado da Paraíba, com 118,33%; 
Presidente Prudente, no estado de São Paulo, 
com 116,13%. As outras aglomerações de mais 
de 25 mil habitantes obtiveram aumento ·po
pulacional inferior a · 100%. 

Governador Valadares, no estado de Minas 
Gerais e Volta Redonda, no estado do Rio de 
.Janeiro, apresentaram aumentos de população 
ba.stante elevados. 

iC 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

VIAGEM DO SECRETARIO-GERAL DO 
C..N.G. AOS ESTADOS UNIDOS - ASSUMIU 
O CARGO O IJ'ENENTE-CORONEL LUtS EU
G:tNIO DE FREITAS ABREU - Por motivo 
da viagem do tenente-coronel Edmundo Ga.stão 
da Cunha, secretário-geral do Conselho Nacio
nal de Geografia, aos Estados Unidos aonde 
va.i integrando a delegação brasileira à IIII 
Reunião Pan-Americana de Consulta sõbre 
Geografia e ao xvn Congresso Intemaciona.l 
de Geografia, promovido pela. União Geográfica. 
Internacional, que se realiza.rãa em Washing
ton, assumiu, interinamente, aquelas funções 
o tenente-coronel Luís Eugênio de Freitas 
A'Qreu, diretor da Divisão de Cartografia do 
mesmo Conselho. 

* 
VIAJARÃO PARA OS ESTADOS UNIDOS 

GEôGRAFOS DO C.N.G. - OUTROS . DE· 
LEGADOS - Seguirão para os Estados Unidos 
em missão cultural, a fim de participarem doe 
trabalhos da III Reunião Pan-Americana de 
Consulta sõbre Geografia e do XVII Congres
so Internacional de Geografia., promovido pela. 
União Geográfica Internacional, que se reali
zarão em Washington, os senhores Antônio 
Teixeira Guerra, Speridlão Faissol, Ne:y Strauch, 
Héldio Xavier Lenz César, Pedro Geiger e Dora 
Amarante Romarlz, todos pertencentes ao 
quadro de geógrafos do Conselho Nacional de 
Geografia., 

CURSO DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS 
ASSUNTOS FOCALIZADOS - Já constitui 

tradição no Conselho Nacional de Geografia a. 
realização, no período das férla.s escolares, de 
cursos de especialização geográfica.-- destinados 
aos professores secundários. o do corrente ano 
estendeu-se _de 8 a 25 de julho. O programa a 
que obedeceu constou de uma parte de pales
tras, em núme!o de 38, as quais versaram sõ
bre os seguintes temas: "Climas do Brasll", 
"Geologia. do BrasU"; "Geografia. dos solos e 

do litoral braslleiro"; Os grandes traços da 
fltogeografla do Brasll"; "Migração e colonlaa• 
ção no Brasil"; "Formação e tipos das cidades 
brasileiras"; "Combustíveis e fontes de energia 
do BrasU"; "Contribuição das fotografias aére&11 
ao estudo da Geomorfologia;, e "Metodologia 
do ensino da Geografia". 

As aulas foram ministradas por um grupo 
de especialistas cujos nomes assinalamos a se
guir: Eng. J. C. Junqueira Schmidt, Profs. 
Alfredo José POrto Domingues, Antônio Teixei
ra Guerra, Edgar Kuhlmann, Orlando Valverde, 
Elo!sa de Carvalho, Carlos de c~tro, Eugênia 
Damasceno Vieira Prado e Eng. Silvio Fróla 
Abreu. 

Além de preleções, promoveram-se visitas 
a instituições cientificas e culturais deeta ca.
pita.l como também excursões à ilha das Flores 
e ao planalto da Boc~ina. Foram vlsltados: a.a 
Divl.sõea de Geografia e Cartografia. do Con
selho Nacional de Geografia, o Serviço de Me
teorologia do Ministério da Agricultura, a Dl· 
retoria de Hidrografia. e Navegação do Ministé
rio da Marinha e o Jardim Botânico. 

No Cinema Educativo fore.n1 projete.doe 
para os integrantes do curso os mmes: "O. 
Bandeirantes", "Barão do Rio Branco'', a ''Vi
tória Régia." e "Vicente de Carvalho", 

o número de professores inscritos elevou
se a 41, sendo 32 do Distrito Federal e 9 doe 
estados, ou seja 3 de Minas Gerais, 5 do Rio 
de Jçeiro e 1 de São Paulo. 

* 
REGRESSA. AOS ESTADOS UNIDOB O 'I11· 

NENTE-CORONEL JOHN VAN HOY. DEIXOU 
RECENTEMENTE AS FUNÇÕES DE ENCAR· 
REGADO DO INTER AMERICAN GEODETIC 
SURVEY - Regressou -aos Estados Onldoe o 
tenente-coronel John Van Hoy, do corpo de 
engenheiros do exército norte-e.merice.no, o 
qual, desde 1949, se encontrava em nosso pa.!e 
desempenhando a importante função de encar
regado do "Inter American Geodetlc Surve:y". 
:tste organismo, de âmbito intercontinental, 
procura, mediante um plano interamericano de 
operações coordenadas, investigar a verdadeira 
forma da Terra. Sua sede acha-se na zona do 
Canal do Panamá. Mantém ainda escritórios 
em todos os palses sul-america.nos, filia.dos ao 
Instituto Pan-America.no de Geografia e His
tória. 

Esta capital possui um escrltório do 
I.A.G.S., o qual funciona no Conselho Nacio
nal de Geografia. Além dêste órgão, cooperam 
com a citada organização nos trabalhoe de ob
servações magnéticas, gravimétrlca.s e na ins
talação de marégrafos o Serviço Geográfico do 
Exército~ o Departamento Nacional de Rios, 
Portos e canais, a Dlretõria de Hidrografia. e 
Navegação do Ministério da Marinha e o Ob
servatório Nacional. 

Substituirá o ilustre mlllt&r no pô6to que 
ocupava o major Tenhagen. 

Certames 

ll CONGRESSO NACIONAL DOS MUNICiPIOS 
BRASILEIROS 

BOA REALIZAÇAO EM SETEMBRO PRÓ• 
XIMO, NA CIDADE DE SAO VICENTE - TE
MA.RIO ORGANIZADO - ESTARA PRESENTE 
o CHEFE DO oov~o - o presidente Ge
túlio Varga.a recebeu, em audiência, oe mem
bros da Comissão Organizadora do II Con-

grell90 Nacional doa Municlpios Brasileiros, ten
do à frente o Sr. Rafael Xavier e o deputado 
Nélson Omegna, os que.la foram convidar o che
fe da Nação para presidir a solenidade de m.
laÇão do referido certame, a reallzar-ae em ae
tembro próximo, na cidade de São Vi~te, ee
tádo de São Paulo. 

Convoca.do em obediência às disposições da 
Carta de Declaração de Prlnclpios, Dlreitoe e 



NOTICIARIO 

Relvtndlcações Munlclpals, aprovada em Pe
trópolls, em abrll de 1950, deverá o próximo 
congresso munlctpalista deliberar sôbre as
suntos de tnterêsse da organização polltlco
administratlva das comunas de tôdo o pais. 

O Sr. Rafael Xavier, em entrevista conce
dida à imprensa, declarou que o Sr. presiden
te da República não só assegurou o seu com
parecimento pessoal ao ato de inauguração do 
n. Congresso das :Municipalidades, como tam
bém dispensou ao êxlto dêste todo o apolo 
governamental. Adiantou alnda que os reSUl
tados do II Congresso dos Munlc!plos serão 
multo mala amplos que os do anterior reali
zad9 há dois anos, pols de todos os pontos 
do pais tem a respectiva comissão organiza
dora recebido inúmeras e expressivas adesões. 

Os . congressistas debaterão o seguinte te
mário: I - Ruralismo e munlclpallsmo - colo-

Unida-des 
ESTADO DE MATO GROSSO 

EM ESTUDO A CRIAÇÃO DO PARQUE IN
DtGENA DO :XINGU - Está em estudo o ante
projeto de lel, a ser enviado ao chefe do Go
vêrno, o qual propõe a criação de um parque 
lnd!gena, no Xingu, para preservar as feições 
faunlstJca e nor!stlca daquela região, tlplca 
do Brasll ·pré-colombiano, bem como dispensar 
proteção ao elemento lndlgena. 

Revela-se que a área do futuro parque tn
d!gena do Xlngu deverá ser solicitada ao es
tado de Mato Grosso numa extenaão aproxi
mada de cem mll qullõmetros quadrados. 

nlzação e lmlgração; êxodo, migrações, suas 
causas e soluções: Serviço SOclal Rural; organi
zação agrária. 2 - Asststêncla social no muni:. 
clplo - educação, ensino e saúde . 3 - Eco
nomia municipal - produção, bancos, coope
rativas, transportes e energia elétrica. - 4 
Administração municipal e urbanismo - pla
nejamentos; padronização dos orçamentos; con
vênios lntermunlcipals e tnteradmlntstrattvoa 
para serviços públicos. 5 - Direito municipal 

' - tributos; autonomia do munlclplo no con
trato dos serviços públicos; centralização ou 
descentralização dos serviços "públicos; harmo
nia dos poderes na esfera municipal; e codl
t!cação munlclpal como melo <te eflclêncla ad
mlnistratlva; lels orgânicas; ensino do dlrelto 
e ciência <la admlnlstração municipal. 6 -
O munlc!plo e a reforma constituctonal. 

Federadas 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

REPRESENTANTES DJ!:SSE ESTADO EM 
CONGRESSOS DE GEOGRAFIA - A flm de 
partlclparem da ID Reunião Pan-Amerlcana de 
ConsUlta sôbre Geogratla e do XVII Cong:resso 
Intemaclonal de Geogratla que se realizarão 
em W!f.ahington, embarcarãó para a capital <los 
Estados Unidos os senhores Vltor Peluso Jú
nior, diretor do. Departamento Estadual de 
G11<>grafia e Cartografia e Vllmar Orlandp Dlas, 
lente de Geogratla do Instituto de Educação de 
Santa Catarina. 

Exterior 
FRANÇA 

DISTINGUIDO O GEÓGRAFO MAX SORRE 
PELA "SOCiltn DE GÉOGRAPHIE DE FRAN
CE" - A "Soclété de Géographie de France" 
conferiu ao eminente geógrafo francês Max 
Borre a grande medalha de prata pela publlca
ção de sua obra "Les Fondements de la Géo
graphle Humalne" (Annales de Géographte 
n .0 321 - JUiho-outubro de 1951} . 

FORMADA A CQMUNIDADE DO CARVAQ. 
E DO AÇO - A 18 de abril, na cidade de Pa.ria, 
fol assinado tratado que instltul a comunidade 
européia do carvão e do aço. Dela partlclpam 
Fr~nça, Palses Baixos, Bélgica, Luxembt,irgo, 
Repúbllca Federal Alemã e Itália (Annales d.e 
<Uographie n.0 · 321 - Julho-outubro de 19511. 

.· 

~ Se lhe tn'teressa adquirir as publlcaç6es do Conselho Naelonal de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - EdUicio Iguaçu - Rlo de .;ianetro) vie o 
atenderá pronta e satisfatõ~ente. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
·' Integra da legislação de interêsse geográfico 

Decretos 

Decreto n.º 30 373, de 9 de Janeiro de 1952 

Transfere à Rddio Tqmcmdaré Limitada a con
cess4o outorgada a S. A. Rddio Tupi, para 
estabelecer uma estaç4o radiodifusora em 
Rectfe, Estado de Pernambuco. 

•O Presidente da. República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, n. 0 1, da 
Constituição, atendendo ao que requereram a 
Ràdio Tamandaré Limitada e a S. A. Rádio 
Tupi e em vista do que consta do processo n .0 

25 161-1951, do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, decreta: 

Art. 1.0 Fica transferida à Rádio Taman
daré Limitada, a concessão outorgada no con
trato celebrado a 7 de fevereiro de 1950 e re
gistrado pelo Tribunal de Contas em sessão de 
23 de junho seguinte, com a S. A. Rádio Tupi, 
para estabelecer uma estação de radiodlfusão 
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, 
com a denominação de "Rádio Tamandaré" . 

Art. 2. 0 A Ràdio Tamandaré Limitada, den
tro do prazo de 60 dias, a contar da data da 
publicação dêste decreto no Dúirio Oficial, sob 
pena de ser declarada nula a presente trans
ferência, deverá assinar no Ministério da Viação 
·e Obras Públlcas tênno aditivo ao contrato de 
7 de fevereiro de 1950, assumindo todos os dl• 
reltos e obrigações contidos no mesmo, cujo 
prazo de vigência terminará a 22 de junho de 
1960. 

Art. 3. • Ficam revogadas as disposlções em 
contrárlo. 

Rio de Janeiro, 9 de Janeiro de 1952, 131.0 

da Independência e 64.0 da República. 
GETÚLIO V ARGAS. 
Álvaro de Sousa Lima. 

(D.O. 23-2-1952). 

Decreto n.0 30 430, de 23 de Janeiro de 1952 

Outorga concess4o à Rddio Clube ão Brasil S.A. 
para estabelecer uma estaç4o radiodifusora, 
em freq1ll!ncla modulada, nesta capital. 
O Presidente da República, usando da atri

buição que lhe confere o artigo 87, n. 0 1, da 
t:onstituição, atendendo ao que requereu a Rá
dlo Clube do Brasll 8.A., e tendo em vista o 
disposto no artigo 5.0 , n.0 xn, da mesma Cons
tituição, decreta: 

Artigo únlco. Flca outorgada concessão à 
Rádio Clube do Brasll 8.A., nos tênnos do ar
tlgo 11 do Decreto n. 0 24655, de 11 de Julho de 
1934, para estabelecer nesta capital, a titulo 
precário nos têrmos do artigo 4.0 parágrafo 2.• 
do Decreto n.0 29 783, de 19 de julho de 1951, 
sem direito de excluslvidade, uma estação ra
diodifusora em freqüência modulada, com a 
potência de 3 kW, e destinada a servir de llnk 
entre os estúdios da aludida Sociedade e o seu 
novo transmissor de 50 kW. 

Parágrafo único. O contrato decorrente 
desta · concessão obedecerá às, cláusulas que 
com êste baixam assinalas pelo Ministro de 
Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas, 
e deverá ser assinado dentro de 60 dias, a con
tar da data da publicação dêste decreto no 
Dúino Oficial sob pena de ser considerada nula 
a concessão, 

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1952; 131.• 
da Independência e 64.0 da República . 

GETÚLIO VARGAS. 
Álvaro de Sousa Lima. 

Decreto n.º 30 475, de 29 de Janeiro de 1952 

Concede autorlzaç4o para functonamento ão 
curso de Diddtico da Faculdade de Filoso
fia de Go!ds. 
O Presidente da República, usando da atrl

bulção que lhe confere o artigo 87, item I; da 
Constituição e nos tênnos do artigo 23, do 
Decreto-Lei número 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: ; 

Artigo único. l!: concedida autorização para· 
funcionamento do curso de Didática da Facul
dade de Fllosofla de Goiás, com sede na capital 
dêsse Estado e mantida pela "Sociedade de Edu
cação e Ensino de Goiás". 

Rio de Janeiro, em 29 de Janeiro de 1952; 
131.0 da Independência e 64.0 da Repúbllca. 

GETÚLIO V ARGAe 
E. Simões Filho 

(D.O. 7-2-1952). 

Decreto n.0 30 507, de 5 de fevereiro de 1952 

Concede auton2aç4o para funcionamento ão 
curso de engenharia ctvil da Escola Pozt
técnica ão Estado do Espinto Santo; 
O Presidente da República, usando da atrl

bUlção que lhe confere o artigo 8t', item 1, da 
Constituição e nos têrmos do artigo 23 'do De
cr,,t-0-Lel n. 0 421, de 11 de maio de 1938, de
crete.: · '-1 

.l\ttlgo único. I!: concedida autorização -pa
ra funcionamento do curso de engenharia civil 
da Escola Politécnica do Espirita Santo, com 
sede em Vitória, e mantida· pelo Govêrno do 
Estado do Esplrlto Banto . 

Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1952, 
131.0 da Independência e 64.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS. 
E. Simôes Filho. 

(D.O. 19-2-1952). 

Decreto n.0 30 552, de 14 de fevereiro de 195i 

Concede autorizaç4o para functonamento dos 
cursos de Filosofia,· Pedagogia, Geografia e 
História, Letras Cldssicas, Letras Neola-
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tinas e Letras Anglo-Germ4nicas da Facul
dade Salesúina de Ftlosoffa, Cii!netas e Le
tras. 
O Presidente da República, usando da atri

buição que lhe confere o artigo 8'1, Item I, da 
Constituição e nos têrmos do artigo 23 do 
Decreto-Lei n. • 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: . 

Art. 1.0 l!: concedida autorização para fun
cionamento dos cursos de Filosofia, Pedagogia, 
Geografia e História, Letras Clàsslcas, Letras 
Neolatinas e Letras .ADglo-Germãnlcas da Fa
cUldade Saleslana de Filosofia, Clêncl~ e Le
tras mantida pela Inspetoria Saleslana do SUl 
do Brasil e com sede em Lorena, Estado de São 
Pe.Ulo. 

Art. 2.• :tste decreto entrarà em vigor na 
:lata da sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as dlspos1ções em con
tràrto. 

Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1952. 
131.• d.a Independência e 64.• da República. 

G&TÓ'LIO VAaGAS. 
E. Simões Filho 

(D.O. 20-2-1952). 

Decreto n.• 30 565, de 20 de fevereiro de 1952 

Concede autortzaç4o para funcionamento d.os 
cursos de Filosofia, Matemática, Fislca, Quf
mlca, História Natural, Geografis e História, 
Letras Cl4astcaa, Letras Neolatinas, Letras 
Anglo-Germ4nicaa e Pedagogia, d.a Facul
dade de FClosoffa, Cli!nclas e Letras de Curi
ilj).a . 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, Item I, d.a 
Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decre
to-Lei número 421, de 11 de maio de 1938, de-
creta: · 

Artigo 1'.utlco. l!: concedida autorização pa
ra funcionamento dos cursos de Filosofia, Ma
temática, Física, Química, História Natural, 
Geografia e História, Letras Clàsslcas, Letras 
Neolatinas, Letras Anglo-Germãnlcas e Peda
gogia, d.a FacUldade de Filosofia, Ciências e Le
tras de Curitiba, mantida pela União Brasilei
ra de Educação e com sede em Curitiba, cap1• 
tal do Estado do Paranà. 

Rio de Janeiro, 20 de teveretro de 1952, 
131.• d.a Independência e 64.0 da República. 

Gsrõ'Lro V AllGAB 
E. Slmõu FIUt.o. 

(D.O. 23-2-1952). 

Decreto n.º 30 583, de 21 de fevereiro de 1952 

Cria ·ci Comtaa4o de Exportaç4o de Materiafs Es-
trati!glcoa e dá outras protrldl!nctaa. 

. O Presidente da República, usando de. atri
buição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, d.a 
Constituição e regUlamentando o artigo 4.0 da 
Lei n.• 1 316, de 15 de Janeiro de 1951, decreta: 

Art. 1.0 - Fica criada, no Ministério das 
Relações Exteriores, a Comissão de Exportação 
de Materiais Estratégicos, Integrada pelo Minis
tro das Relações Exteriores na qualidade de 
Pres1dente, por um representante do Ministé
rio da Fazenda, um representante do Ministé
rio da AgrlcUltura, um representante do Estado 
Maior das Fôrças Armadas, um representant.e 
do Conselho Nacional de Pesquisas e um repre
sentante da Carteira de Exportação e Impor
tação do Banco do Brasil, designados, por de
creto do Presidente da República. 

Parágrafo único - O Presidente da Comis
são designarà, entre os membros, o seu substi
tuto n·ós impedimentos temporàrios e o Secre
tàrio Bxecutivo. 

Art. 2.• - Compete à Comissão de Expor
tação de Materiais Estratégicos: 

a) efetuar as vendas de urânio e tó
rio e seus compostos e Q'.linérlos, na forma 
autorizada pelo artigo 4.• da Lei n.0 1310, 
de 15 de Janeiro de 1951; 

b) aprovar e modificar os planos de 
exportação de quaisquer materiais estra
tégicos, de origem mineral ou vegetal, que 
tenham s1do ou venham a ser como tal 
qualificados pelo Conselho de Segurança 
Nacional; 

c) dar o seu visto às faturas de ex
portação de materiais estratégicos, depolll 
de desembaraçadas pelo Departamento Na
cional da Produção Mineral ou pelo Depar
tamento Nacional da Produção Vegetal, 
conforme sue. origem. 
Art. 3.g..- A ComlssAo atenderà, nas vendas 

a que se refere a a.lfnea a do artigo pi:ecedente,. 
bem como nos e.tos a. que se referem as e.lfneas 
b e c, aos interêsses superiores da. segurança 
nacional, à necessidade de manutenção de es
toque exigidos por aquela segurança e às Ins
truções do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 4.0 - Os exportadores de materiais es
tratégicos apresentarão à Comissão, peribdlca
mente, de acõrdo com as Instruções desta, os 
seus planos de exportação com a indicação 
precisa dos compradores aos quais elas se des
tinam, d.as quantidades, natureza e preço das 
remessas. 

Art. 5.0 - A Comissão dellberarà por maio
ria de votos dos membros presentes. 

Pa.ràgra.fo 1'.utlco - O Presüiente da Oomis
são, quando o Julgar de lnterê!se nacional, po
dera suspender a execução de tiualquer delibe
ração da Comissão, submetendo-a à aprovação 
ou revisão do Presidente da República. 

Art. 6.0 - A comissão elaborará o seu re
gimento lntemo, o qual será aprovado por 

. Portaria do Ministro de Estado das Relações 
Ezterlores. 

Art. '1.• - O presente decreto entraré. em 
Vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
. Rio de Janeiro, em 21 de fevereiro de 1952; 
131.0 da Independência e 64.• da República. 

GETÚLIO VAllGAB 
Jo4o Neves da Fontoura 
Hordcio Lafer 
Jo4o C1'lofas 

(D.O. 28-2-1952). 

Decreto n.0 30 588,. de 22 de feverel~ de 1952 

Concede reconhecimento dos cursos de Geo
grv./fa e Histórfa, Letras Neolati~, Le
tras Anglo-Germ4ntcas e Pedagogia, da Fa
culdade de Filosofia de Goiás. 
O Presidente da República, usando de. atri- . 

buição que lhe confere o artigo 87, Item I, da 
constituição, e nos têrmos do artigo 23 do 
Decreto-Lei n.0 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: . 

Art. 1.0 - l!: concedido reconhecimento doe 
CUl'806° de Geografia e História, Letras Neolatl
:naa, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia, da 
F'acUldade de Filosofia de Golàs, mantida pela 
SOcledade de Educação e Ensino e com sede na 
capital dêsse Estado. 

Art. 2.0 - &te decreto entra.rà em vtgor 
na data de sua publicação . 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contràrto. 

Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 1952, 
131.0 da Independência e 64.0 da Repúúbllca. 

GSTÕ'Llo VAaGAB 
E. Simões Filho 

(D.O. 3-3-1952). 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
, , 
Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

BAHIA 

Lei n.0 455, de 5 de fevereiro de 1952 

Crla., na Secretaria d4 Agricultura, Indústria e 
Com~rcto, o Serotço de Colonl.aag4o e Im!
graç4o e dá outras Pf'OV(<Unctas. 
O Governador do Bstacl.o da Bahia 
Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 - Fica, pela presente Lei, criada 

na Secretaria da Agricultura, Indústria e Co
mércio, o Serviço de Colonização e Imigração 
diretamente subordinado ao Secretá.rio da Agri
cultura, Indústria e Comércio. 

Art. 2.0 - Compet• ao Serviço de Coloniza
ção e Imigração: 

a) estudar os métodos de colonização mais 
conveniente às diferentes regiões do território 
do Estado; 

b) escolher o local, projetar, fundar, orga
nizar e dirigir todos os núcleos coloniais loca
lizados em terras do domlnio público estJ!,dual; 

c) apreciar e solucionar tôdas as questões 
referentes à colonização oriundas dos núcleos 
oficiais ou doe particulares que forem auxi
liados pelo Estado; 

d) indicar medidas que devam ser adota
das, a fim de evitar o êxodo das populações ru
rais do Interior do Estado, especialmente as 
que se refiram à formação de pequenas proprie
dades no próprio hab!tat do trabalhador:: 

e) adotar providências tendentes a promo
ver a fixação do homem ao solo; 

/) regulamentar o processo de alienação 
das terras cedidas ou vendidas pelo Govêmo 
aos colonos, de maneira a não permitir que ês
tes transijam com as mesmas, antes da decor
rência de um prazo a ser fixado; 

g) discriminar as terras devolutas, perten
eentes ao Estado, que devam destinar-se à for
mação de reservas para colônias ou núcleos 
coloniais na forma determinada pelo Decreto
-Lei número 633, de 5 de novembro de 1945 
e seu respectivo regulamento. 

h) estudar os protllemas referentes à co
lo:iiização e à Imigração e, de modo especial, 
a seleção, localização e assimilação dos !mi· 
grantes que se destinem aó Estado. 

i) fomentar a vinda de imigrantes estran
geiros que mais convenham ao desenvolvlmen
w das atividades econômicas baianas; 

j) encaminhar medidas e providências que 
visem ao aproveitamento da mão de obra qua
lificada dos Imigrantes, à incorporação dos 
mesm08 à economia local, e à execução no Es
tado das leis e regulamentos que se ocupam 
da espécie. 

Art. 3.• - o Serviço de Colonização e Imi· 
p-ação tem a seguinte estrutura: 

1) Secção de Colonização; 
i> Secção de Imigração; 
31 Secção de Administração. 
Art. 4.0 - Cabe à Secção de Colonização: 
a) coordenar os serviços de colonização; 
b) fiscalizar a execução de planos de colo

ll1Mção no que se refere à nacionalidade dos 
colonos; 

c) Incentivar junto aos municlpios, em
prêsas partic1.\}ares necessárias à fundação de 
-núcleos coloniais a cargo do Serviço; 

d) organizar ~dastro de terras colonizadas; 
e) sugerir ao Govêmo do Estado as desa

propriações que forem necessárias à fundação 
de núcleos coloniais a cargo do Serviço; 

/) promover a criação de núcleos colonlais 
e agro-Industriais; 

g) manter postos de assistência aos lmi· 
grantes nacionalfl, encaminhando-os para os 
núcleos coloniais e para outras atividades den
tro do ·Estado. 

Art. 5.0 - São atrtbulções da Secção de 
Imigração: 

a) selecionar lmigrantee; 
b) providenciar a entrada e o transporte 

e promover a recépção e hospedagem de Imi
grantes; . 

c) fiscalizar oe postos de localização e a 
capacidade dos de hospedagem; · 

· d) fichar e identificar os Imigrantes; 
e) distribuir os Imigrantes conforme fOr 

mais convenientes aos interêsses regionais. 
Art. 6.0 - lt da competência da Secção de 

Administração realizar as tarefas de adminis
tração geral necessária à execução das atribui
ções do Serviço. 

Art. 7.0 ..... o Serviço e as duas Seoções de 
Colonização e Imigração serão dirigidas, res
pectl vamente, por um Diretor slmbolo FG-5 e 
dois Chefes slmbolo FG-3, cujas !Unções ficam 
de já criadas no Quadro i;l'nico do funcionaJ.1.s
mo público civil do Bstado, por fôrça desta 
Lei. 

Paràgrafo único - o caryp de direção será 
exercido por agrônomo, ou por diplomado em 
ciências eoclais, ou por pessoa de notório co
nhecimento especializado. As Secções técnicas -
serão . dirigi.das por profissionais espeçlalizados. 

Art. 8.0 - Junto ao Serviço funcionará um 
dos Consultores Jurldlcos já lotados na Se· 
cretarla. 

Art. 9.0 - Os funcionárioe que deverão 
exercer as funções no Serviço de Colonização 
e Imigração serão aproveitados dentre os lo
tados na Secretaria da Agricultura, Indústria 
e Comércio, ficando a critério cio Govêmo a 
escolha e distribuição dos· mesmos. . 

Art. 10 - Fica extinto, no Departamento 
da Produção Vegetal d~ Secretaria da ºAgricul
tura, Indústria e Comércio, o serviQO de Nú· 
cleoe Coloniais. 

Art. 11 - Os núcleos di1oniais já existentes 
ou que forem organize.doe depois da yigência 
desta lei, serão administrados pelo Serviço de 
Colonização e Imigração, de acOrdo com as 
leis e regulamentoe especiais. 

Parágrafo único - Os núcleos coloniais or
ganizados após a regulamentação do presente 
diploma serão de forma mista, para nacionais 
e estrangeiros . 

Art. 12 - O Serviço ora criado terá as suas 
dotações orçamentárias especialmente consig
nadas em cada exerclclo anual. 

Parágrafo único - Ficam automàtlcamente 
transferidas ao Serviço de Colonização e Imi• 
gração tôdas as dotações consignadas no orça
mento para 1952 da Secretaria da Agricultura, 
Indústria e Comércio, referentes aoe serviços 
de colonizac;ão e imigração. 

Art. 13 - o Poder Executivo adotará pro
vidências para que sejam devolvidos ao Patri· 
mOnlo do Estado os Imóveis que pertenceram 
à anttga Hospedaria dos Imigrantes. 

Art. 14 - Fica criado o Fundo de Coloni
zação e Imigração destinado a manter e Incre
mentar os serviços de cglonlzação e Imigração 
no Estado. · 

Pará'1:rafo 1.0 - O Fundo de que.trata êste 
artige constituldo dos recure.os retirados obri· 
gatàriamente do excesso de arrecadação tribu-
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tAr1a anual, na porcentagem de cinco por cento 
(5%) até o máxtmo de clnco milhões de ci;p.
zelros (Cr$ 5 000 000,00) em cada exerclclo ll
nancelro e pelo prazo de clnco anos, bem como 
de outros recursos que lhe venham a ser consig-
nados· por lei. . 

Parágrafo 2.0 
- Os recursos destinados ao 

Fundo de Colonização e Imlgração serão re
colhidos ao Instituto Central de Fomento Eco
nômico da Bahia, à ordem e dlsposlção do Ser
viço inC'l!Jllbldo de sua aplicação. 

Art. 15 - Será aplicada, obrigatoriamente, 
na colonização de nacionais tmportt\ncla não 
lnferlor a cinqüenta por cento (50%) do fundo 
especitl de que trata o artigo anterior. 

Art. UI. - A presente lel é conslderada em 
vigor, para todos os efeltos, a partlr de l.• de 
janeiro de 1952, devendo ser regUlamentada 
dentro de trinta (30) dias a contar de sua vl
gencia. 

Art. 17 Revogam-se as disposlções em 
contrárlo. 

Palê.cio do Governo do Estado da Bahia, 
5 de fevereiro de 1952 - Lvfs RJ:CI§ PACHECO 
Pl:REntA - Antônio Nonato Marques - E:çpedtto 
Pereira d4I Cruz. 

(D.O. do Estado da Bahia, 9-2-52) , 

~ O Serviço Central de Documentaçlo Geop-Ulca do Conselho Nacional de Geografia 6 
. completo, compreendendo Blblloteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográtlco, destinan

do-se êste à r;uarda de documentos como sejam Inéditos e artlgos de Jornais. Bnvte ao 
Conselho qualquer documento que poaulr 161.re o terrU6rto brasileiro. 

B.O. -8 



R~soluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
•. 

Diretório Central 
, -
Integra das Resoluções de ns. 416 a 419 

Resolução n.0 416, de 3 de junho de 1952 

At?ibtd a gratl/lcaç/1.o FG-7 ao servidor desig
nCldo f14ra che/W.r os atUIJIB ·serviços de /o
tocartogra/la. 

o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições, e 

Considerando o disposto nas resoluções nos. 
391 e 397 dêste Diretório; 

Considerando que ainda não toram ulti
madas no Serviço Grà!lco do I.B.G.E., as 
obras destinadas à8 novas Instalações doe ser
viços de totocartogratla do Conselho; 

Considerando que o antigo Setor de Foto
cartogratle., da Secção de Reproduções da Di
visão de Cartogre.tle., continua com os mesmos 
encargos que vinha tendo anteriormente à reBO'
lução n.0 400, dêste Diretório, em virtude de 
não ter sido efetivada a transferência determi
nada pelas resoluções já cl te.das, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Jl: atribuída, a partir de 1.0 de 
janeiro do corrente ano, a gratificação FG-7 ao 
servidor designado para chefiar os serviços de 
totoce.rtogl'Bfia da Secção de Reproduções da 
Divisão de Cartografia, enquanto 08 mesmoe 
não torem transferidos para o Serviço Gráfico 
do I.B.G.E . 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em 
contrfdlo. 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José V. da Costa Pereira, Secretário-Assistente. 
Vl~to e rubrice.do: Edmundo Gast4o da Cunha, 
Secretàrlo-Oeral. - PUblique-se: General DlaZ
ma !'ºIZt Coelho, Presidente. 

* 
Resolução n.0 41'7, de 3 de junho de 1952 

Aprova normas para o fornecimento de leite 
ao pesaoal que manusew. subat4ncias tó:elcas. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geogratla, no uso das suas atribuições, e 

Considerando · que há trabalhos no Conse• 
lho Nacional de Geografia, especialmente na 
Secção de Reproduções que exigem o manu
seio de substâncias tóxicas; 

Considerando que o emprêgo de leite cons
titui um dos meios de combate-às Intoxicações 
decorrentes dêsse manuseio; 

considerando que é de lnterêsse social e 
do Conselho a proteção da saúde dos seus ser
vidores; 

Considerando que o Conselho vem a.dml· 
tlndo o fornecimento de leite aos tuncloné.rtos 
que trabalham com substâncias tóxicas; 

Considerando, no entanto, o disposto no 
ps.rierafo \lnlco do art. 25, do Decrete;> 24 609/ 
/1934, aplicável ao Conselho por analogia; 

Considerando, outrossim, que se faz mister 
cingir o fornecimento de 1elte aos casos em 
que houver prescrição das autoridades sanltá· 
rtas, 

RES.OLVE: 
Art. 1.0 - A Secretaria Geral poderá, de 

acórdo com o parecer das autoridades aa.nltA-

rias, autorizar o torneQlmento de leite aos ttln
cloné.rlos do Conselho que, no exercício de suas 
atribuições manuseiem subst&iiclaa tóxicas pa
ra cujos efeitos nocivos seja aquêle produto 
Indicado como preventivo . 

Parágrafo único - A· quantidade de leite 
a ser fornecida per capita, bem como 08 be· 
netlclados por motivo de seus cargos e tun• 
ções, serão determinados em portaria do Secre· 
té.rlo-Geral . 

Art. 2.0 - A Secretaria Geral fica autoriza· 
da a processar os comprovantes do tornectmen
to de leite efetuado até a presente data, para 
os fins previstos no artigo precedente, bem 
como os que, nas condições vigorantes, se rea· 
llzarem antes do pronunciamento da autori
dade sanitária competente e os que se vierem 
a fazer em conseqüência dêsse pronunciamento. 

Art. 3.0 - As despesas decorrentes da exe
cuoão da Pl'esdnte resolução correrão por conta 
da verba I-V-34, do orçamento em vigor. 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Contendo e numerado: 
José v. da Costa Pereira, Secretário-Assistente. 
.Visto e rubricado: Edmundo Gast4o da cunha, 
SecreUrto-Oeral. - PUblique-se: General Dlalma Pollt Coelho, Presidente. 
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Resolução n. 0 418, de 3 de junho de 1952 

Autoriza pagameJtto dé grattftcaçtlo. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso das suas atribuições, e 

Considerando a importância dos trabalhoa 
geOdéslcos de .estabelecimento da Cadela 'l'rans
contlnental reallzadoa em estreita colaboração 
com o Inter Amerlcan Geodetlc Burvey; 

Considerando a conveniência de designar-se 
um servidor do Conselho para aseumir a chefia 
dêstes trabalhos, sob 1ml}d1ata orientação do 
Diretor da Divisão de cartografia; 

Considerando, entretanto, a natureza transi
tória dos sérvlços cooperativos em aprêço, 

RESOLVJI:: 
Art. 1.0 · - Fica a Secretaria-Geral autori

zada a pagar a gratificação FG-6, ao servidor 
do Conselho designado para chefiar os traba
lhos geodésicos que serão executados em coo
Pel'ação com o Inter Amerlcan Geodetlc Survey. 

·· Att. 2 .0 - ' A despesa decorrente do disposto 
nesta resolução será atendida pelas dotações 
próprlas do orçamento em vigor. 

Rio de Janeiro, 3 de junho de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José V. da Costa Pereira, Secretário-Assistente. 
Visto e rubricado: Edmundo Gasttlo da Cunha, 
secretário-Geral. - Publique-se: General Dfal
ma Polli. Coel?r-o, Presidente. 

Resolução n.0 419, de 3 de junho de 1952 

DIBPÔe sôbre a parttctpaçtlo do Consellto Nacto::
nal de Geografia nas reuniões do lnst,tuto 
Pan-Amerlcano de ·Geografia e História e 
Unltlo Geogrd.Jtca Internacional. 

O Diretório Central do conselho Nacional 
de Geografl!I, no uso das suas atribuições, e 

Considerando os compromissos do Brasil 
em face do Instituto Pan-Amerlcano de Geo
grafia e IDstória e da União Geográfica Inter
nacional; 

considerando o convite do govêmo norte
-americano para a participação do Brasil à III 
Reunião Pan-Amerlcana de CoDBulta sõbre Geo
grafia, do Instituto ·Pan-Amerlcano de Geogra
fia e História e ao XVII Congresso Geográfico 
Internacional que se reallzarã9, junte.mente 
com a VIII Assembléia Geral da União Geog~á
!lca Internacional, na cidade de Washington, 
durante os meses de julho e agosto do corrente 
ano; 

Considerando ainda que, posterionnente, 
realizar-se-á em TruJ1llo, capital da Repl1bl!ca 
Dominicana, a VI Reunião de Consulta aõbre 
Cartografia, do Instituto Pan-Amerlcano de 
Geografia e História; . 

· Considerando que ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estat!stlca - como organismo 
coordenador das atividades geogrt\tlcas no Pais, 
através do Conselho Nacional de Geografia -
!oi dado organizar JI. participação do Brasil às 
referidas reuniões culturais; 

considerando, finalmente, os benet!ctos que 
advirão para a geografia no Brasil, com o nos
so comparecimento a êsses certames interna
cionais, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A Presidência do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatistlca womoverà a 
participação do Brasil à III Reunião Pan Ame
ricana de ConSUlta sõbre (Jeogratia, do Insti
tuto Pan-Amerlcano de Geografia e História, 
à VIII Assembléia Geral da União Geográfica 
Internacional e ao XVII Congresso Geogrt\tlco 
Internacional, que terão lugar em Washington, 
capital dos Estados Unidos da América, duran
te os meses de julho e agôsto do corrente ano 
de 1952, bem como à VI Reunião de Consulta 

sôbre Cartografia, a se real!zar em outubro 
vindouro, ·na cidade de Trul11lo, capital da Re
públ!ca Dominicana, organizando as respecti-
vas delegações. · 

Art. 2.0 - A participação do Brasil. nas re
feridas reuniões- será feita por delegados e as
·se~res e constara da apresentação de teses, 
da organização de exposição de trabalhos geo
gràflcos e cartográ'flcos, da remessa de p~bll
cacões e mapas para distribuição e de . outras 
contribuições que torem julgadas conveiuentes. 

Parágrafo único - As delegações pOderão 
ti:r dolB (2) secretários em Washington e um 
(1) em Trujlllo, nomeados pelo Presidente do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca, 
dentre os serviços do Conselho. 

Art. 3 .0 - Os. membros das delegações, In
dicados pelo Conselho Nacional de Geogratla 
terão direito a passagem, ajudas de custo e 
dlérias a sl!'!"em arbitradas pelo Preeldente do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstfca, 
correndo as despesas pelas verbas próprlaa. ·do 
conselho. · 

Art. 4.0 '- Os Presidentes das delegações 
brasileiras apresentarão, oportunamente, ao Di
retório Central, que o transmitirá à Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geogra!lá, rela
tório circunstanciado do · desemp~nho da sua 
mlssA.o · junto às reuniões cultuials prevtataa 
no art. L•. · 

Art. 5.0 - Os membros das delegações que 
!orem servidores do ·conselho Nacional de 0eo·
graf1a,· terão assegur&.das durante sua ausência, 
tôdas as vantagens do seu cargo. 

Art. 6. 0 - As esi:iOsas ou !Ilhas dos delega
dos e assessores que torem servidores do Con
selho Nacional de Geogi'afla 'e os acompanha
rem, terão os seus vencimentos e tempo de ser
viço assegurados durante · o perfodo de traba
lhos da III Rem:µão Pan-Amerlcana de COrurul
ta do Instituto Pan-Amerlcano de Geogratta e 
História e da VI Reunião de Consulta sõbre 
Cartografia. 

Rio de Janeiro, 3 de junho de 1952, ano 
XVII ·do Instituto. - conferido e numerado: 
José v. da Costa Peretra, Secretàrlo-Asslstente. 
Visto e rubricado : Edmundo,Gasttlo da Cunlta, 
Secretàrio-Geral. - Publique-se: General Dfal
ma Pollt Coelho, Presidente. 

~ ~ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãfica 
Braallefra" · encontram-se à venda nas principais livrarias do pafs e na Secretaria Geral 
llo Conselho Nacional de Geografia - AvenlclJL Beira-Mar, 438 - Ed!ffclo Iguaçu - mo de 
Janeiro, D.I'. 



Relatórios de Instituições de Ceografia 
e Ciências Afins 

PARAtBA 

Integra elo relat67io apresentado pelo deZ.• 
gado ão enac!o da Parafba . A XI aeaa4o ordf• 
nána da Aaaembléta Geral do Conaelho Nacto
nal ele Geografút., realtzada em setembro ck 
1951 : 

"Apraz-me dar cumprimento à disposição 
regimental, que determina a exposição, perante 
~ Assembléia, daa atividades geogré.flca.s es
taduais, com um relato dos trabalhos realizados 
pelo Diretório Regional da Paralba, em 1950. 

Designado pelo senhor governador do esta
do, para, como membro efetivo do D.R .G., re
presentar aquêle Diretório nessa reunião de 
geógrafos brasileiros, els-me pronto a colaborar 
convosco, dentro das minhas p0881b1lldades, em 
prol dos estudos dos problemas geográficos na
cionais. 

Com referência ao estado da Paralba, multo 
pouco tenho a relatar . As atividades geográfi
cas do estado que represento resumiram-se em 
reuniões do Diretório. · 

No ano a que se refere o presente relatório, 
realizou o órgão regional de geografia parai· 
bano, MI.a (6) reuniões . 

A primeira, a 16 de fevereiro . Dentre os 
all8Untos tratados nesta reunião, destaca-se uma 
elt}>Oll1ção de motl vos, remetida à Assembléia 
Legislativa Estadual, aôbre a lmposslbllldade da 
criação do munlciplo de Sumé, em reaposta a 
uma consulta daquela Câmara. Foi também 
apresentada uma sugestão no sentido de que 
fôsse estudada, no Diretório, a questão da divl· 
eão de limites doa novos distritos criados. 

A segunda sessão foi realizada no dia 3 
de março, na qual foi estudada a modlflcaçlo 
sofrida nos limites dos munlclplos de João 
Pessoa e Cruz do Espírito Santo, motivada por 
um êrro de revisão, publicado na lei de dell
mltação, o que causou a muda~ça de um 
marco pela prefeitura dêste último .munlclplo. 

Fob ainda motivo de apreciação a questio 
de limites entre a Paraiba e o estado do Rio 
Grande do Norte. 

Ainda em março, no dia 24, foi realizada a 
terceira reunião, na qual foi apresentada, pela 
comissão designada para proceder à revisão da 
carta geogrànca do estado, que estava sendo 
confeccionada no C.N.G., as sugestões e al
terações a serem efetuadaa: 

A quarta sessão do ano, que teve lugar 
aos 29 dias do mês de maio, foi reallzada em 
conjunto com a Junta Executiva Regional de 
J:statistica e em comemoração ao "Dia do Es
tatlatlco e do Geógrafo". Kesta reunião fala
ram vl\rlos oradores enaltecendo a obra do 
I.B.G.i:., quer no setor geográfico quer no 
estatístico. 

No dia 20 de julho realizou-se a quinta 
sessão do D.R.G. e entre os assuntos tratados 
salienta-se ainda a questão da mudança de um 
dos marcos na delimitação dos municípios de 
Cruz do Esplrlto Santo e da capital. Também 
foi submetido à apreclaçio do Diretório um 
anteprojeto de limites dos distritos crládoa pela 
Assembléia e ainda sem Unhas divisórias des
critas. 

Finalmente, no dia 16 de novembro, reall
zou-se a última sessão do ano, na qual foi 
apreciada a resolução 219, da A88embléla Geral 
de 1948, que "promove a alte~Ao de disposi
tivo do regulamento do Conselho", bem como 
a necessidade de ser dada nova composição ao 
Diretório, de acõrdo com o que dispõe aquela 
resolução . 

Foi ainda, nesta reunião, apresentado um 
relatório verbal do representante do Diretório 
à X Assembléia Geral do C.N.G. 

Finalizando, senhor presidente e senhores 
conselheiros, quero lembrar a esta casa' a ne
cessidade de serem estudados dois assuntos, que 
considero de magna Importância para a Pa
raíba, no setor geográfico. - Um é a revisão 
Imediata da · atual dlv!.são do estado em zonas 
flslograflcas, que, diante dos nossos estudos, 
não se adaptam bem às nossas realldades: outro 
é a solução pelo C.N .G . da antiga pendência 
existente nos limites do nosso estado e o do 
Rio Grande do Norte . 

Els senhores, em resumo, o que se registrou 
no· setor geográfico da Paraíba no ano de 1950. 

Reata-me agradecer, em nome de todos os 
membros do Diretório Regional de Geografia 
da Paralba, o apolo e a consideração que nos 
têm sido dispensados pelo C .N .G ." 

Acompanha o relatório o·documento que se 
segue cuja publlcação faremos Integralmente: 

"Exmo. Senhor Presidente e demais mem
bros componentes da Assembléia Legislativa da 
Paralba - O Conselho Regional de Geografia, 
em reunião do dia 2 do mês corrente, tomou 
conhecimento de que se encontra na Comissão 
de Constituição e Justiça dessa egrégia Assem
bléia o projeto de lei n .0 154/49, criando no 
estado . o município de Sumé. O projeto foi 
assinado por treze deputados, passando assim, 

· imediatamente, conforme dispositivo regimen
tal, ao exame daquela douta Comissão, que 
aôbre êle emltlrà parecer. 
· Visando a um esclarecimento dos motivos 
de ordem legal que lhe parece Impedir a ado
ção por essa egrégia Assembléia do projeto refe
rido e das perturbações de ordem ·administra
tiva que êle ocasionaria, no caso de sancionado 
ou pr<:>mulgado, o Conselho, representado pelo 
aeu secretàrlo, Infra-assinado, resolveu pedir 
vênia a V. Excla. e seus eminentes pares para 
as ponderações que se seguem, apreciando o 
projeto nos seus principais aspectos. 

Aspecto Jurfàtco - A lei n .• 318, de 7 de 
Janeiro de 1949, que fixa a dlvls&o Mlmlnl..stra- · 
tiva e judlclàrla do estado, decretada por eeea 
augusta Assembléia estabelece : 

Artigo l.• - A divisão admmtstratlva e 
judlclàrla do estado, que vigorara de 1 de ja
neiro de 1949 a 31 de dezembro de 1953, é fixada 
na presente lei. 

Artigo 2. • - Esta divisão, no c!ecurao do 
qtltnqtlênlo actma flxaào, n4o sofrerá qualquer 
alteraçdo, não se entendendo, todavia, por al
teração, os atos meramente interpretativos das 
linhas divisórias Intermunicipais e lnterdlstri
tala que vierem a se tornar necessé.rlos para 
a exata caracterização dos limites, atendendo 
àa conveniências de ordem geogrílflca óu car
tosrt.nca. 
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O gt'lfo de. parte prtncipe.l eorre por conte. 
dêste Conaelho, como o intuito de destacl.-le. 
de.a demaa. disposições de e.rttgo, que não ln
firmam a afirmação da llegallde.de do proJeto 
em estudo. 

Para melhor frisar êBBe aspecto do projeto 
pede o Conselho vênia pare. transcrever me.Is o 
artigo 3.0 da mesma. lei · n.• 318: 

"Artigo 3.0 - A divisão administrativa. e 
Judiciária do estado, para o referido qüinqüênio, 
compreende 41 comarcas, 41 municípios e 177 
distritos. o distrito com categoria única é e. 
circunscrição do território estadual, para fins 
de administração pública e de. administração 
judiciária. . 

Conforme se verifica, estabelecido o número 
de comarcas, muntclplos e distritos que o esta
do deve ter no qüinqüênio 1949/1953, o e.rtJ.go 
3.0 reforça o dispositivo do artigo 11.0 , que 
proibe qualquer alteração na divisão adminis
trativa. paraibana durante o qtl,lnqüênto refe
rülo. 

:S: ainda de tomar-se em consideração, que 
as leis estaduais sôbre divisões administrativas 
e judlclãrlas dos respectivos estados, com du
ração qülnqüenal, são decorrentes do citado de
creto-lei federe.! n .0 311, de 2 de março de 1938, 
cujo artigo 16, § 3.0 , é concebido nestes têrmos: 
"Entrando em vigor a nova definição do qua
dro territorial, só poderã êate ser alterado por 
leis gerais qüinqüenals, promulgadas no último 
cmo de cada período, pare. entrar em vigor a 
1.0 de janeiro do ano Imediato ... " E ainda não 
faz um ano que se encontra em vigor e. divisão 
admlnlstratlve. e judlclârla da Pe.ralba para o 
qüinqüênio 1949/53. 

A conclusão a que o exposto dã margem, 
salvo melhor Juízo, é a de que qualquer modifi
cação no quadro territorial do estado, durante 
o referido qüinqüênio, atenta contra disposi
tivos claros de lei que estão em pleno vigor. 

Aspecto Moral - No seu esfôrço por bem 
servir ao Brasil, o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística conseguiu, do govêrno de 
então, a expedição do decreto-lei n.0 311, de 2 
de março de 1938, Jã referido no titulo anterior. 

Justificando e. oportunidade da medida 
pleiteada, o I.B.G.E. fêz acompanhar o pro
jeto de lei decretado, de longa exposição, da 
qual o primeiro período está assim redigido: 

"A desordem e a confusão que sempre rei
naram no quadro territorial do Brasil, consi
derado no seu conjunto, apresentam diversifi
cados aspectos que, segundo as observações le
vadas a efeito pelos serviços estatísticos, resul
tam de numerosas anomalias, de extensão va
rtãvel, tôde.s, porém, gravemente prejudiciais à 
normalidade da vide. nacional" . · 

E cite. as falhas do quadro territorial do 
Brasil quanto á fixação dos lmbltos terrlto
rle.ls e no que concernia à nomenclatura das 
circunscrições estaduais e à falta de sistema
tização em referência aos foros de •cidade e 
vlla". 

A execução do decreto, porém, revelou que 
o quadro territorial brasileiro era ainda mais 
anãrqutco do que era de supor-se e dos qüin
qüênios decorridos êle jã se apresenta plena.
mente modificado por um cariter mala homo
gêneo, mais definido, mais claro e mais con
sentâneo com os lnterêsses da politlca admi
nistra tive. naetonal. 

Tudo Isto deve-se confessar, obra da per
tlnãcla patriótica do I.B .G.E., bem compreen
dida pelos poderes constituídos da nação. 

Nem uma vez Invocou o Instituto pare. o 
êxito de. sua Iniciativa e. disposição do artigo 
13, § 2.0 , do decreto-lei n.• 311 . 

Tudo hã sido feito pelos meios suasórlos, 
estabelecendo-se convênios entre êle e os go
vernantes, criando-se compromlBBOs reciprocos, 
que têm sido de ótimos resultados para solução 
de vários aBBuntos mais amplos do tnterêsse 
nacional. Tal• compromfksos obrigam moral
mente as partes que OI 888umt.rain a exeou
ti-loa. 

Dlr-se-t\ que as Assembléias Estaduais não 
ea aHumtram e, conseqüentemente, não estão 
obriga.das à mesma atitude. Mae, visando oe 
compromissos assumidos pelos chefes do Exe
cutivo, o estabelecimento da ordem em matéria 
de tanto lnterêsse público como o da organi
zação territorial dos respectivos estados, êles 
sem dúvida. o fizeram confiados no apolo que 
elas dariam e.o ato e tôdas os apoiaram real
mente, decretando leia que bem o demon_stram. 

A lei n .• 318, de 7 de Janeiro de 1949, dessa 
douta Assembléia, constitui prova exuberante 
de apolo àqueles compromtl5808. . 

Aspecto EconômM:<> - A criação do 'munlci
plo obriga o estado a que pertença a um au
mento de despesas sem compensação corres
pondente, pelo menos Imedia.ta. com efeito, e. 
orge.ntzação de. justiça. com a criação de mais 
uma comarca e a obrigação Imposta ao esta.do 
para o estabelecimento de todos 011 serviços 
públicos, que as sedes munlctpe.ts devem ter, 
representam para êle um pesado ônus. E traz 
ainda uma conseqüência talvez mata lndesejã
vel: a desarticulação orçamentãrla do munlcl
pto de que fe.z parte e, se o território para 
composlçlo do munlc!pto abranger parte de um 
dos municípios llmitrofes, serão dois os aacrl
flcados, sem que possivel o novo fique com 
margem para um Igual desenvolvimento ao da
quele de que se desligara. :&:ste é um pormenor 
que pareco merecer estudo para o caso da cria
ção do munlclplo de Bumé no qül~üênlo 
1954/58. 

Aspecto Perturbador - "A União'', órgão 
oficial do Estado, publicou na sua edição de 3 
do mêll corrente, a resolução n.0 280, de 9 de 
julho de 1949, da Assembléia Geral do Con
selho Nacional de Geografia, fazendo um e.pêlo 
a tôdas as Assembléias Legisle.tivas dos estados 
no sentido de manter-se lnalterãvel a divisão 
qülnqüenal e evitar-se em absoluto a duplt
cata de nomes de vilas ou cidades dentro da 
Pais. 

· Uma cópia da resolução foi enviada e.o se
nhor governador do estado acompanhada de 
um o!lclo, no qual frisa o senhor presidente 
do I.B.G.E. que a medida se Impõe em face 
do planejamento jã Iniciado da mesma ope
ração do recenseamento geral da União, e. rea
lizar-se no dia 1.0 de julho de 1950. 

Para realização do recenseamento faz-se ne
cessãrlo um conhecimento exato dos limites de 
cada munlciplo e de cada. dlstrlto e de que os 
quadros urbano. suburbano e rural de. sede 
municipal e das sedes distritais estejam per
feitamente delimitados. "I: que todos êsses qua
dros devem ser substltuidos em setores censl
tãrlos pelas autoridades encarregadas de fazer 
o recenseamento. A falte. de qualquer dessas 
medidas perturbe.ri o serviço censltárlo, Im
pedindo a contagem exata da POP\llação e dos 
recursos econômicos de cada um dos quadros . 

E dai o ·empenho multo justo do I.B .G .E. 
pela Inalterabilidade da divisão qülnqüenal. 

A criação agora do munlciplo de Sumê, é de 
tntultlv& compreensão, perturbe.ré. todo o tra
balho censltãrto da Paraibe., cujo plano jf, se 
encontra em comêço de execução. 

A Divisão Q'ilínqtlenal - Estabelecendo a 
divisão qülnqüenal do quadro territorial do 
Brasil, o decreto-lei n.0 311, foi sãbto e previ
dente . · 

Os cinco anos servem para demonstrar a 
necessidade de re!ormã-la com a elevação fl 
categoria. de municípios, dos distritos que al
cançaram possibilidades e e. mudança não lm· 
portar em sacrl!lclo de ordem econômica para 
os que pertençam ao momento. 

A sede distrital de Sumé preenche duas 
exigências do decreto-lei 311, para ser elevada 
à categoria. de sede municipal : Tem mais de 
200 casas, sendo o número 215, embora destas 
160 e.penas de alvenaria, o que revela ·a pobreza 
local e a população é de 1 395 habitantes, ele
vando-ae a de todo o dllltrlto ao numero de 
9 592 unld~es . 
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. 
Todavia, a estatistica mala exata serâ a que 

o recenseamento de 1950 apurar. :t êle que dd
monstrarâ positivamente se o distrito referido 
estâ em condições de se constituir em muni
cipio com probabllldade de desenvolvimento e 
sem ferir profundamente a economia do munl
clpio de Monteiro, que jâ é de poucas POBBibi
lldades, demonstradas pela arrecadação, que foi 
em: 1947 de Cri 572 921,50, parecendo, no entan
to, tratar-se de receita excepcional, porquanto 
a orçada fõra de Cri 344 350,00. A receita para 
1948, foi levada para Cri 761 000,00, mas tendo 
em conta a quota federal do imposto de ren
das, ca!culada em Cri 116 000,00. 

Elevadas como são hoje as despesas admi
nistrativas de qualquer comuna, só, talvez, 
mesmo depois de 1953, o municlpio de Monteiro 
poderâ ter a sua vida administrativa equlll
bi:ada com a perda do distrito de Sumé, .que 
rendeu em 1947 a importância de Cri 97 680,60 
correspondente a 17,2% do montante da receita 
municipal. 

, Conclus4o - O exposto, se!lhor presidente, 
não é expresso por êste Conselho com outro 
objetivo, se não o de justificar o. respeito que 
lhe merece a patriótica resolução dessa incuta 
Assembléia, decretando que não pode ser alte
rado no qüinqüênio 1949/53 o quadro territo
rial .do estado. Os argumentos não valem de 
modo nenhum como um ensinamento, preten
são que não pode t.er êste Conselho dirlglndo-se 
a uma Assembléia como a que V·. Ex.• preside, 
composta de tantos elementos representativos 
da intellgêncla paraibana e portadores de pro
fundos conhecimentos Jurldlcos. 

Devem, no entanto, valer como uma coo
peração ao trabalho dessa magna Assembléia, 
por bem servir à terra com um. 

E é sem dúvida bem servir à Paralba, ao 
seu nome e a sua cultura, conservar inalte
râvel o seu quadro territorial no perlodo 
1949/53, porque Isto slgnl!lca obediência e res
peito a disposições tle leis que não podem dei
xar de prevalecer sem que seja golpeada a fpr
mação jurldlca nacional. 

• Em nome dêste Dlretórto, apresentamos a 
eSBa Assembléia, na pessoa de V. Ex.• os nossos 
protestos do mala alto aprêço e admiração. 
João Pessoa, dezembro de 1949. -' Luts de Olt
ve1ra Pertquito, Secretârio do Dlretórto Regional 
de. Geografia. 

MINAS GERAIS 

tntregra ão relatório apresentado pelo dele
gado do estado de Mtnaa Gerats A XI aess4b 
oràindria da Assembléia Geral do Conselho Na
ctonal de Geograffa, realtzada em retembro de 
1951: • . 

"Cabe-me, na direção 'do Departamento 
Geogrãflco e na do Diretório Regional do Con
selho Na.clonai de Geografia, a honrosa tarefa 
de representar o estado de Minas Gerais, na 
XI sessão ordlnârla da As8emblét1> Geral dêste 
Conselho e, atendendo a dispositivos que re
gem os nossos trabalhos, fazer a leitura do 
relatório das atividades do órgão regional no 
ano de 1950. 

Lisonjeia-me sobremodo a incumbência, não 
sô em razão do convlvio ameno e edificante de 
meus llustrados confrades, senão também pelo 
que representam, para as pesquisas de nossa 
geograna, os fatós que aqui se· vão expor. 

•Acresce, outrossim, a oportunidade que se 
me oferece de ouvir o relatório das atividades 
geogrâflcas dos demais estados da Federação, 
que encerram, certamente, ensinamentos e 
exemplos a seguir. No estado de Minas Gerais, 
esforçamo-nos para bem cumprir o programa 
que no11 fol traçado e, se mala não fizemos, 
em virtude das contingências ct>ntrârlas à nossa 
vontade, podemos entretanto, a.Unhar novos da
dos, Juntar novos elementos para o crescente 
conhecimento do solo pâtrio e de seua recursos. 

Serviço Actmtnistrattvo ..e.. Estiveram sempre 
em dia os trabalhoa do Serviço Admtnistrativo, 

revelando-se inteiramente satlsfatório o tun
elonamento das duas secções que lhe são su
bordinadas, a começar pelo lntercAmbio que 
vêm mantendo com as Secretartas, Departa
mentos, Instituto de Previdência e Serviços 
Federais. 

Cêrca de 1 250 processos passaram pela Pri
meira Secção, onde foram informados e enca
minhados a despacho. 

o servtoo de expediente pode aSBlm. resu
mir-se: Papéis protocolados 2 383; Otfcios, tele
gramas e cartas diversas 737; Publicações diver
sas cedidas 1 563. 

Diretório Regional ão Conselho Nactonal de 
Geografia - A Secretaria (lo Diretório Regional 
de Geografia desobrigou-se integralmente de 
seus diversos encargos, registrando-as nesse 
exerclclo cinco reuniões, nas quais se vetlticou 
a diplomação dos funcioná.rios que conclulram 
o curso de Aerofotogrametrla, a instalação das 
novas dependências do Departamento Geogrâ
fico, comemorando-se, ainda, a efeméride · do 
Geógrafo e do Estatlsttco e recebendo-se, como 
presidente do Diretório Regional, o Prof. Sllvlo 
Barbosa, então secretário da Viação e Obras 
Públicas. O Diretório recepclonoú também, reu
nido no gabinete do senhor secretá.rio, o llus
tre geógrafo Louis Papy, conceituado professor 
na Faculdade de Flloso!la de São Paulo, que 
proferiu substanciosa conferência, subordinada 
ao titulo "Conceito da Geografia Moderna". 

Dtvis4o de Ltmites e Coordenação Geográ
fica - A lel n.o 336, de 27-XII-1948, sõbre a 
divisão admlniatratlva e judlclárta do estado, 
teve seus "Anexos" 1 I} 2 revistos, f&zendo-se a • 
descrição das linhas intermunlclpals e inter
dlstrltals, que !oram enfeixadas em quatro vo
lumes, ora confiados ºà lmP.rensa Oflclà.l para 
a necessé.rta publlcação. Pr~stou ainda a Dlvl
sli.o o seu concurso ao Serviço do Recenéea
mento para a reallzação de seus trabalhos em 
Minas Gerais . 

Reviram-se os câlculqs . das âreas dos 388 
munlclplos e de seus dlstrltos, lnlclatlva de 
importância para ·as pesquisas estatlsticas. 

Também foram atendidas as sollcltações 
de vários munlclpios concernentes a dúvidas 
na interpretação das Unhas divisórias, que mo
tivaram divergências entre as partes confron
tantes. 

Trabalho de grande rele'Vàncla, e ·pelo qual 
a Dlvlsão se vem sobremodo interessando, é o 
da nxação dos quadros urbanos e SUburba!1oa 
das cidades e vllas para suas ·relações entre mu-
nlclplo ~ estado. · 

Estâ a cargo da D.L.C. a elaboração doa 
mapas dos novos municlpios e, nesse setor, 
registram-se 17 cartas elaboradas, · apesar de 
ser pequeno o nmnero de desenhlstas em exer
clcio atualmente na Divisão. 

· Divisão de Qartogràfta e Desenho - Esta 
Dlvtsão jµlprimiu considerâvel desenvolvimento 
aos trabàlhos de desenho para o preparo, J)elo 
processo fotolltogrâflco, das !Olhas da carta, 
na escala de 1/100 000, que antes se levara a 
efeito pelo processo lltogrâflco. Adotado o novo 
processo, a Divisão teve o encargo de, melhorar 
as fôlhas jâ desenhadas. 

Assim é que se puderam publlcar as !Olhas 
de Alfena.a e ·Pl'orâ de Minas, fazendo-se, ainda, 
o trabalho de seleção de cõres que antecede a 
impressão das de Santa Luzia, Carmo do ·aio 
Claro e Boa Esperança. · 

Borrões: - Concluiu-se o desenho do bor
rão da !Olha de Guapé, com o traçado do re
lêvo e revisão da !Olha de Itablra . Neste último 
trabalho, aproveitaram-se os levantamentos ae._ 
ro!otogramétricos, que, gentllmente, nos cedeu 
o Serviço Geológico Americano. , 

As fôlhas de Antônio Dias e Dom Sllvério, 
que cobrem região de grande lnterêsse, encon
tram-se quase concluldas, dependendo sómente 
do levantamento do "Parque Florestal". 

A !Olha de Cara.tinga, em borrão, estâ 
aguardando pequeno trabalho de campo, para 
a fixação de pontos, na sua parte norte. · 
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Ma:rlzes para a restttutç4o aerofotogra~
trtca; - .A Divisão executou as matrizes, na 
escala de 1/25 000, das !Olhas de Formiga e Ib1-
rac1. · 

Além dêsse trabalho a que flzémos referên
cia, a Divisão de Cartografia e Desenho realizou 
diversos outros estudos gràflcos, quadros . de 
convenções e desenho do mapa do estado, na 
eacala de 1/2 000 000. 1 

lHvts4o de Topografta e Caaaatro .- Ficou 
a, cargo da D. T. e . . a realização dos trabalhos 
de nivelamento geométrico de primeira ordem 
para a nossa carta, na escala de 1/100 000, nos 
quais teve êste Departamento considerável au
:tíllo .do Conselho Nacional de Geografia. 

Seis turmas de operadores executaram ••. 
3 666,14 km de nivelamento e contra-nivela-
mento de precisão. . 

A mútua colaboração entre o Departamento 
Geogré.flco e o Conselho Nacional de Geografia 
tem sido de importância realmente grande para 
a eficiente execução dos trabalhos dêste órgão. 

Estão em território mineiro as turmas de 
nivelamento do órgão federal, com apreciáveis 
recursos em pessoal e aparelhagem, enrique
cendo, dêsse mOdo, os elementos cartográficos 
da Repartição, com os dados que foram obtidos 
nas operações realizadas em nosso território . 

Dlvtsáo de Astronomta e Geodésta - Con
tinuou a Divisão a re~sentir-se das mesmas di
ficuldades jt\ assinala.das em relatórios ante
riores, oriundas da fadiga e das condições ·de 
resistência física e mental de antigos servidores, 
permanecendo os engenheiros-trianguladores a · 
prestar serviços de natureza diversa a outras 
repartições. :ll:sse &fastamento, não obstante ra
zot\vel, acarreta prejuízos t\ Divisão de Astrono
mia e Geodésla, cujos trabalhos de triangula
ção feitos por outros funcionários não se vêm 
desenvolvendo como seria de desejar. 

Foi ainda a colaboração do Conselho Na
cional de Geografia, que lançou em território 
mineiro extensas rêdes geodésicas de l.• ordem, 
que nos proporcionou elevado número de pon
tos de apolo do maior rigor. 

O Departamento forneceu ao órgão federal 
algumas turmas de re~mheclmento e instala
ção de vértices e, em troca, podemos :reglstrar 
2 500 km de cadelas geOdéslcas de alta precisão, 
que se estendem pelos meridianos e paralelos 
das gratículas cartogré.ficas e por algumas es
tradas principais, como se exporá a seguir . 

Cadela do Paralelo 20.0 - Parte de Fruta!, 
no Triângulo Mineiro, atravessa todo o terri
tório do estado de Minas Gerais e entra no 
estado do Espírito Santo, até ao mar, ao norte 
de Vitória. 

Cadela da Estrada Rio-Bahia - Subdivide
-se em duas .partes: a 'prlinelra, partindo das 
dJvtsas da Bahia, vai à cidade dé Governador 
Valadares; e 11. segunda parte desta cidade em 
direção ao vizinho estado do Rio, ao longo da 
cttada rndovla. . 

Cadela do Meridiano de "44.0 - Partindo 
desta capital vai em direção ao estado do Rio 
de Janeiro. 

Cadela do Rio São Francisco - Partindo de 
Belo Horizonte, dirige-se à cidade de Plrapora. 

Cadela do Meridiano de 49.0 - Atravessa o 
Trlàngulo Mineiro, na altura da cidade de 
Prata. 

Cadela do Paralelo de 16.0 - Iniciada em 
fins de 1950. • 

Além dos trabalhos que acima se enume
raram, registramos, pela Divisão de Astronomia 
e Geodésla, grande número de cálculos e coor

. denação de dados geodésicos realizado pelo pes
soal de escritório. 

Divisão de Aerofotogrametrla '-.Em caráter 
experimental vem funcionando a Divisão de · 
Aerofotogrametrla, que deverá linprlintr notá
vel impulso aos trabalhos cartogré.flcos. 

Provenientes de vôos executados pelo De· 
partamento Geográfico, pela Comissão do Vale 
do São Francisco e por diversas repart1Ções 
estaduais e da União, temos, em nossoe arqul-

voa, 4 105 fotografias aéreas, que cobrem a ãrea 
aproximada de 355 000 km2., nas ~ de 
1/10 ooo e 1/30 ooo. • 

Esperamos enriquecer êsse precioso arquivo 
com 40 000 fotografias verticais feitas pelos Ser
viços Aerofotogramétrlcos Cruzeiro do Sul, ser
vindo a bacia do rio São Francisco, dentro do 
território mineiro. A valiosa documentaçãõ fo
togré.flca tem significação especial para a car
tografia mineira, dada sua tnestlmâvel utm
dade para os levantamentos topogrt\flcos, que 
constituem o nosso principal encargo. 

A D.A.F. dispõe de aparelhagem de reatl· 
tuiçlll> aerofotogramétrlca das mais completaa 
do Pais, no que toca à elaboração de cartas 
de 1/5 000 a 1/100 000, ressentindo-se, como Jà 
deixamos registado ao referir-nos às atlvi• 
dadea da D1Vlsão de Astronomia e Geodésla, da 
deficiência de dados de campo, para o aeu 
melhor aproveitamento. • 

O equipamento supramencionado pode as
sim descrever-se: 2 mesas grandes, com capa
cidade unitária de 12 projetores (Bauch & 
Lomb); 2 mesas pequenas para conjunto trl
plex, do mesmo fabricante; 18 projetores mul
tlplex; 7 mesinhas traçadoras; 2 redutores para 
diapositivos de focos 132/30 e 152/30; 7 estereos
cóplos de grande formato; 5 estereoscóplos de 
bôlso; 2 estereocomparágrafos Fatrchlld; 1 re
tqplanigrafo; 2 cãmaras para cópias por tJ'\\ns
parêncla; 1 ampliador Pasqulni; 2 secadelras; 
1 prensa-copiadora Pako; 1 copiador Retofoto; 
1 lavadeira Pako Lux; 1 projetor O-A2 Charles 
Beseler; 1 câmara fotogrt\flca comum 18 :i: 24; 
1 instalação completa para revelação, fixação e 
cópias fotogré.flcas, munida de aparelhagem 
para t\gua a baixa temperatu.ra, com contrôle 
termométrico. 

O material de que estamos providos na 
D . A. F . , destina-se à restituição aerofotogra
métrtca, para levantamentos tipo cartogrt\flco, 
isto é, para cartas nas escalas de 1/10 000 e 
1/200 000, atingindo os restituidores multlple:i:, 
com eficiência, a escala extrema de 1/5 000. 

Foram restltuldos pelo multiple:i: 70 km• de 
mapas na escala de 1/5 000, servindo à região 
do salto de Santo Antônio, e 130 km2 de mapas 
na escala de 1/15 000 para a !Olha de Formiga. 

Com pequenos aparelhos, fizeram-se esbo
ços cartográficos correspondentes a 997 fotogra
fias, que constituíram preciosos elementos para 
a carta geogrt\flca do estado. 

o laboratório manipulou 285 cópias foto
gré.flcas, 254 cópias fotostâtlcas e 308 dJaposi·. 
ti vos . 

Dtvis4o de Geografia - Com a Divisão de . 
Aerofotogrametrta, também a D.e. está tun
clonando em carâter experimental. 

Pela Divisão de Geografia correrão os estu
dos e pesquisas geogrt\flcas, estudos regionais, 
planificação e apresentação de trabalhos que 
possibilitem soluções aos problemas da adml· 
nlstração. 

Planta Cadastral de Uberl4ndta - O Depar
tamento Geogré.flco Incumbiu-se da execução 
da planta cadastral da progressista cidade trlan• 
gullna. APós a troca de entendimentos de que 
se encarregou o deputado Rondon Pacheco, foi 
concluído o convênio que fixou as bases para 
a realização do linportante trabalho. O convê
nio a que fizemos referência, firmou-se em data. 
de 31 de julho de 1950, e a lei municipal bai
xada com o fito de autorizar a assinatura do 
convênio leva o n.0 117, e tem a data de 22 de 
junho do mesmo ano. 

O trabalho iniciou-se sob a chefia do en
genheiro João Paulo de Vasconcelos, chefe de 
Divisão dêste Departamento, e vê.rios técnicos, • 
devidamente aparelhados para a missão. As 
chuvas de novembro fizeram cair · a produção 
dos serviços de campo. 

Não obstante, pôde assinalar-se o rendi· 
mento seguinte: medição de uma base de 
1438 m. pelo fio "Invar", exploração e medição 
dos ângulos da rêde de triangulação necessArla 
ao apolo e exatidão da planta, com 20 v6rtlces, 
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flll:ado no terreno por melo de marcos de con
creto com as dlmenaões e espaçamentoe reco
mendadc!s para tal fim e. de modo que resistam 
à ação do tempo. 

A determinação do meridiano foi feita por 
observação do sol, pelo mlitodo das alturas cor
respondentes, urna vez que a determinação dês
se elemento, pela. observação de estrelas, se 
tornou l:mpratlcável, em razão de estar o céu 
encoberto. Apesar disso, apresentou resultado 
satisfatório. · 

Obtida a direção do meridiano, procedeu-se 
ao cãlculo dos azimutes, lados e coordenadas 
doa vlirtlces. . 

Setor de Ltmttea Interestaduats - A situa
ção de noSBas llnbas divisórias com os demais 
estados continua Inalterável. Bstão perfeita
mente sol\lcionad.oa, por felizea convênios, os 
limites dêate estado com os de SAo Paulo, 
Mato Grosso, Gol.ás e Rio de Janeiro. 

Com o estado da Bahia, falta apenas a lden
titlcação da linha divisória vigorante e sua de• 
marcação no terreno, assunto que deverá me
recer atençlio superior. 

Com o estado do Bspirlto Santo, a situação 
é a mesma a que se aludiu em relatório anterior. 
Feitas numerosas Hdemarches" com o fito de 
conseguir-se, por acõn:lo, a fixação de uma 
linha divisória que atendesse aos Interesses das 

• 

dUBI! unidades, fol, por lnlclatlva de noaaa alta 
admlnl&t1'891o do estado, confiada ao egrliglo 
Tribunal Federal a solução do caso. 

Sempre que se torna necessário, oferece o 
Departamento Geográtlco pareceres e eaclare
cimentos às autoridades que têm suas funções 
ligadas à regilio contestada pelo vizinho estado. 

Colaboraç4o com outras ref)Grttçõu 4o e•· 
tado - O auxilio que o Departamento vem 
preetando a outras repartições, pode aaslm re
sumir-se: Aproveitamento dos recursos hJdro
elétrtcos do salto do rio Santo Antônio, lança• 
mento de linhas de transmissão, levantamentos 
da zona da Cidade Industrial de Santa Luzia, 
além de outros trabalhos executados pelos seus 
engenheiros e auxiliares colocados à disposição 
do Departamento de Aguas e Energia Elétrica, 
da Secretaria da Agricultura, da Secretaria da 
Viação, do Departamento de Aasistêncla aos 
Municiplos e das Prefeituras de Barbacena, de 
Galiléia e de Caxambu. . 

ConcZus4o - Els, em resumo, senhor pre. 
sldente e Ilustres confrades, o que nos cum
pria relatar a vossas excelências. Cioso do bom 
andamento das cousas públicas, continua o DI· 
retórto Regional. em Minas Gerais Inteiramente 
à disposição de vossas excelências, para tudo 
aqullo em que poasa ser útll a sua colaboração. 
Bm 31 de março de 11151. - Val4ema1' Lobato." 

• 

~AOS EDITORES: 'late "Boletim" nlo faz publicidade remunerada. entretanto reglstari 
ou comentará u contrtbulç6es 16bre geografia ou de lnterlsse geogrâflco que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo disse modo para mala ampla 
difusão da blbllogralla referente à geografia brullelra. 
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g.ogriticao àfnlro do Pall, no ~lido dt .. labeltc<r a eooperoçiJo g•Nl ""'ª .º eonAt<im111to .me~ico ~ ~.tm1otizado do lmil6rio bry>tilliro. 
Dmlro do uv campa de ati•idat ... , """"<lena oi diffTIJ!lho aorriQO• de .. ltJI~~ • tk geografia, fua di'°I'""• .. t~~I"."' ."°""" l~caa. fa 
difuloaglro, pror>I• r•fmMI, r~. analillJ 1MliliM "'flUl6.,, ftwfrtlJ .,peci<ilulaa, prepara omh~ fator4rel ai •·~~.._..inaa,r....,_ 
llOllllo, em /Hmfltio dD• _, o6jelitot, a calahora'4o dai '111 ~ d6 '°"""' • 01 u/or(IOI eo11111oadot tktodo101brarikiro• do 6oaoa111ado. 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A formapão lllltrutural do Inetitulo aompreende dola aistemaa 

Mlmaoentet1 o dOI Berviooa Eetatlsticoe e o doe Bervipoe Geogrf.· 
lolll-e um de orgaoiaa~ peri6dioa - o doe Berviooa Ceositârioe. 

1 - SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS " · 
O Bi1le111A doa Berviooe Estat.laticoe oomplle-ie do Co111elho Na

cional de Eetallatioa e do Quadro EJ:eculivo. 
A - Co!lm.Bo N.t.CIOllAL D• FBruisnc .. , órgão de orieotal)lo e 

ooordeoapão gorai, orlado pelo decreto n.• 2• 609, de G de julho 
ele 193•1 COD.91a de: 
1. .Um "Ótgle Admlnhlrall•0"1 que é a lleore&arla Geral do 

Cooaelho e d.o Illltituio. ' 

2. "Óruãoa Dellberatlvo1"1 que do: .d.11tmbléia Geral, com. 
poeta doa membrOI da Jun\a Execut1V11 Centra11 repttl8eolando a 
U nião1 e doe prtaideotee das Junta o Executiva• Regiooai1, repr&-
1eotaodo os estado•1 o Distrito Federal e o território do Acre (red· 
llH6 anualmente no mês de jnlho) a /unia B:ucul111J Ctntral com· 
poeta do presidente do Instituto, dos diretores das cinco Reparticõe• 
Centrais ue E!taliotiea; repreoeotaodo os l'Cllpeciivoe Ministérios, e 
de repreeenlaotea designados pelos Mioist.\rioe da Viaeão e Olne 
Públioallj Rela~ Exteriores, Guerra; Marinha e Aerooâutica (reúno
.. ordinàriameote no primeiro dia útil de cada quiDlona e delibera 
ad reJmndum da A111embléia Geral; ao /unta. Bzect11ild& RtgÍOllaú, 
no Distrito Federal, nos estadoe e no território do Acre; de oompo-
1il,lão variável; mu &U&rdada • poeelvei analogia com a J. E. C. 
(reúne-ee ordioàriameute no primeiro dia 1\til de cada quinlena); 

a. "Orgãoa Oplnallvo1"1eubdivididoe em Comilaa., Tlcnitol, 
IR<> ~1 "Comi89l!ee Permanentes" (estatlaticaa fisiográfioae, estat!a
tioaa demográfioae; eetatislicae econ6micaa; etc.) e tantas "Comieeõee 
Eapeoiaia" quutaa oeceuáriaa, o COfflO d• ContlÚtor .. Tkni<OI, eom
poeto de 2• membroe eleitos pela Aaeembléia Geral. 

B - Qo4DllO EucUTIYO (oooperacão federati.,.): 
1. "Organização Flderal"1 ieto é1 ae cinco RepartiçGee Centrai• 

de Eetatlstioa - Berrieo d1 Eatatistioa DemogrMioa, Moral e Poll· 
llca (Mioislério da J UBtiQ&h Bervipo de Eetatlstioa da Educal,lão e 
Ba6de (Miniltério da Edocaaão)o BerviQo de Eotatlstioa da Previ· 
dência e Trabalho (Ministério do Trabalho); Servipo de Eetatlstica 
da Produeão (Mioiltério da Agricultura) c BerviQO de Estatistioa Eco
nômica e Fioanceira (Mioilllério da Fa1enda). e 6rgloe cooperadores: 
8eniQoe e Becpõea de Estatlstica e11pecialiaada em difereotea depar· 
tameDIOI administrativoe. 

2. "Organização Reglonal''1 isto 6 u Reparti~ Cenlrai9 de 
Etlatlslioa Geral eiiotentee nos eetadoe - Dopartameotoe Estaduail 
de Eetatlatioa1- no Dillrilo Federal e no território do Acre- Depar
tameotoa de Geografia e Eetatlnioa1 - e OI 6r&A09 eooperadorea: Ber· 
riOOI e Becçõea de Eotatistioa1 eapeci1liaad11.11 em diferentes depar
tameotoe admioiotra,ivoe regionais. 

8. "OrganlZ&Gio Looal"1 illo é; OI Departameotoa on l!ervl9oe 
Muoicipaio de Estatlstioa1 exiateotea oa1 capitai1 doe eoladoe, e u 
A&ênoiae DOI domai• muoicipioe; 

11 - SISTEMA DOS SERVIÇOS OEOORÃFICOS 
O eiatemr. doa BerviQOS Geogr&fieo1 complle-ee do Conaelho N .. 

aiooal de GOOlll'Úla e do Quadro EJ:ecutivo. 
A - Colll!llLBO N.t.CIONJ.L Da Gmooauu.1 6rglo de orienta~ e 
eoordeoaoA01 criado pelo doerei.o a.• 1 6271 de ll4 de lll&IÇO de 
19371 couta de: 

1. Um "Órgio Admlnlalradvo"1 que 6 a Secretaria Geral do 
Conselho. 

2. "Órgão1 Dellberallvoe"1ou1eja a A.ulllflbUio·Gmil, oom· 
posta doe membros do Dire16no Ccntral,roprcoentandna UniAo, edOI 
preaidentea dOI Diret6rioo Regionais, representando OI eat.d,. e o 
terril6rio do Acre (re6nHO aollAlmonle no mêa de jnlho): o Dir .. 

""° c...mz. aomposto do presidente do Iastituto, do aecretArlo 
&vai do C. N. G.1 de um delegado t&:oiCú de cada Mi!liotério, de um 
representante especial do Ministério da EducaeAo e B•6de !>"iai! iDJ>. 
tituioGe1 do eosioo da Geografia, de um representante eapeeial do Mi· 
Di1têrio dai Relaçõe1 Exteriorell, de um representante do govi!rno m11· 
nicipal da oauital da República e de lllll repreaeotaole do C. N. G. 
(reúoe-1e ordioàriameole no tereeiro dia 6til de oada quiru:eoa) OI 
Direl6rioa Reuio111Jil, nos estadoe e no território do Acre, de oompo
aii;&o variável; mas guardada a poeoível aoaloeia com o D. C. (redoem
• ordioàriameote 11ma ves por ml!o). 

8; "Órgloa Optnallvol, tito 6, Comild'ea Tlonltat, laDtM 
quantas neceoaárlaa, e Corp1 de COMUltoru Tknito4, eubcli'ridido·em· 
Consultoria N aolODai; arliculada oom o D. C.1 e 21 Cooaultoriu Re· 
sjooai1t arliouladae aom oe respeativoe D. R. 

B - Qo-..oso Euconvo (cooperação !edmlift): 
1. "Organlzaclo Ftderal"1 oom um 6rg!lo executivo oeotrat

Bervioo de Geografia e Eetatlstica Fiaioaráfica do Mioinério da 
Viaç&o - e 6rgloe cooperadores - 1erviQoe especialiladoa da1 Mi· 
oi.at6rloe da Agricultllnli Via011<>1 Trabalho, EducaeAo1 Fuenda1 
Relaollee Exterioree • J UBtiQ&J e dOI Mioiotérioe Militaree1 (oola. 
boraçlo ooodioio11<11): 

2. "Organlzqlo Reglonal" 1 loto 6; •• repartipae. e illÍtitnlol 
que funoionam eomo 6rgãoe centni1 de Oeotirafia ooe ealldlll! 

1 "O .... nlzafia Loca1"1- OI Diret6rioa Muoiclpai1, Carpoa de 
Informao~ e Bervl'°8 Mooioipai1 oom aliridadea 1eográf' ..... 

111 - SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÃRIOS 

O Blalema doe Servlooa Celllit6rioe oompae.ee de 6rgloe delli-. 
livoe - aa COlllÚllGel Cenlritârisa - •de 6l'llol enculivoe; cujo
Jonto 6 denominado Bmico Nw.al de~ 

A - ColllllllÕU Cmllrr!BW: 

1. ·A Comill&Ao Cenlritátia Naoiooal16rgllo deliberativo e contro
lador, oompõ&ee doa membroe da Juola ExeootiVll Central do Coo· 
1elho Nacional de Estatlsiica, do seeretário do Conselho Nocional de 
Geografia1 de om representante do Conselho Atuarial e de tr& outroe 
mem~m doe quai1 como seu presidente e diretor doe trabalhos 
cellditirioe -eleitbo por aquela Junta em nome do Conoelho Nacional 
de Elletiotioa1 verificaodl>jle • oonfirmapllo doe rcopectivoe man· 
datoa mediante ato do Poder Execnlivo. 

2. Ae 22 ComiaBõeo Censitátiall Regiooaillj 6rgloe orieoladorea 
cada oma dai quaio ee compõe do delegado regional do Rece
menlo como 110 preoideale; do diretor em exercleio da repartição 
oontral regional de Estallotioa • de om represeolanle da J unia EJ:e
cotiVll Regional do CoOBelho Nacional de Eotalillioa. 

3. A1 Comllll!Õel CeDOitáriae MuoiciP1ill; 6rgi101 eooperadore1 
cada 11ma dai quai1 oonllitulda por lrl!o membr!lo efetivos - o pre
feito muoicipal oomo 1111 preaideote; o delegado municipal do Re
oenaeameolo e a maio graduada autoridade jodiciária looal1 al6m de 
memhnll oolaboradoresi 

B - 8DYl(JO N .. molfAL D• ~ 

1. A "DlrtPt Cenlral"1 oompoeta de uma Becretar111 da Di· 
~ ~dmloialr&tiftt da Dirillio de Publicidade e da Dinlllo T6a
maa. 

1. AI "Deltgl&lu 111iilonal1"1 uma em cada aoldade da F~ 
derao&o. 

8. AI "Dtl-ae e.i-!1"1 em n6mero de 117• •bralla
do aropoe de mookípioa. 

•. AI "Delqula1 Munlclpaif". 
6. O "Carpe de Rlcen181don1" 1 

Seda do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Avenida Beirâ·Mar1 436 - Edillclo l1ua;u 
S•d• do INSTITUTO - AY. Franklin Roos1Hll1 166 
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ÃREA DO BRASIL 
(Ãrea aprovada pela reeoluçã<> n.• 262 de 3-2·1947 do Diretório Central 

do Conselho Nacional de Geografia) 

ÁREA ABSOLUTA E RELATIVA DAS UNIDADES FEDERADAS E DAS GRANDES 

REGIÕES DO BRASIL 

UNIDADE FEDERADA 
E REGIÃO Absoluta 

(K1112) 

Guapont ••• •••.••••••.•••..•..•••....•. , •.••••• 
. 

254 163 
Acre .•. ••••• •••••••••••.....•••....• : ..••..••... 153 170 
Amazonas ....................................... 1 592 626 
Região a ser demarcada Amazonas/Pará .••.••.•••• 3 192 
Rio Branco ........................... .......... 214 316 
Pará .••••.••• .•..••.•.••.•••....•........... . .. . 1 216 726 
Amap4 .••••••••••••••••••.•••.•.••••••.•••••••• 137 419 

Norte ......................................... 3 571 612 

Maranhão ...................................... 334 809 
Piauf ........................................... 249 317 
Cea!i ...................................... ; •.. 153 245 
Rio Grande do Norte ............................ 53 048 
Paralba .......................................... 66 282 
Pernambuco ... .................................. 97 016 
Alagoas ......................................... .28 531 
Fernando de Noronha ........................... (1) 27 

Nordeste .... .... .... .......................... 972 275 

Sergipe .................... ...... : .............. 21 057 
Bahia ••••••••••••••••••••••••••. ••.••. ••• •••• •• 563 762 
Minas Gerais ................................... 581 975 
Região a ser demarcada Mina&/&plrito Santo ..... 10 137 
F.splrito Santo ...................... ' ......... .. (2) 40 882 
Rio de Janeiro .............. ........ ......... ... 42 588 
Distrito Federal .............................. : .. 1 356 

Leste ................... ................... ... 1 261 757 

Bllo Paulo ............. ". ............... .......... 
·;o<l!I .. 
-223 

Parani .......... . ..... ; ... ............. .... .... 20l 288 
Santa Catarina ....................... ., .......... 94 367 
Rio Grande do Sul. ............................. 282 480 

Sul. ••.••. ~ ..•••.....•..•.••..........••..•... 825 358 ,•,· 
.~ ... 

Mato Grosso .. : .............................. .... 1 262 572 
Goiú .•..... .•.•....••....•..•..... ; ....•....•.. 622 463 

Ceotro·Otsll .•• •.• . •.••••.••...••••••••••.•.•. 1 885 035 

BRASIL. ............ ....................... 8 518 037 

ÃREASI · 

(1) Inclui u 6reu doe penedoe São Pedro e São Paulo e do atol daa Rocu; 
(2) Inalui u 6reu daa ilbae de Trindade e Martim Vaa. 

~ 

ÃREA 

Relatiu 

% da % do 
Região Brasil 

7,11 2,98 
4,29 1,80 

44,59 18,70 
0,09 0,04 
6,00 2,52 

34,07 14,29 
3,85 1,61 

100,00 41,94 

34,44 3,93 
25,64 2,93 
15,76 1,80 
6,46 0,62 
5,79 0,66 
9,98 1,14 
2,93 0,34 
0,00 0,00 

100,00 11;42 

1,67 0,25 
44,68 6,62 
46,12 6,83 
0,80 0,12 
3,24 0,48 
3,38 0,50 
0,11 0,02 

100,00 14,82 

29,95 2,90 
24,39 2,36 
11,43 1,11 
34,23 3,32 

100,00 8,69 

66,98 14,82 
33,02 7,31 

100,00 22;13 

- 100,00 

Obt. - A. inalualo du 6reu acima 1111111cionadu, 11a1 ºahamadae (1) e (2), 6 feita, apeoas; para faci!itar a distribuicão daa meemaa 
no quadro. • · 
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