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N.0 3 Devassamento e ocupação dos Pantanais Matogrossenses - Vir-
gílio Correia Filho - 1946 . 

N.O 4 A · Bacia do S. Francisco - Jorge Zarur - 1947. 
N.0 5 O Homem e a Guanabara - A. R. Lamego - 1945. 
N.0 6 Os Solos do Estado de São Paulo - José Setzer - 1945. 
N.0 1 Geografia dos Transportes no Brasil - Moacir Silva. - 1950. 
N.0 8 O Homem e a Serra - A. R. Lamego - 1950. 
N.0 9 O Mato Grosso de Goiás - S. Faissol - No prelo. 

Integram a mesma coleção as série B e C. - folhetos e manuais, de menor 
vulto, com cérca de 20 volumes em circulação. As atividades da Secção não 
se restringem às publicações periódicas e seriadas • 

Acha-se, presentemente, sob sua responsabilidade a publicação dos "Anais 
do X Congresso Brasileiro de Geografia" (2 volumes), "Anais da 1 Reunião 
Pan-Americana de Consulta Sôbre Geografia"', "Revista Geográfica do l.P.G.H." 
e "Influência da Cachoeira de Paulo Afonso'', todos em fase de impressão. 

O Setor de Revisão aplica-se no que seu próprio nome indica, e, apesar 
do número reduzido de revisores, traz sempre em dia suas tarefas. 

Elabora-se no Setor de Ilustrações tôda a espécie de desenhos para ilus
trar as publicações do C.N.G., inclusive os conhecidos bicos-de-pena de PERcv 
LAU e os cromos litográficos dos "Vultos da Geografia do Brasif', de MoACIR 
MEDINA • . AJém dessas tarefas, empenha-se o setor na execução de cartas espe
ciais de interêsse geográfico, até o momento em cartogràmas sôbre população. 
Por êsse mesmo assunto iniciará as primeiras fôlhas do "Atlas do BrasiF, cujo 
plano foi elaborado e discutido no corrente ano. Participa ainda o setor du 
preparo de mapas destinados a exposições geográficas a que comparece a Divi
são de Geografia, a exemplo do que tem ocorrido nos aniversários do Conselho 
e em congress()S de Geografia, nacionais e internacionais. 

O Setor de Fotografia e Cinema conta com profissionais que executam 
desde a tomada de fotografias até revelações, cópias e ampliações. Adotou-se 
na Divisão de Geo4fafia a prática da inclusão de um fotógrafo nas turmas de 
trabalho de campo, do que está resultando um valioso documentário ém for
mação nas secções regionais, como se pode verificar pelas ótimas fotografias 
em prêto e branco e em côres. Quanto à cinematografia nenhuma atividade se 
desenvolveu até o momento. Possui o Setor, para o bom desempenho de suas 
funções, um laboratório especialmente aparelhado. 

Eis, em sum~, as principais atividades da Secção de Publicações e llu&
trações, que, po'r si sós, dizem de sua finalidade. 

HELDIO XAVIER LENZ CESAR 
Chefe da Secção de Publicações 

e Ilustrações da Divisão de Geogratta. 

( 



Transcrições 

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

no Império do Brasil 
• 

(Continuação) SEBASTIÃO FERREIRA SOAR&S 

XX 

PROVtNCIA DO RIO DE JANEIRO 

A província do Rio de Janeiro, na qual compreendo o X11Ullicipio da côrte, 
é sem dúvida a mais importante das do Império do Brasil, sob qualquer pont.o 
de vista em que fôr observada. Tendo um dos melhores, senão o primeiro pôrto 
do mundo, e a mais conveniente posição geográfica para o comércio geral 
da Europa e da América, ·cuja franca barra está situada na lat. s . de 22°50'30" 
e long. O. 43º4'30" do meridiano de Greenwich, possuindo um clima ameno 
e salubre, parece que foi mesmo criada pela inteligência divina para sede de 
uma poderosa monarquia, e para o empório do comércio do universo . Não me 
cega o patriotismo quando exprimo · estas convicções de minha alma. 

Poucos, e talvez raros são os brasileiros que atravessando a baia de Niterói, 
a encarem e observem com o interêsse e admiração com que o fazem. todos os 
~trangeiros que visitam a capital do Império ou entre nós residem. A natureza 
se ostenta em tôda a sua majestosa grandeza, mesmo às vistas mais indiferentes. 
As elevadas serras, . e a profusa e secular vegetação que circundam a bela Gua
Jlabara, convidam-nos a entoar um hino à Divindade, cuja magnificência revelam. 

A província do Rio de Janeiro é uma das mais populosas do Brasil, e esti-
21Wn-se os seus habitantes em 1300 000 almas, das quais um têrço pertence ao 
liunicípio da côrte. 

A capital do Império é sem dúvida a mais importante cidade da Américà • 
lferidional, seja encarada sob que ponto de vista fôr; o seµ comércio não en
tontra rival em todo o continente americano. Tendo uma população não inferior 
a 300 ooo habitantes, possui os edifícios e casas comerciais que constam da esta
~tica que se seg_ue, com o que se demonstra à plena luz que a capital e côrte 
do Império Americano já tem um desenvolvimento igual às ca,Pitais de primeira 
prdem dos Estados europeus. 

O crescimento desta cidade tem sido admirável nestes últimos anos, pena 
é porém que nenhum plano sistemático presidisse à sua edificação, pelo que 
as ruas da cidade velha sã,o muito estreitas, e por isso incomodativas para os 
landantes de pé, porque a quantidade de carros que cruzam em todos os sentidos, 
IJpicam de lama os transeuntes . Os veículos de condução que existem na côrte, 
sem contar os dos particulares, elevam-se a mais de 5 000: é uma grande capital 
a cidade do Rio de Janeiro, como passo a demonstrar. 

-
Nota - Ttp, e Con&t. de J . Vllleneuve e Comp. - Rua do Ouvidor n .0 65 - Rlo de Janei

ro, 2860. 
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,. 
ESTATfSTICA RESUMIDA DOS EDIFfCIOS, CASAS DE CO~RCIO 
E INDú~TRIAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO ANO DE 1859 ' 

EDIFÍCIOS 
DESIGNAÇÃO DOS EDIFÍCIOS 

Sobrados Térreas 
Total 1---~-1 CASAS DE COMÉRCIO, FÁBRICAS. ETC. 

--------------!----- --------·----------
Sojeitoe à dêcima: 

Parliculal'08 ............................ . 
Sociedades .... _.. .. • .. . .. • . .. . . . . . . . .. 
C<l(poraeões de mão morta ............. , .. 

16 139 
30 

874 

4 836 11 303 
HI 15 

403 471 

17 043 6 254 11 789 

Isentai da dkima: • 

Dom!nio da coroa . . • . . . . . . • • . . .. . . . • • .. . 
Domínio do estado., .... .... . , ......•..... 
Domín~o da m~oi~l?l'li?ade .....•......•... 
Dom!nio da auseneord1a .................. . 
Dom!nio do colêgío de Prdro II. . . . . .. ..• 
Pato episcopal ........................... . 
Hoepital doe lázaros ..................... . 

12 
107 

9 
301 

4 
1 
1 

435 

Templos aagradoe.... .... . . . .. .. ... . .. . .. 65 

7 
36 
1 

164 
3 
1 
1 

213 

ó 
7f 
8 

137 
1 

222 

Recapltulacão. - Soma............... 17 633 6 467 12 011 

Negócio de gr08.'l0 trato; a !"'ber: 

De importação.. . ............... .. 
De exportação ......... , ........... . 
CompanbillS .... ..... ~ ............. .. 

Neg6cio por varejo: a saber: 

De fazendas .. .................... " 

~==:'.".':: :::::::::::::::::::: 
DivenlllS eapécies ................... . 

20 
192 
Ili 

484 

241 
230 
82 

868 

1 421 
Fábricas diversas. .. .. . • .. . . . . . . . . . . . 462 
Oficinas diversas .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . ·a. 395 
TaberoRS.. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . • 1 290 

7 052 
Bancce e banqueiroe.......... . ...... 10 

Soma..... ... ................... 7 062 

Não só · pelas diversa.S escolas científicas e associações literárias que exis
tem na côrte, como pelo continuado trato dos estrangeiros que a ela afluem, 
possui esta província uma ilustração muito superior à das outras suas irmãs 
do norte e sul do Império. p caráter dos fluminenses é nobre sem altivez. 

A configuração do solo da província do Rio de Janeiro é todo montanhoso, 
se excetuar-se o municipio de Campos e ·parte do que com êle confina pelo lado 
do sul na proximidade da ·costa; possui porém o belíssimo vale do Paraiba, que 
é de umá fertilidade admirável, bem como tôda a terra dessas altas serras, das 
quais a mais elevada é a da Estrêla e o ramal da Gávea. 

Dos diversos rios que corr_em nesta província sómente um pode ser conside-:
rado de primeira ordem, e êste é o Paraiba, que, tendo suas nascentes nas pro
víncias de São Paulo e Minas, ao depois de as percorrer por muitas léguas 
atravessa tôda a do Rio de Janeiro, e vai fazer barra no oceano no município de 
Campos, tendo de curso mais de 60 léguas. O Paraiba corre por entre as serras da 
Estrêla e jlm dos ramais da de Mantiqueira; a sua direção é quase parà.lela 
à costa do mar, sendo porém navegável em menos de um q.uarto de sua extensão 

• por barcos regulares, e daí para diante só é sulcado por pequenos barcos, canoas 
e balsas. Os outros ribs que correm na provincia são, a começar do norte e 
pelos que desâguam no oceano, o Itabapoana, que a divide da do Espírito San
to, o Macaé, o São João e o Guandu, além de outros de menor importância; e 
dentro da baia de Niterói deságuam os rios Macacu, Guapimirim, Majé, Inho
mirim e Iguaçu,·e muitos outros menores. 

Se-porém a provincla do Rio de Janeiro não tem riQs gigantes como os do 
Pará, em compensação possui as mais amplas baías do mundo, como sejam a de 
Niterói, que tem perto de 26 léguas de circunferência, com uma profundidade 
que varia entre 10 a 16 braças; a da Marambaia, a de Angra dos Reis e outras 
de menor extensão, porém profundas. · 

Possui diversos lagos ao norte e mesmo ao sul da baia de Niterói: entre 
êles são os principais a lagoa Feia, cujo perímetro mede mais de 20 léguas; a 
de Araruama, Carapebus, a de Rodrigo de Freitas e outras menores; sendo quase 
tôdas muito abundantes de peixe. 

Tanto nas costas do mar como nas baías tem esta provincia muitas ilhas 
importantes, tais como a ilha Grande, Restinga da Marambaia, a que serve de 
extremo de Cabo Frio, as ilhlts de Sant'Ana, e muitas outras de menor exten
são, como as de Maricá, Rasa, etc., tôdas na costa e pouco distantes do conti- J 

/ 
1 
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nente; e dentro da baia de Niterói, a do 'Governador, a da. Caqueirada, a da 
Conceição, a de Mocanguê e Paquetá, além de outras muitas de menor tamanho. 

Os principais portos desta província são, o da côrte do Império dentro 
da baía de Niterói, no município neutro; os que existem lias diversas enseadas 
da baia de Angra dos Reis, o de Itabapoana, Paraiba, Macaé, São JoãQ, Guara
tiba, Guandu, Itaguaí, Mangaratiba e Para ti. · O único põrto porém habllitado 
para a iiavegação de longo curso é o 11a baia de Niterói, no município da côrte. 

A divisão judiciária desta província compreende onze comarcas, que con
têm as cidades e vilas que vou descrever por suas localidades, entre as quais 
algumas são importantes pontos comerciais, mas em geral tôdas se podem con
siderar como centrós industriais e agrícolas. Começarei pelas maritimas, ou 
que têm portos navegáveis com barra no oceano. 

CIDADES E VILAS DA PROVtNCIA DO RIO DE JANEIRO COM PORTOS 
MARtTIMOS 

CATEGORIA E DENOMINAÇÃO Sltuacão 

Capital de Nit.erói.. .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . • . . . Ao oriente da bala de Niterói. 
Cidade de Campos. ........ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ;. 6 léguas acima da foz do Paraíba. 
Dita de São João da Barra............. . .......... Na foz do mesmo Paraíba. 
Dita de Maeaé.. . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . •. . . . . Na tnargem do rio do mesmo nome. 
Dita de Santo Ant.ônio de Sá. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Na matgem do rio Maeacu. 
Dita de Cabo Frio ......... . .... . ................ ·.. Na foz da lagoa de Araruama. 
Vila de Itaguai. ................. .. . . . . .. . . . . . . . . . Na. margem do rio do mesmo nome. 
Dita de Mangaratiba. . . . • .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Na eDllllada de seu nome. 
Cidade de Anrra dos Reis............ . ........... .. Na costa da bafa de seu nome. 
Dita de Paratf.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . • . Na costa de sua enseada . 

. 
CIDADES E VILAS CENTRAIS DA PROVtNCIA DO RIO DE JANEIRO, ALGUMAs 

DAS QUAIS COM PORTOS NAVEGAVEIS P~ BAtA DE NITERôI 

CATEGORIA E DENOMINAÇÃO Situafão 

Cidade de Resende . ........... ,. . ....... . ... . . . . . . Sôbre um dos galhos do Paraíba. 
Dita da Barra Mansa... .. . ........................ Nas margens do mesmo Parafba. 
Vtla de Pira!. .... . ................ , .... , . . . . . . . . . . Idem do rio do mesmo nome. 
Dita de São João do Prfncipe., .. , ... 1 . . ........... Idem do Pirai 
Cidade de Vassouras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Próximo do Parafba. 
Dita de Valença. .................................. Entre os dois galhos principais do Parafba. 
Vila de Igu11911... . ....... . ........................ Na margem do rio do mesmo nome. 
Cidade da Paraiba do Sul ........ . ............... ~. Próximo da reunião dos três galhos do Parafba. 
Dita de Majé..... . ... .... ... .. . . .... . .... . ....... Na margem do rio do seu nome. 
Vila de Nova Friburgo.. . ......... . .... .. ..... . .... Na chapada da serra a que dá nome. 
Cidade de Cantagalo. ................. ... ..... .. ... Na serra a que dá nome. 
Vlla de São Fidélis ..... : . . ................ , . . . . . . . . Na margem do Parafba. 
Dita de Itaboraf.. .... . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . • . . . . . Junto do pequeno rio de seu nome. 
Cidade de Petrópolis........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Na serra da Estréia. Residência imperial no. tempo de 

verão. 
Vlla da Estréia . ......................... ,......... . . Na serra de seú nome. 
Dita do Pôrto das Caixas . .......... .... . .. , . . . .. . . . Próxima de Itabora!. 
Dita do Rio Bonito...... .. ................... . .... Próxima do rio de seu nome. 

Tôdas estas cidades e vilas estão em relação entre si por meio de estradas, 
6endo as principais a de Petrópolis a Paraíba, a do Presidente, e a de Itaguaí, 
que são de rodagem. 

Existem em anda.J,llento na província do Rio de Janeiro três vias férreas, 
que são a de Mauá, D. Pedro II e Cantagalo. A de Mauá está de há muito con-



484 BOLETIM GEOGBAFICO 

cluida e foi a .primeira estrada de ferro que teve o Brasil, e é devida ao gênio 
empreendedor do distinto riograndense barão de Mauá; as outras duas ainda 
estão em construção os seus segmentos, mas já prestam não· pequenos serviços 
aos produtores, e aos viandantes que por elas transitam. 

Tem esta província dois canais em construção, que, quando concluídos, de
vem prestar-se em muito para o progresso dos municípios que percorrem, e são 
êles o canal de Macaé a Campos e o canal do Nogueira. 

Nenhuma das provincias do Império iguala em riqueza e indústria à do 
Rio de Janeiro, que não só .pela sua grande produção de café e açúcar, como 
mesmo pelo seu comércio externo, há de em todo os tempos prosperar; por
quanto a franca baia de Niterói, e a sua posição geográfica no centro da Amé
rica meridional tornam a capital do Império a primeira cidade dos estados ao 
sul do istmo de Panamá. 

Uma provincia tão rica e importante como a do Rio de Janeiro, e que tan
tos progressos tem feito nestes últimos tempos, nada tem avançado . em relação 
à colonização, ficando neste ponto multo aquém da do Rio Grande do Sul. Não 
se pense porém que o clima do Rio de Janeiro seja insalubre e fatal aos europeus, 
porque pelo contrário é dos melhores climas do Brasil e do mundo: esta provín
cia tem três climas distintos, - nas proximidades do mar, no meio, e em cima 
das suas altas serras; em qualquer destas localidades se experimentam tempe
raturas diversas, porém tôdas apraziveis: os fazendeiros é que não têm querido 
contratar colonos. ' 

As únicas colônias de que tenho notícia são as de que trata o relatório 
da presidência do Rio de Janeiro de 1858, e são as ~guintes: 

Colônias 

Santa Rosa .............. , ........... . 
Valão dos Veados .......... •: ........ . . 
Coroas ............................ ; .. . 
Independente .. ..... .............•.... 
PetróP,olis .............•............... 

Habitantes 

126 colonos 
492 ,, 
172 " 
281 . ,, 
475 familia.s 

Sem dúvida que um tão diminuto número de colonos não está a par do 
progresso da principal província do Império; mas, quando forem faltando os 
escravos das outras provincias, esta os tratará de importar, visto que ainda até 
agora acha escravos para comprar nas cidades populosas, e mesmo nas provín-
cias do norte e sul do Império. · · 

A principal e quase exclusiva cultura da província do Rio de Janeiro é o 
café e a cana do açúcar, mas nestes últimos tempos mesmo esta segunda espé
cie tem sido em parte abandonada pela cultura da primeira. 

A quantidade de café produzido nesta província soma em mais de três quar
tas partes de todo o café do Brasil, como mais para diante demonstrarei: tôdas 
as suas localidades são excelentes para a cultura do café, e ainda que se 
plante a cana do açúcar em quase todos os municípios, os que se podem apresen
tar como açucareiros são o de Campos, o da côrte, o de Resende, o de Iguaçu, 
e o de São João da Barra, porque são os que têm maior número de engenhos, e 
sempre cultivam a cana em maior escala, porquanto em todos os mais muni
cípios predomina a cultura do café. 

Postas estas brevissimas considerações, vou entrar no assunto principal 
dêste meu escrito, ·que é demonstrar com dados estatísticos que esta provincia 
marcha nas vias do progresso em sua indústria agrícola, mesmo depois da ces-
sação do tráfico. . 

São mui variados os produtos desta província, e por isto só farei um resumo 
dos mais gerais no seu comércio de exportação, porque longo seria descrever 
todos os seus produtos e indústrias. 



TRANSCRIÇÕES 485 

DEMONSTRAÇAO DOS PRODUTOS NATURAIS, AGRíCOLAS E INDUSTRIAIS 
DA PROViNCIA DO RIO DE JANEffiO, QUE ALIMENTAM O SEU COMltRCIO 

DE EXPORTAÇAO, A SABER: 

Aguardente de cana Goma de polvilho 
• Algodão em rama e fio Ipecacuanha 

Amendoim Jóias 
Arroz pilado Lãs 
Açúcar Madeiras diversas 
Batatas Melaço 
Cabelo e crina Milho 
Cacau Ouro em pó 
Café Objetos de ouro 
Chá Pedras preciosas 
Charutos e cigarros Rapé 
Couros vacuns Sabão 
Doces diversos Sola 
Esteiras Tamarindo · 
Farinha de mandioca Tamancos 
Feijão Tapioca 
Fumo em ·rôlo ~ rama Toucinho 

E muitos Qutros objetos de outras provincias por esta exportados. 
O valor da exportação desta província em 1853 a 1854 somou em 37 711: 000$000 

contos. · ' . 
O pôrto da capital do Império é o mais freqüentado e comercial do Brasil, 

e mesmo da América Meridional; as suas .águas são sulcadas todos os anos 
por mais de 2 200 navios nacionais e estrangeiros, que a êle se dirigem de tôdas 
as partes, do mundo conduzindo variadas mercadorias, para serem negociadas 
pelos principais produtos desta província, naturais e industriais. 

A estatística oficial do exercício de 1857 a 1858 apresenta o resultado da 
pvegaçãõ de longo curso e de grande cabotagem ·do Iinpério, que demandou 
t pôrto do Rio de Janeiro, a qual vou produzir:, sendo quase que a mesma dos 
anos anteriores, e por isso deixarei de fazer sôbre ela comparações estatisticas. 

MOVIMENTO DA NAVEGAÇAO DO PôRTO DO RIO DE JANEffiO 
NO EXERCfCIO DE 1857 A 1858 

Navios Tonelagem Tripulaçll.o 
1121 513 103 
1 096 . 154 033 

·14 524 homens 
11528 . ,, 

IJavegação de longo curso .... .. .... . 
Dita de grande·· cabotagem ........ .. 

Soma ....................... . 2 217 667 136 .... 26 052 " 

Nestes 1121 navios estrangeiros se compreendem de tôdas as nacionalidades, 
tiorém em maior parte inglêses, norte-americanos, franceses e hamburgueses. 
los 1 096 navios de grande cabotagem se compreendem os que navegam entre 
a côrte e as diversas províncias do Império sob a bandeira nacional. 

De tão grande navegação resulta que só o comércio ·da capital do Império 
1 província do Rio de Janeiro produz um rendimento para o cofre geral do 
Sltado maior de 20 000:000$000 anuais, do qual deduzida a quota correspondente 
ao consumo das outras provínciàs, que ao mercado desta vêm fornecer-se do 

ssário, fica-lhe uma renda própria, proveniente de seu comércio e índús
, que se computa em 32,26% para o todo da arrecadação geral do Império; 
nseguintemente concorre esta província quase que com um têrço da renda 
lica. 
O principal produto agrícola desta província é o café, que é de superior qua

ldade; e a êste. segue-se o açúcar, que é um dos de melhor qualidade do pais; 
lortanto não será fora de propósito dizer alguma cousa a respeito da cultura 
e origem dêstes dois gêneros, para assim melhor se poder avaliar o estímulo que 
têm tido estas espécies de nossa indústria agrícola. 
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A cultura do café na ,provincia do Rio de Janeiro data de 1770, e se atribui 
a sua transplantação do Pará e Maranhão ao chanceler João Alberto Castelo 
Branco, que mandou vir as suas primeiras mudas e as fêz plantar na cêrca do 
convento dos frades barbadlnhos, e na quinta de Hapman, situada ~lém de Ma
taporcos, de cujos viveiros se extraíram as plantas para serem cultivadas nas 
fazendas do interior da província, segundo refere o Patriota, perlódfco que se 
publicou nesta côrte . _ 

Monsenhor Pizarro em suas memórias diz que o café foi \llllá das pl;mtas 
cuja cultura foi proibida no Brasil,. sob peua de morte, por uma lei promulgada 
em J;>ortugal no reinado de _el rei D. Manuel, a qual depois ·foi tolerada pelos reis 
seus sucessores . Não farei nenhuma observação sôbre uma tal lei; deixo ao 
bom juízo do leitor o julgá-la . 

· Não é próprio dêste meu trabalho discutir sôbre a origem e procedência da 
cana do aÇúcar, não só porque a Indagação dêste fato nenhuma luz traria para 
o meu propósito, como mesmo porque esta questão já foi erudita e magistral
mente de~envolvida pelo ilustrado botânico Dr. Freire Alemão, em sua memória 
impressa em 1858; portanto só direi que à nossa exportação de açúcar em 1650 
orçava de 130 a 162 milhões de libras por ano, e que no ano de 1736 se computou 
em 872 tnilhões de libras, sofrendo desta época em diante diversas alterações 
para mais e para menos; porém ainda em 1760 era a exportação do açúcar do 
Brasil computada enr um têrço das exportaçõ~s de tôdas as outras nações do 
mundo produtoras dêste artigo . Devo tôdas estas notícias ao relatório da co
missão revisora da tarifa das alfândegas do Império. 

Segundo uma estatística de Liverpool (a importação do café do Rio de 
Janeiro em 1812 na cidade de Londres foi sõmente de ·50 arrôbas; mas êste nosso 
produto seguiu um tão rápido progresso na sua cultura, que Mac Culloch no seu 
dicionário diz que a produção e exportação dêste gênero no Brasil seguia uma 
progressão tal que não achava exemplo semelhante em parte alg~m~ do mun
do, sendo esta quase que em quantida.de igual a tôdas as exportações do orbe. 

Como não temos !lados estatísticos oficiais por onde me· possa guiar nas 
épocas anteriores a 1834, apresentarei aqui as notas comerciais do Sr. Stokmeyer 
sôbre a e~ortação do café do Rio de Janeiro desde o ano· de 1826, e lhes adi
cionarei mais quatro anos anteriores (1817 a_ 1820) de que trata a estatística de 
Londres, a fim de poder demonstrar o espantoso progresso desta cultura na 
província do Rio de Janeiro. 

TABELA DA EXPORTAÇÃO DO CAFÉ DA PROVtNCIA' DO RIO DE JANEIRO 
DESDE 1817 A 1839 

Anos Quanttda- Anos Quantida-
des de (aJ des de (a) 

1817 .. ........ .... ····· ..... 318 032 1831 . ... .......... ... ....... 2 241245 
1818 . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 371345 1832 .. ...... .... ......... .. 2394 350 
1819 ·· ···· ...... .. .... ..... 269 574 1833 ........... ... ... ...... . 2 808460 
1820 .. ... .. . . . .,. ... ... ... ... 539 000 1834 .. .... .... ...... .. ..... . 2 803 795 
1826 . .. .. . . . . . . . . ' .. ....... 1304450 1835 ....... ............. ... 3 237190 
1827 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 1754 500 1836 ... ........ .......... .. 3 579465 
1828 ........ .... . ~ ....... .. 1845 735 1837 . ... ...... .... .... ..... 3 285025 
1829 . ... , ..... ... ....... ... 1875 535 1838 .......... . .... . ......... 3 833 480 
1830 ..... .... ... ....... .. .. 1958 925 1839 . .... .. .. ... .... ...... .. 4446 620 

1 

Esta tabela, ainda não tendo o caráter oficial, merece inteira fé, porque o 
seu autor, antigo e Inteligente corretor desta praça, com olhos observadores 
acompanhou a marcha progressiva dêste produto de nossa exportação e mesmo 
porque na parte que ela compreende as épocas de que existe estatística oficial, 
muito desta se · aproxima; por isso que continuarei a sua descrição com a da 
estatística oficial, e me servirei de ambas para .fazer as indispensáveis compa
rações que comporta êste trabalho, a fim de sustentar e pi;ovar a tese proposta 
- que a produção agrícola não diminui no país, e antes marcha em constante 
progresso . ' 
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O café exportado pela provincia do Rio de Janeiro nt>s exercícios de 1840-41 
a 1849-50, conforme a estatística oficial, é o que vou demonstrar por sua quan-
tidade e valores oficiais. · 

Exercícios Quantidade Preço Valor 
de (a) médio exportado 

1840-1841 ........ 4 982 221 3$519 171544: 647$000 
1841-1842 ........ 5 482 731 3$286 18 002: 288$000 
1842-1843 ........ 5 843 476 2$902 16 929:581$000 
1846-1844 ........ 6 206 841 2$878 17 780: 7 49$000 
1844-1845 ........ 6 052 771 2$811 17 087:477$000 
1845-1846 ........ 6 720 221 3$028 20 446: 846$000 
1846-1847 ........ 7 598 864 2$760 21028:910$000 
1847-1848 ........ 9 201355 2$632 24 237:026$000 
1848-1849 ........ 8 258046 2$502 20 735: 398$000 
1849-1850 .... . ... 5 706833 3$866 22 059: 518$000 

Soma ..... 66 053 359 195 852: 440$000 

O têrmo médio do café exportado neste decênio foi de 6 605 335 arrôbas, e o 
seu preço médio por arrôba regulou por 3$018, bem como o médio valor (la expor-
tação anual por 19 585:244$000. • 

Se entre as quantidades exportadas nas diversas épocas que acabei de des
crever se estabelecer uma comparação,. se reconhecerá-que o café produzido ;na 
província do Rio de Janeiro tem tido tal progresso, como não há exemplo em 
pais algum do orbe, e bem judiciosamente o disse Mac Culloch; porquanto dessas 
comparações se deduzem os seguintes resultados: 

Comparação quadrienal 

Quadriênio de 1817 a 1820 - Têrmo médio de exportação 
Quadriênio de 1826 a 1829 - Têrmo médio da exportação 

Diferença para mais 

Comparação decenal 

374 712 arrôbas 
1 695 055 arrôbas 

1 320 343 arrôbas 

Decênio de 1830 a 1839 - Têrmo médio de exportação 3 058 895 arrôb~ 
Decênio de 1840-41 a 1849-50, idem, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 605 335 arrôbas 

Diferença para mais .............. 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 546 440 arrôbas 

Da comparação quadrienal entre as duas primeiras épocas resulta que no 
decurso de nove anos o café produzido na província do Rio de Janeiro quase 
quê quadruplicou a sua cultura e colheita; porquanto a diferença para mais do 
2.0 sôbre o 1.0 período foi de 352,9 -por cento. · 

Da comparação decenal se observa que no espaço de onze anos, que medeia 
entre os têrmos médios dos dois decênios, a produção do café se elevou acima do 
duplo na 2.ª época; porquanto realizou-se uma exportação maior na i:azáo de 
115,9 por cento. 

Se das comparações que acabo dl demonstrar passar para outras de épocas 
mais recentes, ainda deduzirei resultados vantajosos para sus.tentação de meus 
raciocintos, visto que com os dados estatisticos provo o progresso da produção; 
o que vou demonstrar comparando a exportação do café relativamente ao exer
cício de 1849-1850 com o de 1853-1854, po:i= suas quantidades e valores oficiais. 
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Exercícios 

Exportação de 1849-1850 
Exportação de 1853-1854 

BOLETIM OEOORAFICO 

, Demonstração 

Arrôbas 

, ...... .. .... 
5 706 833 
8 063 033 

· Acréscimo de produção . . . . . . . 2 356 200 

Preço Valor 
médio exportado 

3$866 22 059:518$000 
4$071 32 828: 328$000 

0$205 10 768:810$000 

Resulta desta comparação que houve um aumento de produção na razão de 

t 

41,28 por cento no espaço de quatro anos, bem como que o preço do café se f'. 
elevou no último exercício na razão de 5,3 por cento, e conseguintemente o valor 
da, exportação foi maior no exercício de 1853-1854 na razão de 48,81 por cento. · 

E, finàlmente, para rematar essas comparações servindo-me dos dados esta
tísticos que fornece o relatório da presidência desta província no corrente ano 
de 1859, apresentarei uma última demonstração, com a qual concluirei a sus
tentação dos meus raciocínios sôbre a produção do café, em referência à provín
cia do Rio de Janeiro. Vou comparar a exportação do café efetuada no exercício 
de 1853-1854 com a que se realizou na de 1858-1859, que findou em junho último. 

Demonstração 

Exercícios 

Exportação de 1853-1854 
Exportação de 1858-1859 

Acréscimo de produção ...... . 

Arrôbas 

8 063 033 
8 711014 

647 981 

Preço 
médio 
4$071 
4$541 

0$470 

Valor 
exportado 

32 828: 328$000 
39 558: 736$000 

6 730: 408$000 

Ainda esta última demonstração prova um aumento de produção no ano 
corrente, a despeito de todos os argumentos que, segundo os relatórios oficiais, 
contra nós se conspiram: e êste aumento foi, quanto à quantidade, na razão de 
8%; em referência ao preço, na de 11,54%; e conseguintemente no valor expor
tado, na razão de 20,2%. 

Não me fornecendo os dados estatísticos em que me baseio os precisos ele
mentos para discriminar do café exportado pela barrá do Rio de Janeiro, o 
que é propriamente proveniente de sua lavoura, e o . que pertence à cultura de 
outras províncias, vou socorrer-me dos cálculos feitos pela diretoria da fazenda 
provincial, que tenho por exatos e são também oficiais; e assim melhor se 
poderá apreciar estas minhas demonstrações. 

Em uma das tabelas que acompanha o relatório da presidência do Rio de 
Janeiro dêste ano de 1859, se compreende a série das exportações do café ex
portado por esta província de 1852 a 1859, dividida em períodos semestrais, e 
em cada período se estima o café produzido nesta mesma província, e o que por 
ela é exportado, proveniente de outras localidades; e fazendo-se os necessários 
cálculos sôbre as séries semestrais, se chega à seguinte conclusão das exporta
ções médias, por p,rocedência da cultura do café, a saber: 

PPROCED~NCIA DO CAFÉ: EXPORTADO PELO RIO 
DE JANEIRO NOS ANOS DE 1852 A 1859 

Do Rio de Janeiro, na razão de .... . . . . . .. . 
De Minas Gerais, idem ...... , .. . . . ........ . . 
De São Paulo; idem .... . ... • · .... . .. . ... .. . , 
Da Bahia, idem ......... . ... •'. .. . ...... . .... . 
Do Espírito Santo, idem ..... .. . .. . .. . . ... . . 

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

78,62% 
-7,8 % 
11,1 % 
0,42% 
2,06% 

100,00% 
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Conclui-se pois que, de todo o café expo:rtado pela barra do Rio de JaneirO'r 
esta província concorre com o de sua própria cultura na razão de 78,62, . e as 
outras quatro pr~víncias acima demonstradas, na de 21,38%. 

De tôdas estas demonstrações resultam os seguintes fatos: .,. 
1.0 A cultura do café teve o seu primeiro ensaio na província do Rio de 

Janeiro em 1770, e a sua primeira exportação para Londres foi de 50 arrôbas, 
no ano de 1812. • 

2.0 De 1817 a 1820 a exportação média do café se computou em 374 712 arrô
bas, elevando-se esta de 1826 a 1829 à soma anual de 1695 055 arrôbas; isto no es
paço de 6 al'los. 

3.0 De 1830 a 1839 regulou a média exportação anual por 3 058 895 arrõbas 
de café, a qual nos exercícios de 1840-1841 a 1849-1850 somou em ti 605 355 ar-
rôbas por ano. • 

4.0 No exercício de 1853-1854 a exportação do café foi de 8 063 033 arrôbas, 
e no de 1858-1859 de 8 711 014 arrôbas. . 

5.0 E, finalmente, todos êstes dados provam que até o presente a cultura 
e colheita do café vai em constante progresso, e conseguintemente deve-se con
cluir que ainda não se ressente a lavoura do pais de falta de braços, visto que 
não se aumentaria a produção com menor número de trabalhadores, seguindo-se 
o mesmo sistema de cultura que se segue . 

Havendo demonstrado com dados estatísticos oficiais o progresso da cultu
ra do café na província do Rio de Janeiro, não posso deixar de admirar-me de 
ler no relatório da presidência desta mesma província, que tão valentes ele
mentos me forneceu para as minhas demonstrações, o seguinte: "Que a agricul
tura definha por falta de braços e pelo cansaço das terras submetidas aos tra
balhos da cultura". Respeito multo as opiniões alheias, porém devo dizer que, 
se o senhor presidente do . Rio de Janeiro não se funda em outros dados além 
dos apresentados no seu relatório de 1~59, a sua conclusão devia ser - que a 
agricultura vai em progresso na província; pelo menos estas são as conclusões 
que posso deduzir numericamente de ti& dados. 

Tenho, me parece, escrito quanto basta para provar .a verdade de minhas 
proposições em relação ao progresso da produção do café, por isso que vou tra
tar agora da éultura da cana e fabricação do açúcar, por ser êste o segundo 
produto que forma a principal riqueza da província do Rio _de Janeiro. 

Segundo o testemunho de diversos escritores, a plantação da cana do açúcar 
fà:cilmente se aclimatou na província do Rio de Janeiro, e se propagou prodigio
samente, fornecendo superabundantes lucros aos seus cultivadores. 

Vasconcelos em sua crônica diz que em 1661 o número dos engenhos de 
fabricar açúcar se computava em mais de 100. 

Brito Freire assevera que em 1674 ·os engenhos de açúcar eram 109; e An
tonll declara que em 1711 o Rio de Janeiro ·contava 136 engenhos de fabricar 
açucar, dos quais anualmente se exportavam 10 220 caixas com o pêso de 357 600 
arrôbas, que eram estimadas na razão de 1$760 por arrôba, produzindo um valor 
de 630: 705$400. 

Conforme Aires do Casal, em 1801 existiam 280 engenhos de fabricar açúcar 
nesta província, sendo dêstes 98 montados em grande esca\a; e conforme as: 
memórias de Pizarro, em 1822 se contavam mais de 400 engenhos de açúcar na 
província do Rio de Janeiro. 

Do relatório do ministério do Império do ano de 1852 consta que naquele 
ano existiam na província do Rio de Ja]jj.eiro 794 engenhos de fabricar açúcar 
e cachaça, que eram situados nos lugares que p_asso a designar: 

Municípios 

Da côrte ............ ......... . 
De Cabo Frio ................ . 
De Campos ................... . 
De Capivari .................. . 
De Iguaçu ... : ............... . 
Do Pôrto das Caixas ......... . 
De Itaborai .................. . 
De Itaguai ................... . 

Enge
nhos 

58 
11 

431 
10 
32 

6 
38 
10 

Municípios 

De Macaé .... . ... , ........... . 
De Majé ..................... . 
De Maricá ................... . 
De Niterói ................... . 
Da Paraíba do Sul ............ . 
De Parati .................... . 
De Pirai ..................... . 

Enge
nhos 

9 
3 

13 
25 
5 

18 
10_ 
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Conclui-se pois que, de todo o café exportado pela barra do Rio de Janeir<Yr 
esta província concorre com o de sua própria cultura na razão de 78,62, e as 
outras quatro províncias acima demonstradas, na de 21,38%. 

De tôdas estas demonstrações resultam os seguintes fatos: 
1.0 A cultura do café teve o seu primeiro ensaio na província do Rio de 

Janeiro em 1770, e a sua primeira exportação para Londres foi de 50 arrôbas, 
no ano de 1812. • 

2.0 De 1817 a 1820 a exportação média do café se computou em 374 712 arrô
bas, elevando-se esta de 1826 a 1829 à soma anual de 1 695 055 arrôbas; isto no es-
paço de 6 al'los. · 

3.0 De 1830 a 1839 regulou a média exportação anual por 3 058 895 arrôbas 
de café, a qual nos exercícios de 1840-1841 a 1849-1850 somou em 6 605 355 ar-
rôbas por ano. • 

4.0 No exercício de 1853-1854 a exportação do café foi de 8 063 033 arrôbas, 
e no de 1858-1859 de 8 711014 arrôbas. 

5.0 E, finalmente, todos êstes dados provam que até o presente a cultura 
e colheita do café vai em constante progresso, e conseguintemente deve-se con
cluir que ainda não se ressente a lavoura do pais de falta de braços, visto que 
não se aumentaria a produção com menor número de trabalhadores, seguindo-se 
o mesmo sistema de cultura que se segue~ 

Havendo demonstrado com dados estatisticos oficiais o progresso da cultu
ra do café na província do Rio de .Janeiro, não posso deixar de admirar-me de 
ler no relatório da presidência desta mesma província, que tão valentes ele
mentos me forneceu para as minhas demonstrações, o seguinte: "Que a agricul
tura definha por falta de braços e pelo cansaço das terras submetidas aos tra
balhos da cultura". Respeito muito as opiniões alheias, porém devo dizer que, 
se o senhor presidente do Rio de Janeiro não se funda em outros dados além 
dos apresentados no seu relatório de 1859, a sua conclusão devia .ser - que a 
agricultura vai em progresso na província; pelo menos estas são as conclusões 
que posso deduzir numericamente de tais dados. 

Tenho, me· parece, escrito quanto basta para provar .a verdade de minhas 
proposições em relação ao progresso da produção do café, por isso que vou tra
tar agora da cultura da cana e fabricação do açúcar, por ser êste o segundo 
produto que forma a principal riqueza da província do Rio de Janeiro. 

Segundo o testemunho de diversos escritores, a plantação da cana do açúcar 
fàcilmente se aclimatou na província do Rio de Janeiro, e se propagou prodigio
samente, fornecendo superabundantes lucros aos seus cultivadores. · 

· Vasco~elos em sua crônica diz que em 1661 o número dos engenhos de 
fabricar açúcar se computava em mais de 100. 

Brito Freire assevera que em 1674 os engenhos de açúcar eram 109; e An
tonll declara que em 1711 o Rio de Janeiro contava 136 engenhos de fabricar 
açucar, dos quais anualmente se exportavam 10 220 caixas com o pêso de 357 600 
arrôbas, que eram estimadas na razão de 1$760 por arrôba, produzindo um valor 
de 630: 705$400. 

Conforme Aires do Casal, em 1801 existiam 280 engenhos de fabricar açúcar 
nesta província, sendo dês~s 98 montados em grande esca\a; e confo.rme as 
memórias de Pizarro, em 1822 se contavam mais de 400 engenhos de açucar na. 
província do Rio de Janeiro . 

Do relatório do ministério do Império do ano de 1852 consta que naquele 
ano existiam na província do Rio de Ja:Qeiro 794 engenhos de fabricar açúcar 
e cachaça, que eram situados nos lugares que passo a designar: 

Municípios 

Da côrte ........ . .... . ... . ... . 
De Cabo Frio ....... .. ....... . 
De Campos . ....... . ...... .... . 
De Capivari .................. . 
De Iguaçu ................... . 
Do Pôrto das Caixas .... . .... . 
De Itaboraí . .. . ... . .......... . 
De Itaguai ........ . ..... .. ... . 

Enge
nhos 

58 
11 

431 
. 10 

32 
6 

38 
10 

Municípios 

De Macaé .. . .. .. . , ... .. . .. ... . 
De Majé ..... ' . ...... .. ....... . 
De Maricá ........ . .......... . 
De Niterói ..•......... . ....... 
Da Paraíba do Sul ...... . ..... . 
De Parati ......... . .... . ... . . . 
De Pirai .. . .. . .... -... . ....... . 

Enge
nhos 

9 
3 

13 
25 

5 
18 
10_ 
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Muntcipios 

De Resende ........• : ... , .... . 
De Rio Bonito ............... . 
De Santo Antônio de Sá ...... . 

Enge-
nhos 

42 
18 
11 

Municípios. 

De São João da Barra ....... . 
De Saquarema .. ............. .. 
De Vassouras ................ . 

Enge
nhos 

24 
11 
9 

Segundo Antonil e as· notas do Sr. Stockmeyer, a exportação da província t 
do Rio de Janeiro, com referência ao açúcar, se efetuou nas quantidades que 
passo a demonstrar pelos anos respectivos. 

Anos Arr6bas Anos Arrôbas Anos Arr6bas 
1711 353 500 1831 1100 200 1836 1087 444 
1827 1173 000 1832 832 250 1837 894 138 
.1828 1146 264 1833 856 694 1838 1002 538 
1829 1200 764 1834 901930 1839 996 284 
1830 1302 924 1835 1149 990 1840 673 832 

Estas quantidades representam a exportação total do açúcar despachado e 
navegado para fora do Império e para outras províncias: alcançam as notas 
até o ano de 1850, porém de 1841 até aquêle ano se computam as quantidades 
exp'.ortadas em 600 000 arrôbas, tendo nos anos de 1848 e 1849 baixado a 300 000, 
e nos seguintes se elevado à mesma soma de 600 000 arrôbas, e por isso deixei 
de mencionar êstes anos. . 

Conforme os mapas oficiais da mesa do consulado da côrte, se prova que 
o consumo J.nterno do açúcar tem consideràvelmente aumentado porquanto sen
do atualmente muito maior a sua produção, a exportação para os paises estran
geiros não tem acompanhado êste progresso, ao mesmo passo que para as ou
tras províncias do Império tem sido maior a exportação: o mapa que vou pro
duzir positivamente demonstra esta asserção. 

EXPORTAÇÃO DO AÇúCAR DA PROVtNCIA DO RIO DE JANEIRO, PARA 
PAtsES ESTRANGEIROS E OUTRAS PROVÍNCIAS DO IMPltRIO, 

NOS EXERC1CIOS DE 1846-1847 A 1851-1852 

Quantidade Totais Exportapo 
} EXERCÍCIOS DESTINOS de das mídia 

(a) (a) anual 

1846-1847 ...•.• ·_- .. { Parà o estrangeiro .............. 986 422 
Para as provfncias ......... .. ... 225 402 

l 211 824 

184~-1848 ....... ; .. { Para o estrangeiro .............. 793 220 
Para as provfnoias .........•.... 179 399 

972 619 

1848-1849. ······ ·· { Para o eefrangeiro .............. 766 763 
Para as provfncias .............. 251 046 

1 017 '809 1 144 559 

1849-1850 .......... { Para o estrangeiro ... .. .......... 793 478 
Para as provfncias .............. 388 925 

1 182 403 

1850-1851.. ..... . .. { Para o estrangeiro .... ......... . 788 416 
Para as provfncias .............. 267 122 

1 055 538 

1851-1852 .......... { Para o estr,angeiro .............. 906 342 
Para as províncias .............. 520 818 

1 4Zl 160 

('j 
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A estatística oficial do Tesouro Nacional apresenta nos mesmos exercíci~ 
acima mencionados a exportação do açúcar do Rio de Janeiro para portos es
trangeiros nas quantidades que passo a demonstrar na tabela que se segue: 

Exercícios 

1846-1847 
1847-1848 
1848-

0

1849 
1849-1850 
1850-1851 
1s51-iss2 

Soma .•.................•.......... 

Têrmo médio anual ...... ... .. ..... . 

Quantidade 
de (a) 

359067 
383 02'1 
230 752 

~8527 

579 043 
625 205 

2 625 620 

456405 

Comparando-se as quantidades produzidas, que representam as acima de
monstradas, mais o consumo interno das províncias produtoras, com as expor
tações efetuadas para países estrangeiros, se reconhece que o consumo interno 
do pais. tem aumentado consideràvelmente; porquanto, vê-se que a média ex
portação para as outras províncias foi de 688 154 arrõbas, e a que se efetuou 
para portos estrangeiros foi de 456 405 arrôbas; de sorte que havendo maior 
produção realizou-se uma. menor exportação estrangeira. Passarei porém a ou
tras comparações com o fim de melhor esclarecer os meus raciocinios com refe• 
rência ao açúcar. 

Poderia ainda entrar na apreciação do aumento que têm tido os outros pro
dutos da provincia do Rio de Janeire, porém isso me levaria além dos limites que 
tenho traçado para êste opúsculo; portanto me resumirei ao que fica dito sôbre 
o café e o açúcar, aduzindo mais a êste último artigo a produção relativa ao 
exercício de 1853-1854, que foi algo superior à do de 1849-1850, como vou de,;. 
monstrar. 

Quantidade Valor e:i;-
de (a) portado 

Exportação do açúcar em 1849-1850 448 528 880:237$000 
Exportação do açúcar em 1853-1854 448437 893:174$000 

• 
Diferença .................. 90 12:937$000 

Disse que ia demonstrar que a produção do açúcar tinha sido alguma cousa 
superior no último dos exercícios acima comparados, e apresentei uma dimi
nuição de 90 arrôbas no último dêstes dois exercícios: isto parece implicar cqn
tradiçãà, mas não Iiá tal, visto que a diferença refere-se às quantidades expor
tadas, e não 'à produção, que foi tal, que, além ele ser atualmente multo maior 
o consumo inperno do açúcar, ainda assim se exportou a grande quantidade que 
acima fica descrita. 

Todos os mais produtos, considerados em relação aos seus valores oficiais, 
apresentam um progresso lisongeiro e animador para a. lavoura e indústrias da 
provincia do Rio de Janeiro, o que se verifica comparando-se os valores das ex
portações dos produtos nacionais efetuados por esta província nos exercicios de. 
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1849-1850 e 1853-1854, aquêle anterior e êste posterior ao tráfico dos africanos. 
Eis essa comparação: 

Valor dos gêneros nacionais exportados em 1849-1850 , ...... . 
Valor dos gêneros nacionais exportados em 1853-1854 ....... . 

Aumento dos valores ............................... . 

26 342: 900$000 
37 711: 000$000 

11368: 100$000 

, O aumento que se deduz da comparação dos valores dos gêneros nacionais 
exportados para portos estrangeiros nestas duas épocas está na razão de 43,1 
por cento, o qual sendo verificado em um espaço de quatro anos, apresenta um 
progresso médio anual de 10,775 por cento. 

Muito maior seria porém o aumento anual se me fôsse possive1 demonstrar 
o valor da exportação do exercício de 1857-1858 e de 1858-1859, mas como dêstes 
exercícios ainda não existe impressa a estatística oficial, só posso deduzir os 
meus raciocínios pelo progresso que -apresenta o café, açúcar, algodão e fumo 
nestes mesmos exercícios. 

· Persuado-me que resumidamente tenho apresentado grande número de 
dados estatísticos sôbre a 'produção da província do· Rio de Janeiro, colll os 
quais tenho esclarecido quanto me tem sido possível a questão de que me ocupo; 
e penso haver demonstrado que não há diminuição de produção nesta próvíncia, 
e conseguintemente que ainda até à presente época não existe falta de braços 
que se possam empregar na sua lavoura; portanto, sôbre os dados aqui reu
nidos poderão os economistas estudiosos fundamentar os seus raciocínios sôbre 
a importante questão da carestia dos gêneros alimentícios na presente época. 

Assim concluindo esta parte do meu trabalho com referência à província 
do Rio de Janeiro, passarei nos capítulos seguintes a me ocupar da produção 
de outras :grovincias do Império. 

Só quem se dá ao estudo destas questões poderá avaliar as dificuldades com 
que tenho laborado e continuo a laborar para colhêr os elementos de que careço, 
visto que dos relatórios das presidências raro ·é o que traga dados estatísticos, 
e principalmente sôbre a produção agrícola; base principal, segundo minha 
exígua opinião, em que' devem repousar as deliberações administrativas. 

Só depois de estabelecida uma repartição que especialmente se ocupe da 
estatística do pais, será preenchida esta sensível lacuna, de que se ressente 
no Brasil a autoridade administrativa. 

f 

PROVÍNCIA DA BAlllA 

Seguindo--se a ordem em que concorrem para o cofre geral as províncias, 
a da Bahia qcupa o segundo lugar entre as suas irmãs; o pôrto franco da . 
cidade de São Salvador e a sua ótima colocação geQgráfica, na lat. S. de 
12°58' e long. O. de 38°16'30" do meridiano de Greenwich, a · tornam um dos portos 
mais comerciais do Império . · 

A antiga metrópole do Brasil ainda agora tem suas . presunções de côrte, 
e mesmo pretende rivalizar em civilização com a capital do Império: possui 
escolas de instrução superior, tem diversas associações literárias; e por inter
médio da navegação por vapor acha-se em contacto com as principais cidades 
da Europa, bem como goza do trato dos estrangeiros que ali aportam. 

O clima da província da Bahia, se bem que de uma elevada temperatura, é 
ameno e salubre, e como que imprime nos naturais do pais um gênio indagador, 

t 

, 
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e sutil, porém pouco persistente. A Bahia se ufana ·de contar no número de' 
seus filhos, poetas e literatos de nomeada, e mesmo alguns notáveis homens 
de estado. 

Estima-se a população da província em mais de 1 250 000 habitantes; e 
pelo seu amp4l comércio. de 1mportação e exportação produz anualmente uma 
renda para o cofre geral maior de 5 500 contos de réis, vindo a contribuir con
seguintemente para o total da receita pública do Império na razão de 13,53 por 
cento. 

Esta província é uma das mais cortadas de rios, se bem que a configuração 
de seu solo seja geralmente montanhosa, principalmente nas partes em .que 
se limita com as províncias de Minas· Gerais e Goiás, porquanto no litoral o 
terreno ainda que elevado, não apresenta grandes montanhas: no seu centro 
fórma vastas chapadas, assim como extensos vales nas margens dos grandes rios, 
os quais, bem como as terras altas, são ubérrimos. Possui matas abundantes 
de preciosas madeiras para construção e para marcenaria, bem como diversas 
gomas muito· estimáveis. Não só nos vales como nas chapadas há abundantes 
pastos para alimentar as manadas de gado das fazendas de criação que há na 
província. 

Entre .o grande número de rios que correm na provincla são os mais no
táveis o São Francisco, que nasce na província de Minas, e depois de a percorrer 

• por inais de 200 léguas entra na estrema central da Bahia, e por ela corre se
parando-a da de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde se lança no oceano. E' 
neste rio que existe a majestosa cachoeira de Paulo Afonso, a qual foi visitada 
pelo imperador na sua digressão às provindas do norte do Império, o Vaza
Barris, que nascendo no centro da Bahia atravessa tôda a província de Sergipe, 
para ir fazer barra no oceano; o Itapicuru, que faz mais de 150 léguas de curso, 
o qual tem suas nascentes na comarca de Jacobina; o Seriji e o Paraguaçu, 
que têm mais de 100 léguas de curso; e vêm ambos fazer barra na baía de 
Todo~ os Santos; o rio de Contas e o Pardo, que nascem na província de Minas, 
bem como o Jequitinhonha e o Mucuri, todos abundantes e caudalosos, sendo o 
últiino a divisa desta província com a do Espírito Santo. 

Todos êsses rios são navegáveis por barcos de vela e de vapor, uns em maior 
e outros em menor extensão; e conquanto já o comércio recolha grandes van
tagens da navegação por vapor nestes rios, ainda resta muito a fazer para 
que estas grandes artérias do progresso preencham os fins desejados. 

A pro.vincla da Bahia possui muitos portos no oceano, sendo entre êles os 
mais notáveis o da baía de Todos os Santos, o da Camamu, Ilhéus, Pôrto Se
guro, Caravelas e Mucuri; o único porém habilitado para a navegação de longo 
curso é o da capital, na baia de Todos os Santos. 

N agricultura nesta província, como em quase tôdas do Império, está ainda 
nos princípios da infância, e além da cana, do fumo, cacau, algodão e café; pou
co mais plantam; eis porque a fome se tem ali feito sentir algumas vêzes. 

A colonização não tem sido encaminhada para esta provincia senão em 
mui diminuta escala, e isto porque a cultura das espécies farináceas e legumi
nosas só são cultivadas na quantidade indispensável para o sustento da familia, 
dos grandes fazendeiros. 

O dfstlnto e hábil estadista o sennor conselheiro Cansansão SinimJ:>u, quan
do presidiú esta província em 1857, fundou uma colônia nas margens do rio de 
Contas, em terreno fertilíssimo, no lugar denominado Ponta do Ingaí, man
dando para ali,os nacionais pobres que não tinham terras próprias para plantar; 
e do relatório apresentado à Assembléia Provincial daquele ano consta que já 
existiam na colônia 64 familias ·contendo 271 pessoas. Oxalá que todos os pre
sidentes das províncias do Império seguissem o exemplo do senhor conselheiro 
Sinimbu, que só assim o pauperismo desapareceria dentre nós! 

Não me é possivel, pois me falta tempo, dar uma minuciosa descrição de 
tôdas as cidade~, vilas e povoados da provincia da Bahia, como desejava; por 

B.G. -2 
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isso só de passagem apresentarei uma abreviada demonstração das principais 
cidades e vilas que servem de cabeça das vinte comarcas judiciais em que se 
divide esta província, as quais são as que se seguem: 

CATEGORIA E DENOMINAÇÃO 

Capital, São Salvador .................... . 
Cidade da Cachoeira . . , .. . . , ..... . ...... . 

Dita de Santo Amar<> ................... . 

Vila da Feira . ...................... . ... -• 
Dita de lnhambupe . ................... .. 
Dita de Jacobina . ................ . ..... . 
Dita de Itapicuru . ..................... .. 
Dita do Rio de Contas ................ . . 
Dita do Caiteté ....................... .. 
Dita de Nazaré ........................ , . 
Dita de Monte Santo .................. .. 
Vila da Barra ........... . ............ .. , 
Dita do Urubu .................... . .... . 
Cidade de Valença ...................... . 
Vila de Pôrto Seguro .................. .. 

Cidade de Caravelas .................... . 
Vila do Pilão Arcado ................... . 
Dita de Olivença1 ....................... . 
Dita de Camamu . ...................... . 
Dita de Abrantes ..................... . . . 

SITUAÇÃO 

Sôbre a costa da baía de Tod<>S os Santos. 
Sôbre as margens do rio Paraguaçu, e a 18 léguas da capital; é muito 

importante pelo seu comércio. 
Perto do rio Seriji, abaixo do Subaé, e a 12 léguas de dilltância 

da capital; é muito comercia!. 
Perto da cidade da Cachooira, nela se faz uma feira importante a 

que concorre muita gente, 
Perto do rio de seu nome, e a 24 léguas ao !).orle da capital. 
Na marrem esquerdà do Itapicuru, e a 64 léguas da capital. 
Na dita do rio do mesmo nome. 
No sertão sôbre a margem do rio do mesmo nome. 
A uma légua distante do Itapicuru, e a 20 de Jacobina. 
Na margem do rio Jaguaripe, a 6 léguas da barra falsa. 
No centro da província, a 65 léguas NO. da capital. 
Na confluência do rio Grande com o São Francisco. 
Na margem do rio Grande, e a 28 léguas da barra. 
Ã margem direita do rio Una. 
Ã borda do baia do mesmo nome; foi o primeiro lugar em que pisaram 

os europeus. 
Ã borda da bacia de seu nome; é muito comercial. 
Na margem do rio do mesmo nome. 
Em uma eminência na costa do mar. 
A 3 léguas do mar, acima da embocadura do rio Acaraí. 
A 7 léguas da capital, sôbre o rio Joones. 

Muitas outras cidades e vilas importantes possui a província da Bahia. 
que para descrevê-las fôra preciso dispor de maior tempo do que posso dispor, 
e mesmo muito alongaria êste meu resumido trabalho, pelo que reservo-me para 
quando imprimir outro trabalho de que êste é simplesmente um extrato. 

Possui essa província diversas estradas pelas quais se comunicam as cida
des e vilas entre si, bem como a via férrea do Juàzeiro, cuja primeira secção 
já está em andamento; quando êstes e outros melhoramentos se realizarem no 
pais, a sua prosperidade será infalível. 

Os produtos de que se alimenta o comércio de sua exportação são muito 
variados, e longa seria a enumeração de todos; portanto resumirei o mais que 
me fôr possível a sua descrição, visto que somente de alguns terei de tratar nas 
minhas comparações estatísticas; e não só por isso, como porque pelo que se 
demonstra no mapa que se segue, se pode fazer uma exata idéia dos produtos 

. desta provincla. 

Demonstração dos produtos naturais, agrícolas e industriais da província da 
Bahia, os quais alimentam o seu comércio de exportação, a saber: 

Aguardente de cana 
Algodão em rama, e fio 
Arroz pilado 

Charutos e cigarros 
Côcos, e coquilhos 
Cola 

Açúcar 
Azeite de mamona 
Barbatana 
Baunilha 
Cacau 
Café em grão, e moido 
Cêra da terra 

Couros secos e salgados 
Cravo (giroflé) 
Diamantes 
Doces diversos 
Farinha de mandioca 
Flores artificiais 
Frutas 

• 
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Fumo em rama e corda 
Goma de polvilho 
Legumes diversos 
Madeiras diversas 
Melaço 
Milho 
Mobílias 
Ouro em ~. e barras 

Rapé 
Rêdes, e esteiras 
Sabão · 
Sola 
Tamancos 
Tapioca 
Tucum em rama, e fio 
Unhas, e chifres de boi 
Vassouras e estôpa 
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E diversos outros produtos e artefatos, que ,1>0r brevidade deixo de ez:i.umerar. 

A exportação dos produtos da Bahia em 1853-1854 somou em 10 431:000$000. 

A navegação não só de longo curso, como de grande cabotagem do Impérfo, 
que demanda a capital da província da Bahia, é bem importante, como passo a 
demonstrar transcrevendo do relatório do Ministério da Fazenda do cor:uente 
an9 de 1859 a notícia. que dã da navegação .relativa a êste pôrto no exercício 
de 1857-1858. 

MOVIMENTO DA NAVEGAÇAO DO PORTO DA BAHIA NO EXERC1CIO 
DE 1857-1858 

Navegação de longo curso 
Dita de grande cabotagem 

Soma. 

Navios 
319 
352 

671 

Tonelagem Equipagem 

108 248 3 831 homens 
49 145 3 496 ,, 

157 393 7 327 .. 
Nos 319 navios de longo curso se compreendem embarcações de tôdas as 

nacionalidades com que o Brasil entretém· relações comerciais; e os 352 de 
grande cabotagem. são somente navios nacionais que navegam entre as diversas 
províncias do Império e a dft Bahia. E' sem d\i~da bem comercial um pôrto que 
é anualmente demandado por 671 embarcaçõês mercantis de tôáas as lotações. 

Ainda que a província da Bahia produza e exporte variados gêneros de sua 
indústria, somente tratarei daqueles que mais avultam nos mapas do seu co
mércio ext~o, e que, para melhor ·me expressar, constituem a fonte principal 
de sua riqueza. Começarei, pois, as minhas comparações estatísticas sôbre a 
produção do açúcar, apresentando primeiramente algumas considerações, que 
sôbre êste mesmo produto fêz Antonil, na sua Cultura e OpuMncia do Brasil, 
escrita em 1711, e a estas juntarei algumas outras observações relativas a êste 
mesmo produto. · 

Segundó Antonil, a província da Bahia em 1711 somente contava 146 en
genhos de fabricar açúcar, da produção dos quais se exportavam anualmente 
para a cidade de Lisboa 14 500 caixas de açúcar, com o pêso de 507 500 arrôbas 
no valor de 1070:206$400 vindo conseguintemente a valer cada arrôba de açú
car 2$108. 

Conforme o relatório da comissão revisora das alfândegas do Império, a 
província da Bahia em 1852 contava mais de 800 engenhos grandes de fabricar 
açúcar, além de muitas engenhocas de fazer cachaça, em multas das quais tam
bém se fazia açúcar em pequenas porções. 

Supondo-se que o número das engenhocas fôsse de 400 (Çtue, segundo me 
informam, era muito maior), teremos que no espaço de 141 anos decuplicaram 
os engenhos de fabricar açúcar nesta importante província; havendo atualmente 
muito maior número de indústrias importantes, quando naquela época só e ex
clusivamente se ocupavam os lavradores da cultura da cana e preparo do açú
car, é portanto e'\fl.dente que esta indústria progrediu; mas ainda quero de
monstrar esta verdade por outra forma,,.isto é, com dados estatísticos positivos 
e irrecusãvels. 
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PRODUÇAO DE AÇÚCAR NA PROVíNCIA. DA BAHIA, CALCULADA PELA 
ESTAT1STICA FINANCIAL QUE EXISTE NA DIRETORIA GERAL DAS RENDAS 

PÚBLICAS, A SABER: 

Anos Quantida- Anos Quantida-
de de (a) de de (a) 

1807 . ... . .. ..... .. ... . .... 663 560 1817 ...................... 1010 080 
1808 ....... .. ... . . ...... .. 597 770 1818 ................ •.• ... . 1158 78() 
1809 ...................... 465 250 1819 . .......... .. ......... 1493 700 
1810 ··" ................... 657 720 1820 . ..................... 1885 970 
1811 . ..... .. . ....... ...... 779 950 1821 ...................... 1375 560 
1812 ...................... 627 430 1822 o o o • o• oi • oo o o o e o o o o o o o o o 392150 
1813 . ~ .................... 734 620 1823 ...................... 2 006450 
1814 ..... ..... ... . ........ 787 510 1824 ...................... 1 '083 780 
1815 ......... .. ....... ... . 1061650 1825 ...................... 1388 750 
1816 .... ... .. . ... .. ....... 875 790 1826 ...................... 1417 960 

Soma .... .... ...... 7 251250 Soma ............... 13 213 Í80 

Exercícios Quantida- Exercícios Quantida-
de de (a), de de (a) 

1827-1828 . . .. ......... .. . . 1166 960 1837-1838 ...... ........... 1141506 
1828-1829 . . ...... .. ... .. .. 1152153 1838-1839 ................. 1716 937 
1829-1830 ................. 1322 255 1839-1840 . ................ 1225 894 
1830-1831 . .. .... .. ...... .. 1445 742 1840-1841 ................. 1245 377 
1831-1832 . . .. . .. . ... . . . . .. 1245 259 1841-1842 ................. 1450 749 
1832-1833 . . . . . . . .. ... . . . . . 1272 740 1842-1843 .......... .. ..... 986112 
1833-1834 . ....... ... ...... 1066 883 1843-1844 .................. 1767 976 
1834-1835 . . .. .. . .. ... . ..... 1411487 1844-1845 ................. 2103 369 
1835-1836 . . . . ... .. . .. . ... . 1418 538 . 1845-1846 ........ , ........ 1877 351 
1836-1837 .. . ... . . .. ........ 1272 504 1846-1847 .................. 2 120 325 

Soma . . ... .. ... .. .. 12 774 521 Soma .............. 15 635 596 

Desta demonstração resulta que o açúcar produzido na provincia da Bahia 
nos anos decorndos desde 1807 a 1847 apresenta um aumento de cultura, o 
qual se prova comparando-se os têrmos médios dos quatro decênios acima 
descritos, porquanto o têrmo médio do decênio de 1807 a 1816 foi de 725 125 
arrôbas; do decênio de 1817 a 1826, de 1321318 arrôbas, do decênio de 1827-1828 
a 1836-1837, de 1277 452 arrôbas, e do decênio de· 1837-1838 a 1846-1847, foi de 
1 563 559 arrôbas. 

Comparações decenais 

O l.º com o 2.0 aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 82,2% 
O 1.0 com o 3.0 idem .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 76,1 % 
O l.º com o 4.0 idem ............ _. ....•.. , . . 115,6%. 

Resulta dessa comparação que no espaço de quarenta anos a produção do 
açúcar se elevou ac.ilpa do duplo na provincia da Bahia. · 

Esta produção acima demonstrada não representa o comércio real da ex
portação do açúcar da província da Bahia, porém sim a sua cultura própria. 
porquanto o comércio do açúcar desta província abrange parte da produção de 
Alagoas e Sergipe, como passo a demonstrar com a estatistica do Tesouro · Na
cional. 

Apresentando os dados estatísticos acima tive por fim descrever um maior 
espaço de anos para poder comparar a produção sôbre períodos decenais, mas 
agora prodU2indo os dados extraídos da estatistica oficial, demonstrarei que 
a exportação do açúcar pela província da Bahia tem tido um multo maior pro-
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gresso nestes últimos anos, porque embora se envolva nessas exportações algum 
açúcar produzido em Sergipe e Alagoas, isso em cousa alguma influi para as 
minhas deduções, visto ql,le as comparações são estabelecidas sôbre dados em 
que se compreendem tôdas essas procedências. 

Os mapas estatisticos do Tesouro Nacional, dos exercicios de 1847-1848 a 
1849-1850, apresentam um progressivo aumento na exportação do açúcar pela 
província da Bahia, quando comparada essa exportação com a de anos ante
riores, e disto se prova um acréscimo de produção. Nas quantidades que vou 
produzir se envolvem diversas procedências, isto é, açúcar propriamente fabri
cado na Bahia, e em Sergipe e Alagoas, pelo que discordam as quantidades das 
Já apresentadas. 

DEMONSTRAÇAO DO AÇÚCAR EXPORTADO PELA PROVtNCIA DA BAmA 
NOS TRI1l:NIOS DE 1840-1841A1842-1843, E DE 1847-1848 A 1849-1850, POR SUAS 

QUANTIDADES E VALORES OFICIAIS, A SABER: 

Triênio de 1840-1841 a 1842-1843 . 

Exercícios Quantidade Preço Valor 
de (a) médio exportado 

1840-1841 2 930 792 1$615 ' 4733:743$000 
1841-1842 1730 368 1$853 3 206: 427$000 
1842-1843 1916 633 1$865 3 574:587$000 

6577 793 1$777 11 514: 757$000 

Observação. - Dois quintos destas quantidades pertencem à produção de 
Sergipe, e Alagoas .. 

Triênio de 1847-1848 a 1849-1850 

Exercícios Quantidade Preço Valor 
de. (a) médio exportado 

1847-1848 3403 649 1$788 6 085: 539$000 
1848-1849 3 346 856 1$844 6 171: 956$000 
1849-1850 3 751888 1$835 6 880: 660$000 

10 502 393 1$822 19138:155$000 

Observação. - Um têrço destas quantidades pertence à produção de Ser
gipe e Alagoas. 

O têrmo médio da exportação do primeiro triênio foi, quanto à quantidade 
em arrôbas, de 2192 597; o preço médio da arrôba 1$777 e o valor médio expor
tado 3 838: 252$000. 

O têrmo médio da exportação do segundo triênio foi, quanto à quantidade 
em arrôbas, de 3 500 797, o preço médio da arrôba 1$822 e o valor médio exportado 
de 6 379: 685$000. · 

Se do têrmo médio do açúcar exportado deduzir-se o que pertence às pro
VÍncias de ,Alagoas e Sergipe, na razão de 2/5 do total, ficará pertencendo à 
.,xportação média da produção da Bahia a soma de 1315 559 arrôbas no pri
"1eiro triênio. 

Procedendo-se pela . mesma forma sôbre a exportação média do segundo 
~rlênio, se verificará que a produção média da Bahia, deduzindo-se um têrço, 
se reduz a 2 333 865 arrôbas. 
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Da comparação dos têrmos médios dos dois triênios de 1840-1841 a 1842-
·1843 e 1847-1848 a 1849-1850, resulta o seguinte aumento: 

Sôbre a exportação total 

Têrmo médio da exportação de 1840-1841 a 1842-1843 2 192 597 (a) 
Têrmo médio da exportação de 1847-1848 a 1849-1850 3 500 797 " 

Aumento no 2.0 triênio ·•• . • • • . . • • . . . . . . . . . . 1308 200 " 

Sôbre a produção da Bahia 

Têrmo médio da exportação de 1840-1841 a 1842-1843 1315 559 (a) 
Têrmo médio da exportação de 1847-1848 a 1849-1850 2 333 865 " 

Aumento no 2.0 trlênio . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 018 306 " 

Segundo o mapa de exportação que vem junto ao relatór4> da presidência 
da Bahia do ano de 1857, a exportação do açúcar por esta província nos exercí
cios de 1854-1855 a 1856-1857 foi a que _passo a demonstrar. 

EXPORTAÇÃO DO AÇúCAR PELA PROVíNCIA DA BAffiA NOS EXERCíCIOS 
DE 1854 A 1857 

Preço Valor Produção de 
Exercícios Quantidade médio exportado Alagoas e 

Sergipe 

1854-1855 ......... 3 668189 1$890 6 934: 426$000 732 437 (a) 
1855-1856 3 685 382 2$510 6 741:702$000 712 401 " ......... 
'1856-1857 2 675 905 3$481 9314:189$000 541485 " .......... 

10 029 476 2$438 22 990:317$000 1986 323 " 

O têrmo médio do açúcar exportado neste triênio foi de 3 343 158 arrôbas, 
das quais deduzindo-se o açúcar procedente das Alagoas e .Sergipe, na razão 
média de 662 107 arrôb&.I!, pertence a produção da. província da Balúa à expor
tação média de 2 681051 arrôbas. 

Para demonstrar finalmente o constante progresso da cultura da cana e 
fabricação do açúcar na província da Balúa, resumirei o que sôbre êste artigo 
fica exposto, concluindo com a comparação entre si das exportações relativas 
às épocas já descritas. 

COMPARAÇAO DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DO. AÇÚCAR DA PROVíNCIA 
DA BAHIA, DESDE 1807 ATJ!l 1850, POR SUAS QUANTIDADES EM ARROBAS, 

E PELOS T~MOS MÉDIOS DECENAIS E TRIENAIS, A SABER: 

Decénios Exportação Aumento % 
média 

1807 a 1816 ....................... 725125 (a) 
1817 a 1826 ........................ 1321318 " 596 193 (a) 82,2 
1827 a 1836 1277 452 " 552 327 " 76,1 ....................... 
1837 a 1848 1563 559 " 838434 " 115,6 .. ······ ................ 

Triénios Exportação Aumento % 
média 

1840-1841 a 1842-1843 ..... ...... 1315 559 <a> 
1847-1848 a 1849-1850 2 333 865 " 1018 306 (a) 77,4 . ~ ......... 
1854-1855 a 1856-1857 2 481051 " 1165 492 " 88,6 ........... 
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• 
Observação. - Resulta que nestes quatro decênios a produção do açúcar 

teve um progresso constante na razão de 2,96% ao ano. 
No espaço de quinze anos foi o progresso médio anual na razão de 6,3'%. 
Suponho que tenho demonstrado até à evidência que a cultura da cana e 

fabricação ~ açúcar na província da Bahia tem, desde 1807 até 1857, seguido 
e~ uin constante progresso; porquanto dos dados estatísticos que acabo de apre
sentar se reconhece que a província da Bahia quase que quadruplicou a sua 
•prQdução no espaço de 50 anos decorridos de 1807 a 1857, visto que o têrmo mé
dio do primeiro decênio foi de 725 125 arrôbas, e o do último triênio se elevou a 
2 481 051 arrôbas; se porém fôsse comparado o ano de 1807 com o de 1857 se 
verificaria que a produção do açúcar se elevou alem do quádruplo da prodação 
daquele primeiro ano; termino portanto êste artigo para me ocupar de outra 
espécie de produção desta província. 

Depois de ter demonstrado que a produção dÔ aÇúcar tem seguido num cons
tante progresso, passo a apresentar dados estatísticos sôbre a -exportação da 
aguardente de cana, por ser também um importante produto da cana d.e açú
car, para que melhor se reconheça que a cultura da cana progride na província 
da Bahia. . 

AGUARDENTE OU CACHAÇA 

Segundo o quadro estatístico financial da província da Bahia, a exportação 
da aguardente de cana nos exercícios de 1832-1833 a 1846-1847, foi a que se 
passa a demonstrar por qüiqqüênios. 

Exercictos Medidas Exercícios Medidas Exer~ícios Medidas 
1832-1833 649 560 183,7-1838 483 550 1842-1843 665 630 
1833-1834 575 520 1838-1839 772 790 1843-

0

1844 637125 
1834-1835 . 535 430 1839-1840 529 790 1844-1845 805 865 
1835-1836 735 645 1840-1841 769 510 1845-1846 929 070 
1836-1837 542420 1841-1842 561015 1846-1847 863 095 

Média . , . 607715 Média ... 623 331 Média ... 780157 

Demonstra esta tabela que o têrmo médio da exportação da aguardente de 
cana no primeiro qüinqüênio fo~ de 607 715 medidas, que no segundo foi de 
623 331 medidas e no terc,eiro de 780 157 medidas; e comparando-se entre si os 
têrmos médios destas exportações se reconhece o progresso que passo a 
demonstrar. . . 

Aumento do 2.0 sôbre o 1.0 qüinqüênio . .. .. . 
Idem do 3.0 sôbre o 2.0 dito ............... . 
E conseguintemente do 3.0 sôbre o 1.0 dito 

2,57% 
20,1 %" 
22,68% 

Conforme os dados estatísticos constantes do relatório da presidência da 
Bahia do ano de 1857, a exportação da aguardente de cana nos exercícios de 
1854-1855 a 1856-1857 foi a que se segue: 

1854-1855 • • • , •.•..•.•.••.....•... 3 843 795 medidas 
1855-1856 ........................ . 2 844794 " 
1856-1857 .......•.••........... 1806 774 " 

· Média . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 831 754 
,, 

. Comparando-se o têrmo médio da exportação dêste triênio com o do último 
lfilnqüênio acima demonstrado, se verifica um aumento de produção anual de 
1051597 medidas, o qual é igual a um progresso na razão de 263%, ou de 26,3% 
ao ano. 

Se pois se spmar o progresso médio anual da exportação do açúcar fabri
eado na l3ahia com o da. aguardente de cana, se reconhecará que a cultura da 
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eana do açúcar tem tido um aumento de cultura na razão anual . de 32,6% com 
o que se prova evidentemente que esta indústria marcha constantemente nas 
vias do progresso nesta província. 

ALGODÃO 

A produção de algodão na província da Bahia . tem também acompanhado 
o progresso das outras espécies de cultura, conquanto em alguns anos tenha 
tido uma menor produção, conseqüência inevitável dos maus tempos, e por 
isso não se deve supor que esta produção decresce, e muito principalmente quan
do rtos últimos anos se reconhece um progresso constante, como passo a de .. 
monstrar: 

Conforme o quadro da estatística financial da província da Bahia, a produ
ç,ão do algodão nos exercícios de 1832-1833 a 1846-1847 foi a que consta dêste 
mapa dividido em períodos qüinqüenais. 

Exércícios Arrôbas Exércícios Arrôbas Exércícios Arrôbas 
1832-1833 24090 1837-1838 51465 1842-1843 44560 
1833-1834 11755 1838-1839 68825 1843-1844 44995 
1834-1835 5~ 110 1839-1840 36 650 1844-1845 11830 
1835-1836 78445 1840-1841 37 725 1845-1846 15 820 
1836-1837 68995 1841-1842 44815 1846-1847 22830 

Média .... 47279 Média .... 47 896 Média .... 280()7 
·--

Demonstra esta tabela que a exportação média do algodão no primeiro 
·qüinqüênio foi de 47 279 arrôbas; no segundo, de 47 896 arrôbas; e no terceiro, 
28 007 arrôbas; tendo no 2.0 período aumentado de 617 arrôbas, e no terceiro 
diminuído de 19 889 arrôbas. :&:stes números por si só demonstrariam uma dim.1-
nuição dêste produto, mas sendo comparados com os dados estatísticos que 
vêm junto ao relatório da presidênCia da Bahia de 1857, demonstram apenas 
uma intermitência nesta espécie da cultura da província, como passo a de-
monstrar. · 

EXPORTAÇAO DO ALGODAO EM 1854 A 1857 

Exercícios Quantida-
des de (a) 

1854-1855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 343 
1855-1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 216 
1856-1857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 844 

Média ............................... . 45 801 

Se se comparar o têrmo médio da exportação dêste triênio com o do qüln
.qüênio, se verificará um aumento de produção de 17 794 arrôbas, o que prova 
;que êste produto vai também em progresso, e muito principalmente observan
do-se que a exportação de um para outro ano é· sempre constante, porquanto 
em 1854-1855 sendo de 24 343 arrôbas, em 1855-1856 se elevou acima de 50 000, 
bem como no seguinte exercício acima de 62 000 arrôbas; com o que se prova 
um progresso constante neste ramo da indústria agrícola da. próvincia da Bahia . 
.As quantidades aqui apresentadas só compreendem a produção própria desta 
província, e muito maiores seriam se envolvessem a de outras procedências. 

FuMo OU TABACO 

A cultura do fumo sempre foi um dos principais ramos da indústria agrícola 
da província da Bahia; porém, se se observarem os dados que vou produzir, 
.se reconhecerá que até ao fJ.n;l do exercício de 1846 a 1847 êste produto ia dim.1-
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nWildo na sua exportação, e por conseguiiite na sua 'cultura; mas daquela. 
~à em diante tem ido em um constante. 19rogresso esta espécie de cult~. 
como demonstro com os dados estatisticos que se seguem . · 

Conforme o quadro estatístico financial da provincia da Bahia, a exporta
ção do fumo eJ:.!1. fôll:la e em corda desde 1807-1847 foi o ·que vou demonstrar por 
periodos decenais. 

Anos Arrôbas Anos Arrôbas 
1807 ........ ... .. ......... .. 252 039 1817 . ... ... ........ .. .. ... . 450 316 
1808 ... ... ... . ... . .. . . .... . 49-2188 1818 .... ........ ..... ... ... 322 917 
1809 .. .... .. . . .. .. . . . . . .. . . 765 906 1819 ... ... .... .... ... ..... . 244 848 
1810 ... ... .. .... .. .. .. ..... 827 739 1820 . ...... .. ·• . ... .. . . ... ... 788 829 
1811 ....... ....... ..... ... . 591264 1821 . ... ............... .. ... 420 067 
1812 .... .. .. . .. . . . . . . . .. . . . 508 965 1822 ...... .. ... ........ .... 343 839 
1813 682 935 1823 

. 
410342 .. .. ...... .. ... ..... ... . .. ...... .. ..... ... .... 

1814 .. .. . ... .. .... .... . . .. .. . 759 921 1824 .... .... .. ....... ... ... 401931 
1815 ... . ... . .... .. .. . . . ······· 854 787 1825 •• •. ••. • •• . .... ''º .. .•• • 570015 
1816 .... --· .............................. .. 469 199 1826 . ... .... .. ....... ... ... 370 611 

Média .... . .. .. . .. .. . . 620 494 Média ... .... ... ..... . 473 629 

E:tercícfós Arrôbas Exercícios Arrôbas 
1827-1828 .. ... .. . . .. . ... . .... 412 578 1837-1838 . ........ ... .. ..... 91162 
1828-1829 .. . . .. . . . .. . .. .. .. . 434 966 1838-1839 ...... ............ 198 840 
1829-1830 .. . . . . .. . . . .. . . .. . ~75 277 . 1839-1840 ...... ......... ... 182 932 
1830-.1831 .. . ·, ... .... .... ... 210 955 1840-1841 . ...... ..... ..... . 117936 
1831-1832 .. . . . . . . ... .. .. .. . 137 400 1841-1842 . • '• .. ........ ....... 174 623 
1832-1833 . . . . .. . . ·· ·· · ..... 175 605 1842-1843 ... ... .. . ... ··· ··· . 191105 
1833-1834 . . . .. . ... .. .. . . ... 104 012 1843-1844 .... ......... .... . 165 462 
1834-1835 . .. .. . .. . . . .. ... .. 239 787 1844-1845 .. .. ........ . .. .. .. 292 019 
1835-1836 .. .. . . . . . ... . .. ... 302 940 1845-1846 .. .. . . ..... .. . . .... 354 318 
1836-1837 .. .. . . .. . . . ... . . . .. 291678 1846-1847 ................ .. 449 756 

M~dia . .. .. . .. . ..... 258 519 Média .. ... ... .. .. .. 180 560 

Segundo Antonil, a cultura do fumo no Brasil teve comêço no ano de 1600, e 
jã em 1711 a sua exportação anual para Lisboa se computava em 200 mil arrô..: 
bas, representando um valor de 303: 100$000; além de que para a costa da Mina 
se remetiam anual,mente para cima de 13 000 arrôbas. Se pois nos remontarmos à 
época de que fala Antonil, se reconhecerã que no exercicio de 1846-1847 muito 
decaido se a.chava êste produto; e mesmo comparados os têrmos médios dos 
quatro decênios acima apontados, se verificará um constante decrescimento, 
sendo êste na razão que passo a demonstrar: · · 

Comparação decenal 

Do 1.0 com o 2.0 menos . ...... ... : .... . 
Do 2.0 com o 3.0 idem .. . .. ... ......... . 
Do 3.0 com o 4.0 idem . ...... : ... . ..... . 
Do 1.0 com o 4.0 idem . .. .. .... . . . .. . .. . 

146,865 (a) 
215,110 " 

77 959 " 
439:934 ,, 

Do que resulta que a média exportação do fumo no quarto decênio se acha
va reduzida a menos da que se efetuou no decênio de 1807 a 1816, com o que se 
prova a decadência desta espécie de cultura em 1847, porém observando-se agora 
o quadro das últimas exportações que vou produzir, se reconhecerá que daquele 
ano em diante tornou a reaparecer o progresso da cultura do fumo na provin
cia, a qual atualmente representa o segundo produto da sua indústria agricola. 

Conforme os mapas estatisticos do Tesouro Nacional, e os que acompanham 
o relatório da presidência da Bahia do ano de 1857, a P.rodução do tabaco tem tido 
um considerável . aumento na sua exportação nos últimos anos, como passo a 
demonstrar. 
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EXPORTAÇAO Do TABACO PELA PROV1NCIA DA BAHIA NOS EXERC1CIOS 
DE 1849-1850 A 1853-1854, E NOS 'ANOS DE 1855-1856, CONFORME OS DADOS 

ESTAT1STICOS OFICIAIS 

Exercícios Quantida- Anos Quantida-
· Raziío por cento de em <a> · de em <a> 

1849-1850 280 946 1855 ........ 802 896 
1853-1854 611145 1856 ........ 1536 507 No 1.0 .periodo .. 117,65 

No 2.0 dito 91,38 
Aumento 330199 Aumento 733 611 

Comparando-se a exportação do exercicio de 1846-1847 com a do exercicto 
1853-1854, e a dos anos de 1855 e l856, se reconhece o progresso que passo a de
monstrar. 

Exportação de 1846-1847 comparada com a de 1853-1854 . . . . . . . • • . . . • 35,95% 
Exportação de 1846-1847 comparada com a de 1855 . . . . . . . . . • • . . . . • .... 78,65% 
Exportação de 1846-1847 comparada com a de 1856_ .•. : . • • . . . . • • • • •.• • 242,3 % 

Desta demonstração resulta que no decurso de sete anos a exportação do 
tabaco por esta província se elevou acima do duplo, e conseguintemente que 
prospera a cultura desta espécie, tendo um progresso médio anual na razão 
de 40,3 por cento. · 

Por documentos oficiais sei que a diminuição da exportação do tabaco pela 
província da Bahia não procedia de menor produção, .porém tão sômente do 
descrédito em que la caindo êste importante produto, pela fraude que come
tiam os exportadores, falsificando a mercadoria em que negociavam, do que 
resultou por mais de uma vez reclamações dos nossos cônsules residentes na 
Europa; em vista do que diversas medidas têm sido tomadas pelo govêmo im
perial, a fim de ser reprimido êste escandaloso abuso, e já algum beneficio se 
tem obtido. Muitos produtos brasileiros têm-se desacreditado nos mercados es
trangéiros pela avidez dos ne~ociantes exportadores, e talvez dos produtores e 
fabricantes, que adulteram $Uas -indústrias fitando sômente o lucro do presen
te, sem calcularem com o depreclamento de que no ·futuro tem de ressentir-se 
o ramo de negócio que fôr falsificado. Destarte cortam a árvore para colhêr 
o fruto! 

Terminarei êste artigo apresentando o valor em réis da eXJjortação do tabaco 

~ 

em diversas épocas, a fim de bem se poder avaliar a importância c;lêste ramo do • 
comércio da Bahia. 

Preço Preço 
tpocas decenats Valor médio · médio :tpocas Valor médio médio' 

da faJ da faJ 
De 1807 a 1816 830:874$000 10340 1849-1850 617:063$000 2$196 
De 1817 a 1826 680:864$000 1$445 1853-1854 1 757: 065$000 2$877 
De 1828 a 1837 565:147$000 2$190 1855 •..•. 1 862: 000$000 2$325 
De 1838 a 1847 569:272$000 3$160 1856 ....• 3 282: 000$000 2'$185 

CAFÉ 

O café na provincia da Bahia vai também marchando nas vias do progresso~ 
como vou demonstrar com dados estatísticos oficiais, sôbre os quais estabele
cerei as indispensáveis comparações. 

Segundo o Correio Brasiliense, periódico escrito em Londres por uma as
soeiação de literatos brasileiros, em 1810 a ·província da Bahia apenas expor
tava p,ara Portugal .anualmente 3 893 arrôbas de café, tem-se porém nestes últi
m9s anos propagado a cultura do café -por uma forma tal que já muito avulta 
êste produto na sua exportação, como demonstra o quadro que vou produzir, 
extraído da estatistica financial da Bahia, e dos mapas da exportação do Tesouro 
Nacfonal. 

O aumento que se observa na cultura do café não só nesta provincia 
como na de l14inas e São Paulo, serve para firmar a minha proposição por mais 
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de uma vez antinciada no decurso dêste opúsculo, de que a cultura. do café tem 
absorvido quase todos os braços que se empregavam na agricultura de outras 
espécies: observe.-se porém o mapa que se segue, o qual prova esta verdade . 

MAPA DO CAF:e; EXPORTADO PELA PROV!NCIA DA BAHIA NOS EXERCÍCIOS 
DE 1830-1831 A 1849-1850, POR QUANTIDADES E· .VALORES OFICIAIS 

Exercícios Arrôba Preço Valor 
médio exportado 

1830-1831 45882 2$100 9:247$000 
1831-1832 53 208 2$560 13§: 202$000 
1832-1833 40202 3$800 152:157$000 
1833-1834 47360 5$500 260:480$000 
1834-1835 50964 4$000 239:530$000 
1835-1836 . .... . .. 48898 3$900 190:702$000 
1836-1837 • 51560. 4$300 221 :708$000 
1837-1838 70176 3$600 2~2 : 633$000 
1838-1839 79 496 3$300 2 2:336$000 
1839-1840 74072 3$000 252 :184$000 
1840-1841 52 365 3$519 179:702$000 
1841-1842 57658 3$267 190:391$000 
1842-1843 46854 2$902 142:142$000 
1843-1844 .. .1 ... 73 095 2$878 177:002$000 
1844-1845 62 572 2$811 138:621$000 
!845-1846 91622 3$028 271 :532$000 
1846-1847 . 103 014 2$761 289:323$000 .. ... .. 
1847-1848 103 709 2$632 287:381$000 
1848-1849 87139- 2$502 210:602$000 
1849-1850 85876 3$145 269:856$000 

Média . . . .. 66679 3$381 21:580$000 

Além do café exportado da .Bahia para países estrangeiros, como fica de-
monstra.do, não pequena quantidade se exporta para outras províncias, e só 
para a do Rio de Janeiro no decênio de 1849 a 1858, conforme o relatório da 
presidência desta província, se exportou o seguinte: 

Anos Arrôbas A~s ArrJbas 

1849 ....... . ···· ·· .. ...... ... 25 020 1854 .... .. ... ... ... ....... .... 16 214 
1850 ... .... ..... ······ ······· '22 074 1855 ........ .. ..... ... .. .... ' . 28247 

•1851 . ... .. ......... . .. .. . . . . . . 18 829 1856 ...... .... ..... .......... 50 680 
1852 ···· ·· ·· ······ ···· ....... 20 285 1857 ..... .... .. .. ..... ... .... 19114 
1853 ..... ... ... .. .. .. .. ..... . 17 524 1858 ...... ... .. .......... .... 30 036 

Média .: . .. .. ... ... .. . 20 926 Média . . ....... . . .. . .. , 28,858 

Confôrme o relatório da presidência da Bahia do ano de 1857, a safra ou 
colheita do café desta província nos ~nos de 1854 a 1856 foi a seguinte: 

Anos 
1854 
1855 
1856 

• Média .. ... .. . . ·.· ... . . .. . , . . . . . . .. . . . 

A1'.rôbas 
145 517 
226 631 
255 458 

209 888 

• 
Entrando-se na apreciação dos dados estatísticos que ficam expostos se 

~conhece que a cultura do café vai em grande progresso na província da Bi:i.hla, 
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porquanto comparando-se entre si os têrmos médios decenais se reconhece o 
aumento que passo a demonstrar. 

Exportação do decênio de 1830-1831 a 1839-1840 . . . . . . 56 968 (a) 
Exportação do decênio de 1840-1841 a 1848-1850 . . . . . . 75 390 " 

Aumento de exportação . . . . 19 422 " ou 34,13% 

Somando-se a exportação estrangeira com· a média exportação para as outras 
províncias, se obterá como têrmo médio da produção anual do café <Ja Bahia 
no decênio de 1840-1841 a 1849-1850 o total de 97 316 a:érôbas, as quais compa
radas com a média exportação e produção dos anos de 1854 a 1856, se reconhecerá 
um aumento de colheita de 112 572 arrôbas, ou um progresso na razão de 116%; 
e porque medeia um espaço de seis anos entre as duas épocas, foi o progresso 
da produção realizado na razão de 19,3% ao ano. 

CACAU 

A cultura do cacau na provincia da Bahia começou a ser ensaiada nas co
marcas de Valença, Camamu e Ilhéus em o ano de 1780, sendo transplantado 
o cacaueiro da província do Pará, onde é agreste; tão bem se dava naquelas 
comarcas esta cultura, que já em 1789 o conselheiro Ferreira da Câmara acon
selhava aos agricultores da Bahia que fizessem plantações em grande escala 
dos cacaueiros, .e em uma memória que apresentou à Academia Real das Ciên
cias em Lisboa, dizia que a cultura desta planta devia ser preferida à da cana 
do açúcar, não só porque era menos trabalhosa, como porque a despesa da 
cultura do cacau estava para a da cana de açúcar na proporção de 1:20. 

Conforme a estatística financ.ial da provinda da Bahia, e os mapas estatis
ticos do Tesouro Nacional, a exportação do cacau nos anos de 1830-1831 a 
1849-1'850 foi a que passo a demonstrar, por suas quantidades e valores oficiais, 
a saber: 

Exercícios Arrôbas Preço varor 
.médio exportado 

1830-1831 ... .... .. 1788 2$600 4:618$000 
1831-1832 .... ..... 1568 2$600 4:076$000 
1832-1833 . . ..... . .. 2068 2$500 5:670$000 
1833-1834 ...... .. . 1564 2$600 4:066$000 
1834-1835 ...... ... 1924 2$400 4:617$000 
1835-1836 ... .... .. 2 508 2$500 6:320$000 
1836-1837 .... .... . 1738 2$800 5:006$000 
1837-1838 .. ... .... 1508 3$000 4:524$000 
1838-1839 ...... ... 4 616 2$800 12:924$000 
1839-1840 ......... 7372 2$500 18:450$000 
1840-1641 ....... .. 7 274 2$900 21:810$000 
1841-1842 ....... .. 5 238 3$700 16:118$000 
1842-1843 ... .. .... 6396 2$820 18:060$000 
1843-1844 ..... .... 8059 2$420 21 :105$000 
1844-1845 .. ....... 12428 2$700 32:576$000 
1845-1846 ...... ... 13 602 3$180 42:508$000 
1846-1847 ......... 13 659 2$000 38:278$000 
1847-1848 ......... 16 328 2$760 45:024$000 
1848-1849 .... ..... 20115 2$040 ·51: 665$000 
1849-1850 ....... .. 20 261 2$260 45 :653$000 

Média .... 7 515 2$660 20:130$000 

~ 
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O relatório da presidência da provincia da Bahia apresenta os seguil}tes 
dados estatísticos sôbre a produção do cacau nos exercícios de 1854-1855 a 
1856-1857, a saber: 

Exercícios Arrôbas Preço Valor 
médio exportado 

1854-1855 ......... 27 378 2$155 59:000$000 
1855-1856 ......... 34 764 3$285 114:000$000 
1856-1857 ......... 3 582 4$800 153:000$000 

Média ..... 3 241 3$479 108:666$000 

Da comparação da exportação do cacau, nas diversas épocas que ficam des
critas, se reconhece ter havido um progressivo aumento de cultura dêste gênero 
na provincia da Bahia, bem como que êste produto vai-se tornando um dos 
seus principais ramos de comércio de exportação, e para melhor !>e avaliar o 
progresso da cultura do cacau vou comparar entre si as exportações médias 
dêste produto. 

Exportação média· do decênio de 1830-31 a 1839-40 . . . . 2 687 (a) 
Exportação média do decênio de 1840-41 a 1849:.50 . . . . 12 343 " 

Aumento de produção ....................... . 9 656 " ou 359,36% 

Exportação média do decênio de 1840-41 a 1849-50 . . . . 12 343 (a) 
Exportação média do triênio de 1854 .. 55 a 1856-57 . . . . . . 31 241 " 

Aumento de produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,898 " ou 153,64% .;...._ __ 
Resulta desta comparação que, no espaço de 26 anos, o cacau elevou a sua 

produção na província da Bahia na razão de 1:5; porquanto aumentou a expor
tação na de 513%, o que é igual a um progresso anual de 19,7%. 

Com os dados estatisticos que acabei de produzir sôbre os seis principais · 
produtos da provincia da Bahia, e que servem de fonte de seu comércio de ex
portação, se prova que a Indústria agricola ·desta província marcha nas vias do 
progresso; porquanto demonstram tais dados o seguinte e final resultado, a 
saber: 

Aumento de produção anual 

Do açúcar .................................. . 
Da aguardente ............................. . 
Do algodão ................................. . 
Do cacau ................................... . 
Do café .................................... . 
Do fumo ..................................... · 

Aumento total ......................... . 

6,3% 
26,3% 
6,3% 

19,7% 
19,3% 
40,3% 

118,2% 

sendo porém dividido êste aumento de produção p_elos seis produtos em que se 
realizou, teremos um progresso médio anual para tais produtos na razão_ de 
10,7%, com o qual se prova evidentemente que a produção não decresce na pro-
vincia da Bahia. · 

Depois das demonstrações que acabei de fazer sôbre os mais importantes 
produtos da província da Bahia, com as quais ficou provado o seu desenvolvi
mento e progresso Industrial, só me resta observar que os outros variados ramos 
de sua produção também acompanham a marcha dêsse progresso, e para isto 
conseguir sem me tornar fastidioso, especlflcando cada. produto de per si, com-
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patarei tão somente os valores oficiais das exportações das duas épocas, que 
me servem de base para sustentação das minhas teses, que são os exercícios de 
1849-1850 e 1853-1854, o primeiro anterior, e o segundo posterior à cessação do 
tráfico dos africanos; e comparando entre si êsses valores concluirei demons· 
trando o progresso geral em tõdas as produções e ind~trias da Bahia. 

Valor da exportação do exercicio de 1849-1850 
Valor da exportação do exercício de 1853-1854 

Aumento de valor ..................... . 

9 033: 000$000 
10 431: 000$000 

1398:000$000 

Resulta ainda desta última comparaçãt> que o valor da exportação dos pro
dutos agrícolas e industrais da província da Bahia tiveram um aumento no últi
mo exercício comparado na razão de 15,47%, e isto em umà época em que as ren
das gerais do Império muito diminuíram; ora, um aumento de 15,47% no total 
exportado P,ara países estrangeiros, de certo que não indica decadência, e antes 
prova um progresso animador para o pais. 

Se fôsse verdadeira a diminuição de produção depois da extinção dcr tráfico 
dos africanos, por falta de braços que se possam empregar na agricultura, a pro
dução dos gêneros mais procurados para o comércio de exportação não apresen
teria um tão grande aumento como o que fica demonstrado, na razão média 
anual de 19,7 por cento; e sendo, como são, os meus cálculos fundados na esta
tística oficial, não podem em boa razão ser averbados de falsos; e nem mesmo 
contestados, senão com dados estatísticos que pro\lem o contrário do que tenho 
demonstrado. 

O aumento, ou decadência da produção de um pais não pode ser apreciado · 
senão comparando-se o resultado de div.ersas épocas entre si; porquanto a co
,lheitl\ de um para outro ano não pode determinar um juízo exato, porque pode 
esta provir de causas acidentai$ e transitórias. ' 

Continuarei pois a Nstentar que a produção do pais não decresce, e que a 
carestia dos gêneros alimentícios não procede de falta de braços qtle se possam 
ocupar da cultura dos gêneros necessários à nossa alimentação; porque, em 
grande parte provém da absorção que fêz a grande lavoura dos braços que se 
ocupavam daquela produção. 

Termino portanto êste capítulo com referência à provincia da Bahia, para 
me ir ocupar da de Pernambuco no que se segue, 

(Continua) 

~ A fotocratta 6 um ucelente documento geocrUico, desde que se saiba exatamente o local 
totocratado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorimicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



Manual de Conservação do Solo 
<Continuação) 

CAP1TULO XIII 

AS AGUADAS 

A necessidade da utillzação efica:z das áreas de pastagem e a esc~sez de 
aguadas conduziram, nestes últimos anos, a um esfôrço sem precedentes no 
aprovisionamento de água, como parte integrante das práticas de conservação 
do solo em zonas de pecuária. A construção econômica, a distribuição planifi
cada e o número adequado de aguadas são fator indiSpensávêl para que os 
~preendimentos pastoris sejam compensadores. A articulação insuficiente do 
provimento de aguadas com as práticas de conservação exigidas e a locallza9ão 
ou construção imprópria daquelas benfeitorias são a causa da reduzida eficien-
cia de muitos suprimentos de água. ' 

Abastecimento de água nas largas e p(Lstos 

Por inais saborosa e abundante que seja a forragem de um pasto ou larga, 
;, gado que se serve dela ou bebe tôda a água que o seu organismo reclama, ou 
tião se desenvolverá a contento: além de abundância de forragem, é indispensá
vel a existência de água a intervalOit regulares, quando se pretende produzir 
gado nas condições exigidas pelo mercado. O provimento insuficiente de agua
llas nas largas ou sôltas e ,p.os pastos, não sómente contribui para uma indústria 
pecuária instável e para a elevada mortalidade do gado, mas impede a utilização 
remuneradora de áreas pastoris muito necessárias e conduz ao apascentamento 
excessivo, destruidor, nas proximidades dos suprimentos de água existentes. 

o abastecimento adequado de água para o gado nas sôltas e pastos não se \ 
resume em proporcionar um número suficiente de poços, nascentes e açudes. 
t igualmente importante uma distribuição criteriosa das aguadas, com ;relação 
à forragem dl.Sponivel. {Veja-se a gravura 162.) Não se pode aproveitar 
cabalmente um trato capaz àe fornecer forragem em abundância, se não 
houver água à disposição dos animais que ali pastem. Se, por outro lado, Já 
existe água suficiente para o número de animais que pode ser alimentado 
~las pastagens adjacentes, pode acontecer que o aumento no abastecimento 
ille água venha apenas ocasionar o apascentamento excessivo, resultando em 
Jtespesas desnecessárias. 

o gado precisa dispor de aguadas permanentes, que forneçam água em 
gualquer estação do ano . l!: muito comum haver excesso de água, sobretudo 
nos cursos d'água e lagoas, durante a quadra chuvosa e, no mesmo ano, falta, 
durante o periodo sêco. As variações, por vêzes amplas, da pluviosidade e do 
detlúvio não se yerificam apenas de uma estação para outra, mas também 
de um ano para outro, o que agrava sobremodo o problema de garantir um 
IUprimento estável de água. Durante os anos chuvosos, há água suficiente 
~ara preencher várias vêzes os reservatórios; durante os anos secos, quando 
mais ·se precisa de água e as perdas por evaporação são geralmente as maiores, 
-0 elJCoamento superficial pode ser insuficiente para enchê-los uma única vez. 

NOTA - Manual d.e Conservaçad do Solo, obra compilada pelo Serviço de Conservação do 

Elo da Secretaria de AgrlcUltura dos Este.dos Unidos da América . Pre!ãcio de Hugh Hammond 
nnet, chete do referido Serviço . Traduzida e pre!~clada pelo PrQ!. H1lgard O'Rellly St ernberg, 

FacUldade Nacional de FllOi!Ofia . Publ1ce.Qão· da Repartição de Llnguas Estrangeiras da 
llecretarla de Estado dos Estados Unidos de. América - Washington, D.e. 
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É durante tais' períodos críticos que se perde o maior· número de animais por 
carência de água. 

Gravura 162 - A, Excelente revestimento de gramíneas em um campo de criação, onde 
a distribuição do gado e as dlsponibllldades de água têm favoreeldo a conservação da 
pastagem; B, os campos excessivamente pastados fornecem pouca forragem e deixam os animais 

tão debllltados que se tomam prêsa fácil da sêca ou das enfermidades. 

O aprovisionamento das aguadas necessárias nos pastos e sôltas contribui 
indiretamente para a adoção das práticas conservadoras do irolo e da água; 
tanto nas zonas pastoris, como nas de lavoura. Graças ao provimento e à 
distribuição convenientes dos suprimentos de água, torna-se possí~el restringir 
o apascentamento nos campos de criação que tiverem sido retouçados em 
excesso, erodidos ou exauridos, e estabelecer uma ·rotação sistemática do gado 
noutros tratos, de acôrdo com a capacidade de suporte dêstes. O abasteci-

' 
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mento suficiente de água nos campos de criação das regiões agrícolas, além 
de contribuir para a maior uniformidade do apascentamento, facilitar as me
didas que visam a melhorar o pasto, e atenuar os estragos da erosão, pode. 
também permitir que as culturas destinadas à conservação do solo e os tratos 
friáveis ou íngremes; imprestáveis para as culturas capinadas, tenham aprovei
tamento compensador, como' pastos. 

As aguadas podem ser classificadas como temporárias ou permanentes. 
Os cursos d'água intermitentes (como o nome indica), os poços pouco profun
dos e os reservatórios rasos, por via de regra, só fornecem água durante certas 
estações do ano ou períodos de pequena duração. As boas nascentes, os rios 
perenes e os poço§ e açudes fundos têm maior probabilidade de fornecer água 
ininterruptamente . . O orvalho e a chuva sôbre a forragem, quando utilizáveis, 
constituem fonte subsidiária de água para o gado; a neve também se presta 
a ef-'ta finalidade . 

Cada aguada é, por via de regra, independente das demais aguadas do 
mesmo t>asto ou sôlta, podendo ou não ser do mesmo ~po. Uma será, talvez, 
constituida por um curso d'águ~; outra, por um poço, e uma terceira, por 
uma · nascente, ou um. açude. A água }5roveniente de um mesmo manancial é, 
às vêzeg, conduzida por encanamentos para dois ou ,mais bebedouros. Se, por 
exemplo, determinado local tiver sido dotado de uma provisão excepcionalmente 
b9a de água, 1;1erá, eventualmente, preferível ·conduzir parte desta, através de 
um sistema de encanamentos, pará outros pontos que careçam de água, a 
proceder ao aproveitamento de novos mananciais. 

Obrigar o gado a longas caminhadas ·em busca de águá redunda em pre
Juizo, tanto para a pastagem, cpmo para os animais. Não deve exceder a 8 
quilômetros a di&'tância entre aiguadas, em campos de criação descampados, 
relativamente planos. Devem aquelas ser distribuídas de tal forma que, para ~ 
se dessedentar, o gado bovino n~o seja obrigado a caminhar mais de 3 ou 5 
quilômetros, e o ovino, mais de 7 quilômetros. É possível que, em determinadas 
circunstâncias, o gado criado na larga paste a uma distância de água superior 
às que se indicaram, porém, nestas condições, não se pode ter a certeza de um 
retouçamento uniforme. O gado sadio pode caminhar mais do que o debilitado; 
vacas sêcas e bois mais do que outras categorias de gado bovino; rebanhos de 
ovelhas gêcas, mais do que rebanhos de ovelhas acompanhadas de cordeiros. 
Tais variações, devido à composição mista dos rebanhos que ocupam as sôltas 
e os pastos, não exercem, por. via de regra, grande influên(1ia na distância que 
deva existir entre as agUadas. 

No caso de terras acidentadas, montanhoS'as, onde a mata, a natureza 
pedregosa do terreno ou o declive das encostas dificultam a marcha, não deve 
o gado ser obrigado a caminhar mais de um quilômetro e meio para desseden
tar-se. Se os trilhos que conduzem às aguadas seguirem por cristas ou depres
l!Ões relativamente suaves, o gado pode caminhar uma distância maior, sem 
que disso lhe advenha nenhum mal. Uma vez que os animais à procura de água 
escolhem geralmente o caminho que lhes seja mais fácij, a simples abertura 
de trilhos bem, localizados que levem às aguadas; contribuirá, no caso dessas 
pastagens, para tornar menos penosa a marcha. 

o consumo médio diário per capita, para. o gado bovino, eqülno e muar 
criado, seja nas sôltas, seja nos pastos, é de, a;.aroximadamente, 35 a 45 litros. 
O gado ovino consome, dlàriamente, uns 4 litros ou menos, por cabeça. A 
quantidade exata e a freqüência com que o gado· precisa beberar variam 
considerà"felniente, conforme a estação do ano e as condiçõeg locais. O gado 
bebe maior quantidade de água e necessita dessedentar"'.se mais aµiiudadamente 
durante o estio e quando a forragem se apresentar sêca. Durante a estação 
cálida, a maioria dos animais das sôltas saciará a s'êde todos os dias; não é, 
entreta:nto, raro que os carneiros se llniit~m a beber cada dois ou três dias. 
Durante os períodos frescos e, de um modo particular, quando~ após chuvas, 
orvalho ou neve, pe:çsiste considerável umidade na forragem, o gado bovino 
das largas é capaz de passar vários dias sem água, e os carneiros criados à 
sôlta, várias semanas. O volume total de água consumida pelo gado em uma 
determinada àguada dependerá do consumo diá.rio médio per capita, do número 
de animais e da duração do péríodo em que nela se devem de.!!sedentar. 
(Veja-~ a gravura 163.) 

B.G. -3 
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Em igualdade de eondições, o número de animais que' se dessedenta em 
uma aguada que aproveita a um ralo de 3 quilômetros, será quatro vêzes maior 
do que em uma aguada cujo ralo de serventia seja de 1,5 quilômetro, 

As aguadas são geralniente multo mais próximas entre si nas fazendas do 
leste dos. Estados Unld·os do que nas pradarias do oeste. O gado daqueles pastos 
beberá, portanto, mais ,freqüentemente; em caso de neceE:Sidade, porém, pode 
acostumar-se a beber uma só vez por dia. O gado leiteiro e os cavalos de 
aerviço exigem mais água e dessedentações mais amiudadas. 

Outro fator constantemente esquecido é a qualidade da água. Há regiões 
onde tanto a ,água superficial, como a subterrânea são imprópilas para o gado, 
por serem turvas, salobras ou conterem outras impurezas. 

O capital que é justificável inverter, por animal, no abastecimento da água, 
é questão discutida. São tantos os fatôres a considerar, que se torna inexeqüí
vel indicar limites preciso11 para os gastos. A pessoa que deseja realizar as 
benfeitorias, é que melhor pode resolver · o problema. 

_ A maioria das propriedades pastoris ou agrícolas já possui aguadas 
naturais, ou artificiais. Deve-se tratar de aproveitá-las cabalmente, antes de 
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Gravura 163 - J!:ste gráfico ajuda a avaliar as exigências relativas ao abastecimento de água 
para um ano. Os rese,-vatórlos dest~dos ao gado receberão ordlnàriamente um afluxo de água 
no decorrer dêste período, exceto durante sêcas excepcionalmente fortes, i{uando será necessário 
lançar mão de determinadas aguadas-chave. O gráfico é fàcilmente utilizável para frações ou 
múltiplos de um ano, bem como para um número de cabeças superior ao que nêle se representa. 
Assim, por exemplo, 150 cabeças de gado reclamam, durante um ano, cêrca de 250. mlllmetros
-hectares de água; logo, 1.500 cabeças exigirão 10 vêzes 250 mllimetros-hectare ou seja 2,500 
mllimetros-hectare. (Um milímetro-hectare de água equivale ao volume de um lençol que revista, 

com uma espessura uniforme de 1 mllimetro, a superfície de um hectare) . 
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se abrirem novos poços ou con~ruirem novos açudes. Muitos suprimentos de 
água antigos, cujo único inconveniente seja um rendimento insuficiente, podem 
ser reparajlos ou reconstruídos, a fim de proporcionar um abastecimento 'de 
água mais econômico e seguro do que o de uma instalação nova: esta, além 
de mais onerosa, é sempre precedida de dúvidas a r.espeito do E.."eu êxito. 

Verificada a necessidade de instalações novas, há que escolher o tipo de 
instalação que possa ser estabelecido e conservado econômicamente. Deve-se 
cogitar,.em pdmeiro lugar, de aproveitar suprimentos de água naturais. Assim 
é que, na falta de cursos d'água e lagoas, as atenções se voltarão, por via de 
regra, para as nascentes. Nas regiões destituídas de quaisquer recursos natu.i.
rais, será então nec~ário recorrer a poços ou açudes. Quando o solo, a topo
grafia e a rêde hidrográfica favorecerem a ·construção de um açude, êste poder~ 
proporcionar um suprimento de água mais barato do que um poço. Embora 
possa haver pouca diferença entre as despesas de conservação de um poço e 
as de um açude, a maioria dos poços exige a instalação e o funcionamento de 
uma bomba. Um bom poço apresenta certas vantagens E..'Ôbre os· açudes, no 
caso de existir água a uma profundidade razoável. Há menos probabilidade 
de o poço faltar quando mais necessário; há mais flexibilidade em sua locali
zação e, geralmente, êle proporciona água de qualidade superior. t o tipo de 
instalação ideal, quando a água se destina não só ao gado mas também ao 
uso doméstico. · 

'LARGAS OU TERRENOS DE PASTAGEM 

A localização . das aguadas é fator importante no regular o movimento, a 
distribuição e a concentração do gado. Cumpre, pois, assentar um plano inte
gral de apascentamento, antes de dar início ao provimento de aguadas. O 
plano deve procurar uma lotação acorde com a capacidade de suporte dos 
campos de criação, excluindo-se inteiramente, se necessário, tôdas as áreas 
demtudas, fortemente erodidas ou, por outro motivo, impróprias para o apas
centamento. Mediante a utilização de obstáculos naturais, cêrcas e outros meios 
separatórios convenientes, pode-se subdividir o terreno de pastagem, dispondo 
o gado em unidades apropriadas, para permitir a prática do apascentamento 
retardado, ou sazonário ou de rotação. Semelhante plano proporciona a neces
sária proteção e uma reserva de forragem. (Veja-.!le a gravura 164.) Uma vez 

Gravura 164 - O Campo à direita evidencia um retouçamento excessivo e será prêsa fácil 
da erosão. O da esquerda, protegido, exibe el<celente revestimento de gramíneas 

cespltosas e -rasteiras. 
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que a maioria dàs fazendas de criação compreende áreas relativamente exten-· 
sas, o objetivo primacial deve ser o de proporcionar numerosas aguadas de 
baixo eusto, de fácil conservação e estáveis; nos pontos onde mais se precisa 
de água, ou de in!talar uns poucos suprimento,s grandes e muito esparsos. 
Pode-se dizer boa a distrlbuição que propOTciona uma aguada para cada 800 
a. 1 200 hectares de pastagem. . 

As regiões montanhosas, onde a precipitação é mais intensa; exigem, por 
via. de regra, aguadas menos numerosas e instalações menos dispendiosas dó 
que as pastagens das pequenas altitudes ou as de climas mais. quentes. · 

Em igualdade de condições, devem-se preferli- ag-qadas acessiveis ao gado 
.que venha de qualquer direção, às que só possam ser atingitlas de uma ou 
duas direções, como, por exemplo, as que se encontram no interior de arroios 
ou gargantas estreitas, ou ao pé de um barranco. A di&Pel'são rápida e fácil 
dos animais, .depoiS de saciados, evita o congestionamento e o pisoteio. Os 
suprimentos de água que não falhem nos momentos de maior· necef!sidade. 
devem ser preferidos aos fornecimentog de fontes fracas, poços de vazão incerta 
ou açudes de afluxo imprevisivel. Não se deve proceder à instalação de agua
das em pastagens depauperadas ou imprestáveis, nem em terrenos destinados 
à produção de madeira ou a fins recreativos nem em quaisquer tratos nos 
quais, dentro de um plano de. aproveitamento integral das terras, se deva 
evitar o acesso do gado. 

APLICAÇÕES SUPLEMENTARES DAS AGUADAS 

Certos tipos de aguadas para gado, sobretudo os reservatórios superficiais, 
possuem grande número de aplicações suplementares. Muitas vêzes, pode cóns
truir-se um ai;ude que sirva dois ou mais propósitos, em um lugar onde ordi'
nàriamente se não justificariam os ga,stos incorridos se aquêle se destinasse 
a. um único fim; e tal melhoramento poderá vir a ser um dos mais valiosos 
efetuados na fazenda. 

Os usos adicionais mais importantes que podem· ter os açudes destin~os 
a. abeberar o gado são o combate à erosão, a irrigação supletiva e o aumento 
da fauna Silvestre. · 

Ao construir um açude com o duplo objetivo de dessedentar o gado. e 
combater a formação de voçorocas <veja-se a gravura. 165) localiza-se, de 
ordinário, a barragem na própria voçoroca, onde, retendo a água ou desvian
do-a do interior da grota., detém a erosão. O açude também pode ser construido • 
a.o lado da voçoroca, derivando-se a água dêste para ~uela., através de uma 
vala de desvio. Sempre que fôr possivel construir reservatórios para o gado 
em tratos com voçoroca&~ tais oportunidades não devem ser despreza.das no 
planejamento inicial e na , escolha de locais para barragens; Deve-se, entre
tanto, ponderar que, na. maioria dos reservatórios utilizados no combate às 
voçorocas há grande probabilidade de sedimentação. 

É muitas vêzes possível, em regiões áridas e semi-áridas, utilizar como 
manancial de água para irrigação, um açude, cuja finalidade principal &oeja 
dessedentar .o gado. A só localização dos açudes, de ma.Íleira que seu efluente 
possa ser espalha.d<> com vantagem sôbre pastagens mais ou menos planas, 
simplifica a construção dos sangradouros e poderá duifticar ou triplicar a for
ragem produzida no trecho irrigado. A localização de açudes de capactdade 
.adequada, imediatamente a montante de terras próprias para a produção de 
hortaliças, ou culturas forrageiras, permitirá, eventualmente, que estas sejam 
Irrigadas por infiltração. 18 Uma vez que existam os c'Ondutos necessário&, a 
água que exceder às exigências do gado pode também ser eficazmente usada 

·na irrigação superficial, direta. Não é raro salvarem-se, durante as sêcas, hor
tas e pequenos tratos de culturas forrageiras, tirando ãgua a bomba o.u trans
portando-a de um reservatório próximo. 

' 18 N. no T. - A ln!Utração através das barragens de terra dos açudes recebe, no Nordeste, 
e apelido de "revêncla" . 
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Gravura 165 - A, Aspecto de uma voçoroca, antes de ter sido COl)Stmida uma barragem. 
· B, O mesmo local, uns dois anos depois, já dominada a erosão. 

Nas regiões onde forem escassos os lagos e as lagoas naturais, reservatórios 
déstinado& ao gado podem representar valioso fator na preservação da fauna 
silvestre. 1J possivel, com um mínimo de esfôrço, converter um pequeno açude 
em um habitat de fauna silvestre, não somente éóm benefício para esta, mas 
também com recreação para o proprietário da fazenda. Pode até ser convertido 
em fonte de renda, mediante a criação de animais para peleteria ou a cobrança 
de uma quantia aos caçadores, pelo direito de caçar no local. 

POÇOS 

Os bons poços repreoontam um dos melhores suprimentos de água para o 
gado-. Faz-se mister, entretanto, grande cuidado aa sua localização, pois muitas 
tentativas têm produzido tãQ somente buracos secos ou um suprimento insufi
ciente de água, o que significa terem sido inúteis as despeflas feitas. Seme
lhante insucesso pode ser evitado, em muitos casos, fazendo cuidadosas inves
tigações prévias das possibilidades de se obter um bom poço em dado local. 
Um dos melhores meios de atingir êste desiderato é estudar a localização e 
funcionamento de peços existentes na vizinhança. Em alguns tratos, o número 
de perfurações sêcas ou de vazão insuficiente basta para desencorajar quais
quer novas tentativas de obter um bom poço. No caso de tratos ainda não 

• 
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perfurados ou duvidosos, deve-se buscar a opinião de pocelroa locais experi
mentados ou de geólogos. Os serviços geológico& oficiais poderão, em muitos 
casos, informar sôbre a existência de águas subterrâneas. A formação geoló
giêa, o d(lclive das encostas, o revestimento vegetal e outras indicações seme
lhantes permitem aos entendidos deduzir a probabilidade de se encontrar um 
suprimento adequado de águas subterrâneas. Ainda que as informações colhi
das denunciem a existência de água subterrânea nos arredores do local pro
posto, subsistirá sempre um elemento de risco. A· profundidade exata em que 
se encontra o lençol de água e o volume disponivel de um local dado não 
podem ser precisados, antes de se ter efe_tivamente perfurado e experimentado 
o poço. 

Gravura 166 - Um poço prot:l~o de moinho de vento e motor auxiliar a ga~lina. 

É desejável atingir uma boa camada i:i.qüffera à menor profundidade 
possível. Os métodos de perfurar poços profundos diferem muito dos que se 
usam para abrir poços superficiais. A presença de camadas aqüíferas a peque
na profundidade permite, em geral, a abertura, com maquinaria mais simples, 
de poços menos dispendiosos. Os próprios fazendeiros freqüentemente abrem, 
êles mesmos, os poços rasos. A perfuração de poços profundos é, áo contrário, 
tarefa especializada, geralmente executada por empreiteiros munidos do equi
pamento ,necessário. Para dominar a técnica de perfuração, exige-se não pouca 
experiência, enquanto, para transpor e remover os vários tipos de rochas 
e vencer outras dificuldades encontradas no decorrer das operações perfura
doras, não se dispensa grande variedade de ferramentas e apetrechos. 

A instalação de poços pode ser feita de vários modos. Há ,o& que se escavam, 
os que se obtêm cravando· no solo uma tubulação própria, os que se perfuram 
com sondas ou perfuratrizes e, em algumas regiões, os que se abrem com o 
auxilio de uma escavadeira. Várias adaptações e métodos locais são usados 
em cada tipo de poço. O procedimento mais adequado para abrir determinado 
poço depende da rocha que se vai atravessar, da profundidade e natureza da 
camada aqüifera, da vazão almejada e dos meios instrumentais de que se 
dispõe. 

Em geral, só se cogita de poços escavados, quando fôr possível alcançar 
um suprimento de água bastante a menos de uma dezena de metros, e quando 
a escavação puder ser praticada com ferramentas manuais. A grande capaci
dade de armazenamento proporcionada pelos poços escavados é de suma van
tagem, no caso de camadas aqüiferas de ressumação lenta. O poço aberto cottl 

f 
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Gravura 167 - Grande depósito de concreto, abastecido por melo de um moinho de vento. 
No primeiro plano, o bebedouro, em cujo centa:o se vê a bóia que regula o nível da Agua. 

Gravura 168 - Um conjunto típico de bebedouro e moinho de vento. O bebedouro fo~ 
provido de um parapeito, a Tim de impedir que, no atropêlo, os animais sejam empurrados 
para dentro dêle. A cobertura do parapeito pode ~ levantada, para facWtar a limpeza 

do bebedouro . Recomenda-se o uso de parapeitos, em bebedouros largos como êste. 

uma escavadeira é, em essência, equiparável ao poço escàvado. Os poços obti
dos pela introdução de tubos são empregados quando fôr possível .atingir uma 
camada aqüífera a pequena profundidade. Não se pode cravar um poço dêste 
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tipo onde houver rocha viva ou outro material de difícil penetração. Onde 
exeqüíveis, os poços cravados são de instalação mais econômica do que os 
escavados, de igual profundi<;l.ade. 

Onde a natureza do terreno dificultar a penetração, ou a camada aqüífera 
estiver a grande profundidade, os poços abertos por meio de perfuratriz costu
mam ser os mais econômicos e eficazes. As camadas aqüiferas mais profundas, 
captadas pelos poços abertos com sondas, constituem, .por via de regra, os r. 
memores suprimentos de água para o gado: a vazão é menos propensa a 
flutuar com as mudanças do tempo e a ã:gua menos suscetível de contaminação 
superficial. 

Depois de um poço ter sido concluído .e experimentado com o auxílio de · 
uma bomba, deve ser convenientemente aparelhado para funcionar. Com 
exceção dos poços artesianos, encontrados ocasionalmente em certas regiões, 
será necessário puxar a água. por meio de uma bomba. Os aparelhos destinados 
a extrair água de poços pequenos já têm sido, em grande parte padronizados 
e, através das especificações fornecidas por fabricantes· reputados, é possível e&co
lher a bomba mais apropriada, em vista do v6Iume de ·água desejado e d.a 
energia disponível. Havendo necessidade de grande vazão, é raro confiar-se à 
fôrça muscular a tarefa de acionar as bombas, empregando-s~, mais comumente, 
moinhos de vento, motores de explosão e motores elétricos. Os moinhos de 
vento têm largo emprêgo, em ~tude do baixo custo de seu funcionamento. 
li: possível dotar os poços servidos por moinhos de vento de · um motor auxiliar, 
a explosão ou elétrico, . para a contingênci~ de desarranjos daqueles, ou de 
períodos demorados de calmaria. (Veja-se a gravura 166.) Importa que os 
moinhos de vento tenham tôrres suficientemente altas para evitar a interfe
rência de obstáculos próximos., e que aquelas sejam bastante fortes e conve
nientemente ancoradas para resistir às ventanias. Os motores puxam a água, 
por via de regra, mais rápido e regularmente do que os moinhos de vento, 
mas o seu funcionamento é mais oneroso. Além de tudo, o uso de motores 
elétricos fica, e\identemente, condicionado à existência de energia elétrica. 
Os motores devem ficar ao abrigo das intempéries; nas regiões em que isso 
fôr necessário, tôdas as instalações do poço devem ser protegidas contra a 
congelação. 

BEBEDOUROS E DEPÓSITOS 

Certos tipos de aguada não prescindem de bebedouros e depósitos. Os 
primeiros sãu necessários junto aos poços e às nascentes e, com exceção, talvez, 
de algumas iristalaçõe& nas sôltas, poderão ser aconselhados também em com
binação com os açudes. Sendo insuficiente a capacidade de armazenamento do 
bebedouro, haverá necessidade de um depósito auxiliar. Quando fôt necessário 
dessedentar grandes rebanhos, usa:..se freqüentemente acumular a água res
sumbrada de nascentes e poços de vazão exígua em reservatórios auxiliares, os 
quais abastecem os be.bedouros. Sobretudo os poços servidos por moinho de 
vento exigem armazenamento amplo, uma vez que os períodos de calmaria 
podem sustar, durante dlas a fio, o funcionamento dos referidos aparelhos. 
(Veja-se a gravura 168.) .Usam-se freqüentemente um ou mais tanques baixos, 
de grande capacidade, servindo, •a um tempo, de depósito de água e bebedouro. 
Dispensam-se as instalações suplementares de ~rmazenamento, no caso dos 
açudes, uma vez que a água pode ser extraída diretamente dêsses, à medida 
que fôr sendo necessária. . 

A fim de evitar a aglo:m,eração, as dimensões do bebedouro devem ser tais 
que permitam a todos os componentes de um grupo de animais que vierem 
juntos beber, acercar-se, sem delongas, da água e saciar a sua sêde. Cumpre 
reservar, por cabeça de gado maior, um intervalo de 0,60 a 1 metro à beira 
do bebedouro. 

Os bebedouros que tiverem mais de 60 cm de bcica, podem ser utilizados 
pelos dois lados, se forem convenientemente localizados. Os• bebedouros largos 
devem ser·· providos de um parapeito adequado, a fim de impedir que o gado 
entre ou seja empurrado.para dentro dêles. (Veja-se a gravura 169.) O gado 
bovino e o eqüino, geralmente, pastam e se encaminham para a água em 
pequenos grupos de 10 a 12 animais. É possivt:il que, em• descampados, planos 
ou ondulados, venham abeberar-se grupos maiores do que nos pas~os aciden-
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tados e terrenos incultos. Os carneiros --' quer pastoreados em rebanhos de 
mil ou mais cabeça&, quer constituindo pequenos grupos nas fazendas mistas -
se dessedentam geralmente em grandes conjuntos, devendo proporcionar-se-lhes; 
poj,s, um número suficiente de bebedouros compridos, estreitos e rasos. ..os 
beQedouros do gado vacum têm, de altura, entre 45 centímetros a 60 centíme
tro!!, mais ou menps, sendo os piais baixos preferíveis para animais novos. 
Os cochos para carneiros não devem, ordinàriamente ter mais de uns 30 cen
tímetros de altura. Todos os bebedouros devem ser Sblidamente fixados ao solo 
para obstar a que o gado os possa deslocar ou entornar. 

Gravura 169 - Conjunto de cochos, · escavados em U, dispostos em série e protegidos por 
um parapeito. A 41ua provém de uma nascente no interior do pequeno cercado. 

Bebedouro destinado a carneiros. 

Os cocbos de madeira, construidos com tâ.buas de 5 cm de espessura, bem 
reforçados e, de preferência, pintados, dão bons resultados, se ri.ão ficarem 
submetidos a freqüentes ressecamentos. Os de ferro galvanizado, reforçados, 
são duráveis, leves e de preço razoável. Indica-se para a maioria dos bebedou
ros um &ólldo embasamento de alvenaria, onde o côcho possa ser conveniente
mente firmado. Usam-se constantemente os bebedouros circulares ou retangu
lares para o gado bovino e o eqüino, os de secção transver,sal em V, ou U, para 
o ovino. (Vejam-se as gravuras 167, 168 e 169.) Os 'bebedouros circulares pro
porcionam o máximo armazenamento em relação à quantidade empregada de 
materiais de construção, enquanto o& retangulares permitem o acesso ao maior 
número de animais, em proporção à capacidade. Os bebedouros .circulares de 
concreto são, por via de regra, de construção mais difícil do que os retangulares, 
em virtude das fôrmas exigidas. Há no mercado bebedouros pré-fabricados~ de 
aço ou madeira, circulares ou retangulares e de vários tamanhos. · 

Deve-&e prover o bebedouro de um bueiro rente ao fundo, o qual tenha, 
pelo menos, 4 centímetros de diâmetro; essa abertura é necessária pa'ra esgo
tá-lo e limpá-lo. Cumpre remover periodicamente o lôdo e outros detritos que, 
a pouco e pouco, se vao acumulando nos bebedouros abertos, a fim de mantê
los nas melhores condições de higiene R?ssivel. Torna-se importuna, em certas 
regiões, a presença de algas, musgos e outros organismos vegetais. A sua mul· 
tiplicação pode ocasionar saibo ou odor desagradável e favorecer a proliferação 
de bactéria&, sem falar no aspecto desagradável que empresta ao bebedouto. 
As limpezas repetidas constituem o melhor meio de sustar a proliferação de 
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algas; às vêzés, porém, vale a pena, além da limpeza, · usar pequenas doses de 
sulfato de cobre. Sendo êste venenoso, o procedimento menos perigoso será o 
de apenas lavar o bebedouro com uma solução fraca. 

NASCENTES 

Nascentes são emergências naturais de águas subterrâneas, as quais asso
mam à superfície através de fendas ou camadas porosas. Há tôda uma gama 
entre o afluxo concentrado em um único ponto ou limitado a· uma área mui 
reduzida, típico das nascentes verdadeiras, e a ressumação difusa em todo um 
trato extenso. As fontes comuns apresentam uma vazão relativamente cons
tante, podendo esta ser da ordem de alguns litros por hora, ou de muitos. 
litros por minuto. Pode-se avaliar a vazão das fontes, determinando o tempo 
exigido para encher um recipiente de capacidade conhecida. Mesmo as de 
vazão muito reduzida podem ser aproveitadas, de modo que proporcionem um 
suprimento estável para avultado número de animais. 

Para captar uma nascente, é necessárió desobstruir o local da emergência, 
determinar exatamente qual o afloramento aqüifero e providenciar sôbre as 
ln&talações exigidas para acumular e utilizar o efluente. Deve proteger-se a 
nascente contra quaisquer estragos à superfície, e tomar as medidas necessá
rias para que se mantenham desimpedidas a calxa coletora e as vias de 
afluxo. 

Cumpre impedir que as nascentes sejam atingidas pelo deflúvio e, com 
raras exceções, é preferível que sejam circunscritas por uma robusta cêrca, 
a fim de vedar o acesso ao gado. Recomenda-se interceptar e desviar as águas 
superficiais, por meio de uma valeta apropriada, rasgada a montante. Um 
manto espêsso de vegetação, em tôrno da nascente, refreará os estragos da 
erosão. Deve-se localizar o bebedouro fora do cercado, onde os animais possam, 
sem dificuldade, acercar-se dêle, de tantas direções quantas permita a topo
grafia. Deve-se colocar, em tôrno do bebedouro, cascalho, a fim de impedir a 
formação de um lamaçal. 

Muitos pensam que a água é pura, só por provir de uma nascente. Como 
resultado desta crendice, tem-se visto imperdoável descuido dos preceitos de 
higiene no aproveitamento de nascentes. Mesmo as que se encontram: nos 
trechos mais remotos dos pastos podem vir a ser utilizadas pelos cam,Peiros, 
devendo ser razoàvelmente isentas de contaminação. E' fácil a poluiçao das 
nascentes, pelo que estas devem ser protegidas contra a' contaminação super
ficial. A água de&tinada ao uso doméstico deve ser analisada com freqüência, 
a fim de verificar-se qualquer corrupção possível. Existe também a possibill· 
dade de contaminação subterrânea, máxime nas regiões calcárias, .onde, não 
raro, a água percorre muitos quilômetros de curso subterrâneo, no qual se 
lança eventualmente a descarga de numerosos sumidouros. 

ALIMENTAÇAO DOS RESERVATôRIOS 

A maior parte da água que alimenta os reservatórios - quer os do tipo 
escavado, quer ·os de barragem - é fornecida pelo deflúvio da bacia hidrográ
fica a montante. É de suma importância que a bacia. alimentadora seja sufi
cientemente extensa para proporcionar um escoamento superficial que mante
nha o suprimento de água, durante· as sêcas, e, no entanto, não tão dilatada 
que apresente riscos desnecessário de inundações, durante as tempestades, ou 
que exija grandes e onerosas instalações para evacuar o excedente. Pode-se 
afirmar, de modo geral, que, para reduzir os perigos de enchentes e de colma
gem, os reservatórios devem ser localizados nos pequenos tributários, ou à 
margem dêstes, e não nos rios principais. A menos que seja bastante reduzida 
a carga sólida das águas que alimentam o reservatório, a sedimentação será 
capaz de anular, dentro de prazo muito reduzido, a capacidade de armazena
mento. Para assegurar o abastecimento de água em tôdas as ocasiões, é mister 
que a profundidade do reservatório seja suficieJJ,te para suportar as perdas 
ocasionadas pela evaporação e pela infiltração, além do consumo pelo gado. 
É necessário que tôdas essas considerações essenciais sejam levadas na devida 
conta, durante as investigações . preliminares efetuadas no local, sob pena de 
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.. .. 
o reservatório provàvelmente não produzir os resultados pretendidos e as 
despesas virem a &er desperdtçadas, apesar dos cuidados que presidirem aos 
trabalhos subseqüentes de çonstrução. Cada local considerado para a instala
ção de um reservatório deve ser submetido a exame cuidadoso, a fim de deter
minar se h! possibilidade de, econômicamente, obter e reter um suprimento 
de água adequado, cumprindo abandonar logo os locais duvido&os, antes de 
incorrer em novos gastos. 

PROFUNDIDADE DO RESERVATÓRIO 

A capacidade total de um reservatório destinado a • abeberar o gado deve 
ser várias vêzes maior que a exigida para armazenar a quantidade de água 
efetivamente consumida pelos animais. Mesmo que os locais teriham sido cui
dadosamente escolhidos, as perdas por infiltração e evaporação se apresentam, 
por via de regra, muito superiores ao volume de água realmente aproveitada. 

' -Varia muito a infiltração nos reservatórios de terra, segundo o grau de permea
bilidade do terreno de que é constituído, e a profundidade da água. No caso 
de -solos compactos, impermeáveis, a infiltração pode representar uma quanti
dade insignificante, inferior a 3 centímetros por mês; ao passo que, no& solos 
permeáveis, pode ultrapassar 1 metro por mês. As perdas por infiltrai;ão que 
excederem 5 a 8 centímetros por mês são, por via de regra, incompatíveis com 
o. funclonamento conveniente de um açude. As perdas anuais por evaporação 
variam entre menos de 1 metro, em algumas regiões, e mais de 2 metros 
noutras . 10 Durante os anos secos, em que será, provàvelmente, mínima a 
afluência de água ao açude, as perdas por evaporação soem justamente ser 
maiores do que nos anos normais. 

A fim de assegurar um suprimento permanente de água, cumpre dotar os 
reservatórios de um volume de água suficiente para satiSfazer às necessic;iades 
do gado e compensar as prováveis perdas por infiltração e evaporação. Estas 

" Tariam, de região · para região, de ano para ano, e, ainda, de_ acôrdo com os 
diferentes tipo& de reservatório. Convém, sempre que possível, construir reser
vatórios profundos, máxime onde fôr indispensável o abastecimento çl.e água 
durante o ano inteiro ou onde as perdas por infiltração excederem alguns cen
tímetros por mês. 

Proteçtl.o às bacias alimentadoras 

A fim de conservar a profundidade e a capacidade necessárias, é mister 
que o influxo do açude seja razoàvelmente livre de sedimentos. O melhor 
meio de evitar os prejuízo& da colmatagem é um combate eficaz à erosão na 
bacia alimentadora. Uma bacia hidrográfica sob a investida da erosão fornece 
sedimentos para. o açud~, dur~te as tempestades, e, a p"ouco e pouco, reduz 
a capacidade deste. As terras convenientemente· protegidas por um revesti
mento permanente de vegetação arbórea ou herbácea constituem, de modo 
geral, as melhores bacias de captação. Quando não se dispu&er a .e semelhante 
trato, cutnpre usar campos cultivados . protegidos pelas necessárias práticas de 
conservação do solo, como terraceamento, lavra segundo as curvas de nível, 
cultura em faixas, rotação de culturas, etc . 

Além de dotar as vertentes da proteção u8ual, convém, não raro, instalar 
e manter, logo a montante do reservatório uma ou mais áreas de filtração 
o:u "filtreiros" verdadeiros crivos vegetais destinados a livrar a água dos 
sedimentos. São constituídos por . uma longa faixa de vegetação fechada, 
através da qual o deflúvio tem obrigatoriamente de fluir, antes de se lançar 
no açude. A largura dos filtreiros deve ser suficiente para que êles se esten7' 
da.m, desde o batente das enchentes, de um lado a outro da depressão que 
conduz ao açude; o comprimento pode variar entre 30 metros e 1,6 quilômetros 
ou mais. Os arbustos de crescimento fechado e a& plantas lenhosas em geral 
propiciam resultados particularmente favoráveis nas zonas de sedimentação, 
porque amortecem a velocidade da água e provocam a deposição. de sedimentos. 

10 N. do T. - O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas i>.dcita em seus cálculos, 
como valor médio, a evaporação anual de 2.400 mm. No açude Cruzeta, munlclpio ·de Acart, 
estado do Rio Grande do Norte, observou-se uma evaporação da ordem de 3.600 mm por ano, 
aegundo nos comunicou o profe880r Alcides Franco, diretor da Escola de Agronomia. 
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Se a calha adutora, a montante do açude, fôr larga e rasa, bastarâ um reves .. 
timento herbáceo Uhido para provocar a deposição de sedimentos. O gado 
deve ser excluido dêsses filtreiros . 

Gravura 170 - A, As encostas íngremes e o revestimento vegetal relativamente pobre des-ca 
bacia hidrográfica favorecem um escoamento superficial, não só grande JD4S também violento. 
B, O pendpr desta bacia é suave, e a vegetaÇão, embora não seja luxuriante, é razoável. 
Em Igualdade de condições pluviométricas, o deflúvio desta bacia hidrográfica será Inferior 
àquele que produziria uma bacia de superfície idêntica, com as características Indicadas em A . 

• 
A construção de uma ou mais bacias de decantação, a montante, contribui 

também para impedir . o entulhamentO dos açudes. Medida, às vêzes utilizada 
no sudoeste dos Estados Unidos, para diminuir a acumulação de sedimentos 
nos reservatórios escavados é a con&trução de um dique, a fim de formar uma 
bacia pouco acima do reservatório. Dá-se ao dique altura e comprimento 
suficientes para reter a maior parte do escoamento proveniente da bacia ali
mentadora após as chuvadàs violentas. Liga-se o dique ao reservatório por meio 
de uma tubulação de grande diâmetro, ou de um conduto a <;éu-aberto. A 
bacia faz o papel de tanque de. sedimentação, depurando as águas barrentas 
que afluem· tumultuosas. Uma das extremidades do dique, ou ambas, devem 
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ser localizadas de forma que sirvam de sangradouro, evacuando o excesso do 
deflúvio. Tais bacias de decantação costumam ser geralmente alvitradas so
mente em último caso, visto o trabalho de renovação que reclamam, à medida 
que vão sendo entulhadas com sedimentos. Dever-se-ia limitar o seu u&o às 
regiões onde fôsse impossivel adotar medidas de proteção convenientes na 
bacia hidrográfica, ou ao periodo durante o qual tais medidas estivessem sendo 
efetivadas. · 

Extensão da bacia alimentadora 

A intensidade do escoamento superficial proveniente de determinada bacia 
hidrográfica depende de tantos fatôres interrelacionados, que se torna impos
sível estabelecer uma rêgra fixa para a sua determinação. As característicu 
da bacia hidrográfica - tais como o declive, a configuração, a área, o solo 
e o revestimento vegetal - e as características. das chuvadas - a intensidade, 
a duração e a -época de ocorrência das precipitações - condicionam diretamente 
o volume de água vertido anualmente. O deflúvio costuma ser maior em rela
ção à precipitação, no caso de tempestades violentas, ou de áreas de elevada 
pluviosidade, do que no de chuvas pouco intensas ou regiões de reduzida plu
viosidade anual. Uma bacia hidro~ráfica de· vertentes ingrtimes, revestimento 
vegetal escasso, ou solo _.impermeavel produzirá, em igualdade de condições, 
maior escoamento superficial do que outra, de declives moderados, dotada de 
bom mantó vegetal ou possuidora de solos permeáveis. (Veja-se a gravura 170.) 
Eis por que um açude .cuia bacia alirtlentadora é delimitada por um alcantil 
recebe, não raro, deflúvio abundantei embora a "aludida bacia sej~ pequena, 
enquanto outro reservatório vizinho, posto que dotado de uma bacia de captação 
muito maior, porém constituida de terras relativamente planas, pode apresentar
-se quase enxqto. 

As bacias hidrográficas formadas por vales apertados e prof~dos, perpen
diculares à direção dos ventos predominantes, e as que forem cobertas de 
árvores, arbustos e outros obstáculos tendem a reter uma quantidade maior 
de neve responsável pelo deflúvio de primavera, do que as bacias planas e 
descampadas, onde a maior parte da neve caída é tocada pelo vento. Visto 
constituir a nev.e um dos suprimentos mais ·estáveis para os reservatórios de 
algumas regiões,· como, por exemplo, em · certas· partes semi-áridas do norte 
dos Estados Unidos, cumpre preferir, nessas regiões, as bacias· hidrográficas 
que favoreçam a retenção de uma considerável quantidade de neve. Podem 
ser usadas com vantagem onde forem necessárias, medidas artificiais, como, 
por exemplo, cêrcas para neve, para acumular quantidades adicionais de neve 
em bacias hidrográficas ·que, de outra forma, não produziriam deflúvio sufi
ciente para encher os açudes. 

Coeficiente ele deflúvio 

A maioria das aluições ocorridas nos eequenos reservatórios de barragem 
é atribuível à vazão insuficiente ou à· proteçao inadequada do sangradouro. Além 
de defendido contra os estragos da erosão, êste sangradouro ·deve ser suficiente
mente amplo para evacuar a maior descargà que possa ocorrer na bacia hidro:
gráfica, à ba.se dos maiores coeficientes de deflúvio ou escoamento superficial 
previsiveis; do contrário, a barragem será provà.velmente destruida pelo trans
bordamento. (Veja-se a gravura 171.) No caso de açudes pequenos, o volume 
total de água que pode ser defluida durante uma determinada quadra do ano 
pouco significa na determinação da capacidade do respectl.vo sangradouro; o 
reservatório pode encher-se em pouco tempo, durante um temporal violento, 
devendo o sangradouro ser calibrado de modo que dê vazão ao escoamento. 
subseqüente. 

Se o reservatório fôr grande e, em comparação, a bacia alimentadora, 
pequena a capacidade daquele bastará, eventualmente, para conter todo o 
deflúvio desta. Na construção de açudes para as fazendas, é prudente partir 
da suposição de que o reservatório se encontra completamente cheio no mo
mento de desabar um temporal e o sangradouro terá de arrostar o maior
coeficiente de deflúvio que possa resultar da referida chuvada. Presume-se •. 
naturalmente, que e&ta se mantetiha dentro dos limites previstos no planeJJl-
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mento. Na construção de ·açudes particulares, se o custo da barragem fôr rela
tivamente baixo, têm-se como convenientes os sangradouros que dêem vazão 
à máxima descarga que possa ser ocasionada pelo maiores temporais previsí
veis para um período de 25 anos. No caso de barragens de custo elevado e no 
daquelas cuja aluição pudesse pôr em perigo a propriedade, deve-se basear o 
cômputo nas maiores tempestades previsíveis para um período de 50 anos ou 
mais. Tais barragens seriam, entretanto, excepcion~is. No caso de di&positivos 
pequenos, de baixo custo, bastarão, em geral, as especificações que visarem às 
tempestades prováveis num período de 10 anos. 

Gravura 111 - Não se tendo dotado a ba.rragem de um sangradouro bastante amplo, a água. 
sobremontou o atêrro e o entalha ativamente. 

Tanto as características pluviométricas, como as feições da bacia exercem 
decisiva influência sôbre o deflúvio previsível. Em igualdade de condições, 
chuvas Intensas, encostas ingremes, vegetação escassa, solos imgermeáveis e 
bacias hidrográficas curtas tendem tôdas a produzir coeficientes de deflúvio 
mais elevados do que chuvas de pequena intensidade, declives suaves, revesti
ntento vegetal basto e bacias hidrográficas alongadas. O coeficiente de deflúvio 
de uma dada bacia atinge, em regra, o seu valor máximo quando chuvas 
intensas incidirem sôbre solo saturado, congelado ou desprotegido pelo reves
timento vegetal, nas quadras em que êste se achar depauperado ou em estado 
de dormência. Por se acharem secos, durante a maior parte do ano, os riachos, 
grotões ou arroios que suprem os açudes destinadós a dessedentar o gado, em 
geral calculam-se jmperfeitamente a impetuosidade e o volume das águas ql,le 
por êles rolam durante as tempestades. 

O cálculo da vazão qu.e devem ter -os sangradouros representa problema 
difícil, em vista da variabilidade do deflúvio. Deve-se dar a máxima impor
tância às informações locais sôbre os coeficientes de deflúvio de bacias seme
lhantes, situadas na vizinhança; registos digno~ de confiança que consignem 
tais coeficientes são guia particularmente útil. Tanto observações fluviomé
tricas realizadas logo a montante do local escolhido para a barragem, quanto 
vestígios aí deixados pelas enchentes, con&tituem boas fontes de informação. 
Sempre que fôr possível discernir as marcas deixadas pelas cristas de enchen
tes, pode-se avallar a secção média do canal. alimentador e dotar o sangradouro 
de uma secção um tanto maior, assegurando, assim; uma margem de segurança 
Se possível, deve-se consultar um engenheiro ou outra pessoa experimentada 
na avaliação de coeficientes de deflúvio. · 
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RESERVATÓRIOS ESCAVADOS 

De construção das mais simples, os reservatórios escavados são os únicos 
reservatórios de terra que podem ser construídos êconômicamente em terreno 
relativamente plano. O fato de a capacidade de armazenamento resultar da 
remoção de terra mediante a escavação impõe, na prática, um limite a seu 
tamanho, sendo mais apropriados. nos lugares onde fôr relativamente pequeno 
o volume de água que o reservatório deva fornecer e onde prevalacerem solos 
Impermeáveis. Uma vez que expõem uma superfície liquida mínima proporcio
nalmente· a seu volume, são úteis nas regiões onde a perda por evaporação fôr 
elevada e a água escassa; em presença de tais condições, facultam ao gado o 
aproveitamento de uma proporção maior da água existente. Tornaram-se 
populares e.m certas regjõep, em virtude da facilidade de sua construção, do 
pequeno espaço que ocupam, de estarem a coberto dos estragos causados pelas 
enchentes, da flexibilidade de sua localização e de suas reduzidas exigências 
de conservação. 

Para que ,funcionem a contento os reservatórios escavados, cumpre sejam 
bem localizados e construidos: devem ter capacidade de armazenamento sufi
ciente para fornecerem o volume de água que dêle& se reclama, e ser situados 
em terreno impermeável, sob pena de exigirem dispendioso revestimento arti
ficial, que impeça perdas excessivas por infiltração. A bacia de alimentação 
querer-se-á suficientemente extensa, para prover o suprimento de água ne
cessário, e convenientemente protegida, para obstar à acumulação de sedimen
to~ no reservatório. Se ê&te não fôr situado em um álveo bem definido, serão 
geralmente exigidas valas de derivação, que para êle desviem as águas super
ficiais. Desnecessário dizer que, uma vez construído, o reservatório precisa ser 
protegido e conservado. 

.... ' 

Gravura 172 - Pequeno açude escavado em larga via natural de drenagem. Notem-~ 
os sulcos, abertos no pasto segundo curvas-de-nível e que, conservando a umidade, 

favorecem a existência do manto vegetal. 

Os reservatórios escavados podem ser estabelecidos, pràticamente, em qual
quer tipo de relêvo. Proporcionam, entretanto, os melhores resultados em 
regiões de topografia relativamente plana, porém bem drenada, e é nestas que 
encontram o seu maior emprêgo. Pode-se situar o reservatório no interior de. 
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. 
uma ampla via natural de escoamento (veja-se a gravura 172), ou escolher um 
local à margem desta, se fôr possivel encaminhar para êle o deflúvio. Conse
gue-se o máximo de armazenamento com o mínimo de escavação, em .terrenos 
cujo pendor seja suave. Cheio o reservatório, devem as águas excedentes esca
par através de escoadouros naturais, cabendo, por isso, escolher locais cuja 
conformação facilite esta evacuação. os· reservatórios escavados em terras 
planas são menos suscetíveis de danifícação · pelas enchentes, porque o extra
vasamento se espalha, havendo pouca probabl!idade de haver erosão ou de se 
formarem quedas d'água nocivas. Não se dev~ situá-los em tratos encharcados 
ou lamacentos, o que dificultaria o acesso do gado à água. 

A gravura 173, A dá as especificações usuais para pequenos reservatórios 
escavados retangulares. Para unidades maiores, pode-se aumentar o compri
mento, a largura ou a profundidade', cumprindo, porém, respeitar, mais ou 
menos, o talude indicado para o& lados. Há que rampear suficientemente <por • 
via de regra, 2: 1, ou mais) todos os lados, a fim de evitar os desmoronamentos, 
dando-se a um ou mais le.dos declividade ainda µienor (4: 1, ou mais), com o 
propósito de facilitar o acesso do gado. Taludes assim suaves, àS' vêzes, são 
também determinados pelo tipo de equipamento empregado, a nm de facilitar 
a escavação. É aconselhável escolher as dimensões do re&ervatório escavado, 
de forma tal que haja, na maior área possível, boa pfofundldade .. 

RESERVATóRIOS DE BARRAGEM 

Constrói-se geralmente o reservatório de barragem (veja,-se a gravura 173, 
B e C> por meio de um atêrro que atravessa, de lado a lado, um arroio ou 
vale estreito. O empréstimo, ou seja a escavação de onde se obtém a terra 
necessária ao atêrro, pode ser aproveitado como parte do reservatório. Cumpre 
adotar êste procedimento sempre q~e possível, pois tem a vantagem de em
prestar profundidade adicional ao reservatório. O tipo mais comum de reser
vatório de terra é atualmente o de barragem ou represamento. Presta-se par
ticularmente a terrenos movimentados, com drenagem bem definida, e a regiões 
onde se almeje um armazenamento considerável. É; por via de regra, mais 
dispendioso construir um reservatório de represamento do que um reservatório 
escavado, exlgindo-se também mais cautela e pericia na escolha de locais apro
Pliados, que permitam evacuar as enchentes sem perigo e que assegurem uma 
construção adequada. Os reservatórios de barragem exigem um sangradouro 
protegido por vegetação, a fim de evacuar convenientemente as águas das 
enchentes. Na escolha de local adequado para um reservatório deve-se ter em 
vista a presença de um sangradouro natural revestido de vegetação nativa. 
Na falta de sangradouros naturalmente protegidos, devem-ie preferir locais 
onde seja possível estabelecer a vegetação exigida. Os sangradouroo revestidos 
de vegetação devem ser largos, rasos e de flancos suaves. Uma depressão 
suave natural, capaz de encaininhar, sem risco, o efluente do reservatório 
para uma via de escoamento próxlma, representa um sangradouro ideal. Não 
se deve desprezar a possibilidade de verter a descarga do reservatório sôbre 
uma área plana de extensão consi(jerável. É mais do que um modo simples 
de desembaraçar-se da água que sobeja do reservatório: constitui também uma 
Irrigação benéfica para o trato alagado. 

Não havendo ~gradouros vegetados naturais que possam ser aproveita
dos para evacuar as descargas de enchente, provenientes da bacia alimentadora, 
surge a necessidade de sangradouros protegidos ]".lor meios mecânicos. O ônus 
que tais sangradouros representam torna difícil justiflcar, em certos casos, a 
despesa exigida' pela pequena açudagem nas fazendas. Quando a proteção 
oferecida pela vegetação, por si só, fôr insuficiente, será talvez possível com
binar um sangradouro protegido mecânicamente, para evacuar uma parte pe
quena da descarga, com um sangradouro auxiliar. revestido de vegetação, que 
deflua o restante. Uma localização hábll dos reservatórios, tendente a reduzir 
a superfície da bacia alimentadora e a tirar o máximo proveito de tôdas as 
condições locais favoráveis, elimin~á as despesas excessivas e as instalações 
lnexeqüiveis. 
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Gravura 173 - A, Especificações usuais para pequenos açudes escavados. 
Note-se o tlltrelro preconizado sempre que as águas superticlals 
conduzirem considerável carga- sólida. B, Açude formado por barragem 
transversal à Via de escoamento; deve-se usar aqui um sangradouro 

natural . C, Outro tipo de reservatório . Note-se a entrada larga 
do sangradouro relvado. 

525 

Elemento importante a considerar na escolha é a estabilid~de da via de 
;escoamento logo a jusante do local onde se cogita situar a barragem, pois 
daquela estabilidade depende a permanência dêste dispositivo. Um perfil 
excessivamente declivoso favorece o aparecimento de pequenas quedas. Q.'água 

B.G. -4 
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que, a pouco e pouco, vão sendo deslocadas para montante e àcabam pór sola
par a barragem. A declividade em um trecho de, pelo menos, 100 metros para 
jusante da barragem não deve, de preferência, exceder 1 por cento, a menos 
que o leito seja suficientemente pedregoso ou protegido por um bom revesti
mento vegetal para impedir a erosão acelerada. 

Gravura 174 - Um sangradouro inadequado foi a causa da alulção desta barragem de terra, 
cuja reparação exigirá considerável esfôrço. 

SANGRADOUROS 

Por melhor que haja sido construida a reprêsa, se a vazão do sangradouro 
fôr insuficiente, a barragem será provàvelmente destruída no decorrer do 
Drimeiro temporal forte. (Veja-se a gravura 174.) Em geral, não se avaliam 
devidam_ente a fôrça e o volume do deflúvlo produzido pelos temporais. Os 
riachos e arroios em cujas madres sãa> construidas as barragens apresentam-se 
comumente secos durante a maior parte do ano. Enchem-se ràpidamente du
rante os temporais fortes, ou depois dêles, ficando as reprêsas sujeitas a uma 
pressão considerável e aos perigos do transbordamento."° É provável que. a 
principal causa da aluição das barragens de terra esteja na insuficiência do 
sangradouro. Ainda que se projete um sangradouro amplo, é aconselhável dar 
à barragem uma altura adicional, acima daquela que é de fato exigida, a fim 
de prevenir pequenas obstruções no canal emissário ou eventuais defeitos no 
atêrro. Esta altura adicional, conhecida pelo nome de "folga" ou obra morta 
é definida aqui como a distância vertical entre o coroamento da barragem e a 
superfície livre da água, por ocasião da sangria máxima, correspondente ao 
maior coeficiente de deflúvio que possa resultar do mais forte temporal pre
visível dentro do período convencionado no projetq da . barragem. Essa folga 
não deve ter menos de 30 centímetros e, de preferência, mais, conforme o 
vulto e o custo do empreendimento. 

oo N. oo T. - Já escreveu Roderlc Crandall, do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, 
estudando o suprimento de água do Nordeste : "Em todo o sertão, ou em outros distritos onde 
existem açudes particulares, nota-se . um grande número de paredes arrombadas". E e.Inda, esta 
impressionante e.firmação : " . . . julgo que as perdas causadas e.os pequenos faz1mdelros pelos 
dique arrombados elevam-se a me.Is do total despendido · pela Inspetoria das Obras contra as 
Sêcas . .. " Geografia, Geologia, Suprimento d' Agua, Transporte e Açudagem nos Estados Orientai. 
do Norte do Brasil, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba . Rio de Janeiro, Inspetoria de Obras 
contra as Sêcas, Publicação N.0 4, l, D.E., 2.• ed., 1923, p. 89 . 
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Vários são os tipos de sangradouro que podem ser usados para evacuar o 
excesso de água afluente à reprêsa, para que êste não sobremonte as barragens. 
Designam-se, em geral, de acôrdo com a maneira por que são protegidas 
contra a erosão. São muito generalizados os sangradouros "vegetados" nêles, 
a proteção é dada pela vegetação - geralmente, de gramineas., Os sangra
douros "mecânicos" são couraçados com concreto, pedia, cerâmica, metal, ma
deira e outros materiais de construção análogos. Os sangradouros reve&tidos 
de vegetação dividem-se em "naturais" e "artificj.ais". Os naturais (veja-se a 
gravura 173, B) são vias de escoamento pré-existentes, tapizados de um gra
mado espontâneo e que exigiram pouca ou nenhuma e&cavação adicional. 
Artificiais (veja-se a gravura 173, C) são os inteiramente escavados, ou mod~
lados para se ajustarem às dimensões exigidas, &endo em seguida protegidos 
por uma cobertura vegetal, estabelecida por semeadura ou transplante de 
céspede. O uso mais comum de sangradouros mecânicos nos reservatórios des
tinados a fornecer água ao gado, é em combinàçã:o como sangradouros reves
tidos de vegetação: um tubo ou canal de concreto, metal ou cerâmica, agindo 
como sangradouro suplementar (trickle sptllwày), escoa uma pequena fração 
do efluente, e o vegetado evacua o restante. 

É impossível calcular as dimensões que deve ter o sangradouro, sem de~r
minar prêviamente o maior deflúvio que se pode esperar da bacia alimenta
dora durante a vida do reser'(atório. Indicam-&e, nas tábuas 6 e 7, as dimen
sões aconselhadas para sangradouros revestidos de vegetação, necessárias a.o 
escoamento de determinados efluentes específicos. As dimensões indicadas já 
compreendem a folga referida anteriormente; caso seja julgada conveniente 
uma margem de segurança ainda maior, pode-se fàcilmente acrescentá-las às 
dimensões fornecidas. 

Um sangradouro natural deve possuir uma secção larga, rel~tívamente 
rasa e, de preferência, deve reunir-se ao álveo principal, a uma boa distância 
a jusante do atêrro. É também aconselhável col-0car a entrada do sangradouro 
um pouéo a montante dêste. Deve ser reduzida a declividade do canal do 
sangradouro. Cumpre, tanto quanto possível, deixar intacta a vegetação natu
ral; do contrário, suscita-se apenas o problema de sua restauração. Todos os 
canais devem ser dotados de um acesso largo, de contornos harmoniosos. A 
melhoria do revestimento do sangradouro poderá exigir a adubação e a semea
dura, as quais devem, aliás, ser praticadas sempre que possível. 

Sugere-se o uso da tábua 6 para determinar a vazão aproximada de san
gradouros naturais revestidos de vegetação. A secção transversal, suposta para
bólica na elaboração desta tabela, não -coincidirá com a conformação de todos 
os sangradouros naturais encontrados, porém a aproximação é geralmente 
suficiente. O uso da tábua 6 afastará grande parte da incerteza implícita no 
vêzo de adivinhar a capacidade de uma via de escoamento natural. Com 
demasiada freqüência, tem-se tomado para sangradouro natural uma calha 
existente, sem atentar para a sua- capacidade de conduzir a descarga prevista. 
Note-se que os valores da profundidade indicados na tábua incluem a margem 
mínima de i:;egurança de 15 centímetros recomendada para os canais. Deve-se 
acrescentar, pelo menos, mais 15 centímetros a esta profundidade, na entrada 
do sangradouro, a fim de dar à barragem uma folga mínima de 30 centímetros. 

O sangradouro artificial vegetado requer alguma escavação de terra para 
a obtenção da secção transversal desejada. Recomenda-se da mesma forma 
que no sangradouro natural, uma calha larga, chata, com pequena declividade. 
Secção muito generalizada é a trapezoidal, com taludes de 4: 1. Tais flancos 
suaves facilitam o estabelecimento da vegetação necessária e a subseqüente 
conservação da obra. Na tábua 7 encontram-se as dimensões de canal exigidas 
pelas diversas descargas· e decllvidades. Estas dimensões já encerram a mar
gem mínima de segurança aconselhada, · tanto para o canal como para a 
entrada. Assim, por exemplo, para a folga de 30 centímetros, na barragem, 
é desnecessário adotar para a entrada profundidade maior do que a indicada 
na tábua. Deve-se atentar para a largura relativamente grande da entrada 
dos canais, exigida para que êstes recebam tôda a descarga que são capazes 
de conduzir. · 1!:rro comum na construção de sangradouros· vegetados é • o de 
prover uma entrada demasiadamente exígua (veja-se a gravura 175), com o 
resultado de que os canais jamais receberão tôda a descjtrga que, segundo o 
projeto, lhes caberia evacuar. 



TABuA 6.-Capacidades de descarga, em metros cúbicos por segundo, aconselhadas' para sangradouros vegetados 
naturais,' com as dimensões indicadas.' 

CAPACIDADE DE DESCARGA, PARA UMA DECLIVIDADE DE -

LARGURA T 0,5 por cento e uma 1 por cento e uma 2 por cente e uma 
(em metros) profundidade d de- profundidade d de- profundidade d de-

,305m ,457 m ,610 m ,762 m ,9Í4 m 1,067m ,305 m ,457m ,610 m ,762 n1 ,914 m 1,067 m ,305 m ,457 m ,810 m ,782 m ,l14 m 1,067m 
(me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) ------------------------ ---------------------------

3,05 .•••••••••....•••••. . . ,071 ,297 ,608 ,991 1,429 1,882 ,099 ,425 ,8M 1,415 2,023 2,660 ,156 ,594 1,217 1,995 2,858 3,778 
6,10 ... ........... .. ...... ,156 ,608 1,274 2,oot 3,0~ 4,188 ,226 ,863 1,797 2,972 (,358 5,929 ,Mli 1,217 2,547 4,203 6,184 8,377 
IJl.14 ...................... ;241 ,920 1,910 3,184 4,712 6.138 ,340 1,302 2,71'1 4,514 M65 9,113 .~95 1',S40 3,835 6,368 9,424 12,594 

12,19 .••••••••••••.••••.••• ,325 1,217 2,561 Í,273 6,311 8,646 ,461 1,72' 3,622 6,021! 8,929 12,226 ,665 2,441! 5,122 S,547 12,608 16,796 
15,24 ••••••••••••••.••••.•• ,410 1,528 3,198 5,335 7,910 10,867 ,580 2,165 4,518 7,M6 . 11,179 15,35.1 ,83fl 3,07l MlO 10.697 15.749 20,999 
22,86 •.•• •••••.•••••.•.•••• ,608 2,036 4,797 8,037 11,900 16,343 ,877 3,256 6,806 11,377 16,810 23,107 1,259 4,613 9,636 16,089 23,631 31;512 
30,48 ..•••••••••••..••.•••. ,835 3,071 6,410 10,712 15,S90 21,791 f,174 •,344 9,084 15,169 22,470 30,861 1,670 6,169 12,M2 21,451 31,512 42,011 
311,lD ••••••••••••••.•.••••• 1,()39 3,835 8,oa'T 13,414 19,8.52" %7,310 1,472 5;434 11,391 18,975 28,088 38,573 2,094 7,712 111,074 26,828 39,394 52,525 
45,72 •••.......•....•.••..• 1,259 4,613 9,650 16,089 23,829 32,771 1,769 6,537 I3,ll69 22,767 113,705 46,285 2,51!1 9,254 19,286 ~.191 47,275 63,024 
53,34 .•••••••.•... . •.•••••• 1,457 6,377 11,263 18,763 27,791 38,233 2,066 7,627 15,~7 26,560 39,337 M,011 2,929 ~,796 22,498 37,MO 55,171 73,538 
60,96 .••..••• .• •. . ..••••••• 1,670 6,155 12,89l 21,451 31,781 43,695 2,363 8,702 18,225 30,366 0,955 61.~21 3,354 ,339 25,725 42,917 63,052 84,037 
68,58 •••••••.•.••..•......• 1,868 &,919 14,490 24,140 35,743 49.157 2,660 9,792 20,503 '34,L'i8 50,572 69,561 3,778 13,881 28,937 4~.294 70,933 94,550 
76,20 .••••.•.•••••••••••••. 2.~ 7,683 16,089 26,814 39,719 64,619 2,95i 10,882 22,782 37,95() 56,100 77,287 4,188 15,424 32.149 53,643 78,816 105,0W 
91,44 ..•••••.•••. • ••.••••.. 2,519 9,240 19,829 32,191 47,671 65,543 3,552 13,075 27,338 45,549 .67,-t25 92,7ip 5,037 18,522 38,587 64,383 94,579 126,062 

CAPACIDADE DE DESCARGA, PARA UMA DECLIVIDADE DE-

LARGURA T 3 por cento e uma 4 por cento e uma 5 por cento e uma 6 por cento e uma 8 por cento e uma 
(em metrQs) profundidade d de- profundidade d de- profundidade d de- p(ofundidada d de- profundidade d de-

.~m ,457 m ,610 m ,782 m ,914 m ,305 m ,457m ,810m ,762 m ,305 m ,457 m ,610m ,762 m ,305 m ,457 m ,610m ,305 m ,457 m 
(me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) 

--- ------------,_ --- ----·----------------- ---------

3,06 .••.•...•..........••• ,198 ,693 1,373 2,193 3,141 ,198 ,693 1,373 2,193 ,198 ,1193 1,373 2,193 ,198 ,693 1,373 ,198 ,693 
11,Ul .. • .••.••••••..•••••• . ,396 1,415 2,759 4,415 6,297 ;425 1,415 2;759 4,415 ,425 1,415 2,759 4,115 ,425 1,415 2,759 ,425 1,416 
9,14 .•....••.••••.••.•.•• ,608 2,137 4,160 6,608 9,452 ,637 2,137 4,160 6,608 ,637 • 2,137 4,160 6,608 ,637 2,137 '4,160 ,637 2,137 

12,lP .•••••.•••..••..••••.• ,807 2,830 5,547 8,830 12,008 ,863 2,830 5,547 8,830 ,863 2,830 5,547 8,830 ,863 2,830 5,547 ,863 2,!!30 
15,24 ••••••••.•••.•••.••.•. 1,019 3,552 6,948 11,037 15,749 1,090 3,552 6,948 11,037 1,000 3,552 6,948 11,037 l,090 3,552 ll,948 1,090 3,552 
22,86 ..•.•.••. •·••••··• ...• 1,528 5,349 10,414 16,556 23,6.11 1,627 5,349 10,414 1~.556 1,627 5,349 10,414 16,556 1,627 5,349 10,414 1,627 5,349 
30,48 .•. ~ •.••.•.•... "' ..••• 2,038 7,117 13,89.5 22,088 31,512 2,179 7.117 13,895 22,068 2,179 7,117 13,895 ~2,088 2,17~ 7,117 13,895 2,1.J9 7,117 
38.lO., •••••.•••• . ••••.•••• 2,561 B,900 17,362 27,607. 39,394 2,717 8,900 17,362 27,607 2.7H g,900 l7,362 27,607 2,717 8,900 17,362 2,717 8,900 
45,72 .•••••.•.•••.•••••••. . 3,071 10,697 20,843 33,139 47,276 3,269 10,~97 20.~43 33,130 3,269 10,697 20,843 33,139 3,269 10,697 20,813 3,269 10,697 
53,34 ... .• •.•.••.••••••.••. 3,594 12,466 24,310 38,658 55,171 3,821 12,466 24,310 3~,658 3,821 12,4M 24,310 38,658 3,~21 12,466 24,310 3,821 12,466 
60,96 ...................... 4,118 14,249 27,Wl 44,190 63,052 4,358 14,249 27,791 44,190 4,358 14,249 27,791 44,190 4,358 14,249 27J91 4,358 14,249 
68,68 .••••••••••••••••••••. 4,627 !6,046 31,243 49,709 70,934 4,910 l6,04~ 31,243 49,709 4,910 lll,046 31.243. 49,709 (,910 16,046 31,243 4,910 16,046 
76,20 ...................... 5,136 17,815 34,738 55,242 78,SH! 5,448 17,815 34J38 55,24~ 5,448 17,815 34,738 55,24Z 5,448 17,815 s•.738 5,44S 17,815 
91,44.~···· •• •••••••• .•••. 6,169 21,395 41,686 66,279 94,579 6,537 21,395 41,686 ii!l,279 6,5l7 21,395 41,686 66,279 6,537 21,395 41,686 6,587 21,395 

1 As capacidades de descarga foram ajastadas, sempre que necessário, ~ra compen11ar uma iedação do alixo à entrada. Pressup&.ee que a largura à entrada seja igual ou superior 
à largura em tôda a exten.'l!o do sangradouro; em um e outro <!MO, a VllMO do sangradouro deve St'r avaliada pela largura do canal. 

A velocidade da állua se DU111terá dentro ®" limite• geralmente aconlleihadoa pans o r.uo de canais veget.-.doo. 
•.:;. Preesupliein-ee sen11velmente coijf!tantes a declividade e 88 dimensõea da secção.tt1111Sversal dó eancra<lo11ro em·t&da a extenlllio dêste, incluindo-se Ullll\ margem dct segurança dG 15 cm. 



T!BtrA 7.-Capacidade de descarga (metros cúbicos por segundo);' profundidade' e largura à entrada,' para sangra
douros vegetados artificiais, com secção trapezoidal e flancos tabulados a 4:1. 

CAPACIDADE. DE DESCARGA E LARGURA A. ENTRADA, PARÀ UMA DECLIVIDADE DE-

0,5 por cento e 1 por cento e 2 por cento e . 3 por cento e 4 por cento e 5 por cento e 6 por cento e B por cento e . 10 por cento e 
uma profundidade uma profundidade uma profundidade uma profundidade uma profundidade uma profundidade uma profundidade umn profundidade uma profundidade 

d de- d de- d de- d de- d de- d de- d dê- d de- d de-
LARGURA b, NO FUNDO 

DO SANGRADOURO 
(!lfll metros) ,762 m ,914 m ,762 m ,914 m ,686 m 1,067m ,610"' ,965 m ,533 m ,838 m ,457 m ,737 m ,406 m ,680m ,381 m ,810m ,356 m ,584 m 

no à no à no .à no à no à no à no à' no à no à 
canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada canal entrada 

--------- --- ------------ -----------------· ------
Descarga Largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura Descarga largura 

(me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (me) (mo) (me) \mt) (me) 
---------------~ -------------· --------------- -----

,n101 ... . . . ............... 1,557 ,610 2,207 ,610 2,321 ,610 1,939 ,610 1.457 ,762 ,967 ,914 ,651 1,067 ,566 1,219 ,453 1,372 
1,219 ..................... 1,981 1,219 2,802 1,219 2,943 1,2i9 2,547 1,219 Z,009 1,5!!4 1,415 1,829 ,976 1,981 . ,863 2,286 ,722 2,591 
1,829 ..................... 2,406 1,829 3,396 1,829 3,622 1,829 3,226 1,918 2,575 2,438 1,854 2,7-13 1,316 2,896 1,189 3,505 ,991 3,810 
2,438 ..................... 2,830 2,438 4,019 2,438 4,316 2,438 3,891 2,743 3,lU 3,200 2;292 3,658 1,656 ·3,962 , 1,514 4,572 1,274 5,029 
3,048 ..................... 3,2C9 3,048 4,641 3,048 &,037 3,048. 4,58S 3,353 3,73& 4,115 2,745 4,572 2,009 4,877 1,825 5,791 1,542 6,248 
3,658 ........... , ......... ~~~ 3,658 5,264 • 3,658 5,745 3,658 5,2M 4,267 4,316 5,029 3,212 5,639 2,3'9 5,944 2,137 6,858 1,8211 7,620 
4,572 .................... . 4,572 6,212 4,572 6,834 4,572 6,297 5,334 5,207 6,401 3,891 7,010 2,872 7,468 2,632 8,534 2,250 9,449 
6,096 ........... . .... .. ... ;5,547 6,096 7,825 6,096 8,660 6,09& 8,037 7,315 6,707 8,534 5,052 9,449 3,750 10,058 3,438 11,430 2,957 · 12,649 
7,620 ...... .. ..... . .. ~ .... 6,679 7,620 9,438 7,620 10,499 7,620 9,778 9,296 8,193 10,820 6,212· 11,887 4,Ml 12,649 4,259 14,326 a,651 15,697 
9,144 .•••.•••••• ••. ••• •... 7,839 9,144 11,094 9,144 1i367 9,144 _11,561 Íl,278 9,707 13,106 7,3sn 14,$26 5,519 15,240 5,080 17,374 4,358 18,898 

10,668 •. , ............... .. . 8,999 10,668 12,721 J0,668 14,235 10,820 13,329 13,259 11,221 15,240 8,547 16,764 6,396 17,678 5,901 20,269 5,080 22,098 
12,192., .............. . .... 10,160 12,192 14,362 12,192 16,032 12,344 15,084 15,2l6 12,735 17,526 9,721 19,202 7,273 20,269 6,7~ 23,165 5,773 25,298 
13,716 •.••••• ••.•••....• ••• 11,334 13,716 16;018 13,716 17,971 14,173 16,853 17,374 14,249 19,812 10,896 21,641 8,165 22,860 7,628 26,060 6,481 28,346 
15,'MO ................ . .... 12,494 15,240 17,688 15,240 lll,838 15,850 18,636 19,355 15,777 22,098 12,070 24,079 9,042 25,451 8;934 28,956 7,188 31,547 
18,288 .................. . .. 14,843 18,288 20,970 18,288 23,588 19,202 22,21~ 23,317 18,805 26,670 14,433 28,956 10,811 30,633 9,900 34,747 '8,603 37,948 
21,336 ... . ................. 17,lM 21,336 24,324 21,336 27,366 22,555 25,767 27,432 21,833 31,090 16,768 33,833 12,594 35,814 lJ,;617 40,538 10,018 44,196 
24,384 ..... . ............ ... 19,513 24,~84 27,635 24,384 31,102 25,908 29,347 31,394 24,890 35,66~ 19,088 38,710 14,362 40,996 13,259 46,482 ·11,447 50,74.9 
27,432 .. . ..... ..... ........ 21,904 27,432 30,946 27,432 34,866 29,413 32,927 35,509 27,918 40,234 21,466 43,739 16,131 46,177 14,886 52;121 12,86~ 56,998 
30,480 ..... . .......... .. . .. 24,197 36,480 34,285 30,480 38,460 32,614 3M79 39,472 30,974 44,806 23,800 48,616 17,914 5).359 16,527 58,065 14,263 63,398 
38,100 .............. . . . .... 30,111 38,100 42,606 38,100 48,039 41,148 45,422 49,683 38,630 511,236 29,673 60,808 22,343 64,165 20,631 72,695 17,801 • 79,248 
45,720 ............ . ... . . . .. 36,026 45,720 50,968 45,720 57,534 49,683 54,&M 59,741 46,214 67,513 35,559 73,152 2ô,7(2 77,115 24,718 87,325 21,361 95,250 

1 Com estas capacidade&, a veloridade da águl' não excederá oe limites gerslmente aconeell1ados par& os canais vegetados. 
• lncluiu~oe uma margem de seguranca de 15 cm na profundidade do canal e de, llll mínimo, 30 cm, à entrada. A profundidade à entrada deve ser redusida uniformemente, através 

do lrooho de trarurlção, até se tornar igual à profundidade no canal. . • 
• & a lal'KUf8 à entrada fôr maior que a largura do canal, as mariens do trecho de tran•o devem converair, tendo um taludo de 3:1, Quaisquer âQllUioo devem ser couenient'l>mente 

aplanadoo. 
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Cumpre evitar, na construção de sangradouros, o pôr desnecessàriamente 
a descoberto o subsolo, e qualquer destruição indevida da vegetação existente. 
Ao proceder à escavação para um sangradouro vegetado, deve-se, inicialmente, 
remover todo o solo arável e amontoá-lo perto, a fim de ser usado posterior
mente• ou para estabelecer um semeadouro no canal, ou como base para a 
transladação de um· céspede. O excesso de terra pode ser amontoado sob a 
forma de diques, ao longo do sangradouro, do que resultará um acréscimo de 
capacidade do canal. Poderão ser reforçados com pedras, ou outra proteção, 
os pontos mais expostos a perigo como, por exemplo, a entrada e as curvas 
fechadas. Terminada a construção, deve-se estabelecer logo o revestimento 

·vegetal, quer por encespedamento, quer por semeadura. Onde exeqüível, a 
transladação de um céspede é o método mais seguro, uma vez que, se êle fôr 
convenient~ente prêso ao fundo, poderá conduzir o efluente quase que ime
diatamente depois de colocado. O estabelecimento de uma boa cobertura para 
o sangradouro, mediante a semeação constitui, por via de regra, procedimento 
mais arriscado, por demorar mais do que quando se adota o encespedamento. 
São indispensáveis, a adubação farta, o preparo cuidadoso do semeadouro e a 
.realização da semeadura ou do encespedamento em estação favorável e confor
me às práticas de eficácia comprovada na região. É benéfica a irrigação arti
ficial periódica, durante a quadra sêca, até que o gramado possa desenvolve~ 
um sistema rad~cular basto. No caso de se prever uma descarga imediata, o 
cé~pede deve ser fixado com arame ou estacas. É possível proporcionar consi
derável proteção aos canais s~meados, pelo uso de uma ma,nta de palha, col
mos de milho, ramagens ou material semelhánte (a imob1lização da manta por 
meio de tela de arame dá excelentes resultados) . 

Não se justifica, em geral, a construção de grandes sangradouros mecâni
-cos para conduzir a maior parte da descarga de pequenos açudes destinados a 
abeberar o gado, a menos que seja impossível ut111zar os de revestimento vege
tal, ou que o deflúvio da bacia alimentadora seja tão grande e contínuo que 
.exija um sangradouro muito resistente. A maioria dos sangradouros denomi
nados mecânicos é de alvenaria ou concreto .. É tipo de construção difícil e~ 
a não ser que E.e tenha tido experiência prévia na sua feitura, será conveniente 
consultar um engenheiro. 

PROTEÇAO E CONSERVAÇAO 

Não se deve dar por terminada a construção de um reservatório, sem o 
ter J?rotegido convenientemente. Os reservatórios desprovidos da defesa neces
sária, terão, talvez, vida curta, e serão, em geral, os trabalhos ulteriores de 
eonsei'vação, muitas vêzes maiores e mais onerosos. Cabe proteger os reserva
tórios contra o entulhamento, a investida das onda.S, a erosão, a ação dos ani
mais escavadores, a poluição, o pisoteio do ~ado e quaisquer ·outros estragos. 
Prpteção adequada significa conservação permanente; é mister realizar ins
peções periódicas e sistemáticas, sobretudo depois de granc:l,es chuvas, reparando 
imediatamente quaisquer estragos infligidos por aluições, solapamentos., trans
bordamentos, sêcas, roedores, gado e outros agentes. Boa norma é prev.er uma 
despesa anual média com a conservação equivalente a, no mínimo, entre 5 e 
10 por cento do custo inicial da construção e daSi medidas de proteção. No 
-caso de se manifestru:em circunstâncias adversas, a conservação importará 
numa despesa muito maior do que essa. · 

A CONSTR.UÇAO DE C~RCAS 

Pôsto que, de ordinário, caiba interditar ao gado os açudes de terra, 
devendo aquêle desE>edentar-se em bebedouros supridos pelos aludidos reserva
tórios, nãe se pode aconselhar, como regra inflexível, que a totalidade dos açudes 
.seja cercada. Se, por exemplo, não houver desnível suficiente para permitir 
o escoamento por gravidade, do reservatório para o bebedouro, será, por via 
de regra, mais prático abeberar o gado diretamente naquele. Verificou-se tam
bém, em algumas regiões onde se pratica a criação à sôlta, que as vantagens 
!ruídas da cercadura dos açbdes foram mais do que anuladas pelo custo da 
-vedação, o ônus de sua conservação e pox: ser menor o número de animais que 
J)Odem beber, de uma só vez. O criador que tiver numerosos reservatórios espa-

, 
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lhados através cie extensos tratos de terra precisa de \nstalações simples, que 
exijam o mínimo de conservação e inspeções raras. Ainda a favor dos reserva
tórios não cercados, pode-se lembrar que, em certas regiões, a congelação dos 
encanamentos ou de válvulas pode impedir que o gado desacompanhado tenha 
acesso à água. Aléni disso, vale notar que, muitas vêzes, um pisoteio moderado 
no reservatório age benêficament~, no sentido de torná-los estanques quando 
novos e de apUoar os aterros recentes. 

Mesmo quando não. houver vantagem em cercar completamente o reserva
tório, será útil isolar seus pontos vulneráveis. Uma vez consolidadas as barra
gens de terra, o pisoteio continuado é geralmente nocivo, sendo, freqüentemente 
justificada a despesa decorrente da ereção de cêrcas ou outros ob&táculos que 
visem a interditar as margens do açude ao gado e facilitar o desenvolvimento 
de coberturas protetoras. Há que desvelar-se em excluir o gado dos sangra
douros vegetados, sobretudo daqueles que evacuem o deflúvio proveniente de 
bacias hidrográfica& extensas, ou que apresentem revestimento vegetal defi
ciente. O descuido no estabélecimento ou na conservação do revestimento 
vegetal que os sangradouros não dispensam conduz geralmente à perda total 
das instalações. Quando se pretende conservar o pascigo contíguo a um açude 
e fazer retouçar os que circundam outras aguadas, torna-se, muitas vêzes, 
necessário· cercar completamente o reservatório e, por algum tempo~ excluir 
dêle o gado. 

Gravura 175 - t demasiado estreito o acesso dêste sangradouro vegetado. 

Sumariando, pode-se afirmar ser recomendável, em tese, a cercadura com
pleta dos açudes, e a instalação de bebedouros separados. Tal providência ( 1) 
fornece a proteção indispensável ao estabelecimento e à conservação do reveS'
timento vegetal exigido; (2) proporciona água potável, e afasta a possibilid~de 
de o gado danificar ou poluir o reservatório; e (3) permite a constituição de 
um habitat fiworável à fauna silvestre. As lagoas ou açudes desprovidos de 
vegetação, não atraem os animais silvestre&'; e o tipo de vegetação paludosa. 
que proporciona o necessário abrigo e proteção à fauna silvestre, tolera mal 
o pisoteio e a tosa pelo gado. Considerando as condições em geral vigentes na 
agricultura mista, pode-se, afirmar que, não sendo grandes, em determinada 
unidade agrícola, nem o número de reservatórios, nem o de animaiS' que nêles 
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se dessedentem, e sendó os fatôres ~llmáticos propícios à erosão, as vantagens 
de cercar aquelas instalações soprepujam., em geral, as desvantagens. 

SEDIMENTAÇAO 

· Para que os reservatórios proporcionem, os melhores resultados, toma-se 
necessário resolver satisfatõ:riamente o problema da deposição de ·sedimentos. 
Cumpre observar medidas db conservação do solo eficientes na bacia alimen
tadora. Para que funci'on.em com eficiência, é mister conservar e proteger as 
instalações dispostas nos canais de acesso e destinadas à decantaçã-0 dos sedi
mentos e a combater a erosão. Mesmo as bacias hidrográficas protegidas des
carregam certa quantidade de sedini~nto, ·sendo, pois, necessário proceder, de 
vez em quando, a uma limpeza do reservatório, a fim de manter a sua 
capacidade. 

Entulhada uma bacia de acumulação com uma espessura considerável de 
vasa, será, muitas vezes, mais prático construir novo açude ou altear o coroa
mento da barragem antiga, do que tentar a remoção da aluvião. llavendo, a 
Jusante, outro local próprio para a construção de uma reprêsa, pode-se utilizar 
o -açude. velho como bacia· de decantação, que retenha o sedimento trazido 
posteriormente; consegue-se, assim, prolongar a vida do novo reservatório. A 
remoção de grandes quantidades de sedimento dos reservatórios é tarefa dificil 
e onerosa; será provàvelmente mais dispendiosa do que o movimento de um 
volume equivalente de terra para a construção de barragem nova. Só se com
preende plenamente a vantagem que há em despender considerável esfôrço para 
evitar a deposição de sedi)nentos, depois de se tentar a limpeza de um reserva-
tório velho. · 

INSPEÇAQ 

As instalações destinadas a fornecer água ao gado devem ser inspecionadas 
· periodicamente. Importa sobretudo que os reservatórios novos sejam exami
nados depois. de chuvas intensas, a fim de verificar se estão funcionando bem, 
ou se precisam de pequenos çonsertos. A descoberta doo estragos e a reparação 
imediata eliminam, de ordinário, a necessidade de se efetuarem, ultenormente, 
consertos mais onerosos. Os estragos costumam ser, no inlcio, de pequeno 
vulto. Não se lhe acudindo, podem as.sumir proporções tais que o seu consêrto 
deixe de ser compensador, tendo então que ser substituido todo o conjunto. 

É indispensável reparar sem demora o céspede danificado e o atêrro, ou 
sangradouro aluído. A vegetação que ·os revéste deve ser ceifada ou pastada 
de leve, quando necessário, a fim de tmpedir que se forme uma macega. O 
çorte conveniente e o retouçamento limitado favorecem a formação de um 
folhame e um sistema radicular mais resistentes às águas correntes. Devem-se 
retirar detritos, lixo e tudo quanto possa entupir o sangradouro ou reduzir-lhe 
a capacidade. Petrechos, como, por exemplo, cêrcas, encanamentos, válvulas 
de bóia. e bebedouros, também devem ser submetidos a uma inspeção periódica. 

Os animais escavadores, como, por exemplo, o texugo e o cão-dos-prados, 
infligem, em algumas regiões, pesados danos aos aterros e sangradouros dos 
reservatórios. Se tais estragos não forem reparados, poderão resultar na aluição 
da barragem. Uma espêssa camada de areia ou cascalho sôbre o atêrro dificulta, 
até certo ponto, a escavação de tocas. Poõe-se também empregar tela de 
arame, embora esta acabe carcomida pela ferrugem. Sempre que 'tais animais 
tiverem sido causa de dificuldades, cumpre encetar contra êles enérgica cam
panha de exterminio, lançando mão de armadilhas óu de veneno, a fim de 
impedir que sucedam novos estragos, quiçá a destruição do reservatório. · 

MEDIDAS SANITARIAS 

É de todo desejável manter limpa a água destinada ao gátlo e reduzir o 
mais possível a poluição. Não se deve consentir no pisoteio desnecessário, 
especialmente o dos porcos. Conseguem-se, freqüentemente, bons resultados. 
usando cascalho e material análogo Para melhorar os caminhos de acesso ao 
reservatório. Os esgotos provenlentes de currais, manjedouras, malhadas e 
outra qualquer fonte de. contaminação, devem ser desviados dos reservatórios 
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de&tinados a dessedentar o gado. Devem remover-se quaisquer cadáveres de 
animais das proximidades da água. Os despejos domiciliares e outros não 
devem desaguar nos aÇUdes das fazendas. • Reconhece-se universalmente o 
Talor paisagistiço e estético da .água, devendo-se zelar porque os reservatórios, 
sempre que possível, tenham aspecto atraente, cumprindo não lançar nêle~ 
maquinaria imprestável, latas velhas, cacos de vidro ou qualquer outra espécie 
de lixo. Importa particularmente manter limpa a água nos açudes dos quais 
se tira gêlo no inverno e naquele& em que se pretende abrigar animais silvestres. 

Nas regiões· em que os reservatórios superficiais favorecem a proliferação 
de mosquitos, cumpre povoar as águas com peixes larvófagos, entre os quais 
se destaca o gambusia. Na~ regiões em que se sabe grassar a malária, não 
se deve usar vegetação aquática, nem ·marginal,- sendo mister observar precau
ções especiais na constr-Q.ção e conservhção dos reservatórios; cumpre, natural
mente, cingir-se aos regulamentos &anitários que tratam . de tais precauções. 
Réca1 sôbre os que se beneficiam das aguadas a responsabilidade de adotar e 
manter as necessárias medidas de profilaxia do mosquito. Pode tornar-se 
molesta em algumas regiões a proliferação, no reservatório, de algas e outros 
organismos vegetais. São - tanto quanto sé sabe - inofensivos em si, porém 
po(iem causar saibo ou cheiro desagradável, favorecer a multiplicação de bac
térias e tornar desagradável o aspecto do local. O tratamento com sulfato de 
cobre evitará a propagação das algas. A do&·e usual é de aproximadamente 
225 a 350 gramas pata um milhão de litros de água, devendo ser uniformemente 
diluído pelo reservatório. A dosagem exagerada pode ser nociva; tanto para os 
animais silvestres, como para o gado. 

(Continua) . 

• 

~AOS EDITORES: tste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto regtstarã 
ou comentarã as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geogrâfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 

' . 



Contribuição 
à Ci~ncia Geográfica 

A Política e a Geopolítica, Segundo Kjellén * 

Os primeiros passos .. 
A Geopolítica é uma parte da Política. 
A palavra é um neologismo introduzido em ciência pelo erudito sociólogo 

sueco Rudolf Kjellén, e no sentido em que foi por êle empregado não corres
ponde exatamente àquilo que se convencionou chamar a Geografia Política. É 
mais e é menos. 

E' menos, porque a Geopolítica · de Kjellén não trata muitos assuntos de 
que se ocupa a Geografia Política, mesmo nos moldes modernos e superiores 
concebidos pelo sábio fundador da Antropogeografia, Frederico Ratzel, moldes 
pelos quais a insípida Geografia Descritiva passou a formar um corpo de dou
trina verdadeiramente cientifico, como tive a felicidade de poder demonstrar 
há pouco menos de um mês, abrindo o curso u-qre de Geografia da Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro. 

A Geopolítica de Kjellén é, por outro lado, mais do que a Geografia Política 
de Ratzel porque definitivamente incorporada à Política, vem a constituir um 
dos ramos, quiçá o ramo fundamental dessa nobre e elevada ciência que forma 
a cúpula do saber humano. 

O grande mal que teve a ciência geográfica ao ser fundada pelos Humboldt, 
pelos Rltter, pelos Ratzel, foi de ser lançada com certa timidez e mesmo com 
certa hesitação. E isto resultava de ser uma ciência social criada por sábios que 
não tinham alhda voz muito autorizada nos concillos de sociólogos. Eram natu
ralistas habituados a olhar a Te.rra de modo muito diferente daquele que deve 
ser encarada pelos sociólogos. Eis porque' não foram até hoje ouvidos com a 
devida atenção no novo culto que quiseram prestar a essa Mãe-Terra na quali
dade de "base física", tangível e insubstituível, em que se agita e vive a So-
ciedade. . 

Por outro lado, os sociólogos julgavam conhecer de sobra a influência do 
"melo", a que Montesquieu e Taine aludiam com tanta freqüência, dando-lhes 
um enorme valor, valor que, todavia, não transparecia com nitidez e precisão 
nas suas próprias obras, pois que, em certos pontos, lhes davam excessiva im
portância, e, em outros, reduziam-na a acanhada e inexpressiva atuação. 

Entretanto, na concepção de Ratzel o "meio", em vez de ter os vagos 
valores que lhe dão os filósofos franceses, é qualquer coisa de preciso e vigoroso; 
é tão sõmente o "meio geográfico" determinado não só pelo "espaço" e pela 
"forma" do pais, como principalmente pela "posição", quer a indicada pelas 
coordenadas de latitude e longitude quer a fixada pelos acidentes físicos e, de 
modo especial, pela situação política relativamente aos demais países circun
vizinhos ou afastados. A palavra "meio", na pena DOS discípulos de Ratzel, não 
equivale à mesma imprecisa expressão climática de Montesquieu, contra a 
qual tanto articulam críticos desconhecedores do pensamento ratzeliano, julgan
do poder ferir com essa argumentação as doutrinas do geógrafo alemão. Para 
Montesquieu o "meio" era principalmente, ou quase exclusivamente, o "clima", se 
assim fôsse, para Ratzel, ninguém poderia compreender com clareza que houvesse 
desaparecido, por ,exemplo, a predominância política da Grécia que lá continua 
até hoje no mesmo lugar, a gozar· do mesmíssimo clima que tinha na Idade 
Antiga. Seguindo, porém, a orientação de Ratzel tudo se aclara, relativamente 
a êste exemplo tão insistentemente citado. Segundo êle, a Grécia desempenhou 
aquêle importante papel histórico, "apesar do seu clima'.', e devido exclusiva-

• Conferência realizada na abertura de curso realizado em 1926 e que teve por titulo "A Es
trutura Geoi>olitica 1º Brasll." 
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mente à sua "posição" em um dado momento histórico em que a civilização 
fugia dos trópicos, ou seja do Egito, para se radicar em regiões mais amenas 
como eram as do Mediterrâneo. O valor politico da Grécia foi condicionado pela 
sua "posição" indicada pelos parâmetros geográficos de Ratzel, que os subordina 
a um certo conceito histórico, ou, comô preferimos dizer, a um certo "estágio de 
cultura" quando tivemos ocasião de desenvolver a nossa teoria geográfica que 
denominamos de "grau de .cultura". • 

Mas, não vem agora ao caso discutir a personalidade empolgante de Fre
derico Ratzel. O fato que desejamos acentuar é que, por Isso ou por aquilo, os 
sociólogos, principalmente aquêles de cujos tratados é mais freqüente a leitura. 
no. Brasil, não lhe deram ainda a importância devida. E não ]jhe deram, ousa
mos repetir, por essa mácula inicial, qual a de não ter Ratzel iniciado a sua 
carreira de cientista laborando logo a seara sociológica, mas, ao contrário, de 
ter conquistado os primeiros postos de celebridade no campo das ciências na
turais. 

Algumas definições 

Agora, porém, as coisas estão mudando de figura. 
É um sociólogo, mais do que· isto, é um internacionalista e um politico (no 

sentido cientifico do vocábulo) quem considera os princípios que formam a 
essência mesma da doutrina ratzeliana não simplesmente como base cientifi,.. 
ca da Geografia, mas como o rígido alicerce da "Política". É Rudolf Kjellén, 
autor aclamado de uma obra monumental sôbre "As grandes potências e a crise 
mundial" e desta outra não menos conceituosa do "Estado como organismo vi
vo" (Staten Som Llfsform), bem como de um fundamento para um sistema de 
politlca, isto é, um cultor eminente das letras juridicas quem considera o estudo 
do solo em suas relações com a sociedade humana, ou seja "o solo político, como 
um dos cinco grandes ramos do estudo da Ciência Política. 

Tudo faz crer que partindo o conceito de tão alta autoridade em ciência so
cial passe o exame do solo a ser tomado em melhor consideração pelos estu
diosos dêsses elevados degraus do saber humano. O solo é examinado na Ciên
cia Política, não em si, como o fazem os geólogos ou os fisiógrafos, mas como 
solo político, com "Reich", como "pais". Dêsse solo político, e tão sõmente dêle, 
é que se ocupa a Geopolitica. Isto mesmo é, aliás, o que queria Ratzel. 

A Politlca estuda o Estado por cinco modos diferentes, por melo de cinco 
elementos quase da mesma fôrça, que são, na frase de Kjellén, "como que os 
cinco dedos da mão, que trabalha •nas épocas de paz e luta nos tempos de 
guerra". · Dêsses cinco dedos, o dedo polegar é o da Geopolítica, a qual, como 
dissemos acima, tem por objeto de investigação o pais, ou solo exclusivamente 
nas suas relações politicas ou antropogeográficas. 

Antes de µ- além, um parêntese. 
Como sôbre as expressões pais, povo, raça, nação, naciçmalidade e estado, 

não há um acôrdo geral, d~vemos dizer em que acepções as vamos empregar. 
País é um pedaço de solo, delimitado por fronteiras e habitado, nos Estados 
homogêneos, por um só povo que constitui assim uma nação, a qual possuirá 
um espírito nacional definido tôda vêz que tenha chegado a um perfeito grau 
de unidade. Quando o Estado fôr, porém, heterogêneo, como era a Austria
-Húngria, e até certo ponto a Rússia, será então constituído por várias nacio
nalidades, cada uma das quais com sentimentos de coesão interna, existindo 
apenas entre elas certos elos oriundos de conveniência politica momentânea. Em 
regra, essas nacionalidades falam línguas diferentes e pertencem a raças tam
bém diversas. A reciproca não é verdadeira: o fato de falarem dois povos a 
mesma língua e terem a mesma origem étnica não os obriga a formar uma 
só nacionalidade e, ainda menos, uma só nação. Na Austria e na Alemanha, 
assim como no Brasil e em Portugal, os povos falam a mesma língua sem que 
por isso os sentimentos nacionais sejam os mesmos, não havendo, portanto, uma 
mesma nacionalidade. A palavra raça não será empregada neste curso no sen
tido antropológico clássico, .mas ant~s na acepção política corrente. Rigorosa
piente consideradas de um modo cientifico, as raças são apenas três: a branca, 
a amarela e a negra. Haverá variedades ~essas raças originárías,-já por mesti- , 
çagem entre elas (o que é corrente no Brasil), já por diferenciações locais, o 
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que é habitual em todos os continentes. Eslavos e ocidentais, mediterrâneos e 
nórdicos, são grandes classes da raça branca, classes que comportam ainda mui
tas outras súbdivisões. Do mesmo modo, há numerosas variedades entre ama
relos Co que é pouco perceptivel aos nos~os olhos brasileiros) e entre negros, o 
que qualquer de nós pode distinguir com facilidade em individuos que tenhamos 
visto: Bara êste fato, aliás, Já Oliveira Vtana chamou a atenção dos estudiosos. 

As subdivisões da Política 

Voltemos, agora, à subdivisões da Política. O primeiro dedo corresponde, 
como dl.$semos, ao. país e fica assim separado de todos os outros que se refe
rem mais diretamente ao homem. O país será, segundo Kjellén, estudado pela 
Geopolítica que tem estreitas relações com a Geografia Política sem que, toda
via, com ela se confunda. 

O segundo ramo da Politica é o da Etnopolitica de Kjellén, ou talvez me
lhor indicando, da Demopolítlca que ei>tuda o povo e .as raças, não como o faria 
a Etnografia, mas também apenas nas suas relações politicas como nação. Fa
zendo como que uma ligação dêste ramo' ao primeiro, a Política do pais pela 
nação para o desenvolvimento da autarquia econômica. Pode ser denominado 
,Autarcopolitica, que não é portanto a Economia Politica e mais se aproxima da 
Geografia Econômica. O estudo da sociedade em si, nas suas relações de cará
ter s9bjetivo, é objeto de observação da Cenopolitica • •, coisa o seu tanto di
ferente da Sociologia propriamente dita. Como quinto e último ramo de estudo, 
Kjellén compedia todos os assuntos que se referem diretamente às questões 
de govêrno e administraÇão, ou seja ao regime politico e às manifestações da 
soberania e que são . habitualmente considerados pelo vulgo como os únicos, 
ou os principais obfetivos da Politica. Poderemos chamar a esta quinta subdi
visão de Cratopolitica ou Dinamopolitica. 

Assim considerada, a Politica tem as mais estreitas relações com a Geografia, 
no largo sentido que lhe é dado modernamente, assim como com a Eti;iografia, 
com a Economia Politica, com a Sociologia e com o Direito, considerado êste 
no seu aspecto primordial de ciência do Estado. . 

É talvez com a última subdivisão de KJellén (a que se refere ao regime de 
govêrno) que a Politlca tem sido considerada como teooo a mais íntima depen
dência, porque, para muitos, as propriedades principais do Estado estão resu
midas no seu govêrno. Outros entendem que essas funções cabem prindpal
mente ao povo, mas, como veremos adiante, a noção do Estado tem de ser su~ 
bordinada aos três característicos, indispensáveis e intlissolil.velmente ligados, do 
pais, do povo e do govêrno. 

Segundo Bluntschili e Jellinek, que são por excelência clássicos nessas ma
térias, a Política é riada mais do que a prática da ciência geral do Estado. Há 
entre ambas as mesmas relações que vão da teoria à aplicação em qualquer 
ciência, pois que ela, a Política, é "a doutrina que se propõe a alcançar detet
minados fins políticos pelos meios mais adequados em relação às circunstâncias 
e mediante o aproveitamento dos fatôres da vida social ou política". Bismark, 
que foi priftcipalmente um grande homem de Estado, com a visão clara dos fe
nômenos sociais da sua pátria,. expressou a sua concepção da politica prática, 
dizendo que ela "tem por' objeto prever tão exatamente quanto possivel o sen
tido em que um determinado conjunto de circunstâncias atua sôbre todos os 
demais". 

Tudo isso equivale, afinal, ao modo usual de encarar a Política como sendo 
a «arte que tem por fim conduzir as massas humanas até a realização dos seus 
ideais coletivos". 

Para a realização dêsses ideais coletivos é que · os políticos práticos, ou se
jam os estadistas com encargos passados, presentes ou futuros de govêrno pre
cisam conhecer os vários modos pelos quais os fenômenos políticos se podem 
map.ifestar, e não apenas um dêles, aquêle que se refere à. Constituição escrita 
ou ao regime de govêrno. Para ser político no sentido largo e distinto do têrmo0 
é preciso saber preparar uma legislação adequada ao povo, com o material 
cientifico teórico e prático que lhe fôr fornecido não só por aquelas . cinco ciên-

•• KJellén usa a palavra hibr1da Boc1opolltlca. o Dr. Raml;z: Galvão, a quem consultamos, 
1JUgere o YOCábulo Cenopolit1ca, lln.gülst1camente mais homogêneo. 
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elas acima indicadas - e que são as que têm mais estreita correlação com a 
Política e que, portanto, são as suas verdadeiras fontes de .abastecimento inte
lectual - como também pela PslColcgia Socfil.l, ·pela Estatistica, cujos métodos 
são tão preciosos, e pela História. · 

Esta tem por certo a maior intimidade com a Politica. Das duas se pode 
dizer o mesmo que Mackinder disse da Geologia e da Geografia Física: que a 
Geologia .é a Geografia do passado e que a Geografia Física é a Geologia do pre
sente. A História é a Política de antanho. e a Politica é a História dos nossos dias. 

Para conhecer, pois, a estrutura politica de um Estado não basta saber a 
sua Constituição, nem mesmo as suas leis escritas, já porque não hajam sido 
feitas muitas vêzes com· a índole e as necesstdq.des da nação, sendo, não raro, 
simples deéalque de outra Constituição ou da legislação de outro povo de psi
cologia e possibilidades muito diferentes, já porque, na hipótese de ter sido re
digida em exato e perfe1to acõrdo com os interêsses e condições nacionais, não 
possa indicàr tudo qua,nto, com o correr do tempo, convenha ser aproveitado 
em bem da coletividade. O político que considerar como único livro de cabe
ceira o livro da Constituição, não poderá. jamais ·conhecer as verdadeiras ma
nifestações da alma de um povo, e não estará em condições, portanto, de ocorrer 
às necessidades da nação. Preciso é que êle se sature das noç&es fundamentais da 
Ciência Politlc~, nas suas subdivisões acima indicadas para aí auferir conhe
cimentos de utUidade prática, que tornem eficiente a sua ação pública e pro-
veitosa a sua vida de estadista. · 

Essa falsa noção que em geral os politicos - daqui e de alhures - têm do 
domínio de estudo que lhes deva ser mais fQ.miliar, decorre um pouco da 
aprendizagem que fazem e na qual ao Estado é dado um aspecto mais subjetivo 
que objetivo. Essa feição subjetiva nasce do modo de encarar o Estado ape
nas pelos aspectos .indicados no quarto e quinto ramos de Kjellén, ao passo que, 
olhando-o mais pelos característicos sugeridos pelas três primeiras categorias, 
o Estado toma um aspecto algo material não sendo apenas a pessoa jurídica ou 

' o sujeito de direito, que o querem considerar certos tratadistas, aliás dos mais 
modernos e (ios mais notáveis. 

Todo aquêle que consegue um conceito equilibrado de Estado, sem incluir 
na definição nem o predomínio do poder, nem do povo, nem do pais, mas, ao 
conttário, considerando-os a todos três como de igual pêso, êste sim, se pode 
considerar com as condições de um verdadeil"O e útil político . 

Ainda mais. Convém qué o . político não se esqueça nunca . que a sua nação 
não vive só e ~olada no mundo, tendo, ao contrár~o, as contingências da sua 
vida e do seu desenvolvimento condicionados pelo progresso e pelas pressões de 
outros povos da Terra. Para prowir, pois, as necessidades do povo do seu pais, 
êle ·precisa conhecer muito bem os outros paises, as condições econômicas e de 
evolução dêsses outros Estados, e as suas resnectlvas organizações sociais. 

o estudo de cada politlca nacional terá de aer feito sempre à luz da política 
internacional dominante. O exame -de cada um dos ramos em que se subdivide 
a Ciência Política terá igualmente de ser encarado confrontando-o, passo a 
passo, · com o ramo correspondente nos vários outros países da Terra . 

Assim pois, a Geopolitica Brasileira, que é o estµdo que nos propomos a fa
zer neste curso, não poderá ser desenvolvida imaginando que o Brasil é o único 
pais do orbe terráqueo, mas, ao contrário, de momento a momento, poremos em 
comparação a nossa com as demais' terras do. Globo, e de modo muito especial 
com aquelas que, ao nosso ver, podem vir a ser as nossas concorrentes ou com 
aquelas outras que nos possl\m servir de modêlo, desde que delas façamos uma 
imitação inteligente. 

Alargando horizontes 

A Polítiea de um país que se faça apenas no ponto de vista social ou juri
dlco, desapoiada do prévio exame da sua estrutura geopolitica e. sem o p~rma- . 
nente contrôle com a Política dos demais paises, ficará, portanto, desarticulada 
e falha. 

Como entender, de fato, a evolução de um povo, como nortear-lhe as con
venientes diretrizes, se se desconhecem as possibilidades do país, que são afinal 
o princiI]al objeto da Geopolitica? . . 
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É que não há um Estado sem solo, sem o indispensável torrão de terra. O 
povo judeu, o tão citado povo judeu, pode continuar talvez a ser uma nação 
disseminada por tôda a superfície do Planêta, mas não forma "um Estado" exa
tamente porque lhe falta uma ·área delimitada em que se exercitem as funções 
públicas peculiares ao Estado, funções que tanto podem ser de coesão ·Pela pu
nição de contravenções, como de proteção por intermédio dos órgãos da Justiça. 
O judeu é um povo sem pais; não é, pois, um Estado . Conservando embora obri
gatórios para seu uso princípios de religião ou de tradição peculiares à grei, 
êle se há de subordinar às leis políticas do país de nascimento; é um cidadão, 
não da Judéia, mas da França, da Alemanha ou do Brasil. 

Nenhuma outra organização social, religiosa, científica, literária ou mesmo 
política, por mais vasta e autorizada que seja - a Igreja Católica, por exemplo -
jamais alcançará poderes iguais aos de um Estado, exatamente por lhes faltar 
sempre o substractum físico, o alicerce material representado pelo solo, isto é, 
pelo pais . · 

A definição de Ratzel de que "o Estado é um pedaço de solo ligado a um 
pedaço de humanidade" pode estar sujeita a críficas quanto à sua última parte; 
quanto à primeira, não. 

Para formar um Estado é preciso que êste povo, "pedaço da humanidade", 
esteja organizado, que haja uma ordem jurídica. O enunciado de Ratzel claudica 
neste ponto; mas se prescinde do pedaço de terra, do território, do solo. 

Se houvesse tempo, e tivéssemos autoridade, seria aqui a ocasião de discutir 
com mais minúcia as múltiplas definições de Estado que os tratados clássicos 
reproduzem. No alentado volume de Jellinek nada menos de 60 páginas são 
consagradas a tal. Querendo nos parecer que saíram da moda, por falta de 
razoável justificação científica, as definições do tipo das de Kant, que dava o 
Estado como sendo "uma reunião de pessoas que vivessem sob um regime de di
reito", preferimos tomar de um manualzinho qualquer - o de Fischbach por 
exemplo - uma defin:ição consagrada pelo consenso geral, e considerar "o Es
tado corno uma associação de homens estabelecidos sôbre um território delimita
do e submetidos a um poder supremo". 

É possível que em outra ocasião retomemos o assunto. 

b Estado como ser vivo 

É hábito antigo, que vem desde Platão, comparar o Estado a sêres vivos. 
Se assim é, se a doutrina do Estado "organismo vivo" pode encontrar apoio em 
opmiões autorizadas, o ser vivo que por analogia mais se pode pôr em compara
ção com Estado é a árvore, pois que esta não pode existir sem lartçar as suas raí
zes ao solo. O solo é o apoio indispensável às árvores como aos povos; é nêle que 
ambos .se alimentam e sem êle não poderiam viver. 

Por outro lado, mantendo ainda analogias biológicas, sempre no caráter de 
analogias e não no de similitudes, o país pode ser considerado como o corpo do 
Estado e a êle indissolilvelmente prêso para que haja vida Política. Dêsse cor
po, a soberania, isto é, o govêrno seria a inteligência culta e diretora (é claro que 
na hipótese de estarem os governos bem orientados) e a nação seria a alma, 
sentindo e obrando. De fato, a nação tem sentimentos? a sociedade econômica 
tem interêsses? o govêrno tem deveres? mas tôdas essas qualidades mor~is só 
podem atuar através de um corpo, apoiadas nêle, por êle sustentadas, a êle li-
gadas como Saldunes fiéis. · 

É por isso certamente que Preuss considera, em Direito Internacional Pú
blico, as lesões de território como sendo atentados contra a pessoa e não contra 
a propriedade. O solo do pais não é propriedade da nação? é a sua essência 
mesma. Isso também explica a sensibilidade especial que se manifesta em to
dos os povos tôda vez que, pela guerra ou pela violência, são retirados pedaços 
do seu solo secularmente unificados, porque são como que nacos da própria ·car
ne, são membros arrancados, que não podem ser refeitos por processo algum de 
autocriação, ao passo que um grupo de pessoas que venha a morrer na guerra 
é logo no dia seguinte itubstituido por uma nova geração, mantendo-se a conti
nuidade da nação, que suporta e vivifica a alma nacional . 

Quanto mais longa é a vida de um povo em um dado território, tanto mais 
indissolúveis se ~mam os liames entre ambos, principalmente se, nesse período, 
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concomitantemente se desenvolveu o grau de cultura do povo. Os povos primi
tivos que não têm ainda uma organização social e politica bem consolidada, sen
tem-se menos presos ao seu solo do que aquêles que atingiram maior nivel de 
civilização. Isto quer dizer que êstes povos primitivos não formam propriamente 
Estados, rro sentido moderno do vocábulo. 

Quanto mais ganha uma nação em organização social, mais adstrita fica 
ela na sua subordinação ao solo. Houve quem supusesse que com a elevação do 
grau de cultura o povo fôsse perdendo essa sujeição ao solo, sujeição não só po
lítica, como meramente econômica. O contrário é que se passa. Os germanos e 
os francos que não conheciam o uso do ferro e do combustivel fóssil, jamais se 
digladiariam para se apossar do Sarre, do Ruhr ou da Lorena. Hoje, o solo, es
pecialmente nos seus aspectos econômicos - assim como nos politicos - é ob
jeto de muito maior cobiça do que o que teria sido talvez para os romanos e 
sem dúvida alguma para tôdas as coletividades humanas mais rudimentares. 

Tudo isso demonstra quão importante é o conhecimento exato do "pais" para 
o desenvolvimento eficiente dos sentimentos da "nação" e das idéias politicas 
dos governantes que se queiram bem orientar. 

Everardo Backheuser 

~ i:ste "Boletim", a "Revl~ta Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Braslleira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
.Janeiro, D.F. 
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O Babaçu 
(Matéria prima à espera da industrtaltzaçào> 

O babaçu, nativo do Brasil, foi mencionado, pela primeira vez, np livro Po
randuba Maranhense, de frei Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres, e cons
titui uma das maiores riquezas latentes de nosso pais. 

As informações botânicas a respeito desta palmeira são, ainda, vagas e defi~ 
cientes, mas, mesmo assim, já se pode dizer que, com ela, se inicia na fitogeo
grafia o capitulo dos cocais na ecologia e na sociologia vegetal brasileiras. Von 
Martius, que a descreveu pela primeira vez, ' chamou-a Attalea speciosa e Bar
bosa Rodrigues, que a classificou em 1898, denominou-a Orbignia martiana, 
em homenagem àquele cientista germânico . As trlbus indígenas dos sertões 
maranhenses, descendentes dos povoadores da região, chamam-na, porém, de 
babaçu, palavra possivelmente de origem tupi, significando "côco grande", 
devido, sem dúvida, às proporções que tem êste côco em relação ao das outras 
palmeiras de nossa flora. 

A palmeira babaçu nasce, espontâneamente, nas regiões que constituem o 
seu habitat, estendendo-se honiõclitamente, em intermináveis florestas, em nosso 
país, desde Mato Grosso ao Amazonas, pelo oeste, e da Bahia aos sertões .do Pará, 
sendo, entretanto, a região de sua preferência a que compreende os estados do 
Piauí e Maranhão, em cujas chapadas e carrascos viceja exuberante. Nas margens 
do rio Parnaíba, da nascente à foz, os palmeirais se estendem, em densos e ma
jéstosos aglomerados. que são os mais explorados comercialmente, devido às fa
cilidades de transporte. O babaçu, porém, encontra-se, indistintamente, nas re
feridas unidades federativas, do litoral ao alto sertão, seja à margem dos iga
rapés e dos rios, ou constituindo, gregàriamente, matas impenetráveis, ou ainda 
em altas montanhas e zonas de capoeiras. Pode-se dizer, sem receio de incidir 
em exagêro, que os cocais ocupam dois têrços do território maranhense e um 
têrço do. piauiense, o que vale dizer que, em superficie compacta, ocupariam 
cêrca de 300 mil quilômetros quadrados, ou 3,75% do território nacional. 

A palmeira do babaçu que domina,• pelo seu porte altaneiro, de cêrca de 
20 metros de altura, todos os outros vegetais da floresta, destaca-se, entre as 
demais, como disse Barbosa Rodrigues, "por ser a mais bela, a mais excelsa e a 
mais graciosa do Brasil". 

Queimadas ou derrubadas para os roç,ados dos sertanejos, no nosso impiedo
so sistema de agricultar extensivo, são logo sucedidas por outras que, no fim 
de 10 a 12 anos, substituem, com a mesma pujança, o cocal abatido. :mate traba
lho de rénovação se processa independente do trabalho do homem, que para êles 
não despende o menor esfôrço . Em zonas de babaçuais, o que é dificll é conser
var, livre da palmeira, de grande fôrça de sociabilidade, qualquer faixa de terra. 
o cocal tem sempre o ímpeto de dominação, não sendo acometido por pragas, nem 
atacado por insetos. A palmeira só morre quando se lhe extirpa o palmito e, cor
tada . rente ao chão, como se procede com as demais árvores, ela, em poucos dias, 
começa, de novo, a exibir as suas primeiras palmas . 

DIVISAO DA PALMEIRA 

O caule 

A palmeira babaç\?. pode ser dividida em: a) raiz; b) caule e c) fruto. A 
importância eco:aômica da raiz é, até o momento, apesar de ter a mesma cons
titul.ção do caule, desprezível, motivo por que dela não nos preocuparemos aqui, 
estudando, porém, deti<;lamente, as outras partes, de apreciável valor para a 
subsistência da zona dos cocais. 

NOTA - :tste trabalho tol escrito hã mais de um ano. 
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Quanto ao caule,. não tem êle tido, até hoje, a importância que merece nir 
preocupação dos estudiosos, voltados,-até agora, inteiramente, para os proble
mas ligados à exploração do côco·. O caule quase que tem sido usado, apenas, 
como alimento e, isso, quando pertencente a palmeira nova, - o palmito. Tra
ta-se, aliás, de substância altamente nutritiva, contendo apreciável dose de 
açúcar; e de sabor bastante agradável. Tudo faz crer, · porém, que uma nova 
era vai começar no que concerne' à exploração econômica do caule da palmeira 
babaçu. Estudos rigorosos, procedidos por técnico de comprovada idoneidade, co
mo o engenheiro Sonnefeld, pioneiro çla industrialização do babaçu, comprova
ram que o caule e a fôlha desta palrtleira podem produzir, em excepcionais con
dições . econômicas, excelente papel. Ainda há 'pouco, interessados no desenvol
vimento econômico do Nordeste, confiamos ao deputado Antônio Maria Correia, 
atualmente na Europa, amostra do primeiro papel fabricado do caule do ba
baçu .para que êle o exibisse nos grandes centros industriais do Velho Mundo. 
as vantagens do caule do bàbaçu sôbre o pinheiro, na produção de papel, são tão 
evidentes que quase nos dispensaríamos de acentuá-las: a) o número de pal
meiras de babaçu é incalculável, elevando-se, seguramente, a mais de 1 bilhão 
e cobrindo, como já dissemos, 3,75% do território nacional; b) como também Já. 
foi dito, a renovação dos cocais procede-se automàticamente, necessitando-se, 
apenll.S, de 10 a 12 anos para que a palmeira se torne adulta; c) a fabricação 
estaria entrosada com a indústria·de produção de óleo e demais subprodutos de 
babaçu que, aliás, forneceria a energia indispensável ao novel parque industrial. 

Convém ressaltar, neste instante em que a crls~ de papel constitui preocu
' pação de todos os governos, que a nova fonte de matéria prima, que se vai abrir 

à indústria do papel, é pràticamente inesgotável e do mais baixo custo. 

Fôlha 

A fôlha da palmeira babaçu não tem tido, até agora, nenhuma aplicação 
industrial de importâl}.c~, sendo utilizada, apenas, na indústria doméstica de 
fabricação de paneiros, àbanos, esteiras, palitos, cordas e na cobertura das ca.saS 
dos sertanejos que habitam a região . 

A exemplb do que ocorre com o caule, e que já tivemos ensejo de referir, 
àmplas perspectivas se oferecem à palha do babaçu com seu possivel emprêgo 
nas indústrias de fabricação de celulose e papel. As experiências do engenheiro 
Sonnefeld e os estudos já realizados, desde o século passado, com a palha da 
carnaubeira, são de modo a nos .inspirar grande dose de confiança no futuro 
eeonômico que espera a palha do 'babaçu. Tendo em mente a quantidade incal
culável dêste material, seu baixo custo e as facilidades oferecidas pela navega
ção fluvjal, além da proximidade do oceano e abundância de mão-de-obra, sen
timo-nos seguros de qúe uma nova era principiará na economia nordestina se 
as dtflculdades, ainda existentes, de ordem técnica e financeira para a monta
gem de uma grande indústria de papel lograrem removidas. 

d côco babaÇu 

O produto, atualmente, mais precioso da palmeira babaçu ainda é o côco, 
largamente empregado na fabricação de óleos, e que constitui grande fonte de 
renda para o comércio dos estados do Piauí e do Maranhão. . 

o côco está dividido em três partes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O 
epicarpo constitui a parte externa do côco e é formado de fibras resistentes, ha
bitualmente empregadas na fabricação de escôvas, tapêtes, etc., e, também, 
usado como combustível. O mesocarpo é formado de uma substâncta da côr de 
chocolate, rica em amido e tanino, e cujo valor alimentício torna-o aconselhá
vel à alimentação, constituindo, sobretudo em épocas de sêca, ajuda ponderá
vel à subsistência do sertanejo. O ,endocarpo, qu~ é a parte mais dura do côco, 
é um marfim vegetal apto a receber polimento e podendo ser utilizado para 
produzir -numerosas pequenas utilidades, como botões, puxadores de móveis, etc!.. 
É esta parte do côco que guarda as amêndoas, utilizadas na indústria de óleos, e 
cuja consistência exi~iu a inven~ão de máquinas destinadas à sua quebra. 

Econômicamente, o endocarpo oferece extraordinãria importânCia porque, 
além de fornecer a matéria prima da indústria do óleo, sua destllaçãó fornece 

B.G. -5 
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carvão, alcatrão, acetato de cálcio e álcool metillco. O carvão de babaçu, tipo 
coque metalúrgico, por muitos reputado superior ao Cardlff, foi analisado em 
França, tendo revelado sua excelente qualidade pelo fato de não conter enxô
fre, nem arsênico, apresentando, apenas, porcentagens mínimas de fósforo e 
cinza. 

A análise mandada proceder pelo engenheiro Sonnefeld, e confiada a espe
cialista do Instituto de Química Imperial de Berlim, foi altamente favorável ao 
carvão de babaçu, que atingiu 8 000 calorias, mostrando-se excelente redutor de 
minério e produzindo aço de excepcional qu,alidade. A experiência citada foi as
sistida pelo engenheiro Vicente Ocetti, atualmente, um dos técnicos de termo
logia da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Anteriormente, o 
senador Pires Ferreira, entusiasta dos problemas piauienses, utilizou, com pro
missores resultados, o carvão de babaçu como combustível na caldeira de um 
navio que realizou a viagem de Amarração ao Rio de Janeiro, chegando a fundir 
as grelhas da caldeira ( ! ) ; Não queremos encerrar estas notas sôbre o carvão 
de bábaçu sem mencionar que Monteiro Lobato, o genial escritor brasileiro e 
pioneiro de tantas iniciativas no domínio econômico, quando adido comercial 
do Brasil nos Estados Unidos, conseguiu despertar o interêsse do Sr. W. H. Smith, 
que durante mais de 20 anos, superintendeu a secção metalúrgica da Ford Motor 
Company, pelo .carvão de babaçu. Lobato, em carta ao engenheiro Sonnofeld, 
dizia-se cheio de esperanças na "vitória final do nosso côco" . :E:ste é também 
nosso sentimento ao reabrirmos hoje, em época mais favorável, os debates em 
tômo dos problemas ligados à exploração do babaçu. . 

Além do carvão, cujá excepcional importância ressaltamos, mencionaremos, 
de passagem, outros produtos fabricados com o endocarpo: ácido, fenol, óleos 
finos, médios e pesados, tintas, alcatrão, vernizes, podendo-se afirmar, a grosso 
modo, que só no capitulo alcatrão podem ser mencionados número superior a 
!i 000 produtos e subprodutos. 

A utilização ampla da casca do côco na produção do carvão mineral é um 
problema que requer tempo e estudos. Antes, porém, q~ receba solução definiti
va., seria interessante ·que se empregasse a casca do côco, em lugar do carvão ve
getal e lenha, únicos combustíveis utilizados no Piauí, estado quase que já in
teirámente desflorestado. o emprêgo da casca do côco pouparia, com inapreciá
vel vantagem, as parcas reservas florestais ainda existentes· no estado . . Seria 
mesmo interessante que a Assembléia Estadual piauiense legislasse a respeito do 
assunto. 

Recentemente, o babaçu estêve na ordem do dia com as experiências do en
genheiro Vivacqua que, per;mte personalidades de grande destaque na vida brasi
leira, inclusive todos os membros do Estado Maior do Exército, demonstrou, sem 
sombra de dúvida, que do babaçu se pode fabricar gasolina. A época, foi geral o 
entusiasmo provocado pelas experiências do engenheiro patrício, mas, em se
guida, pesado silêncio, que se conserva até hoje, desceu sôbre o petróleo "verde
-amarelo" como o chamou o general Anápio Gomes. 

QUEBRA E COLETA DO COCO 

A .exploração dos cocais continua a ser feita por processos manuais, embora 
Já tenham sido inventadas diversas máquinas destinadas à quebra do côco. O 
trabalho nos cocais é confiado, em sua maior parte, a mulheres e meninos, mais 
hábeis~ neste mister, do que os homens, aos quais compete, mais de perto, o tra
balho da lavoura. 

o côco é apanhado ao solo, sendo necessário esperar que caia naturalmente. 
Uma vez recolhido, o que ocorre nos meses de verão, isto é, de junho a dezembro, 
êle é aberto, longitudinalmente, mediante pancadas de macêtes aplicadas sôbre 
um machado, que, assim, rompe o endocarpo. Aberto o côco, repete-se a opera
ção descrita para extrair cada amêndoa, a fim de retirá-las das "lojas" em que 
se encontram colocadas. • Como se vê, o processo é moroso, requerendo pessoal 
adestrado. Um bom quebra.dor de côco, dotado de larga habilidade, não poderá 
quebrar mais de cinco quilos em 8 horas de trabalho. 

Já. vimos que 'um homem não consegue quebrar, diàriamente, mais de 5 qÜllos 
de amêndoas, o que evidentemente é pouco e não lhe pode permitir senão um 
modesto· padrão de existência, assegurado mediante tremendo esfôrço .. Mas a 
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mecanização do trabalho de quebra, por tantos apontada como solução ideal; ná<> 
é de resultados tão positivos como se alardeia. :!!: que os babaçuais são por tar 
maneira densos, formando matas compactas, que, dificilmente, podem permitir 
um intenso trabalho de coleta. :!!: impossível utilizar viaturas ou alimárias para 
coleta de grandes quantidades de côco e seu transporte até às máquinas instala
das para sua quebra. Deve ser quebrado in loco e transportado pelo próprio tra
balhador. Só em plantações gentilizadas poder-se-ia, com êxito, aplicar a me
canização, ou então, com o aproveitamento industrial do caule e da fôlha, na base 
já citada, o que resultaria num sensível desbastamento dos cocais. :t!:ste proble
ma aliás é objeto de um estudo do engenheiro Sonnefeld que, tudo faz crer, con
seguiu solucioná-lo, para o que se necessita apenas de cooperação govemamental 
e da boa vontade dos produtores. 

óleo de babaçu 

As amêndoas, que se desdobram, grosso modo, em óleo e parte residual, cha
mada "torta", obtidas com o trabalho penoso que acabamos de descrever, e 
empregadas na fabricação de óleos de todos os tipos, mas, sobretudo, de óleo 
comestível, de excelente sabor e de aceitação cada vez maior. 

Os óleos vegetais são de comprovada superioridade sôbre os produtos de ori
gem animal. E o óleo de babaçti se destaca, entre os similares vegetais, pela 
pureza e excelente paladar. Análises procedidas por médicos de grande nomea
da, com o Dr. Wielsch, de Zurich, revelaram que, além de outras vantagens, a 
gordura de côco ainda é recomendável como especifico para as doenças do estô• 
mago e do intestino. Os Drs. Bourot e Dane, por outro lado, atribuem ao babaçu 
97% de digeribilidade e Frise nêle encontrou abundante quantidade de vitami
nas A e E. 

Além de comestível, o óleo de babac,m é, também, combustível, podendo ser 
usado em motores Diesel e receber outras aplicações, inclusive como lubrificante, 
gá:s de iluminação, ou no fabrico de sabonetes e como a base da indústria de 
vegetalina. Mas, não há dúvida, de que sua importância capital é no terreno 
da alimentação em que é, cada vez mais, empregado e com aceitação sempre 
crescente. Vejamos uma estatística de sua utilização no qüinqüênio 1945-1949: 

Ano Quilos Valor Cr$ 

1945 ......................... 71758185 111749 096 
1946 ........ ········· ...... 51545 379 102 219 847 
1947 .............. · ......... 64 333 493 180 307 017 
1948 ....................... 82 806 033 252 276 358 
1949 ........................ 71073 497 187 978 692 

Verifica-se na estatística mencionada que a exportação de babaçu já chegou 
a atingir 80 000 toneladas anuais, procedendo quase 90% dêste número dos es
tados do Piauí e do Maranhão. l1l interessante ressaltar que êstes estados, que 
lideram a produção dêste côco, não se preocuparam até agora, sêriamente, com 
sua industrialização. 

A parte residual da amêndoa, de que se extraiu o óleo, constitui, como já 
dissemos a "torta", substancioso alimento para .o gado. 

AS TERRAS DE BABAÇU, COMJ!:RCIO DO PRODUTO E SEU FINANCIAMENTO 

Conforme tivemos ensejo de acentuar, os babaçuais se estendem por terras 
que representam 3,75% da superfície total do Brasil. Como é fácil de avaliar, a 
mor parte desta imensa extensão territorial é representada por terras devolutas, 
onde os babaçuais jamais foram explorados e onde, talvez, por quilômetros e qui-
lômett6Js, não se encontrem habitantes. ' · 

No Piauí, Maranhão e parte de Goiás a exploração dos babaçuais é feita di
retamente pelos proprietários das terras. São, normalmente, propriedades imen
sas, compreendendo milhares e milhares de hectares, onde são recebidos serta
nejos para os trabalhos de coleta e quebra do côco. As condições em que se de
senvolve êste trabalho serão objeto do parágrafo seguinte. 
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Pode acontecer, também, e isto não é raro, que o proprietário arrende a ou
trem suas terras, ao invés de explorá~las diretamente. O arrendamento ·varia 
muito em suas bases consoante a extensão da propriedade e a facilidade de 
transportes. Uma propriedade bem situada pode ser arrendada mediante paga• 
mento de 25% da renda liquida dos cocais e participação nos frutos da lavoura 
incipiente. 

A exploração dos babaçuais, já o dissemos, é particularmente dificultada pelo 
fato das palmeiras se acumularem em matas inextrincáveis, onde não passam via
turas e as alimárias se movem com extrema dificuldade. Dai a necessidade do 
côco ser coletado, unidade por unidade, e quebrado tn loco. Do que isto repre
senta em trabalho consegue-se formular idéia utilizando o cálculo do engenheiro 
Sonnefeld: a safra de 1948 foi de 80 mil toneladas de amêndoas. Pois bem: 100 mil 
côcos são necessários para que se obtenha uma tonelada de amêndoas o que quer 
dizer que a safra de 1948 constou de 80 bilhões de côcos, coletados unidade a uni
dade, em selvas profundas e cheias de moléstias endêmicas, pelo trabalho anôni
mo e desenganado do matuto dus nossos sertões. 

Nas condições presentes é impossível mecanizar êste trabalho. Uma graJ:lde 
usina de quebra de côco é inútil porque é impossivel, em tempo hábil fómecer a 
matéria prlma para o seu trabalho. Como fazer, cocal a dentro, correr uma via
tura coletando côcos? 

Da observação desta circunstância, nasceu o plano do engenheiro Sonnefeld. 
~te t.écnico, que dedicou grande parte de sua existência aos estudos dos proble
mas ligados ao babaçu, concluiu que esta indústria somente pode proporcionar. 
um padi:ão condigno de existência aos que a ela se consagram se se alterar ra
dicalmente seus atuais processos de trabalho. E seu pl~o representa a reforma 
de base - releve-se-nos esta expressão hoje corrente - desta velha oeupação 
de sertanejo brasileiro, que passará a dono do solo em que trabalha. Sonnefeld 
concluiu que o número ideal de palmeiras é de 100 por hectare. Isto permitirá 
que o côco seja ràpidamente colhido e transportado à usina beneficiadora par~ 
ser quebrado. As demais palmeiras terão que ser cortadas e aproveitadas, obvia.: 
mente, para carvão vegetal, cordelaria, matéria plástica, celulose, papel, etc .. 

Entre as palmeiras, seria plantado capim para a racionalização da pecuária, 
formação de pastagens para o verão nordestino e crição de uma atividade per
manente para as entre-safras de palmeira. 

Sonnefeld teve ensejo de, em Turlaçu, no Maranhão, experimentar, com 
pleno êxito, o seu plano, logrando, com a lavoura paralela, apreciável safra. Do 
mesmo êxito se vêm revestindo, as arrojadas experiências de sociedades coope
rativistas do deputado João de Abreu, em Goiás. Com a aplicação do plano de 
trabalho dêsses pioneiros o óleo de babaçu será produzido a preços inferiores ao 
do amendoim. 

O comércio do babaçu luta com um sério empecilho: a falta de crédito fácil 
e ·barato. É êle financiado, no Piauí e no Maranhão, quase que inteiramente 
pelo comércio de Pamaiba e por suas filiais instaladas em São Luis do Mara
nhão. O dinheiro a 1 % ao mês e os preços são adredemente manipulados de 
modo a que seja obtido, pelo intermediáriQ de Pamaiba e São Luis, que não 
corre nenhum risco, o máximo lucro. É claro que o pequeno comerciante e o pro
prietário rural têm que agir com extremo tato para poder atender aos compro
missos decorrentes de tais juros. 

No Plaui, no Maranhão e, também, no Ceará o crédito rural inexiste. O que 
campeia é a agiotagem desenfreada, que sufoca a produção e aniquila qualquer 
estimulo de melhoria. Daí as esperanças depositadas, naquelas terras, no plano 
de criação do Banco do Nordeste elaborado pelo ministro Horácio Lafer e já sub-
metido ao senhor presidente da República. · . 

A amêndoa de babaçu tem, hoje, grande aceitação no mercado interno e, no 
Rto, em São Paulo e, também, em Recife, existem fábricas de -gordura de côco 
babaçu para cozinha que absorvem boa parte das safras de cada ano . .Os Es
tados Unidos são outro grande cliente e, no passado, eram pràticamente o úni
co. Em 1936, tão grande era a procura de babaçu nos Estados Unidos que os fa
zendeiros do Oeste, velho reduto <los "Glorious Old Party", inclu1;:-am na plata .. 
forma de Alf Landon, candidato de oposição a Roosevelt, a criação de pesados 
direitos sôbre a entrada de babaçu. 
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Hoje, com a !om~ de óleos que há no mundo, não existe problema de colo
cação das safras de babaçu. O que existe é a necessidade de aumentar a produ
ção, que poderia ser decuplicada sem dificuldades e sem risco. Do ponto de vista 
do interêsse local, seria útil a instalação de usinas no local de produção, inicia
tiva que, patrioticamente e desajudado por inteiro, teve o general Gaioso e Al
mendra, em Teresina. É de realizações assim que se precisa no Nordeste. Mas, 
mesmo os empreendimentos desta ordem malograrão, se não se resolver o gran
de problema do Nordeste, problema só inferior ao da sêca, e que é o da liberta
ção das atividades do homem nordestino asfixiado por taxas impiedosas de juros. 

Eis o que nos cumpria dizer a respeito dos babaçuais ·e da produção e co-
mércio de amêndoa do babaçu. · 

Até hoje, pouco se escreveu a respeito dos quase 2 Inllhões de brasileiros que, 
em Goiás, no Maranhão, no Pará e no Piaui, têm suas vidas ligadas à extração 
do côco babaçu. 

No Piaui, como tive ensejo de mencionar em trabalho a respeito da carnau
beira, o sertanejo que lida com o babaçu era senhor, até o inicio das ações 
demarcatórias, na alvorada dêste século, do côco que coletava e quebrava. Isto 
lhe permitia não apenas um padrão mais alto de vida, mas, também, a formação 
de pequenas reservas. 

Hoje, tal não se dá. o trabalhador lida, de sol a sol, no exaustivo serviço de 
coleta e quebra do côco, percebendo salários balxisslmos que, ademais, é obrigado 
a despender no armazém do proprietário da terra, onde as utilidades têm seu 
preço sensivelmente majorado. Isto faz com que seu salário, nominalmente os
cilando em 10 e 15 cruzeiros diários, represente, de fato, em poder aquisitivo, 
metade, ou pouco mais, do que lhe é, teoricamente, atribuído. É um ordenado 
vil que, apenas, permite a contln,uação da existência de quem o recebe. 

Sejamos realistas, porém, afirmando que não poderia ser de outra maneira 
e qqe não há lei suscetível de modificar esta situação. Dissemos, ao tratar da 
obtenção dos coquilhos, que uma pessoa, empregando-se, a fundo, neste árduo 
mister, não conseguiria coletar mais de 5 a 8 quilos por dia, esta última cifra 
exigindo sorte, habilidade e tenacidade especiais. Ora, não consegue o dono da 
terra obter pela mercadoria mais de 4 a 4,50 cruzeiros por quilo, rendendo-lhe, 
pois, a atividade de cada homem .de 32 a 36 cruzeiros por dia e a êle cabendo fi
nanciar êste trabalho, liberar a propriedade de impostos, superintender o serviço, 
prover todos de gêneros allmenticios, isto é, todos os riscos da emprêsa. 

Quer dizer, o baixo padrão de existência é, nas condições atuais, indissociá
vel das tarefas nos babaçuais. Há que mudar, radicalmente, a fisionomia do 
trabalho, mecanizando-o, criando indústrias correlatas, cooperativas para per
mitir um nível de vida digno da espécie humana à desventurada gente dos cocais. 

Estas condições inferiores de existência, fazem com que a população dos 
cocais seja muito flutuante. Nos anos de sêca, como nos períodos de crise na in
dústria da cêra, temo-las repletas de gente. Chega a existir excesso de mão de 

.obra. Quando a anormalidade diminui - não cremos que se possa falar em nor
malidade d~ vida no Nordeste - numerosas famílias emigram em busca de 

' melhor padrão de vida. Sobram, apenas, os naturais da terra, a ela sentimen
talmente ligados, e aquêles em que o longo martírio apagou, por inteiro, a espe
rança de um destino melhor. 

Afora êste surto emigratório, não percebemos, até hoje, qualquer outro in
dicio de insatisfação e de revolta nos babaçuzeiros <permita-se-nos o neologis
mo). Aquela nobre gente aceita o infortúnio com superior resignação, não extra
vasando queixas e nem ressentimentos. Também, altamente desconfiada, é inca
paz de crer que seja possível qualquer melhoria, a menos que abandonem os 
cocais ... 

Os trabalhos de coleta e quebra do côco prolongam-.se por seis meses. Meio 
ano de insano trabalho, no seio de matas inextrW.cáveis, quentes e úmidas, onde 
o paludismo campeia, as doenças tropicais proliferam, povoadas por endemias, 
onde os répteis venenosos abundam, provocando, não raro, óbitos. Não existem, 
porém, moléstias tíl>icas do babaçuzeiro, como a pneumoconiose, tão comum no 
trabalhador da cêra. 

O resto do ano é ocupado em outros misteres - pastoreio do gado, roçados 
etc., - pelos trabalhadores fixados nos- cocais. Não cremos que seja maior sua 
pobreza neste período. Seu destino não é susceptivel de mudanças radicais em 
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nenhuma época. Continua, também, nesta fase do ano, em sua choupana, re
vestida, no teto e nas paredes, de palhas da palmeira babaçu, aguardando o pe
ríodo da safra do côco em pequenas e modestas ocupações de pastoreio e roçado. 

Eis o que é possível dizer sôbre o assunto, aliás, apenas aflorado, pelos que 
se têm ocupado com o babaçu e seus problemas, · 

CONCLUSAO 

Se se nos perguntar, concluída esta longa exposição, o que pensamos a res
peito da imediata solução para os angustiosos problemas ligados ao babaçu, di
remos: - há necessidade de resolvê-los sem demora. O sertanejo já se não 
conforma à vida que leva. Emigra. Busca melhores salários. E a observação 
da gente que vive em contacto com os cocais é que os que lá trabalham são, em 
90% pessoas flutuantes. Lá estão de passagem. Não se fixam. E como fixar-se se 
as condições de vida são inaceitáveis, como o demonstramos, baixos os salários, 
o organismo minado por endemias, miseráveis as habitações, insalubres as terras, 
espêssa e cheia de répteis a floresta. 

O problema se resolve, como acentuamos, gentilizando as novas plantações, 
desbastando a floresta, intensificando a lavoura e a pecuária, criando um· sis
tema de cooperativas e meios de industrializar, in loco, as safras, mecanizando es
tas e disseminando o crédito. 

Isto não é difícil de ser feito, porquanto todo o problema do babaçu está 
sintetizado neste binômio: "terra para o homem, espaço para o vegetal". Não 
é, portanto, trabalho para uma geração, talvez apenas para um período de 
govêrno. O que é preciso é que seja feito com ânimo e decisão, porque assim 
estaremos fiéis· aos nossos destinos e contribuímos para a redenção de milhões 
de :ç.ossos coi;icidadãos. 

José Fernandes do Rêgo 

~ Se lhe interessa adqufrfr as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderá pronta e satisfatõrialnen~. · 



Aspectos Gerais da Economia do Sudeste 
do Planalto Central 

O desenvolvimento econômico desta região tem sido grande e cada vez maior; 
entretanto não se pode dizer que seja um desenvolvimento em profundidade, 
pois êle se processa sempre à custa da abertura de novas zonas, de novas derru-
badas na mata. · · 

O lavrador do sudeste do Planalto utiliza processos agiicolas rotineiros e só 
tem podido cultivar as áreas de solo mais rico. Daí advém o fato fundamental 
da economia desta região: 

Somente as áreas de mata, com os seus solos ricos apresentam um maior 
desenvolvimento econômico através da agricultura e a pecuária ·menos 
extensiva. Nas zonas de campo o que há é uma pecuária muito extensiva 
baseada na grande propriedade. A agricultura é apenas de subsistência. 

' 
Até onde as condições naturais· do sudeste do Planalto Central são respon

sáveis por esta limitação do progresso econômico é ainda hoje um problema a 
resolver. 

Três fatôres fundamentais podem ser distinguidos, na análise dêste problema: 

1 - Os recursos naturais básicos do sudeste do Planalto Central, especial
mente solos. 

2 - O sistema agrícola usado na região. 
3 - As condições gerais de colocação dos produtos nos mercados consumido

res em função do custo da produção. 

1 - Os recursos naturais básicos do sudeste do Planalto Central. 

Dois fatôres naturais são fundamentais na interpretação dos aspectos gerais 
da economia do sudeste do Planalto Central: 

1 - O complexo topografia - solo; e 
2 - As condições climáticas. 

As razões são óbvias; da topografia e dos solos dependem as possibilidades 
dêste agricultor plantar; das condições climáticas dependem as possibilidades do 
crescimento e da colheita de seus produtos. 

1 - O complexo topografia-solo - O sudeste do Planalto Central é uma 
região de topografia em geral plana; sôbre um embasamento de rochas cristali
nas antigas assenta um extenso capeamento sedimentar dando origem aos co
nhecidos chapadões com suas formas ti picas tabulares. Em certos pontos entre 
o embasamento de rochas cristalinas e o capeamento sedimentar aparece uma 
faixa de lavas basálticas, dando origem a solos ricos (terra roxa), como é o caso 
do vale do Paranaíba e alguns dos seus afluentes, especialihente a partir do mé
dio curso do Paranaíba (a oeste de Itumbiara e Uberlândia) : As vêzes êste ca
peamento foi retirado e aparece o complexo eristalino, bastante peneplanlzado, 
com os seus gnaísses e micachistos variados. Uma formação de canga superficial 
toma essa superfície quase plana, porém extremamente dificil para os traba
lhos agrícolas. Na região de Planaltina e a leste de Anápolis esta cobertura de 
canga aparece claramente. 

Em um ponto onde não existe também o capeamento sedimentar afloram 
rochas eruptivas básicas, como dioritos e gabros e ao lado destas gnai~es gá-
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bricos e dioriticos, que todos deram origem a solos férteis, comparãvels à terra 
roxa: É o "Mato Grosso de Goiãs". Em apenas uma região,· na Mata da Corda, 
o próprio capeamento sedimentar deu origem a solos bastante férteis. Ai êste 
capeamento é constituido de tufos vulcânicos (arenito cinerítico) e o solo é ex
tremamente fértil, muito rico em fósforo; 

Fig. 1 - Aspecto do relêvo nos chapadões ·do sudeste de Goiás próximo 
a Rio Verde. Esta paisagem domina quase todo o sudeste de Goiás & 

Triângulo Mineiro, constituindo a superfície do Chapadão. 

' Fig. 2 - No "Mato Grosso de Goiás" o relêvo é mais acidentado, apa-
rec~ndci elevações como a que se vê na foto acima. Ai tõda a superf1cie 

6. coberta de iµatas. . 

Como jã se pode depreender dêstes fatos, existem no sudeste do Planalto Cen
tral, três grandes áreas com solos férteis: o vale do Paranaíba e alguns afluentes 
a partir do seu médio curso, o "Mato Grosso de Goiás" e a Mata da Corda. 

É preciso assinalar que na Mata da Corda as condições topogrãficas são bem 
melhores que nas outras áreas para um desenvolvimento agrícol~, pois se trata 
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de uma zona plana e com suaves ondulações. No vale do Paranaíba a topografia 
é ainda suave, porém há trechos nos seus afluentes com terraços em que o de
clive já é um pouco mais acentuado. No "Mato Grosso" de Goiás a topografia é 
bem mais acidentada e mesmo nos vales a declividade é maior. A erosão dos so
los é assim muito mais forte nesta última, sendo relativamente pequenas as ãreas 

_em que se pode empregar a mecanização. No vale do Paranaíba propriamente 
dito a situação é bem melhor que nos seus afluentes,_ cujos vales são menos lar
gos e com encostas menos suaves. 

No resto do sudeste do Planalto Central as condições variam muito. Em ge
ral a topografia é um pouco mais acidentada nas zonas de mata que nas zonas 
de cerrado. No vale do Paraná e alguns de seus afluentes a situação é diferente. 
Embora o vale esteja fundamente entalhado na superficie do Planalto, o fundo 
do mesmo é chato, apresentando uma várzea larga e terraços de inclinação bem 
fraca. 1 

Na superfície do Planalto as condições topográficas para a agricultura são 
em geral muito boas, mas ai o solo é bastante pobre. O problema no futuro será 
avaliar a importância relativa de cada fator: solo e topografia. Por enquanto o 
preço dos adubos para uns e a incompreensão da necessidade do seu uso para 
outros tomam a boa qualidade da terra condição indispensável ao seu cultivo. 

2 .._ As condições climáticas - As condições climáticas do sudeste do Pla
nalto Central não são muito variáveis. Trata-se de uma região de clima tropi
cal, na sua maior área, observando-se em algumas áreas um clima já subtropical, 
especialmente nas partes mais elevadas de Goiás e Triângulo Mineiro e na Mata 
da Corda. 

A altitude é um fator determinante nessa transição para o subtropical, es
pecialmente em Goiás, onde o subtropical está sempre acima de 900 e 1 000 me
tros. Entretanto o fator mais importante do ponto de vista econômico é a plu
viosidade, a sua intensidade e distribuição durante o ano e durante a estação 
chuvosa. 

A não ser o café quase todos os outros produtos da agricultura regional são 
plantados e colhidos dentro do prazo de um ano; êles têm necessidade de um pe
ríodo chuvoso na época do plantio e um período sêco na época da colheita. Um 
retardamento no inicio das chuvas pode ter conseqüências funestas para a eco
nomia ·da região, o mesmo acontecendo quando há um p:tolongamento do periodo 
chuvoso. , 

Em quase tôda a região as chuvas começam em setembro, quando o total 
meqsal ainda não ultrapassa 100 mm. e continuam até maio quando o total 
volta a ser mais ou menos igual ao de setembro. :G:ste fato é importante, pois 
feita a queimada em agôsto, com as primeiras chuvas já se pode lançar as se- ' 
mentes; muita chuva ainda neste mês alagaria o solo fazendo apodrecer a semen
te, sem germinação. 

Embora haja uma estreita dependência dos fatôres climáticos, em geral não 
há uma grande regularidade nos períodos de chuva e de estiagem em tõda a 
região. 

2 - Os métodos agrícolas usados na região. 

Por método agrícola estamos querendo significar aqui todo o processo utili
zado pelo homem rural da região em aprêço quanto à utilização da terra. Em 
suma, é a maneira pela qual êle utiliza êste recurso natural básico. 

Inicialmente, entretanto, é preciso fazer uma ligeira referência ao homem 
propriamente dito, com o seu equipamento cultural para bem se compreender o 
seu comportamento em relação à terra. 

O sudeste do Planalto Central é uma região de povoamento antigo; o elemen
to humano qµe povoou esta região, além do indio, foi o português, com grande 
quantidade de pretos escravos para os trabalhos das minas. 

A população atual já sofreu o impulso de poderosas correntes imigratórias, 
porém tôdas elas de nacionais do Nordeste ou de Minas; em nenhuma oportuni-

1 No vale do Ptralm - anv.ente do Paranã - onde pudemos observar essas cond1ç6es de 
perto, localizou-se uma grande fazenda de agricultura mecanizada - A fazenda Boa Esperança -
porque se prestou admlràvelmente para a agricultura mecanlz!Mi~ . 
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dade, porém, o povoamento do Planalto Central foi orientado no sentido de se 
obter colonização com elementos nacionais ou estrangeiros, mas capazes de re
presentar algum progresso cultural ou técnico; naturalmente no que diz respei
to à população rural de modo geral, pois a população urbana é totalmente di
ferente. 

A única vez que se procurou fazer uma colonização orientada - a colônia 
alemã de .Uvá - os resultados foram desanimadores devido principalmente à 
improvisação e desorganização. · . 

Examinada assim no seu conjunto a população rural do sudeste do Planalto 
Central se apresenta com baixo nível cultural e técnico, não aparelhada para 
obter bons rendimentos do solo, e p<>rtanto em posição desvantajosa para qual
quer competição de caráter econômico com outras áreas mais desenvolvidas. 

Entretanto é a população o fator principal no desenvolvimento econômico 
de qualquer região e por ela que deverá começar qualquer processo de recupera
ção econômica. 

No estado em que se encontra, como se encontra a maior parte da população 
rural brasileira - e -é preciso que reconheçamos isto se quisermos fazer algo por 
ela - ela só está em condições de cultivar solos que não necessitem nenhum 
cuidado prévio; por isto é que ao se observar os mapas da população ou da pro-

. dução agrícola ou pecuária, encontramos uma coincidência quase perfeita entre 
as maiores concentrações e as áreas de mata. Isto não qµer dizer entretanto 
que onde não haja mata, nas vastas extensões de campos cerrados haja um 
vazio demográfico. Apenas a população é bem menos densa e o gênero de vida 
é outro. Ai impera a criação extensiva de gado, a grande propriedade, o lati
fúndio em muitos pqntos. 

A pecuária é assim a atividade mais difundida no sudeste do Planalto Cen-· 
tral, mesmo porque nas áreas de mata, depois de alguns anos de agricultura ela 
passa a dominar também, ai menos extensivamente que no campo. 

Na zona de campos cerrados onde apenas alguns capóes ou estreitas faixas · 
de matas ciliares aparecem, o lavrador do Planalto Central nunca experimentou 
a agricultura; porque partia do pressuposto que os solos eram pobres e impró
prios para êste fim. Desde o inicio elas já vinham sendo utilizadas para criação 
de gado. Mas mesmo assim não era uma pastagem ideal, nem mesmo razoável. 
Sendo os seus solos pobres e permeáveis, muito expostos ao intemperismo, quei
mados quase todos os anos, de pouca capacidade nutritiva teriam que ser as 
gramíneas que nêle crescem. Isto deu margem à instalação de grandes proprie
dades para sustentar grandes rebanhos. Na maior parte dos casos não se pode 
colocar mais de uma rês para cada alqueire (48 4QO m2), sendo extensas as 
áreas onde são necessários dois alqueires por cabeça. Mesmo assim o gado não 
engorda, razão pela qual estas regiões se dedicaram quase que sômente à criação 
de gado, vendendo os bezerros aos recriadores das zonas de mata, ou. àqueles que 
possuis.sem em suas fazendas extensões maiores de matas ciliares ou capões. 
~te é o primeiro problema sério que a pecuária no Planalto oferece, pois c:i-ia a 
necessidade do intermediário entre o criador e o abatedor. 

O gado no sudeste do Planalto Central já é em sua quase totalidade mestiço 
zebu, (90 a 95%) a não ser em áreas muito restritas na região ao norte de For
mosa. 

As variedades de zebu representaram um grande progresso na pecuária do 
Planalto Central, e talvez não seja fácil substituir o zebu por outra espécie; mas o 
fato ~ que a carne do zebu não é de boa qualidade, não podendo nunca ser ex
portada, a não ser industrializada. 

:mate é um segundo problema da pecuária da ~gião, pois submete a amplla
ção da produção regional à industrialização e maior consumo interno, dificulta
das que são as possibilidades da exportação devido à qualidade. 

Quanto ao leite só recentemente está sendo aumentada a sua produção, com 
a instalação da indústria de laticínios em maior escala. Assim mesmo em gran
des áreas a sua produção é apenas para uso doméstico. 

Isso é 'o que se passa nas zonas de campo cerrado. Nas três grandes áreas 
de mata do sudeste do Planalto Central, e nas fazendas que possuem maiores 
áreas florestais a situação é diferente, mesmo no _que diz respeito à pecuária. 
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Nestas áreas a pecuária dominava amplamente até que o preço dos produtos 
agrícolas começou a se tomar mais compensador; êste fato coincidiu com a 
queda dos preços do zebu em 1945-1946. A mata era derrubada e utilizada para 
agricultura durante pelo menos 3. anos, quando se plantava capim jaraguá via de 
regra e começava a se preparar a invernada. Quase todos os anos elas são quei
madas para crescerem brotos novos e tenros para o gado. Comparadas com as 
áreas de pastagem natural as invernadas têm um rendimento dez vêzes maior. 
Além disso o capim jaraguá é bastante nutritivo, podendo ser portanto engor
dado gado nestas áreas. 

Há dois tipos de pecuaristas nestas regiões; o recriador de bezerros de 1 para 
2 anos e o recriador de bezerros de ·2 para 3 anos, além de um certo número de 
criadores propriamente ditos. . 

Essa diversificação da atividade recriadora em duas fases, isto é, a existência 
àe dois recriadores encarece a produção, pois êles constituem dois intermediários 
entre o criador e o 1nvemista que é o último intermediário_ entre o criador e o 
frigorífico. Esta subdivisão se explica pela falta de financiamento do gado em 
escala apreciável e pela falta de uma orientação adequada dos pecuaristas, tendo 
em vista o problema geral do gado e não apenas os seus interêsses. A só conces
são do financiamento sem nenhuma outra medida orientadora não daria os 
resultados desejados; continuariam a existir os mesmos dois recriadores, apenas 
comprando mais gado com o dinheiro que o govêmo lhe emprestasse. 

Entre o criador e.os recriadores existe uma separação de atividade e de or-
ganização. . 

O criador precisa ter pastos divididos para as vacas já enxertadas e para as 
não enxertadas, para as novilhas ainda não em idade reprodutora, para os be
zerros e para os touros. · 

A criação do gado dá portanto bastante trabalho. 
Quanto ao recriador êle só compra bezerros machos com 1 ou 2 anos de 

idade para vendê-los no ano seguinte. O seu trabalho é mínimo e as perdas são 
em geral menores. • 

O dos recriadores é o 3.º problema da pecuária do Planalto Central, embora 
relativamente mais simples. A eliminação de um dêles traria a vantagem da di
minuição do preço do gado em pé com a supressão de um intermediário. 

Assim, verificamos que o sudeste do Planalto Central é uma região criadora 
e recriadora de gado. :mste gado é quase todo exportado para Barretos onde é aba
tido no frigorífico que lá existe; mas na região de Barretos existe finalmente o 
último intermediário que é o invemista; em Barretos e nas áreas próximas, in
clusive em Minas, a menos de 1 ou 2 dias de viagem a pé. . 

Parece estranho que haja ainda um intermediário, fazendo um total de três 
entre o criador e o frigorífico. Acontece, porém, que o gado abatido em Barretos 
é levado para lá de todo o Planalto, a pé, ~m longas caminhadas, emagrecendo 
por isso bastante, não podendo ser abatido imediatamente. Como êste gado gordo 
vai para Barretos no fim da estação chuvosa, quando êle termina a sua fase de 
engorda, e como êle na época sêca não encontra capim em, quantidade suficiente 
para engordar, é preciso que fique mais tempo nas proximidades do frigorífi-
co para adquir!r pêso. • · 

É por isso que os invernistas compram gado de 3 anos para engordá-lo nova
mente e vendê-lo final~nte ao frigorífico. Ai surge o problema do preço, pois 
o frigorífico compra do invernista a pêso; êste por sua vez sabendo o preço do 
frigorífico, calcula o preço de uma rês segundo a sua "caixa", isto é, as suas 
possibilidades de engorda, assim por diante até se chegar ao criador. Com 4 pes
soas ganhando dinheiro em um mesmo boi ou o seu preço terá que ser elevado 
ou ninguém se interessará gela pecuária, com preços muito baixos. 

Assim, qualquer tentativa no sentido de baixar o preço no frigorífico, deve 
começar a eliminar o mais possível os intermediários: o recriador e o invemista. 
O 1.0 financiando o criador e dando-lhe meios para ficar com os bezetros por 
mais tempo; principalmente mostrando a vantagem que êle terá com isso e co-

• Atualmente o inverntsta é necessárlo porque não existe transporte ferroviário quase que 
de nen)luma espécie da região para Barretos; nem mesmo uma ponte sõbr1i" o rio Grande nas 
proximidades de Barretos existe, sendo o gado transportado em uma balsa no denominado 
Jllõrto Cemitério. 
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mo êle a coletividade consumidora; e o invernlsta, fornecendo transporte ferro
viário eficiente das fontes produtoras para os centros de abate, que é preciso 
sejam vários e não apenas um. &te é o problema da pecuária; vejamos agora a 
agricultura. 

• • • 

Fig. 3 - Aspecto de uma derrubada no "Mato Grosso de Goiás" com 
plantação de arroz. Nota-se que os troncos caídos e as úvores não 
derrubadas em número apreciável diminuem muito a área plantada. 

Fig. 4 - Depois de cultivado durante alguns anos o terreno é aproveitado 
para a plantação de capiní para o gado. Nota-se na fotografia no pri
meiro plano uma invemada e ao fundo roças de milho, que é quase 
·sempre o ·último a ser cultivad,o. Nos espigões a mata é preservada. 

Em todo o sudeste do Planalto Central a agricultura é praticada de uma ma
neira simples, rotineira. t o velho processo da derrubada e da queimada. A 
queimada se faz em agõsto na maior parte dos casos. Uma vez caida a primeira 
chuva, o agricultor com a sua enxada ou plantadeira manual faz a plantação. 
Ai a terra já está umedecida, em condições de fazer germinar a semente. 
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Após os primeiros brotos mais umas chuvas de pouca intensidade são neces
sárias para não prejudicar a planta ainda pequena; 

Se o tempo corre bem 2 a 3 meses depois, isto é, em novembro ou dezembl'() 
e até janeiro faz-se uma capina..limpando .. se ·o terreno das pragas que dificultam 
o crescimento do produto que está sendo cultivado. Essa capina em geral deixa 
o solo desprotegido na fase mais intensa da estação chuvosa, quando a lavagem 
do solo é mais forte. Sendo feita apenas com o propósito de arrancar plantu 
daninhas, os seus resultados são sempre quase tão funestos ou mais, pois ~eixa 
as raizes das plantas cultivadas expostas à lavagem pela enxurrada; quando a 
topografia é um pouco mais acidentada então o problema é mais sério, pois pro
curando maior comodidade no trabalho o lavrador faz a capina pela linha de 
maior declive, provocando maior erosão do solo. ' 

No "Mato Grosso de .Goiás" várias vêzes tivemos oportunidade de Ter ~!llle 
processo de erosão, até mesmo na Colônia Agrícola Nacional de Goiás que é orl
entada por técnicos do Ministério da Agricultura. 

Nos primeiros anos tudo vai bem porque a _terra é rica, mas depois de 3 a !J 
anos os rendimentos decaem e ai o lavrador planta capim na roça e vai derrubar 
mata em outro ponto. · 

Aquêles que têm propriedades maiores transformam-se em criadorés de gado, 
e os que são agregados ou que têm propriedades menores emigram. Só no "Ma'° 
Grosso de Goiás" vivem mal& de 100 000 mineiros que para lá foram procurar 
terras de mata para derrubar, ao mesmo tempo que goianos de outras áreas, 
paulistas e baianos. Nas áreas mais velhas, a agricultura já cedeu o lugar à pe
cuária, a não ser quando o produto é café, que dúra mais tempo. Para o oeete 
do Triângulo Mineiro, especialmente nos mun1cipios de Ituiutaba e Toribaté 
estão se dirigindo alguns milhares de familias de outras áreas de Minas. Ai • 
fenômeno é um pouco diferente: a região não possui mais multas matas, ma.s 
as invernadas ainda são bastante férteis e êstes lavradores já utilizam o arado. 
As invernadas limpas, sem tocos queimados e em zona mais ou menos plana são 
campo propicio para o arado. Os resultados estão sendo excelentes, mas aqui 
cabe-nos fazer um coment~rio do uso do arado. A aração por si só representa 
um progresso no sistema agricola quase somente como multiplicação da mão de 
obra e conseqüente barateamento da produção por outfo lado ela expõe o solo 
aos rigores do sol e da chuva, fortes fatôres de aceleração da erosão. Sem cuida
dos de pr9teção do solo e da necessária adubação a aração poderá representar 
apenas um processo de esgotamento mais rápido, atingindo camadas profunclu 
do solo. · 

Em todo o sudeste do Planalto Cêntral a adubação, principal ponto de apolo 
de uma agricultura permanente, não é praticada. Até o momentb as conseqüên
cias dêsse grave êrro na orientação da agric.ultura da região, não têm sido fu
nestas, principalmente devido· a esta passagem para a pecuária . O capim plan
tado cobre tôda a superfície do solo dificultando a erosão; porque as queimadas a 
mais ou freqüentes destas invernadas são enormemente prejudiclais à Tida do 
solo. 

Atualmente quase todo o planalto está sendo sacudido por uma forte onda 
lmlgratórla, e a agricultura está se expandindo. Os totais da produção sobem 
constantemente, principalmente em arroz e café. 

Está chegando o momento de uma revisão geral na situação, de uma cam
panha pela melhor ut1llzação dêste recurso natural básico, que é o solo . A recupe
ração quando o solo ainda não está fortemente esgotado pode-se . fazer sem 
grandes despesas, mas depois disso a solução ficará mais dlficll. 

Não pretendemos aqui solucionar o problema, mas apenas levantar a ques
tão, mesmo porque o problema do Planalto Central não é só a agricultura o• 
pecuária. É preciso, encarar o conjunto da questão e dar as diretrizes gerais de 
um reajustamento, ainda que êle deva ser feito por partes . 

Um grande aumento da produção na região, com melhor técnica agricola, 
até mesmo a preços um pouco mais baratos esbarraria Imediatamente com as 
dificuldades de transporte, e mais sêriamente ainda com as dificuldades de colo
cação do produto nos 'mercados consumidores. O povo brasileiro tem uma capaci
dade de consumo limitada; naturalmente a situação atual é de consumo inferior 
até às suas possibilidades, mas devido às dificuldades de transporte e não de_ 
produção. 
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Por isso mesmo passaremos a analisar agora o problema da colocação dos 
produtos nos mercados consumidores. 

3 - As condições gerais de colocação dos produtos nos mercados consumidores, 
em função do custo da produção: 

Tôda a riqueza agrícola ,do sudeste do Planalto Central é constituída por 4 
produtos principais: arroz, feijão, milho e café. Todos êstes produtos são con
sumidos na região, sendo menor a exportação dos 3 últimos. O arroz é o principal 
produto de exportação, sendo de vários milhões de.sacos a produção da região. 
Analisaremos com mais minúcia o problema do arroz, porque os outros são mui
to menos .importantes e a sua produção ainda não assumiu um volume que possa 
comparar com a do arroz. Entretanto é preciso salientar que o café no "Mato 
Grosso de Goiás" está tendo um desenvolvimento muito promissor, sendo já 
apreciável a produção. 

Não só a 11gricultura mas também a pecuária é uma atividade muito difun
dida na região e constitui uma grande fonte de renda para os seus habitantes . 
Por isso estudaremos também o problema da pecuária que juntamente com a rizi
cultura constitui a base da economia regional. . -· . 

O problemá do arroz - O arroz cultivado no sudeste do Planalto Central é 
o arroz de montanha ·e não o irrigado como o do vale do Jacui, no Rio Grande do 
Sul ou em certos trechos do vale do Paraíba e do São Francisco. &ste fato já re
presenta, um primeiro problema, pois os rendimentos são multo menores e quanto 
se pretende uma agricultura permanente os cuidados com o solo têm que ser 
maiores.• Além disso a rizicultura no Planalto é feita por processos rotineiros e 
&em henhuma mecanização, dando como resultado o custo da produção elevado, 
na própria fonte de produção; no vale do Jacui pratica-se a rizicultura inundada, 
com bastante mecanização dando como resultado não só uma produção muito 
maior como e sobretudo muito mais barata. Já se vê por ai que dificilmente o 
Planalto Central poderia concorrer com o vale do Jacuí na produção de arroz 
para exportação ou para consumo interno mesmo que tôdas as outras condições 
fôssem iguais. Entretanto não são. O arroz produzido no sudeste do Planalto Cen
tral é concentrado principalmente em dois centros: Anápolis para o "Mato Gros
&o dci- Goiás". Uberlândia para o Triângulo, sudoeste e sul de Goiás, sendo relatl
Yamente pequella a produção da Mata da Corda. !:sse arroz é transportado em 
parte sem beneficio para êstes dois centros principais em caminhões, o que já 
onera a produção em uma quantia média nunca inferior a Cr$ 20,00 por saca 
de 80 quilos. Nestes dois centros existem grandes máquinas de beneficiar arroz 
e é dai então que se faz a exportação, quase sempre via São Paulo e em menor 
escala diretamente para Minas e Rio de Janeiro. Para cada 3 sacos de arroz em 
casca tira-se 2 de arroz beneficiados; isto significa que 3 sacos de arroz em 
casca, paga Cr$ 60,00 de frete são transformados em 2 de arroz beneficiado, 
quer dizer Cr$ 0,50 por quilo, só no transporte da fonte de produção para o be
nefício. 

De Anápolis ou de l!):>erlândia para São Paulo o transporte é feito em ferro
rias exclusivamente, poiS em caminhões o preço do frete é sempre superior a 
Cr$ 1,00 e até a Cr$ 2,00 o quilo se fôr de Anápolis para o Rio; êste frete o arroz 
não suporta. ' 

Mesmo o frete ferroviário comum êle não suporta, sendo necessárias as tari
fas especiais para o transporte de arroz; a conseqüência da adoção destas tarifas 
especiais é deficit muito grande para as estradas de ferro, que não tendo uma 
grande capacidade de carga são obrigadas a limitar os transportes de arroz e 
também de o@.;ros gêneros ao · mínimo posslvel para transportar outros produtos 
Que paguem fretes m~is elevados e compensem o seu deficit, pelo menos par
c.ialmente. 

• Nas zonas de rizicultura inundada a erosão dos solos 6 pràtlcamente nula, não contando 
o f"to de o vale do Jacu! estar em uma zona que não sofre os rigores do lntemperlsmo troploal 
do &udesie do Planalto Central. 
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Principalmente por esta razão é que se acumulam grandes estoques de arroz 
naqueles dois centros Já mencionados, provocando um sério desequllibrio nos 
preços locais em prejuizo final do produtor, sobretudo do pequeno. 

·Fig. 5 - Nas zonas de relêvo mais acidentado do "Mato Grosso de' 
Goiás" as chuvas copiosas levam para as estradas quase todo o humoj 
que pode ser carregado. A capina feita para arrancar plantas daninhas 
facilita êste trabalho, pois deixa o solo desprotegido. Na foto, à esquerda 
vê-se uma camada de barro trazido das encostas e constituído quase 

quto sómente de 11010 1uperflclal. 

Fig. 6 No Triângulo Mineiro nas zonas de terra roxa Já se ara o! 
terreno para o plantio, como se pode ver na foto acima. 

No vale do Jacuí as distâncias para Pôrto Alegre não só são menores como 
há relativa facilidade de transporte fluvial mais barato; também a partir de 
Pôrto Alegre o transporte marítimo para outras partes do Brasil ou para o es
trangeiro seria mais barato. ·Naturalmente há dificuldades de transporte quer 
numa quer noutra área, mas em condições normais o transporte do Planalto 
Central é mais caro. 
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Se em quantidade e em preço a produção de arroz no Planalto Central não 
se pode comparar à produção do Rio Grande do Sul, quando à qualidade do 
produto a situação não é a mesma, pois não se pode dizer que o arroz do vale do 
Jacui seja melhor ou pior que o do Planalto Central em valor allmeritfclp. O do 
Planalto Central é de tipo especial, com cotação mais alta; isto entretanto só be
neficia as classes mais abastadas. 

Em sintese podemos dizer que o transporte do arroz e outros gêneros do su
deste do Planalto Central encarece o produto multo mais do que o do vale do 
Jacui, quando o consumo fôr feito no Rio ou mesmo em São Paulo, embora ai 
não seja tanto. 

Urtl11çu• 

P/11114//ina • 

16° 

•Rio Vutfa 

18" 

.. 'º '°º "° zoo 

52º so• 48" 46" 

FIJ. 7 - Mapa da região mostrando a posição do frigorífico de &rretos em relação às áreas de, 
produção de gado. Nota-se o afastamento do "Mato Grosso de Golãs", uma das três áreas· de 

maior concentração de (&do bovino. 

, Já o custo da produção no vale do Jacuí é mais baixo que no.Planalto. Sendo 
assim só se pode pensar no arroz do Planalto Central para consumo interno 
em certas regiões, ou para industrialização, a menos que se consiga transporte 
mais barato e se melhorem as técnicas de produção. 

O problema do gado - Ao lado do arroz o gado constitui a principal base 
econômica da região. É a atividade mais difundida em todo o Planalto Central 
e a sua produção é em grande parte consumida em São Paulo, através do fri
gorífico de Barretos. O volume da produção atual já é dosado pelas possibili
dades de abate do aludido frigorífico ou melhor pela quantidade que êle se 
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dispõe a comprar; as charqueadas e os matadouros em vários pc;mtos Já absor
vem uma boa parte desta produção. O restante é levado obrigatoriamente para 

· Barretos, onde são engordados pelos invernistas e vendidos ao frigorífico. &ste 
é o primeiro grande problema da colocação do produto, pois não oferece alter
nativa ao produtor. Além disso o frigorífico é uma grande sociedade, representa 
um forte poder e.conômjco, tem suas reservas própria,s de gado podendo traba
lhar durante algum tempo sem comprar gado; o produtor é isolado, quando muito 
agrupado em associações de classe que só podem protestar contra os preços, 
contra i~so ou aquilo mas na hora de exigir do frigorífico um preço razoável 
não pode oferec·er aos seus associados outra coisa que a sua' solidariedade inte
gral ou uma viagem ao Rio para expor às autoridad~s federais o assunto. 1 

Outro. sério fator é que o frigorífico está situado em Barretos, ·longe da área 
f>rodutora; (do "Mato Grosso de Goiás" a Barretos a distância é superior a 600 km., 
que têm que ser vencidos a pé, pelo gado, por falta de transporte ferroviário) . 
Por isso a principal zona fornecedora é o Triângulo, mais próximo. 

Esta falta de transporte ferroviário, enquanto persistir, tornará indispensá
vel a existência do invernista de Barretos, pois depois de uma longa caminhada 
a pé o gado precisa de uma nova engorda para o abate .. 

No Rio Grande do Sul, a máxima distância, com transporte ferroviário, está 
nas proximidades de 300 km., pois os frigoríficos estão próximos às suas regiões 
dê abastecimento. Ai 6 gado não precisa ser transportado, nem mesmo por fer
rovia, em uma distância grande, onerando pouco portanto a produção. 

Outro fator muito importante é o alime~to que se oferece ao gado: no Pla
nalto Central nas zonas de engorda, solta-se o gado nas pastagens de capim 
Jaraguá e dá-se apenas sal como complemento. Nas zonas de pastagens natura.is, 
onde predomina a criação, o bezerro além do leite tem muito pouca coisa para 
comer, póis a pastagem é fraca. Mesmo o capim jaraguá não é muito bom pois 
tem muita fibra. 

No Rio Grande do Sul além de condições naturais mais favoráveis, da pas
tagem de melhor qualidade, dá-se ao gado forrágem plantada, <alfafa, feno 
de vários tipos, etc.) . Por isso pode-se criar gado fino no Rio Grande, gado que 
com 3 anos pode ser abatido, ao passo que o do Planalto Central só o pode 5er 
com 4 anos. Um ano de criação, que corresponde a menor Juro do capital em
pregado, a menos sal consumido, e maior volume de produção pois só se fica. 
com o gado no campo por 3 anos, tendo-se com isso uma safra a mais que no
Planalto em cada 12 anos; isto significa que se no Rio Grande se pode produzir 
100 no Planalto se produz 75. Isto significa preço mais baixo na fonte de pro
dução, carne de melhor qualidade e portanto tôdas as possibllidades para expor
tação. A carpe do sudeste -do Planalto Central não pode concorrer com ela 
para exportação; quanto ao consumo no Rio de Janeiro, as condições na região 
de Montes Claros - Principal área fornecedora de carne para o Rio .- são ma.Ia 
ou menos Idênticas às do Planalto, com uma única diferença: a distância é me
nor especialmente tendo-se em conta que o gado do Planalto vai para Barretôs, 
onde é ab~tido, ao passo que a da região de Montes Claros vem principalmente 
para · Mendes e Cruzeiro e dai para o Rio. 

CONCLUSõES 

1 - Num exame· da situação geral da economia do sudeste do Planalto 
Central verifica-se que a sua população. tem limitado as possibilidades de de
senvolvimento econômico às áreas de matas com os seus solos férteis. Assim 
mesmo nestas áreas a agricultura é em geral rotineira, esgotante. O nível de 
vida desta população é baixo, a sua capacidade é fraca. 

· Estabelece-se um verdadeiro circulo vicioso: A população não podendo am
pliar a sua área de desenvolvimento, nem podendo produzir mais e melhor o seu 
Iiível de vida e as suas posslbllidades de progresso técnico e cultural são peque
nos; · sendo pequenas não pode produzir mais e melhor, pois lhe falta técnica e 
conhecimentos para isso. Ela por si só não pode vencer êste circulo vicioso, a 
não ser em um prazo longo, de mais de. uma geração talvez. 

2 - A economia do sudeste do Planalto Central repousa principalmente na 
pecuária e em alguns produtos agrícolas: arroz, feijão, café, milho, etc .. 

B.G. -6 
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3 ....,.. Tanto a . agricultura como a pecuãria são difundidos pràticamente por 
todos os municípios da região, porém de maneira desigual. Nas áreas de mata 
onde os solos são mais férteis tanto uma como outra destas duas atividades são 
mais Intensas. 

Em três áreas: no "Mato Grosso de Goiás", nas matas do vale do Paranaiba 
e alguns afluentes e na Mata da Corda, por possuírem extensões maiores de 
mata, tanto a pecuária como a agricultura se desenvolveram mais. Simultânea
mente são estas três ãreas. que concentram maior população, melhores meios 
de transporte e uma organização comercial e Industrial mais bem aparelhada. 

4 - A pecuária se· caracteriza nestas áreas pelo maior cuidado com o gado 
(as- pastagens são plantadas e não naturais como em quase todo o resto do Pla
nalto Central de modo geral) pela densidade que êstes pastos possibilitam, do 
que resulta uma criação menos extensiva. 

No Triângulo Mineiro - margem direita do rio Paranaiba e afluentes - de
vido a maior prox1mldade do mercado de Barretos dominam os recriadores de 
gado. 

5 - Mais que a pecuária a agricultura está condicionada à existência do 
solo florestal; até o presente momento só em alguns casos raros são utilizados 
solos de campo cerrado para a agricultura. Futuramente, talvez, quando houver 
maior pressão demográfica, os solos dos cerrados possam ser utilizados, desde 
que convenientemente tratados. 

Devido a esta mais estreita dependência do solo da mata é ainda naquelas 
três grandes manchas florestais que a agricultura se desenvolve mais. Nesta 
agricultura predomina largamente o cultivo do arroz, principal produto de ex
portação. 

Ao arroz se seguem o feijão, o café e o milho, sendo que o último é quase que 
sõmente para consumo na própria região; 

6 - Se a pecuária é uma atividade extensiva como é praticada no sudeste 
do Planalto Central ela" não tem sido danosa aos solos, a não ser em casos raros 
onde se faz uma super-lotação das Invernadas, deixando o solo desprotegido pe
la destruição das mesmas com o pisoteio excessivo. Pelo contrário, como a pas
tagem é preparada em solos já empobrecidos é o gado que se ressente mais, pois 
sendo o capim o seu único alimento . (a não ser o sal) e não podendo fornecer 
ao mesmo substâncias minerais em quantidades desejáveis, pois o Solo já empo
brecido não lhe dá mais estas substâncias, tanto o crescimento como· o desenvol-
vimento dêste gado são retardados por êste fato. · 

7 - A agricultura também é uma atividade· extensiva; é ainda na maior 
parte da região a agricultura do fogo de que fala o sociólogo Lynn Smith. Esta 
agricultura é responsável pela tremenda devastação das florestas que se obser
va na região. Só no Triângulo e Mata da Corda é que o arado é difundido. Em 
nenhum ponto a adubação é praticada (o adubo químico é muito difícil e caro) . 

Quanto ao adubo animal os que dispõem de bastante gado não fazem agri
cultura e os que fazem agricultura não dispõem de bastante gado. Além disso, 
como as terras ainda são produtivas e como as que se tornam menos produtivas 
são utilizadas para a formação de Invernadas, o problema da agricultura em 
terras fracas ainda não surgiu. Vai surgir dentro em pouco no Triângulo com 
a utilização das Invernadas para novas culturas, com uso intensivo de arados e . 
expondo o solo por isso a uma exaustão mais rápida. · 

Speridião Fatssol 

Ei"" Use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 
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Notas sôbre o Resultado de Quatro Análises 
de Laterito Encontrado no Território 

Federal do Guaporé 

Vamos procurar sintetizar neste trabalho algumas notas referentes ao pro
cesso da laterização nas áreas de floresta densa, e também tornar público alguns 
resultados das análises químicas do material coletado no território do Guaporé 
durante a viagem que realizamos no mês de maio de 1952 1 • 

Fig, 1 - A topografia da cidade de Pôrto Velho é relativamente ondulada na sua parte mais 
central. tste fato é explicado pelo afundamento do igarapé anuente do rio Madeira, que 
passa pela parte central da zona baixa da cidade. O escarPamento do bairro do Caiari 
devido à existência de uma crosta de canga que capeia a superfície, ficando esta protegida 

da erosão em lençol · 
(Foto do autor) 

Na cidade de Pôrto Velho, atual capital do território federal do Guaporé, 
encontramos grandes afloramentos de "canga" que aparecem ao longo da comija 

' QU escarpamento, que pode ser visto olhando-se da parte baixa da cidade, em 

1 Todos os estudos referentes ao exame quimlco dos lateritos do território federal do 
Guaporé foram feitos no Instituto Nad~nal de Tedhologia, por gentileza do Dr. S!lvio Fr61s 
Abreu, a quem agradecemos. 
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direção ao bairro do Caiari. As ruas que ligam a parte baixa da cidade, Isto é, 
a zona comercial, à parte alta, ou melhor, ao bairro Caiari, forai;n rebaixadas na 
zona da cornija com perfuradores mecânicos por causa da resistência oferecida • 
pela canga. (Fig. n.0 1) • 

Nas proximidades do palácio do governador retiramos uma amostra cuja 
análise quimica revelou os seguintes dados: 

d . 1 Perda ao fogo (mais umi ade) ..................... . 
Residuo insolúvel ..... , ..................... , ...... . 
Fe• O" ............................................. . 

13,00% 
20,68% 
58,00% 

AI" O" .•....••.......•....•.....•.. ~. . . • . . . . . • . . . • . . 8132 % 
Ti o• .................................. ; . . . . . . . . . . . . Traços 
p• O' . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traços 
Mn 02 • . . . • . • • . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . Ausente 
Ca O • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Vestigios 
Mg O .............. .. . ................ , . . . . . . . . . . . . Traços 

100,00% 

A região de Pôrto Velho onde colhemos a amostra que fo1 examinada graças 
à. gentileza do Dr. Sílvio Fr6is Abreu, era inteiramente coberta pela floresta densa 
at.é o · ano de 1907·, quando começaram os· primeiros roçados para o estabeleci
mento dos inglêses que iam iniciar a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, 
a partir do Pôrto Velho, ao invés da localidade de Santo Antônio do Alto Ma
deira, na cachoeira de Santo Antônio, a cêrca de 6 quilômetros a montante 
da atual capital do território. 

Na localidade denominada Tanques, a uns 3 quilômetros a nordeste da cidade 
de Pôrto Velho, acha-se instalado Um pôsto agro-pecuário do território. No 
igarapé dos Tanques, tivemos oportunidade de realizar alguns estudos os quais 
nos levaram a concluir que a pequena corredeira que aparece junto à ponte da 
estrada que dá acesso ao centro do pôsto agropecuário, é devida a um afunda
mento epigênico. (Fig. n.0 2) • E, descendo-se pelo igarapé' observa-se que as 
margens são constituidas, por paredes abruptas de laterito que chegam por 
vêzes a atingir mais de 3 metros. (Fig. n.0 3) . 

O laterlto que constitui os barrancos abruptos do igarapé dos Tanques nas 
proximidades do pôsto agro-pecuário é muito resistente ao choque do martelo. 
A análise quimlca revelou tratar-se de um material rico em AI" O" e Fe' O", que 
perfazem 55,60%. O quadro geral da análise da amostra examinada do material 
colhido no barranco do igarapé Tanque, é o seguinte: 

Perda ao fogo (prin9ipalmente umidade) . . . . . . . . . . . . 14,00% 
Resíduo insolúvel (principalmente quart.zo e argila 

branca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,98% 
Fe• O" • . • . • • • • • • . • . • • . . • . • . • • . . • . . • • • • • • . • . . • . • • . • • • 41,70% 
AI' o• . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,90% 
Ti o• .......................... .° ...•...••.....•.... / Traços 
p• O" .••••••..•....•...•.••...•••.. ...,. . • . . . . • . . . • . . . . Traços 
Mn o• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausente 
Ca o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestígios 
Mg o .............. · ......................... · ......... Traços 

99,58% 
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Fig. 2 ..... Pequena queda d'água originada pelo afundamento eplgl!Dico do lguapé Tanques 
tMlbre terrenos Inteiramente laterlzadOll. A quebra na continuidade do perfil longitudinal 
dêne ' Clll'SO d'água é produzida pelo afloramento maciço de uma grossa eapa de latertto 
compacto, a qual Impediu que a el'Od.o remontante eontlnuasse no mesmo ritmo de afunda-

mento em relação ao treeho do curso que lhe está a Jusante. 

A8 regiões onde colhemos o ma
terial cujo resultado das análises 
se acha acima transcrito, e a das 
"cascalheiras" dos quilômetros 9 e 
33 da futura rodovia Pôrto Ve
lho-Cutabá são inteiramente cober
tas pela floresta densa. Porém, o 
material das "cascalheiras" é cons
tituído por afloramentos onde o 
laterlto · não forma uma crosta 
igual à que aparece. na cidade de 
Pôrto Velho ou à do igarapé dos 
Tanques. Isto é, o latertto, apa
rece sob a forma de bloco, nó
dulos e concreções de tamanhos· os 
mais variados e misturados com 

· argila como se pode ver nas figs. 
ns. 4 e 5. 

... 
Fig. 3 - Margem escarpada de latertto do Igara
pé Tanque1. A personagem que aparece na foto 
está numa pequena banqueta, ou melhor, no lei
to maior, do Igarapé Tanques. Observe-se tam
bém a altura do barranco abrupto constltuido de 
latertto. Na parte superior da margem do Igarapé 
aparece uma delgada capa de terra arável de uns 
0,21 a 0,30 m, na qual se flum as raizes das 

árvores que constituem a fl'oresta. 

(Foto do autor) 

(Poto do autor) 
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Flgs. 4 e 5 - Nas duas fotos acima, tiradas no qullí)metro 9 da rodovia Pôrto Velho-Cuiabá 
vê-se claramente o aspecto da crosta de blocos, nódulos e concreções de tamanhos vàrlados 

que aparecem sob a floresta densa, formando uma espessura por vêzes superior a 3 mett~. 
(Foto do autor) 



CONTRIBUIÇÃO A CI:ltN'CIA GEOGRAFICA 563 

Os exames químicos das duas amostras de canga, recolhidas respectivamente 
nos quilômetros 9 e 33 da rodovia, ora em construção, que ligará a cidade de 
Pôrto Velho ar Cutabá (capital do estado de Mato Grosso), revelaram os seguintes 
dados: 

Amostra do 
material do 
quilômetro 9 

Perda ao fogo ..................... . 
Umidade ........................... . 
Resíduo insolúvel .................. . 
Fe1 Oª .............................. . 
Al1 o• ..... ~ ........................ . 
p• O" .............................. . 
Ti O' ............................... . 
Mn o• ............................ .. 
Ca O ....•....... :: ................. . 
Mg O ............................. .. 

10,62% 
2,37% 

19,91% 
58,16% 
8,54% 

Traços 
Traços 
Ausente 
Vestígios 
Traços 

Amostra do 
material do 

quilômetro 33 

....... "· ............ .. 

. .......... ....... ·' 

10,91% 
2,21% 

25,87% 
50,99% 
10,11% 
Traços 
Traços 
Ausente 
Vestigioa 
Traços 

Do resultado das análises acima, conclui-se que o material se trata de um 
minério de ferro pobre. A canga do quilômetro 9 possui um teor de ferro metá
lico ·de 40,71 %, sendo o do quilômetro 33 um pouco mais baixo, isto é, 35,69%. 

Após a aprésentação dos dados 
fornecidos pelas análises químicas, 
passaremos a tratar de alguns fatos 
por nós verificados no que diz res
peito à gênese dos lateritos em re
giões cobertas pela floresta densa 1 • 

A conclusão por nós esboçada é que 
nas áreas de floresta do Guaporé ve
rifica-se uma migração dos sitl.s de 
cima para baixo e uma crescente con
centração dêles abaixo da superfície 
do solo, constituindo assim um espês
so depósito de concreções, ou mesmo 
crostas delgadas de espessuras \rarlá
veis. Em certos locais, como na "cas
calheira" do ,quilômetro 9 da rodovia 
Pôrto Velho-Cuiabâ pode-se- vér nas 
concreções uma verdadeira orienta
ção de cima para baixo, em certos 
trechos. (Fig. n.o 6) . 

Nestas breves notas não entra
mos em minúcias, contentando-nos 
apenas em apresentar os dados das 
análises químicas, e a conclusão a 
que chegamos, no ·que diz respeito à 
~rmação de Iaterttos em áreas flo
restais, cujo mecanismo da lateriza
ção é diferente do das áreas de cam
po. A êste propósito já tivemos opor
tunidade de expor nossas idéias em 
outro trabalho também apresentado 
ao XVII Congresso Internacional de 
peografia, realizado em agôsto de 

Ftg. 6 - As concreções de laterlto têm por 
vêzes em certos trechos a orientação fornecida 
pela circulação do lençol de lnfllt~açllo. No 
quilômetro 9 da futura rodovia que pàrtlndo 
de Pôrto Velho irá até Cuiabá, êste fenômeno 

pode ser bem observado 
(Foto do autor) 

1 Em noSSQ trabalho intitulado "Formação de lateritos sob a floresta equatorial amazônica .. 
l(Terrltórto Federal do Guaporé-Brasil), apresentado ao XVII Congresso Internacional de Geografia. 
,.itzado na· cidade de Washington, tivemos oportunidade de tratar pormenorizadamente dêsse 
problema. · 
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1952 na cidade de Washington sob o tema: "Laterização dos solos e das rochas 
do território federal do Amapá", no qual explicamos .o mecanismo da laterização 
nas chamadas áreas de campo. 

Finalizando estas notas sôbre os resultados das quatro análises procedidas 
em amostras de laterito coletado no território do Guaporé. toma-se necessário 
salientar que o material constitui uma neo-roeha prov.eniente possivelmente da 
laterização de sedimentos. Aparecem os lateritos sob a forma de crosta em Pôrto 
Velho e na região de Tanques, enquanto nos quilômetros 9 e 33 da futura rodovia 
Pôrto Velho - Cuiabá, sob a forma de concreções ou mesmos blocos que chegam 
por vêzes a ter grandes dimensões. ' · 

Antônio Teixeira Guerra 

•. 

~ o Servlço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografta é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográfico, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Cidades que se Unem~ 

Surgem cidades em tômo do mesmo acidente geográfico, quase sempre uru 
rio, às vêzes mesmo um riachinho. Originadas em núcleos afastados, embora 
um pouco, aproximam-se a ponto de ficarem unidas por completo pelo seu .cres
cimento periférico. Por fim, a cidade politicamente mais poderosa absorve, in
corpora, anexa a sua vizinha, cujo nome daí em diante subsiste apenas como 
distrito, parte da outra, que a fêz desapàrecer como indivíduo. As duas cidades 
se tornaram uma só. 

É êste o caso de tôdas as cidades que, de princípios muita vez modestos, cres
ceram e cuja população hoje se conta por milhões: Londres, Nova York, Tóquio, 
Clúcago, Berlim, Paris, Viena, Moscou, já é grande a lista... . 

É bem conhecida a gênese de Budapeste, a capital da Húngria, que, diga-se 
de passagem, possui mais dé um milhão de habitantes. A milenária Buda, cujos 
princípios talvez sejam anteriores ao "castrum" dos romanos, erguida à ma~e~ 
do Danúbio, que tanta gente teima em chamar de "azul", a Buda incorporou-se 
Pest, à barranca oposta . E assim, as duas cidades irmãs hoje são uma só. 

Em nosso pais, temos diante dos nossos olhos o crescimento desta Sebastia
nópolis, crescimento que, em sua etapa dêstes quarenta a cinqüenta anos, muitos 
de nós acompanhamos. Do seu atttigo centro no morro do Castelo e em tôrno 
dêle foi a vigorosa semente lançando rebentos, sítios que se tornaram lugarejos, 
povoados, pequenas cidades, para o sul, para oeste, para noroeste. E hoje encon
tramos o casario dar metrópole brasileira ininterrupto desde o centro até as 
extremas do Leblon, do centro ao alto da Boa Vista e além. Em tôrno das esta
çõezinhas da Central do Brasil formaram-se povoados, bairros com vida intensa, 
que, em seu crescer Incessante, se uniram. A Leopoldina Railway pontilhou de 
vida a extensa zona litorânea da baia de Guanabara e surgiram os seus sul;>úrbios, 
qual um rosário imenso. E, hc;>je vemos, reforçado pelas novas construções ao 
longo da avenida 'Brasil, o casario compacto desde o centro até Campo Grande, 
de Cascadm-a a Jacarepaguá, ainda desde' o centro até Vigário Geral, até Pavuna, 
às margens do rio Meriti. E se parou defronte de Olinda, foi porque aí estava 
o limite do Distrito Federal. " 

Nesse andar, incorporou, absorveu, yexou um sem número de núcleos urba
nos dentro dos llndes do antigo Municip10 Neutro. Ainda mais, transbordou para 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópôlis, Niterói, e ainda Nova Iguaçu, 
e em escala mais reduzida Barra do Pirai e mesmo Petrópolis. · 

A Paulicéia de quatro séculos (está pertinho de completa!'.) Já desde há 
muito absorveu a sua antiga vizinha Santo Amaro e, por um lado, extravasou a 
sua população para os municípios de São Caetano do Sul, Santo André, São Ber
nardo do campo, por outro lado, reforçou a população de Barueri, Guarulhos, Poá., 
Susano, e mesmo Moji das Cruzes, pois é até aí que vão os trens de subúrbio 
da Central. 

Também Bel~ Horizonte iniciou a era das "anexações", incluindo o populoso 
distrito de Venda Nova dentro de seus lindes municipais. Isso, por enquanto. 
Porque os trens de subúrbios vão até Sabará e todo êsse trecho desde a antiga 
Curral d'El Rei até a foz do Sabará tornou-se "dormitório" para muita gente. 

Fortaleza, a capital cearense, anexou desde há muito as antigas cidades 
irmãs satélites, Parangaba e Mecejana. E a continuar no seu crescimento, não 
vai parar ai. Ao menos Caucaia., bem perto, já se pode considerar uma de suas 
"cidades-dormitório". 

• Extraido do Diário. de Nptfcúu, edição d.e 20-7-52. 
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Goiânia, em seu crescimento, vem incorporando, lentamente, inexoràvelmente 
a sua cidade-satélite de Campinas, que hoje não é senão bairro da jovem capital 
goiana. 

Outras cidades· brasileiras não cresceram, ao menos em tempos recentes, por 
"anexações". Haja vista o Recife. Seu crescimento é realmente enorme. Mais 
assombroso se apresenta, se considerarmos que se não alteraram os âmbitos do 
município, portanto não houve aumento da área recifense, e que além do cresci
mento verificado dentro das raias próprias, a capital pernambucana causou um 
enorme crescimento da população nas cidades que a rodeiam: Olinda, Jaboatão, 
e outras "cidades-doimitório". -

Fora das capitais, não constituem raridade, embora não muito freqüentes, os 
casos de localidades irmãs situadas ao longo de limites intermunicipais que, 
amalgam~das, se transformam em uma única cidade ou vila. 

Foi o que se deu com a antiga vila de São Miguel da Ponte Nova, à margem 
esquerda do rio das Velhas, hoje Araguari, sede de distrito do municipio de Sacra
mento, e São Sebastião da Ponte Nova, sede distrital do municipio de Monte 
Carmelo, igualmente do Triângulo Mineiro. Ambas essas sedes distritais achavam
-se muito afastadas dos centros administrativos municipais. São Miguel ficava 
a mais de 100 quilômetros, São Sebastião, a pouco menos. O desmembramento 
dêsses dois distritos e sua junção sob o município de Nova Ponte causou o amal
gamento das duas anteriores sedes distritais, situadas ao longo da velha "estrada 
salineira" e desde há longos anos ligados por uma ponte metálica sôbre o rio das 
Velhas, para formar a jovem cidade de Nova Ponte. De conhecimento próprio, 
confessamos que o rio de permeio entre as duas partes componentes foi uns qua
renta anos atrás uma razão forte para o seu desenvolvimento independente e sem 
dúvida continuará um empecilho para a sua unificação completa e não apenas 
política ... 

Ainda no Triângulo Mineiro, a velha estrada boiadeira, hoje adaptada ao 
tráfego de autos e caminhões, vindo da cidade de Sacramento e passando pelo 
extenso chapadão da Azagaia, rumando às nascentes do rio Araguari, atravessava 
de uma ponta a outra o "arraial" de São João Batista da Serra da Canastra· 
(lindo nome quilométrico!). Nessa altura, o eixo da velha estrada formava · o 
limite entre os municiptos de Sacramento, do Triângulo, e Piúí, já fora dêle. 
Nenhuma das duas sedes, muito distantes, cuidava do arraial longínquo, partido 
ao comprido. É verdade que a igrejinha, sempre limpa, caladinha, da banda de 
Piúí, acolhia também os fiéis do la~o sacramentano. A água potável criava 
outro laço de comunhão. Captada de uma nascente que despejava em um braço 
do rio Samburá, êste tributário do jov~m rio São Francisco, era conduzida em 
rêgo primitivo, ao céu aberto, e servia tanto às casas do lado de Piúi como 
às da banda de Sacramento: E acontecia que parte da água, depois de atender 
às necessidades dos sacramentanos, atravessado o divisor das bacias São Fran
cisco-Prata, nunca mais voltava à bacia do São Francisco ... . 

Criou-se, em 1938, se não nos falha a memória, o município montanhês (e bem 
montanhoso, no meio da serra da Canastra) de Guia Lopes, com sede no antigo 
"arraial" de São Roque, às expensas do município de Piúí e com anexação de 
território sacramentano. Isso deu em resultado a junção das duas partes, antes 
separaqas por uma divisa política, anti-natural, do velho arraial de São João 
da Serra da Canastra, sob o nome abreviado e significativo de "Serra da Canas
tra'', em excelente posiç_ão, no divisor São Francisco-Prata. 

E a vida ali continua, onde a 1. 200 metros de altitude, se observam de bem 
perto os paredões abruptos da serra da Canastra, muita vez envolvida na bruma 
persistente das manhãs. 

J. C. Pedro Grande 

W' Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geogrâficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos 
geogrâficos, seus ll)vantamentos, sua documentação. 



' Tendências Atuais da Antropologia* 

Aos antropologistas modernos deparam-se-lhes, em seus estudos, dois impor
tantes problemas . Um dêsses problemas parece, superficialmente, mais de ordem 
metodológica: se a antropologia deve ou não deve ser encarada em sua totalidade, 
sem a tradicional separação entre a antropologia física (raciologia, antropometria, 
biologia humana) e a antropologia cultural (etnologia, etnografia, culturologla) . 
O outro problema, não menos importante, é determinar quais são, na contin
gência atual humana, os verdadeiros fins da antropologia. 

Relativamente ao primeiro dos. dois problemas acima indicados é evidente 
que os cientistas modernos estão inclinados pela unidade da antropologia. Não 
era , outra, por exemplo, a opinião de Artur Ramos, para quem o homem físico 
não se póderia separar do homem cultural. Nesse sentido, Artur Ramos seguia 
a orientação de Alfred Kroeber, outra conhecida autoridade no assunto. E Mali
nowski, a propósito, vai mais além ao afirmar que, quando o especialista da 
raciologia reconhece ser a raça o que a raça faz,. admite também a inaplicabili
dade das medidas, das tábuas de classificação e das descrições somáticas - "ex
ceto se pudermos relacionar o tipo físico com a faculdade criadora da cultura". Dai 
dizer o sociólogo Gilberto Freire ser a antropologia, hoje em cj,ia, mais uµi estudo 
de campo, intenso e difícil do que um simples estudo de pré-história, ou de cultu
ras mortas, no qual se regalaram muitos abades gordos e simplórios, embora 
fôsse um abade de tal ordem que revolucionara a genética: Mendel. No estudo 
da antropologia (prossegue Gilberto Freire) sempre se nos deparam os três 
elementos - raça, língua e cultura . Ora, quase sempre a antropologia pende para 
a exaltação ou exagêro de . um dos três elementos, embora nenhum dêles possa 
explicar, por si só, "o desenvolvimento humano dentro da antropologia". A an
tropologia, finalmente, deve concorrer para que os raciologistas, os lingüistas e 
os culturalistas, em vez de se tornarem rivais, cooperem entre si e reúnam os 
resultados de suas pesquisas, "sem prejuízo, é claro, das especializações cada vez 
mais necessárias". 

O divórcio entre a antropologia física e a antropologia cultural lembra, de 
certo modo, a separação clássica entre as Ciências e as Letras, - separação essa 
que tem, segundo a arguta observação de Antônio José Saraiva, em ensaio recen
temente publicado no jornal Ler, de Lisboa, as suas raízes na concepção me-

. dieval, dualista, da Alma-Corpo. 
Quanto, agora, ao segundo problema da antropologia, isto é, ao problema da 

sua própria finalidade, é também evidente que os estudos mais modernos giram, 
em sua maior parte, em tôrno dos fenômenos provenientes dos contactos de 
cultura, - sobretudo os contactos de cultura entre as chamadas populações pri
mitivas e as chamadas populações civilizadas. 

Nesse particular, releva notar que a assimilação, por parte dos povos aliení
genas do Brasil, dos elementos culturais nativos, foi mais importante do que 
geralmente se pensa. 

Salienta o citado sociólogo brasileiro que da cunhá, isto é, da mulher gentia, 
herdamos o que havia de melhor na cultura indígena ( o asseio corporal, por 
exemplo, que faz do brasileiro de hoje ser tão amante do banho, do pente, do 
espelhinho de bôlso, do cabelo brilhante de loção ou de óleo de côco). A rêde -
a int dos Tupi - ainda hoje existe em quase tôda a casa do nordeste brasileiro, 
servindo até, no interior, de esquife para os mortos. Até os meados do século XIX, 
muita gente só viajava em rêdes - as chamadas tipóias. Uma infinidade de conhe
cimentos devemos aos nossos índios: os instrumentos e processos de caça e pesca 
(o munãéu, a arapuca, o foto, o jiquiá, o tinguijaàa, a barragem, a urupema) ; 

• Extraido do Diário de Notfcfas, edição de 8-6-52. 
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as embarcações (a igara, a ubá, a canoa, a 1ángada, algumas atadas pelo mesmo 
processo atualmente empregado, no Maranhão, nas balsas de buriti) ; os alimentos 
e a arte culinária (a farinha de mandioca e seus sucedâneos, a farinha de milho, 
a paçoca, a mixtra) ; a cotvara, que é processo agrícola rudimentar mesmo em 
nossos dias; o gôsto pelos vestidos vermelhos, entre as mulheres, provindo talvez 
do emprêgo dÇ> urucu; as práticas medicinais (tinturas e plantas de propriedades 
curativas); os vários utensilios domésticos (os samburás, por exemplo); o bodoque 
(espécie de funda usada pelas crianças); a técnica de certos trançados e tecidos; 
o emprêgo de numerosas madeiras; muitas superstições e crenças populares (a 
peitica agoureira, a m~e d'dgua, o jurupari, o anhagá, o curupira) . O muttrtl.o, 
ou mu:cirão, gênero de cooperação dos roceiros para auxiliar o vizinho em algum 
trabalho, que acaba sempre em festa, - é, também, uma prática de ordem 
indígena. 

Sílvio Romero já chamou a atenção para determinado influxo na poesia anô
nima, especialmente no ciclo de vaqueiros, que se supõe ser da mesma origem. 
Numerosissimos nomes de plantas,' de· animais e de acidentes geográficos, - é 
sabido que se podem buscar no vocabulário do indio. Sobretudo no tupi-guarani. 
"De caju em caju" é expressão, usada na Bahia e em outros lugares; era a safra 
do caju que servia de calendário para os antigos tupinambás. O nosso caboclo 
herdou centenas dêsses elementos, ou complexos culturais, embora não seja êle, 
como já observou Charles Wagley, um índio própriamente dito: o nosso ~boclo 
joga futebol e comemora as festas do "Dia da Independência", como qualquer 
outro cidadão brasileiro. 

Estudos dessa natureza, - remanescências, assim.ilação, aculturação, misci
genação, sincretismo, contactos culturais, contactos raciais, etc., - constituem, 
tudo isso, centros de interêsse para certos núcleos intelectuais do pais. E, entre 
os referidos núcleos intelectuais, figuram as nossas faculdades de Filosofia, Ciên
cias e Letras. A propósito do assunto, lembro-me que, quando estudei os Panca
raru dos sertões de Pernambuco, tive ocasião de observar que os praiás (dança
rinos que encarnam os espíritos protetores da tribo e, por isso, são obrigados a 
levar uma vida reclusa), ao contacto com a população urbana, já começam a 
sofrer a influência desta, aparecendo aos estranhos e chegando, até, a visitar os 
arredores da cidade, onde permanecem olhando de longe -as feiras. 
~ aspecto da aculturação - a mudança cultural - é de máxima impor

tância. Altenfelder Silva, Charles Wagley, Herbert Baldus e outros realizaram, -
em data recente; pesquisas da mesma ordem. É de Muhlmann a opinião de que 
a antropologia, sobretudo a antropologia cultural, deve dedicar-se de preferência 
ao estudo da mudança de cultura, que se realiza, no momento, em todo o mundo 
pelo choque da civilização com os povos ditos naturais. O que nos deve interessar, 
pois, é a dinâmica da vida (the dynamic of life) .· São estudos dessa espécie que 
nos fazem descobrir até que ponto os padrões de vida podem impor o mínimo de 
tensão ao individuo - o último fim da antropologia, no dizer de Ralph Linton. 
Nesse sentido, o Brasil, na frase de um dos maiores antropólogos modernos, é um 
paraíso para os pesquisadores, pois, apesar do decréscimo da :População indigená, 
hoje reduzida, em virtude dos erros de colonização, a menos de quinhentos mil 
habitantes, existem no Brasil mais de cem lugares que se prestam a tais estudos. 
Em Pernambuco, contam-se alguns núcleos de remanescentes indígenas, entre 
os quais o de Brejo dos Padres (indios Pancararu), de Colégio (indios Xocó e 
outros), o de Palmeira dos índios (indios Xucuru) e o de Aguas Belas <indios 
Fulniô). . 

Eis, em resumo, algumas das tendências atuais da antropologia. 

Estêvão Pinto 

~ :tste "Boletim", a "Revista Brasllelra de Geografia'' e as obras da "Biblioteca Geográftca 
BrasUelra" encontram-se à venda nas prtn<:Jpals livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional .de Geo&rafia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
.Janeiro, D.F. 



Blocos - Diagramas* 

Há vários meios pelos quais o relêvo pode ser -ensinado e apreciado num 
gabinete geográfico. Já tratamos aqui de alguns dêsses recursos entre êles as 
curvas de nivel que têm outro empr&go além da representação planimétrtca e 
altimétrica; permitem a construção dos estereogramas e blocos-diagramas, isto é, 
dos mapas em relêvo, feitos de gêsso ou de papelão. 

Podemos definir os estereogramas como sendo gráficos visando a formar 
representações em relêvo, sob o aspecto de sólidos geométricos, mediante o apro
veitamento das três dimensões. 

O emprêgo de modelos ou desenhos para elucidar as modificações das formas 
do,. terreno tem sido desenvolvido no ensino da Geografia nos tempos mais mo-
dernos. · 

São comumente usados para representar a geomorfologia de pequenas regiões . 
. Os blocos-diagramas, informa-nos Erwin Raisz, foram introduzidos por Grove 
Carl Gilbert e aperfeiçoados por William Morris Davis, que o fêz, já há multo 
no fim do século XIX. Utilizou êste procedimento no seu livro clássico Physical 
Geography que está repleto de exemplos. . 

Modernamente A. K. Loberk, ao lado de Erwin Raisz, é dos maiores expoentes 
na técnica do bloco - diagrama. Seus livros devem ser consultados tal é o aper
feiçoamento a que chegou na representação do relêvo. 

A concepção original de blocos-diagramas era "destacar" um bloco imagiárlo 
da crosta terrestre e mostrá-lo em perspectiva como se fôsse visto de longe e de 
cima. Nos lados são vistas as secções geológicas e a superfície representa a pai
sagem da região. Na prática, êles representam mais a perspectiva de um pequeno 
modêlo em relêvo, do que a vista da terra com tôda sua complexidade. Freqüen
temente os blocos-diagra.maS não mostram a verdadeira paisagem, mas a repre
sentação dos princípios geomorfológlcos. São úteis à Geografia, especialmente, 
quando se fundam em bases geológicas. 

Sua origem está ligada, sem dúvida, ao estudo da Geologia; foram certamente 
os trabalhos sôbre estrutura geológica e a Geomorfologia que conduziram ao 
bloco-diagrama com finalidade pedagógica. 

"Não é calúnia dizer que antigamente o professor de Geografia não dispunha 
de éonhecimentos suficientes para fazer interpretações das formas do terreno, 
para fazer reconstituições retrospectivas de paisagens já parcialmente destruídas, 
e duma maneira geral para compreender as modificações na superfície da terra". 

Por meio do modêlo, representando a superfície do terreno em suas relações 
com a estrutura do solo e com as ações superficiais ou fenômenos geológicos 
internos, tem o estudante uma explicação clara çlos fatos concernentes à fisio
grafia e pode, mediante o conhecimento dos exemplos típicos, dar uma explicação 
para qualquer caso que se lhe apresente na natureza. 

Sobrepondo a· essas deficiências culturais, havia a acrescentar a falta com
pleta de recursos gráficos para representação de fenômenos em suas diversas 
fases, de jeito a dar a noção de continuidade através do tempo. 

"Nas universidades norte-americanas, a influência da Géologia nos estudos da 
Geografia foi um fenômeno muito acentuado, de modo que o bloco-diagrama 
se desenvolveu ràpidamente e encontrou um clima propicio à sua aceitação geral. 

Nos trabalhos de geologia do B~asil de autoria de norte-americanos a Geo
grafia Fisica está sempre muito bem apresentada e é justamente o manancial 
precioso que fornece gravuras para os nossos melhores compêndios de Geografia. 

• Extrafd(\ do Didrto de Minaa, edição de 20-11-52. 
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Os desenhos esquemáticos das nossas principais serras dos pontos caracte
rísticos do nosso litoral, ou desvales mais importantes, estão em primeira mão 
representados nos trabalhos de Hartt, o incomparável autor de Geologia e Geo
grafia Física do Brasil (Boston, 1870), de Dersy nos seus inúmeros artigos cien
tíficos, de Branner, na Geologia do Brasil e nos vários trabalhos sôbre o Nordeste 
de Crandal, Small, Soper, e do nosso patrício Luciano Jaques de Morais, nas 
publicações da I.F.O.C.S. 

Só recentemente, já sob influência dos nossos cursos de Geografia, e como 
reflexo das visitas de professôres americanos e franceses, é que começam a apa
recer, propriamente no campo do magistério, essas boas normas, já correntes nos 
meios mais cultos. 

São eis fundamentos culturais, caracterizad0s por um conhecimento de Física, 
Geologia, Geometria, Desenho pela capacidade de interpretação, pela facilidade 
de transmissão de idéias, que fazem bons professôres de Geografia, do tipo dos 
Alberto Betim, Backheuser, de Martonne, Ruellan, e outros" .1 

- Delgado de Carvalho, há anos bate-se pela introdução dessas "inovações" 
que encontram, aliás, obstinada resistência na maioria dos professôres, que por 
passadismo, por inércia às adaptações, ou mesmo por "incapacidade", não adotam 
os novos métodos. O nosso colega Alisson Guimarães vem com êxito transplan
tando para o gêsso os modelos gráficos de Delgado de Carvalho. 

Embora sejam mais caros que os mapas, de mais difícil transporte e corl"es
pondam sempre a uma reduzida área geográfica, também êsses modelos podem 
~ntão mostrar de modo claro e real as diversa& configurações do relêvo. O seu. 
uso, entretanto, restringe-se às lições especiais em classe. 

Somente em terreno montanhoso pode .o relêvo ser mostrado satisfatoria
mente sem exageros verticais . 

A sua preparação "supõe" o aproveitamento das curvas de nivel para o 
recorte, de madeira ou outra substância, de todos os planos enfeixados pelas 
c'ilrvas de nível. ~tes, depois de superpostos, figuram, com certo exagêro vertical, 
o relêvo do terreno. 

tJm trabalho prático multo acot\selhável é o exercicio de "perfil de relêvo" 
numa carta topográfica. Poderá ser executado com o papel millmetrado ou por 
melo de gráfico. Da escolha da escala vertical dependerá a forma mais ou menos 
acentuada do relêvo. "Cada aluno pode fazer um perfil diferente numa carta 
topográfica real ou- num traçado imaginário distribuído pelo professor (peque
nos quadrados de cartolina com curvas de nível") . 

.tlzio Dolabela 

1 Carvalho, Delgado (1942): Blocos-Diagramas, Rev. Brasil. de Geogr., Ano IV, n.º 3, p. 580, 
nota de s. Fróls Abreu. 

Carvalho, Delgado Carlos (1941): Exercicios e Práticas de Geografia. Instituto Geográfico 
~Ostinl do BrasU Ltda., Rio. 

Abreu, SUvlo Fróls (1943): Comentários Blocos-Diagramas. Rev. Brasil. Geogr., ano IV, 
n.• 3, p. 579. 

Ralsz, Erwln: General Car:tography. 
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Ensaios sôbre a Baixada Fluminense* 

O povoamento na Baixada Fluminense é dos mais antigos no Brasil. A 
ocupaçã"o começou na fase· inicial do desenvolvimento agrícola da franja costeira 
atlântica.· A baía de Guanabara era um trecho de excepcional importância do 
litoral. Como a de Todos os Santos, situada mais ao norte, a Guanabara como 
baia é ampla e vantajosa para o estabelecimento de um pôrto. A localização da 
cidade do Rio de Janeiro teria um valor que não cessaria de se desenvolver. 

Há também, o.utras semelhanÇas, entre o Recôncavo baiano e o Recôncavo 
da Guanabara. · 

No estado da Bahia, atrás do pequeno bloco elevado de rochas cristalinas 
onde foi edificada ·a cidade do Salvador, estendem-se as suaves ondulações do 
Recôncavo nas quais as plantações de cana de açúcar permaneceram até hoje 
em dia. -igualmente, ficam atrás 'dos maciços costeiros da Guanabara, as ondu
lações, os pequenos morros e mesmo superfícies planas - a Baixada, que nos 
tempos coloniais era orientada quase que exclusivamente para a fabricação do 
açúcar. Rio e Salvador concorreriam pela primazia de capital do país. O ouro 
de Minas e o desenvõlvlmento das regiões do sul dêste· estado, iriam reforçar 
a posição do Rio de Janeiro mais próXimo, e êste tomando a dianteira não a 
perderia mais. Na história do desenvolvimento econômico do Brasil (o café, a 
expansão no sul, a expansão no oeste, a siderurgia) o fator posiÇão da cidade 
maravilhosa foi-se tornando cada vez mais importante. Atualmente para se 
estudar a Baixada de Guanabara é. primordial ter em mente: 

l.º) que parte dela é a zona rural de uma cidade de quase dois e meio · 
milhões de habitantes; 

2.0) que parte da Baixada é hoje ocupada por subúrbios da capital; 
3.0) que houve, no século atual, grande desenvolvimento de cidades em 

tôrno do Rio de Janeiro,· principalmente Nova Iguaçu, Duque de 
CaXias, São Gonçalo, Niterói; 

4.0 ) que ao mesmo tempo que aumentava a expansão urbana., dava-se 
maior afluência de capitais da cidade empregados no campo. 

Ficou indicado que os colonizadores encontraram atrás dos maciços costeiros 
da Guanabara, uma região de topografia pouco acidentada, uma baixada com
preendida entre êstes maciços e a serra do Mar, estendendo-se, aproximadamente, 
no sentido leste-oeste. Já que foram feitas certas comparações com o Recôncavo, 
é interessante verificar que há outras: o Recôncavo é dominado por um relêvo 
de cêrca de 150' metros apenas, do lado "leste, pelo bloco de rochas cristalinas 
e de cêrca de 250 metros, pela encosta do planalto de Feira de Santana a oeste; 
enquanto isso, a Baixada fica entre a serra do Mar que alcança até mais de 2 000 
metros ·e os maciços litorâneos que ultrapassam os 1 000 metros no Distrito Fe
deral e 100 metros em Niterói. Dai, a propriedade dêste nome de baixada, em
bora não se trate, propriamente, de uma superfície plana em tôda a extensão .. 

Compreende-se que nesta situação, o problema fisico que se apresentou desde 
o início aos colonizadores, foi o de acúmulo de águas e sedimentos. Tinham 
êsses que enfrentar enchentes, obstruções, mosquitos e a necessidade de se fazer 
canais de drenagem, diques, etc.. · 

• Notas de aula dada no Curso para Profel!llÕres Secundârtoe realizado pela A.ssoclação Bra· 
sllelra de Educação em 1951. 
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Apesar disso, a preferência dos ocupantes foi, então, totalmente pela Baixada 

deixando de lado as serras e os morros. A topagrafia níais suave das ondula
ções, das colinas, além dos tabuleiros e vales planos era atraente para o esta
belecimento. das grandes propriedades. Era necessária a proximidade dos rios 
navegáveis para um transporte fácil e barato, além do que não estando a criação 
desenvolvida os animais de carga deviam faltar. As mercador!~ desciam para 
a baia de Guanaba.ra, ao pôrtq do Rio de Janeiro. Ao longo dêstes rios, se desen
volveriam com o tempa certas localldades, pequenos portos, como por exemplo 
o Pôrto das Caixas. 

Quanto às dificuldades que as condições físicas apresentaram e que neces
sitam de um trabalho penoso, havia o negro escravo que era, afinal, o agricultor 
e o trabalhador das "obras públicas". 

A sedimentação, no entanto, não é importante apenas pelos problemas que 
apresenta decorrentes de sua ação nos tempos históricos. A existência de uma 
grande depressão entre os blocos falhados da serra do Mar e dos maciços lito
râneos é medida em tempo geológico; grandes acúmulos e erosões foram reali
zadas. :l!:stes ·fatos são importantes para a compreensão da constituição dos 
terrenos, do modelado dos declives e da formação dos solos. Realmente, a Bai
xada é um campo excelente para os modernos estudos de sedimentos transpor
tados. e nós mal tivemos tempo de iniciá-los. Já é um mau hábito chamarmos, 
muitas vêzes, uma superfície cujas rochas são argl).as de decomposição in situ 
de rochas cristalinas, de superfície de terrenos cristalinos. Na Baixada, além 
de serem raros os afloramentos de rochas cristalinas, temos a impressão de Que 
são bem mais vastos do que se supõe, as áreas de sedimentos transportados. 
Não é sômente na planície dos vales, nas formações costeiras como restingas, 
ou nos característicos tabuleiros que encontraríamos o material acumulado na 
baixada da Guanabara, muitas das colinas cujas rochas argilosas da superfície 
supúnhamos ser "eluviais" da decomposição das rochas gnáissicas ou graníticas, 
hoje pomos em dúvida esta origem e pensamos se não são formadas de material 
transportado. As camadas de seixos rolados e mal rolados de todos os tamanhos 
aparecem freqüentemente tanto nos vales como nas colinas. 

Ao norte de Pôrto das Caixas, na fazenda Macacu, foi observado um perfeito 
nível de colinas de 30 a 50 metros de altitude; examinada uma das colinas de 
cêrca de 15 metros de desnível, vimos que era inteiramente formada de seixos 
rolados encravados no material argiloso. No conjunto as colinas são um terraço 
dissecado e esta dissecação é posterior ao depósito de seixos. Um terraço inter
mediário entre estas colinas e o vale do Macacu está fortemente dissecado por 
um rejuvenescimento que não atingiu o terraço superior, o que prova a relativa 
antiguidade do depósito citado. 

Ao longo da estrada Amaral Peixoto, desde Niterói até Tanguá (trecho per
corrido), os seixos são encontrados freqüentemente nos cortes da estrada ou fora 
dela. A 4 quilômetros do largo do Moura, (Fonseca, Niterói)°, já na vertente 
do Guaxindlba, em terras da fazenda do Juca Mateus, um rio corta seu terraço 
recente de 3 metros que contém espêssa camada de seixos rolados. Quase no 
nível das águas, observa-se o contacto do material sedimentar dêste terraçp com 
a rocha cristalina. O vale é dominado por outro terraço de 10 metros, dissecado 
em colinas e, neste existe outra camada continua de seixos. 

Ao sul de Itaborai a colina que fica ao lado do engenho da fazenda de 
Itapoquara, apresenta na base uma grande camada de seixos visível em diversos 
cortes de direções diferentes. Os seixos são cobertos pelo material argiloso que 
compõe a colina. 

As curvas desenhadas pelas medições do geógrafo Regina P. Guimarães Es
pindola segundo o niétodo Tricart-Callleux, são pouco numerosas para que apre
sentemos alguma conclu§ãO. No entanto, a simples observação visual comprova 
a diferença entre a forma dos seixos das áreas interiores, ao norte dos maciços 
litorâneos,daqueles que ficam nos terraços da franja hosteira entre o mar e êstes 
maciços, como par exemplo, os de Maricá. Os seixos dos terraços da baixada 
costeira são visivelmente mais angulosos e devem ser mais recentes que os do 
interior. Não se confundem, também, os seixos das massas coluviais no sopé 
das encostas íngremes dos morros, contendo grandes blocos. 

A quase totalidade dos seixos é de quartzo e quartzitos a p.i está um problema, 
o de sua proveniência, principalmente, a dos quartzitos. 
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O estudo comparativo dos depósitos de seixos é muito importante para tôdas 
as teorias de geomorfologia que envolvem problemas de oscllações do nivel do 
mar, ciclos de erosão e níveis de terraços. 

Os largos leitos de seixos encimados de argilas provam a importância dos 
sedimentos junto à quantidade, mas êles são também muito variados. Deixando 
de lado as restingas, as dunas, os acúmulos da costa, mesmo no interior da Bai
xada, a variedade é grande e a disposição de camadas de areias, argilas, taba
tingas, além dos seixos de que já falamos, é alternada e complicada. 

As vêzes, passa-se, ràpidamente, tant.o no sentido horizontal como no vertical, 
de um tipo de sedimento a outro, de uma fácies a outra. Para um estudo bem 
feito, é necessário um mapeamento rigoroso que exigiria multo trabalho . 

As areias encontram-"se 'freqüentemente nas partes mais baixas, mas, de 
modo geral, são apenas, finas capas de areia, talvez depositadas pelas enxurradas 
atuais. Devem ser distintas das. camadas mais espêssas de areões que se encon
tram em alguns lugares, contendo grãos grossos e pequenos seixos, Um areal 
dêstes existe perto de Itambi, talvez a uma altitude de 5 a. 10 metros. 

A grande variedade de sedimentação vai influir nos tipos dos solos e na 
exploração dos terrenos. Os terrenos arenosos cinzentos são apreciados para as 
plantações do abacaxi; a tabatinga a pequena profundidade é prejudicial ao 
laranjal, mas, talvez, aproveitável nas olarias. 

Numa das olarias visitadas, perto de Itaboraí, observou-se como o proprie
tário evita o inconveniente que poderia causar no preço de custo a exploração 
da tabatinga em camadas descontínuas. Paga ao trabalhador que escava o 
barro, como também, ao proprietário da terra por caminhão de matéria prima. 
O trabalhaqor raramente consegue obter mais de um caminhão por dia rece
bendo 25 cruzeiros por cada um, como o trabalhador não recebe em diárias, 
quando encontra terreno arenoso, o tempo e o esfôrço perdidos ficam por conta 
dêle. 

Tôda a região mais baixa de ondulações entre Tanguá e Niterói (trecho per
corrido) parece-nos, agora, ser constituída de sedimentos transportados. O cris
talino só aparece aflorando em algumas encostas de morros mais elevados e ín
gremes. Assim, para os geógrafos, a Baixada é principalmente uma ·região de 
rochas sedimentares apesar de constar na carta geológica com grande área no 
complexo-cristalino. Nesta região os estudos de sedimentação são tão impor
tantes como os de tectoniSlllO. 

Nos tempos históricos o homem introduziu novas condições para o desenvol• 
vimento da sedimentação atual: êle devastou as matas da região, inicialmente, as 
que cobriam as partes baixas e depois aquelas dos morros e serras influindo assim 
numa aceleração da erosão. Vale dizer que já em 1860, autores como Sebastião 
Ferreira Soares, assinalavam e criticavam o uso da queimada tanto como um mal 
para a agricultura, como para a obstrução dos rios·. Indicava-se a diminuição 
da profundidade da barra da baia da Guanabara e atribula-se o fato à devas
tação das matas da Baixada. 

Até hoje se pratica a queimada o que prova que falar, apenas dos males 
do sistema não resolve a questão. Atualmente a Baixada está quase totalmente 
desflorestada e também a maior parte das encostas dos morros facilitando a 
descida das terras pelos declives, para entulhamento dos vales. A sedimentação, 
no entanto, não trouxe apenas desvantagens; a .sede e as plantações de uma 
das fazendas de um dos membros da familia Oliveira, em Maricá,. ficam 
situados num vale plano cercado de encostas. De um ponto alto, observa-se 
como no fundo dêste vale se assentou u'a massa 'aluvial, aparentemente fértil 
que foi aproveitada pelo· Sr. Oliveira. O Sr. Oliveira organizou um sistema de 
canais de drenagem e irrigação no seu pomar, mas não pode enfrentar o problema 
da , obstruçãó do grande rio a jusante da sua propriedade. Para solucionar 
os obstáculos provpcados pelas inundações, procura recorrer às relações políticas 
a fim de obter a dragagem. 

Diz a professôra Regina Pinheiro Guimarães Espindola: "não havendo mu
danças nos fatôres chuvas, relêvo, quantidade de aluviões a serem carreadas, 
declive, a situação só pode piorar pois os sedimentos depositados aumentarão 
e as regiões próximas aos rios serão inundadas periodicamente. 

B.G. -7 
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A secção tr'ansversal dos rios diminuirá, o leito ficará cada vez mais atra-
vancado". 1 

No entanto, é preciso lembrar novamente que a Baixada não é perfeitamente 
uma planura e portanto não é em todo canto que se apresenta êste problema 
das inundações . Por outro lado, as partes mais ,baixas e planas dos vales são, 
às vêzes, importantes pela qualidade do solo ou pela existência de um curso 
navegável. De qualquer modo, porém, não se deve exagerar o problema das 
enchentes, principalmente, se o compararmos com o de outras regiões do m1mdo 
de grandes planícies de inundação e nem por isso delXadas ao abandono. Pla
nícies, onde as· cheias são catastróficas, que exigem esforços bem maiores são 
densamente povoadas e, na Baixada o problema é apresentado como um dos 
principais fatôres de sua decadência. Afinal as precipitações não são tijo gran
des, sendo de 900 a 1300 mm anuais . Se depois das chuvas, as estradas ficam 
intransitáveis e aparecem alagadas, isto não acontece somente na Baixada, ocor
rendo também em zonas de planalto. 

Outro grande mal apontado na Baixada, ligado às enchentes, é a malária . 
Não temos dominio sôbre esta questão que encerraria segundo alguns a causa 
de sua decadência. O fato é que no passado, em épocas de menores recursos 
técnicos, a Baixada com as mesmas condições físicas era uma das mais prósperas 
regiões do pais e hoje é apresentada como decadente. Evidentemente a deca
dência não pode ter sido causada por fatôres físicos . 

Alguns estudiosos da matéria dão a impressão de estarem perfeitamente 
corretos quando põem como fato ~undamental no estudo da Baixada o acúmulo 
de águas e terras. Encontramos escrito em diversas obras o seguinte: antiga
mente, os escravos constituiam a mão de obra dos trabalhos de canalização e 
desobstrução, finda a escravidão, faltou a mão de obra seguindo-se a decadência. 

Para outros, é a abolição da escravatura que aparece assim como a chave 
fun(lamental da evolução na Baixada: tenninada a escravidão faltou o braço 
para a lavoura e pa:r:a as obras de canalização o que provocou a decadência . 
Há quem aponte a falta de transportes e obstrução dos rios como grandes causas . 

Procuramos acompanhar êstes raciocinios, mas, encontramos dificuldades de 
conclusão . Por exemplo: se a abolição tratava de libertar a mão de obra porque 
é que esta iria faltar ? A história não nos mostra que houve alforrias e libertações 
espontâneas antes da lei áurea? Não havia uma diminuição constante do número 
de escravos no período anterior à abolição? Como explicar a falta de transporte 
se o café atravessava a Baixada na demanda do pôrto do Rio de Janeiro? E 
como estas, outras perguntas embaraçosas podem surgir. 

Em bre\re, verificamos que cada 'um daqueles fatos não devia ser observado 
isoladamente: ei;"àm, apenas, elementos de um conjunto, do sistema econômico 
e que só o estudo do conj1111to poderia explicar a evolução da Baixada. Porém, 
quando isto foi feito, verificamos que as idéias de decaciência da Baixada eram 
o fruto de observação isolada daqueles elementos . No conjunto, não se pode falar 
própriamente de uma decadência, mas, sim de grandes transformações que ocor
reram na Baixada. Ela produz hoje mais açúcar, maior quantidade de .frutos 
e outros produtos, do que no 2.º Império . Assim, voltemos nossas vistas para 
a Geografia Econômica. · 

No inicio da aula falamos da antiguidade da ocupação na Baixada, desde 
o século XVI. Estabeleceram-se as grandes propriedades açucarelras, sendo ·a 
mão de obra baseada no trabalho escravo . 

A Baixada da Guanabara foi inicialmente a principal região alastrando-se 
depois a cultura canavieira . 'Hoje não trataremos da evolução da ocupação na 
região de campo, com seus complexos problemas, inclusive das lutas entre colonos 
e latifundiários .. 

Na Baixada da Guanabara existem ainda os vestígios das antigas paisagens 
de fazenda com o clássico triângulo formado pela "casa grande", "capela" e 
"engenho". A casa do fazendeiro e a capela eram edificadas nas colinas e as 
plantações da cana de açúcar f\cavam preferencialmente nos vales . O grande 
proprietário dispondo do braço escravo mostrou nas primeiras épocas grandes 
vantagens sôbre os pequenos colonos, pois dispunha de mão de obra t;>arata para 
(lúalquer serviço . O negro era o camponês do canavial, o operário do engenho, 
o trabalhador das obras de transporte, de drenagem etc.. Além disso êle traba-
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lliava na agricultura, para a produção de gêneros para abastecimento da fazenda. 
exportando esta o excedente. A" Baixada abastecia a pequena cidade do Rio de: 
J'aneiro e chegou a ser conhecida como o "celeiro do Império". 

Esta estrutura social contém em si própria os germes de sua destruição. 
A grande massa da população escrava não era um mercado rural consumidor 
que contribuisse para o desenvolvimento das cidades e, nestas, aliás, também, 
predominava pelo meno.s até depois dos meados do século XIX o trabalho escravo. 
Até épocas relativamente modernas o Rio progrediu muito pouco. A cidade de 
Itaboraí é um exemplo de cidade que foi, puramente, um pequeno centro admi
nistrativo-cultural das fazendas que lhe ficavam em tôrno . Outras pequenas 
localidades como Pôrto das Caixas, eram os portos da navegação fluvial. Por 
êles as mercadorias desciam até o pôrto do Rio de Janeiro. Nestas cóndições, 
os fazendeiros não tinham por sua vez grandes mercados urbanos para a compra 
ou para a venda. Os produtos industriais vinham do estrangeirq e para lá eram 
orientados os frutos das imensas terras lavradas. · 

As altas cotações do açúcar nos primeiros séculos da colonização fizeram, 
assim, com que êle se tornasse o principal produto da Baixada, aliás do Pais e 
o primeiro de exportação. 

A tendência da agricultura na Baixada fói em conseqüência disso para a 
monocultura que se acentuava no inicio do século XIX,_ mas, há sutilezas para 
a compreensão dêste fenômeno. 

1!: que já desde o século XVII e XVIII o mercado de açúcar se apresentava 
instável segundo Caio Prado Júnior. Diz êste autor que a agricultura já não 
atraia como nos primeiros anos de colonização. A instabilidade do mercado era 
devido à concorrência dos produtos das possessões espanholas e inglêsas da 
América Central e, além disso, os monopólios iam aumentando a pressão sôbre 
os agricultores onerando-lhes a produção. 

A concorrência no mercado externo só podia aumentar e, no século XIX, 
a industrialização mais rápida do açúcar nas colônias dos países europeus e a 
utilização da beterraba prejudicavam nossa exportação. A expansão da mono
cultura pode ser considerada, assim, uma conseqüência da maior pressão do 
comércio sôbre os agricultores. Autores dos meados do século XIX como S. Ferreira 
Soares indicam o abandono progressivo por parte das fazendas da produção de 
gêneros alimentícios sempre menos valorizados. S. Ferreira Soares diz que estas 
eram as razões da elevação do custo de vida e podemos compreender que o preço 
de custo da manutenção dos escravos aumentava sempre. Aguçava-se a crise na 
classe dos senhores do engenho e já na obra do autor acima citado encontramos 
referências ao abandono de fazendas na Baixada. 

Por outras obras e documeptos também se pode chegar à conclusão de que 
a crise da sociedade da Baixada é anterior à abolição que não é mais do que um 
dos fatos da evolução. Já no século XIX, discutia-se, .como hoje, o problema da 
Baixada dizendo uns, que as dificuldades eram devidas à abolição do tráfico 
de africanos (1851) e outros que eram devidas à insuficiência dos transportes. 
Contudo, enquanto argumentavam, o café que estava em altas cotações no mei;-
cado internacional, progressivamente ocupava novas terras e sua produção estava 
em constante ascensão, sem que aquelas razões fôssem obstáculos. AHás, mesmo 
a produção do açúcl'!-r· a,umentava sempre de modo geral e S. Ferreira Soares mos
tra, muito bem, como depois da abolição do tráfico de negros, a produção de 
todos os gêneros de exportação continuava aumentando. 

Realmente a crise que apontamos se desenvolveu na Baixada e foi um dos 
elementos que facilitaram a abolição; mas se examinarmos a curva da produção 
do açúcar veremos que, de modo gilral, ela não cessou de subir até os nossos dias, 
embora, hoje, o açúcar seja mais um produto de consumo interno. E' que, na 
verdade, a crise não foi da Baixada, não houve propriamente utna decadência 

~ geral da região, mas sim, de uma classe dos senhores de engenho. · .. 
No século XIX para tornar o açúcar mais lucrativo e.ra necessário uma 

produção mais rendosa, a preço de custo mais baixo, usando os novos recursos 
técnicos. Na Baixada foram surgindo os engenhos de vapor e depois a grande 
usina. Ora, uma usina produz muito mais do que dezenas de engenhos juntos 
e o que se viu foi a centralização da produção çom o abandono de engenhos. 
Outros deixaram paulatinamente de fazer o açúcar para se dedicar exclusiva-
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mente à fabricação de aguardente. Muitos fazendeiros passaram de senhores de 
engenho a simples fornecedores de matéria prima das usinas sendo a produção 
financiada por elas; outros não se sujeitando a esta situação foram abandonando 
as terras. 

Como se vê a usina determinou certa transformação na Baixada, passando 
para 2.0 plano a antiga classe dos senhores de engenho. 

Representa uma forma de inversão de considerável capital na indústria e 
4011centração da produção, sendo parte dêste capital da cidade. :ti.:ste fato é uma 
característica da nova fase histórica do Brasil, tão estudada por e. P. Júnior; 
iniciada estafas~ tomou-se evidente nos meados do séc~o XIX com o desenvol
vimento de uma pequena burguesia nacional, organização de bancos e sociedades 
comerciais, e investimentos de .capitais nas ferrovias. O trabalho na usina é a 
base do assalariado influindo na modificação da estrutura escravocrata. Nesta 
nova fase da produção açucareira do estado do Rio· de Janeiro, acentuou-se o 
ieslocamento.que já vinha tendo antes a cultura da cana de açúcar para o leste 
do estado, indo localizar-se principalmente na Baixada dos Goitacases, e con
centrando-se ao mesmo tempo em tôrno das usinas. Não tentaremos explicar 
nesta aula as razões dêsse deslocamento. 

Na Baixada da Guanabara alguns fazendeiros procuraram adaptar-se às 
novas condições, com tentativas de cultivar o café, mas, isto não foi adiante. 

Compreendemos assim a abolição como sendo um dos fatos de uma trans
formação na Báixada que, geogràficamepte, significou o desloc~mento do açúcar 
da baixada da Guanabara para o este do estado; na primeira há apenas duas 
usinas, assim mesmo nos seus limites orientais. Tivemos a oportunidade de 
visitar a Tanguá, que data de 1920. Possui terras próprias e canaviais e financia 
a produção dos fazendeiros e_ pequenos proprietários dos arredores. Só no mu
nicípio de Silva Jardim a usina dispõe de 2 000 alqueires. Como vimos, a paisa
gem da usina apresenta obras de drenagem contrastando com a paisagem de 
áreas abandonadas, cujo estado atual é atribuído à falta da mão de obra. 

Realmente, onde a produção açucareira dos senhores de engenho já não tem 
a mesma importância, ou nas fazendas que foram abandonadas, passadas a 
novos donos residentes na cidade, as obras necessárias não puderam ser mantidas. 

No século XX, assistiu-se ao grande desenvolvimento da cidade do Rio de 
Janeiro, ao crescimento da influência dos capitais e dos comerciantes da capital 
na baixada da Guanabara, impondo-se aos já despojados de sua antiga posição. 
Foram aparecendo também novos proprietários de terras, gente da cidade, subs
tituindo, na posse, aquêles que as abandonavam voluntàriamente ou forçados. 
São proprietários que moram na cidade onde têin outros negócios deixando suas 
terras valorizar, p~r vêzes incultas; são as com:na,nhias e os bancos que fazem 
loteamentos e mais recentemente, mercadores do Mercado Municipal ou ligados 
a êles que vêm éultivar seus produtos aumentando o monopólio da produção e da 
tlrculação de bens. Os loteamentos transformaram áreas rurais em áreas urba
Jla.S, principalmente, para o norte e noroeste do Rio de Janeiro e aumentaram 
o número de sítios pertencentes a elementos da classe média da cidade. Muitas 
terras, em ambas as margens da Guanabara e até .no município de Itabora1, 
estão esperando a valorização para também serem loteadas. 

No meio de tôdas estas transformações a abolição perde sua importância 
como fenômeno decisivo e na verdade não houve propriamente modificação mais 
profunda na estrutura social do campo fluminense, pois o que vimos até agora 
é que houve uma evolução na indústria do açúcar e no crescimento da cidade 
do Rio de Janeiro, · ao mesmo tempo que aumentava o poder do monopólio do 
comerciante da cidade e do usineiro. Vimos, também, que houve substituições 
na posse de terras com maior influência dos capitais da cidade e transformações 
de áreas rurais em urbanas. No entaJ?.to, o fato de a grande maioria da população 
que trabalha não possuir as terras, permanecem como problema capital e neste 
sentido a abolição não representou nenhuma transformação. No nosso campo 
não houve uma reforma agrária como houve na 'França ou nos Estados Unidos. 
A abolição foi o ato final da transformação dos escravos em meeiros ou traba
lhadores rurais. Já, antes, muitos fazendeiros permitiam aos escravos trabalhar 
as terras no regime de parceria. A "meia" passou a ser uma forma mais favorável 
aos próprios fazendeiros, pois, com o aumento do custo de vida e imposições do 
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mercado, era melhor que o meeiro se sustentasse e à familia dando gratuita
mente metade dos produtos valorizados. 

Considerando que esta situação é a mais generalizada no Brasil, podemos 
considerá-la como uma das causas do pequeno desenvolvimento do mercado 
interno. • 

Somando ·a êste fato o maior interêsse que tem o comércio pelos produtos 
de exportação compreende-se que sejam os mais atraentes para todos os pro
dutores quando êstes não são os próprios comerciantes. Na Baixada de Guana
bara depois que o açúcar perdeu a sua importância, desenvolveu-se no século 
XX a fruticultura dirígida para o comércio internacional, com a produção da 
laranja, banana e abacaxi. CO problema da criação de gado também existe na 
Baixada, mas, não trataremos dêste assunto). :€ interessante observar que, se 
o açúcar é hoje dirigido, principalmente, para o consumo interno, o seu comércio 
no entanto está na mão dos produtores usineiros através do I.A.A.1 

Mesmo nas fazendas ao sul de Itaborai que não sofreram interrupção no 
seu desenvolvimento agrícola, onde continua o velho engenho abastecido pelo 
meeiro a produzir a aguardente, também já se cultivaram as frutas . Enquanto os 
canaviais ficam geralmente nos vales o laranjal e o abacaxizal ocupam as 
colinas. , 

O que se viu quando os mercados estrangeiros se abriram e houve a grande 
expansão dos pomares? Desde que se trate de um produto valorizado não faltou 
nem mão de obra nem transporte, como também eram os proprietários que custea
vam as obras de drenagem. 

Areas sujeitas à malária, como havia em Nova Iguaçu, não foram obstáculo 
à ocupação e as obras de canais foram feitas pelos proprietários utilizando já 
o braço assalariado, muito antes dos serviços públicos se ocuparem dos mesmos. 
Como no passado, se restabeleceu o transporte fluvial mais barato . . Por exemplo, 
um mercador do Mercado Municipal do Rio de Janeiro adquiriu uma propriedade 
entre Visconde de Itaborai e Itumbi onde cultiva abacaxi, pretendendo plantar 
500 000 pés em 1952; prevê a saída da sua produção como já está sendo feità, 
aliás, pelo rio Cacerebu. 

Assim, como a usina financia seus fornecedores de cana de açúcar, os expor
tadores de frutas também o fazem e tornam-se também produtores, certamente, 
quando julgam o mercado estável. Em geral, êles também oferecem o transporte 
comprando a mercadoria no local. Ora.,· nessas condições os fazendeiros de peque
nos recursos são atraídos para a fruticultura, sendo mesmo pràticamente obri
gados a se dedicar a esta atividade. O trabalho é feito pelos meeiros que ganham 
salário diário (20 a 25 cruzeiros) quando trabalham na roça do patrão . Pelas 
mesmas razões, financiamento e comércio, o meeiro faz, também, sua pequena 
roça de fruticultura. No entanto, a Prof.ª Regina P. G. Espindola indicou que 
é êle o único a fazer um pouco de gêneros alimentícios para o seu sustento. Não 
fará mais porque para êsses produtos não há financiamento, transporte, ou 
mercado . Sendo os preços dos alimentos muito caros, a classe em piores condições 
é a dos trabalhadores rurais, que não têm nenhuma parcela de terra para a 
lavoura de subsistência e ganham salários infimos, Cr$ 20,00 a Cr$ 25,00 por dia, 
recebendo a diária de 6 dias por semana. Para se ter uma idéia apontamos, no 
mês de abril de 1951, Cr$ 19,50 o quilo e o café em grão a Cr$ 28,90. -

São os trabalhadores rurais que têm o mais baixo nível de vida na Baixada. 
Os meeiros, em geral, são muito pobres, mas em algumas fazendas sua situação 
é um pouco melhor. Vimos o caso de um meeiro de uma fazenda cujo dono 
morava no Rio, ser uma espécie de administrador. Recebeu um grande financia
mento para preparar uma roça de abacaxi cujos lucros foram divididos à meia. 
:tl:ste meeiro empregava o capitfl,l obtido contratando trabalhadores diaristas para 
fazer ·o trabalho. Contudo de modo geral não há divisão de lucros -entre os 
fazendeiros e os meeiros, . porque os primeiros compram a metade da produção 
pertencente ao meeiro, impondo-lhes baixos preços. 

Tôda esta economia está sujeita às oscilações do mercado e especulações que 
devem ser levadas em conta para se compreender as transformações das pai
sagens . 

1 oi! pomares tiveram a prtnclpto maior desenvolvlmento na parte oeste da Guanabara, 
atualmente estão-se expandindo na outra margem. 



578 BOLETIM GEOGRAFICO 

Na história da laranja sente-se já a maior influência da cidade. No início 
quando a laranja era colocada nas terras que esperavam valorização, perto dos 
centros urbanos, terras essas pertencentes a donos que moravam na cidade, ela 
serviu para a propaganda de venda de pequenos sítios. Não sendo necessário 
assistência constante para a cultura da laranja, es~ serviu à finalidade de seus 
proprietários. O pomar permite melhor que os donos estejam afastados de sua 
terra. A inexperiência dos citadinos pode explicar, talvez, o malôgro de muitos 
empreendimentos, como a compra de terrenos impróprios, muito argilosos para 
o laranjal. Nas partes mais baixas da Baixada onde há camadas de tabatinga 
a pequena profundidade, a cultura da laranja não tem êxito. 

As oscilações dos mercados deram grandes prejuízos porque uma vez aban
donado um laranjal é atacado de moléstia, sua recuperação torna-se depois mais 
custosa. 

Enfim o próprio desenvolvimento urbano iria prejudicar os pomares. 
O laranjal desenvolveu-se principalmente na parte oeste da baía da Guana

bara e Nova Iguaçu é o principal município produtor do estado. A cidade de 
Nov.a Iguaçu é hoje pràticamente mn subúrbio do Rio. Com o desenvolvimento 
urbano, apareceu um aproveitamento. das terras muito mais lucrativo do que 
qualquer produto agrícola - o loteamento. A grande expansão da cidade nos 
últimos anos fêz de certas zonas rurais, que eram antigos pomares se transfor-
marem em áreas urbanas. · 

Já se quis atribuir o abandono de pomares à guerra. Realmente, com a falta 
do mercado internacional da laranja a produção decaiu, havendo uma alta de 
preço na cidade, porque como mostrou a Prof.ª Regina Espindola êste mercado 
é abastecido com o refugo da exportàção. Contudo, mesmo nas ocasiões em que 
o mercado está favorável se vêem áreas abandonadas, enquanto pomares surgem 
noutros pontos. Não. faltaram os clássicos argumentos, da falta de mão de obra 
ou de transporte&, mas, se não há caminhões, surgem linhas de ônibus quando 
o antigo pomar se torna um bairro residencial operário. ' 

Há, também, outro meio de explotar a propriedade sem ter grandes trabalhos: 
é o aproveitamento das capoeiras para a lenha ou carvão cujos preços aumen
tam. Na fazenda Itapaquara em Itaboraí era mais rendoso do que a fabricação 
do aguardente, o fornecimento de lenha e carvão à cidade de Niterói, sendo a 
explotação também feita pelo regime da meia. 

Tem-se a impressão que o laranjal se desenvolve mais agora, no lado oriental 
da Guanabara, devido ao fato de o desenvolvimento urbano ser aí menor. No ' 
entanto, mesmo em Nova Iguaçu, apesar de serem abandonados muitos pomares 
surgem novos. Quanto ao abacaxi é cultivado principalmente no lado oriental 
da Baixada da GQanabara, talvez devido a uma questão de solos. 

A expansão urbana de muitas cidades contrasta com a estagnação de outras. 
É o caso de Itaboraí, ainda longe de Niterói e S. Gonçalo para se tornar um 
subúrbio, não possuindo indústria ou comércio próprios. Itaboraí continua sendo 
um modesto centro administrativo, porém agora, sem a sua importância. do tempo 
do Império. O teatro que viu D. João VI não funciona como tal. Pôrto das Caixas, 
cujo nome vem 'das caixas de açúcar que por ali saíam também é uma localidade 
decadente. É verdade, que á.Inda se usam os rios e os canais para o transporte, 
mas a produção das áreas afastadas dêsses vai ao mercado, diretamente por 
outros meios de transporte. 

Quando o govêrno iniciou as grandes obras de saneamento na Baixada da 
Guanabara já os particulares tinham feito gastos neste sentido pelos seus po
mares. Continuam a fazer suas. valetas, diques, mas não podem dragar os 
grandes rios. 

Assim o saneamento oficial não encontrava propriamente uma Baixada de
cadente nem as obras resolveram problemas que continuam a e,xistir. 

Acreditamos que depois do que fqi dito até agora . não se pode dizer que a 
Baixada esteja decadente. Verificando as estatísticas de produção se averiguará 
que sua produção é hoje muito maior e mais variada do que antes da abolição. 
O oreço das terras é outro bom indice. 

No entanto isto não quer dizer que a Baixada esteja sendo aproveitada 
como pode ser.. Naturalmente, acabamos de ver que ela enriqu..ece muita gente, 
mas a coletividade não tira dela todos os bens que poderia dar. 
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Sua produção não está à altura da quantidade de terras e da população que 
nela trabalham. Também esta quantidade de população é p~quena em relação à 
área além da maioria viver em grande pobreza. AJém disso não serve à finali
dade de abastecer nossa cidade. 

Isto não quer dizer no entanto que sua evolução foi para a decadência, mas 
ao contrário apresenta para o atual sl.Stema econômico um estado de equilibrio. 

O saneamento não alterou a situação geral . Basta dizer que ao lado dos 
diques e canais permaneceram terras incultas que foram apenas valorizadas . 

Não houve uma desapropriação das terras saneadas com instalação de pro
prietáriiS trabalhadores e agora esta tentativa será mais cara devido à valori
zação dêsses terrenos. Os benefícios das obras públicas não se mantêm se não 
há a ocupação efetiva da terra. 

Outros fatos como mão de obra, transporte são como o saneamento elementos 
de um conjunto econômico . . 

Para que a Baixada contribua para a prosperidade dos seus habitantes inclu
sive nossa, de c'onsumidores da cidade, é necessário a intervenção do Estado no 
dominio econômico: 

1) No setor da propriedade - distribuindo terras aos lavradores . o govêrno 
já criou na Baixada três núcleos coloniais, que embora não os tenhamos estudado, 
sabemos que as condições de qualquer proprietário é melhor e é mais útil do que 
as de um meeiro ou trabalhador rural . Devem-se estudar estas experiências para 
evitar possiveis defeitos· ou erros no futuro. 

2) No setor comercial - libertando os produtores do verdadeiro monopólio 
do comércio que há no Rio de Janeiro como por exemplo o do Mercado Municipal. 

3) No domínio " financeiro - distribuindo o crédito agrícola aos produtores 
e estimulando-os através dêste para a produção dos bens n~cessários ao consumo 
de nossa população . l!:ste crédito pràticamente não existe e o pouco que há é 
geralmente dado aos grandes proprietários . 

Uma vez tomadas essas medidas, a assistência técnica,1 seja dos agrônomos, 
seja dos engenheiros nas obras de drenagem, demonstrará o seu valor no desen
volvimento econômico da Baixada." 

Pedro Pinchas Geiger 

~ A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panoràmlcas que 
possuir, devidamente legendadas. 
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Esbôço da Geologia Econômica d.o Estado da Bahia* 
I - O CARBONADO DA BAHIA 

As Lavrás .piamantinas 

As eras geológicas dividem-se em períodos e êstes são subdivididos em épocas 
e andares. Por outro lado, as rochas reúnem-se em sistemas, que compreendem 
as séries e estas abrangem,- sucessivamente, os grupos, as formações e as camadas. 
Os sistemas e as séries podem ser designados pelos nomes das eras e períodos 
respectivos. ' 

A era arqueozóica abraça o período arqueano, cujo sistema correspondente 
engloba as mais antigas rochas conhecidas. :mosse sistema é também designado por 
complexo fundamental, que no estado da Bahia ocupa grande extensão, através 
da faixa arqueozóica, na qual se situam âs cidades de Juàzeiro, Senhor do Bonfim, 
Cachoeira do Paraguaçu, Itaberaba, Jaguaquara, Jequié, etc. 

A seguir vem a era proterozóica, que envoive o período algonquiano, a incluir 
a maioria das rochas sedimentares precambrianas. No Brasil, algonqutano é o 
sistema mineiro, porque compreende uma série inferior, a de Minas, e uma série 
superior, a Itacolomi. O algonqutano, no estado da Bahia, engloba as séries 
de Jacobina, Tomb9'lor e Paraguaçu. A série Jacobina, criada por Branner, 
ocupa grande área na parte central do Brasil, constitutnào, juntamente com as 
duas outras séries, a cordilheira do Espinhaço, que se estende da Mantiqueira em 
Minas Gerais, ao trecho do rio S. Francisco entre Juàzeiro e Cabrobó, no estado 
da Bahia. 

A era paleozóica estende-se por seis períodos, estimando-se a sua duração 
em perto de 20o/o- do total do tempo geológico, sendo o cambriano o mais antigo 
e aquêle que mais durou. A passagem da era proterozóica para a paleozóica foi 
acompanhada de forte diastrofismo e conseqüente formação de grande cadelas 
de montanhas. Na cordilheira do Espinhaço houve dobramento da série Itacolomi, 
antes da deposição da série Lavras, que recobre grande parte da cordilheira 
nos estados da Bahia e Minas Gerais e que teve enorme desenvolvimento na 
série das Lavras Diamantinas ou Chapada Diamantina. 

Derby resume a constituição geológica da serra do Espinhaço (apud Geologia 
do Brasil, de Oliveira e Leonardos, pág. 181 no seguinte: "na base, um complexo 
de rochas eruptivas e metamórficas suportando, em discordância, várias séries 
de estratos areniticos, que foram perturbados por um sistema de dobras dirigidas 
para o norte, enquanto na região montanhosa do sul do Brasil a direção principal 
dos dobramentos é nordeste". 

(Hã também uma mancha de rochas da série Lavras no baQco rio Pardo, 
município ·de Canavleiras, constituindQ a formação Salobro). 

Segundo Derby, criador, em 1905, da denominação série Lavras os grés das 
Lavras Diamantinas, na cabeceiras (lo rio Paraguaçu, são geralmente avermelha
dos e tôda a região em que a série aflora, até as margens do S. Francisco, em 
Sento Sé, apresenta uma topografia de erosão áspera e pitoresca. 

"A espessura total da série (informam Oliveira e Leonardos, em Geologia 
do Brasil, pág. 188) na serra "do Sincorã é de 400 a 500 metros e consta de duas 
porções: a inferior que Derby designou de grupo Paraguaçu, é de arenito mais 
puro; a superior, ou grupos Lavras, é mais conglomerática e argilosa. A base 

• Extraido do Jornal do Comércto, edição de 9·3·52. 
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do grupo superior é me.reada por um espêsso banco de conglomerado grosseiro 
com seixos bem rolados de quartzitos e de arenito inferior. Trata-se; por conse
guinte, de duas formações ou séries distintas, separadas por um intervalo de 
deposição durante o qual houve a litificação do. arenito inferior". 

No periodo cambriano distinguem-se as formações Caboclo, Sincorá e Bebe
douro QU Jequitaj. 

Na região de Mucugê aparece principalmente a série ou grupo Paraguaçu, 
que Derby descreveu como essencialmente arenitico e quartzitico e que jaz sob 
a série ou grupo Lavras na Chapada Diamantina. Identifica-se com o grupo 
Paraguaçu a formação Caboclo de Branner. · 

Na zona de Andaraí e Lençóis apenas aflora a formação Si~corá ou grupo 
Latras, de Derby, "que consta essencialmente de sedimentos arenosos e conglome
ráticos com uma tonalidade geral rósea e mais de 200 metros de espessura (apud 
Leonardos em Diamante e Carbonado no Estado da Bahia, avulso n.º 19 do 
D.N.P_.M., 1937). 

A consistência dessas rochas (págs. 189_.:191 da Geologia -do Brasil de Oll-
• veira e Leonardos) é variável, desde os tipos mais duros, com o aspecto de quart

zito, até os tipos friáveis. A estratificação é por vêzes quase imperceptível; mas, 
em geral, é bem pronunciada, sem que a rocha se separe em lajes perfeitas. 
Sobretudo nas camadas superiores, os arenitos apresentam estratificação cru
zada. Em geral, os arenito!'! são grosseiros, passando gradativamente a conglome
rados. A alternância do arenito e conglomerado _se- repete um grande .nún:iêro 
de vêzes. As camadas conglomeráticas variam ae potência, desde um decímetro 
até vários metros. Quando são muito consistentes, dão curiosas formas de erosão, 
observadas com freqüência ao longa da serra de Andarai e Lençóis. 

o característico dos conglomerados Sincorá é. que os seixos são quase exclu
sivamente de quartzitos brancacentos ou róseos e arenitos róseos mais ou menos 
consistentes". · 

Na Chapada Diamantina é do conglomerático Lavras que os garimpeiros 
extraem as gemas, que são encontradas nos cascalhos dos rios que têm origem 
nas serras diamantíferas e nos cascalhos provenientes da desi.D.tegração· do con
g1omerado. 

Para Derby e Leonardos o diamante é detritico na série Lavras. Na serra 
do Sincorá a série Paraguaçu, sotoposta à série Lavras, mostra-se penetrada 
de intrusivas ácidas. "Essas intrusões, observam Leonardos e Oliveira, poderão 
talvez ser responsabilizadas pela dissolução do carbono das rochas sedimentares 
encaixantes e conseqüente formação dos diamantes e carbonado pelos resfria
mento do magma". 

Não há nenhum indicio, todavia, até o presente, da existência de uma rocha 
matriz. para o diamante na Chapada Diamantina, região que detém no mundo o 
prqnado da produção de car.bonados, que por· tôda parte acompanha]]). os dia-

- mantes claros. · 
A formação Bebedouro ou Jequitai, informam por fim de Oliveira e Leonar

dos, àflora em longa extensão na base oriental da Chapada Diamantina, desde 
pouco além de Bandeira de Melo, "onde assenta diretame·nte sôbre o granito", 
até a base da serra de Andarai-Lençóis, parte integrante da serra de Sincorá. 
Mostrando-se como o resto de uma capa a cobrir o complexo granítico-gnáissico, 
na maior parte recoberto pelo calcário do rio Una, para o norte acompanha os 
leitos de Utinga e do Paraguaçu e para o sul vai além de Ituaçu, não chegando, 
contudo, ao rio de Contas. • 

Por essas paragens viajaram, em pesquisas, entre outros, Branner, Derby, 
Alfeu Diniz, Crandall, Torrend, Williams, Eusébio de Oliveira, Morais Rêgo, Oton 
Leonardos e José Lino de Melo Júnior. 

Branner 

. Uma das principais dificuldades no estudo da geologia da região diamantífera 
baiana deve-se à inexistência de qualquer fóssil identificável nas rochas das 
diversas séries representadas. 
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Certas descontinuidades físicas e caracteres litológicos, combinados com a 
estrutura, permitiram, todavia, estudar-se a história !teológica da região. 

As rochas da série Lavras geradora de diamantes, são arenitos quartzíticos 
rosados e conglomerados com algumas intercalações de argilas. "As camadas 
mais grosseiras são fortemente entrecruzadas; a série apresenta-se falhada em 
alguns lugares e está, por tôda parte, dobrada e desbastada. As rochas da série 
estão, assim, encurvadas como sinclinais em-alguns lugares e, em outros, sepa
radas por desbastamento, em trechos isolados". 
. P~rto de Andaraí as rochas da série Lavras acham-se na superfície. O solo 

e as rochas desintegradas foram revolvidas pelos garimpeiros até a rocha consis
tente e todo o conjunto foi bem lavado par1,1. extração de diamantes. 

Em Morro do Chapéu e circunvizinhanças éncontraram-se diamantes e car
bonados no material sôlto, que se apóia sôbre outras rochas, tôdas diretamente 
relacionadas com a série Lavras. 

A estrutura e o desbastamento são responsáveis pela distribuição das camadas 
geradoras de diamantes e carbonados. Em alguns lugares as anticlinais foram 
desbaratadas, ficando dêsse modo isolados trechos de. camada\\! dobradas e falha
das, geradoras de diamantes, em tôrno da principal área sinclinal central. 

As rochas estratigràficamente mais elevadas do principal distrito diaman
tífero da Bahia são os calcários Salitre; depois da deposição dêstes é que a 
região foi dobrada, falhada e submetida à erosão. Onde os calcários permanecem 
como rochas superficiais, apesar dêsse diastrofismo, as camadas geradoras de 
diamantes continuam profundamente soterradas. 

"De tôdas as coisas notáveis sôbre esta fantástiea região não há nada mais 
-impressionante para o geólogo do que a negligência ·por que passou nas mãos 
do govêrno. As estatísticas da produção de diamantes são necessàriamente defei
tuosas, especialmente quando a indústria da garimpagem está tão largamente 
difundida entre pequenos operadores e indivíduos isolados. Impondo o govêmo 
pesados tributos sôbre estas pedras pequenas e ~àcilmente ocultáveis, as esta
tísticas da produção devem ser somente aceitas como parcelas do total. Pode-se 
estar certo de que foram retiradas das minas da Bahia centenas de contos em 
diamantes e carbonados". • 

"Apesar dos diamantes terem sido garimpados neste distrito desde 1884 até 
o ano de 1905, o govêrno nunca fêz qualquer estudo geológico da ,região, nem 
mesmo um simples mapa". No entanto, todo govêrno esclarecido deve fazer 
alguma cousa por suas indústrias de mineração, no estudo cientifico da geologia, 
sôbre o qual se baseiam o êxito e a existência destas ·indústrias". 

Em 1905, o Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, secretário da Agricultura, 
Viação Indústria e · Obras Públicas do estado. da Bahia, solicitou de Orville 
Adalbert Derb:it uma ·visita ao distrito diamantífero. Dessa viagem do geólogo, 
de duas semanas, em que se fêz acompanhar do professor Alfeu Diniz Gonçalves, 
resultou um relatório, o primeiro que sôbre a região se imprimiu. Derby apenas 
determinou ·o horizonte do qual os diamantes provêm, numa parte do campo, 
e observou que a série de sedimentos geradores de diamantes, a sé:cie Lavras, 
estava sotoposta a outra, erodida, a série Paraguaçu, ambas de certo modo 
dobradas. 

Derby 

Classificam-se em quatro regiões principais os terrenos diamantíferos da 
Bahia. 

A primeira região é caracterizada por quartzitos vermelhos, duros, passando 
às vêzes a conglomerados. 

A segunda é a região dos quartzitos, onde "as rochas são mais brandas e 
mais argilosas em sua composição, interestratificadas com um ou mais leitos de 
calcários, de considerável espessura e de posição quase horizontal. O calcário é, 
em muitos lugare:;;, caracterizado por concreções de quartzo, encontrados nas 
zonas em que as rochas que as continham foram decompostas". 

A terceira região é a das rochas gnáissicas, multo injetadas de erupções 
vulcânicas, com terrenos extremamente férteis e é de esperar aí ocorram depó
.sitos de minerais de ferro · e manganês. 
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A quarta região se constitui de quartzitos cretáceos e terciários de pouco 
interêsse. 

A ocorrência de diamantes é conhecida desde Santo Inácio até São João, 
numa extensão de três e ~uatro . léguas. Em Morro do Chapéu, especialmente 
a serra das Aroeiras, as pedras coloridas são mais freqüentemente esverdeadas 
ou azuladas, enquanto as de Açuruá se apresentam ordinàriamente amareladas. 
Diamantes há no rio Mucugê, prolongando-se até Xique-Xique, Andarai e Len
çóis, fechando o circuito em Morro do Chapéu. 

Alfeu Diniz 

. Segundo dados históricos, só em 1881, foram verdadeiramente descebertos os 
ricos depósitos diamantíferos do rio Mucugê, estabelecendo-se as famosas Lavras 
Diamantinas da :j3ahia . . 

Alguns anos após, "um francês, que residia em Andarai, principiou a mandar 
comercialmente para a Europa", conforme divulgou o conselheiro Botelho Ben
jamim, em 1904, "algumas pedras pretas, às quais dava o nome de ferrajão. 
Eram carbonados, que durante alguns anos foram remetidos clandestinamente 
para o estrangeiro -como pedras <ie nenhum valor, não obstante serem conhecidas 
desde o ano de 1843 a sua constituição e características mineralógicas do grupo 
diamante e a procedência exclusiva da Bahia, Brasil", conforme se lê na Miné
ralogie Appliquée, de A. F. Noguês. 

Torrend 

Ventura, o lugar mais diamantirero do município do Morro do Chapéu, "acha
-se numa depressão ou vale profundo, cheio de cascalho ou entulho diamantífero e está dominado por um planalto pitoresco, onde se erguem penedias abruptas 
e recortadas que se avistam de longe", sem dúvida, rochas "restos de antigos 
continentes, que emergiram dos oceanos onde se tinham formado e que mos
travam ainda bem patentes os sinais de erosão pelas ondas dos mares poste
riores"~ 

"A rocha é o itacolumito, espécie de quartzito ferruginoso, que, no planalto, 
· em direção ao .Morro do Chapéu, dá lugar ao· arenito. 

"Uma prova evidente de que o mar foi o grande agente de erosão do itaco
lumito está nos imensos depósitos de conglomerados, a que os garimpeiros cha-
mam mendubis". · 

E o itacolumito seria, então, a rocha matriz do diamante e do carbonado. 

Williams 

As observações de campo da região da Chapada Diamantina oferecem uma 
chave que contribui para esclarecer muitos capítulos na história geológica de 
uma grande parte do interior do Brasil. Fornecem uma base segura para certas 
deduções de que poderemos tirar no futuro, talvez, algum proveito econômico, 
sendo o maior o que se refere à ocorrência e origem dos diamantes e carbonados. 

. "Durante uma parte considerável do terciário ou do post-terciário, quase 
tôda esta parte do continente estava encoberta pelos mares de então" ... "Nas 
encostas da serra, a oeste e sudoeste de Morro do Chapéu, encontramos uma 
vasta extensão de praias antigas, de mares de outrora, registrada nos grandes 
depósitos de pedras roladas, que se estendem desde o nível da planicie até a costa 
de cêrca de 800 metros. Outro testemunho abundante em quase tôda a região 
é o fato de que a á"'glla encontrada em poços é freqüentemente salgada, como 
acontece às margens orientais do rio Utinga". 

Fróis Abreu 

A Chapada Diamantina é a região elevada, no centro do estado, entre o 
&ulco do São Francisco e as planicies do litoral Atlântico. :!!: uma unidade oro
gráfica definida, que prolonga a série de elevações de Minas Gerais, cognominada 
serra do Espinhaço . 

• 
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Observando-se uma carta hipsométrica, nota-se que o nome de Chapada não 
é bastante próprio, se bem que as elevações tenham antes um caráter de chapada, 
de mesetas, que mesmo de serras agudas. 

A Chapada Diamantina encerra regiões semi-áridas, porém, o clima é ame
nizado pelo iator altitude. É uma região sem florestas, de solo quartzoso ou cal
cário e de vegetação raquítica e esparsa; Aí o "inverno" é rigoroso e se torna. 
possível na região a cultura de cereais e frutas próprias das zonas temperadas. l 
1!: também zona de criação, de pequena cultura-algodão e de indústria extrativa. 

. vegetal. · 
Entre os problemas curiosos da Chapada Diamantina ressaltam o da origem 

dos diamantes e carbonados, o do ressurgimento da• mineração do ouro e do 
povoamento atual, em relação com o povoamento da era coloni~l. 

José Lino 

"A série Lavras é constituída por arenitos moderadamente inclinados, con
glomeráticos, terrosos, transformando-se, às vêzes, num verdadeiro quartzito duro, 
com camadas de folhelhos, intercaladas em leitos de pequena espessura e de 
conglomerado ou brécia de cimento muito duro, apresentando- figuras de impres
são que lembram orbiculóideas. 

Cobre no estado da Bahia, uma área relativamente extensa, da qual até 
agora conhecemos uma pequena faixa compreendida pelas cidades de Ventura 
e Morro do Chapéu, na serra do Sincorá e de outra mais para o sul. Seu conhe
cimento minucioso é de excepcional importância, especialmente pelo fato conhe
cido de ser encontrado n~la a jazida secundária do diamante". 

. . . "O diamante é explorado na aluvião dos rios, das frinchas e das grunas, 
que nada mais são do que restos de rios fósseis. 0& garimpeiros seguem uma. 
gruna nos. seus menores detalhes à procura do cascalho, criando depois de certo 
tempo· uma rêde complicada de galerias que podem ter um desenvolvimento de 
muitos quilômetros. o fenômeno que mais chama a atenção nos .garimpos é 
uma corrente aséendente, ou descendente, chegando a extinguir a chama <te uma 
cadeia", o que se explica, "em todos os condutos subterrâneos mais ou menos 
importantes", pelo avanço ou recuo da água, de modo .a esvaziar ou encher 
os interstícios· da rocha relacionada com a superfície do condutor .. 

"Os garimpos foram primitivamente localizados nos leitos dos rios, passando 
progressivamente ao cascalho dos depósitos aluviais, das frinchas e das grunas. 
As dificuldades de mineração aumentam, dia a dia, pelo esgotamento dos "bons" 
depósitos, que são exatamente os constituídos por material úmido e bem rolado. 
As areias são geralmente "duras" ou estéreis, salvo o. caso de alguns caldeirões 
no leito dos córregos. Também não são considerados "boas formações" o "man
dubi", e o "gumito" (cascalho fórmado de grandes blocos rolados ou não incoe
rentes>. 

Quando o garimpeiro ... apanha" ou "monta" o cascalho, deixa de preferência, 
em pilares perdidos, o "gumito", muito embora, raras vêzes, sejam encontrados 
nêle belos "tobás", ou diamantes grandes. A gruna que "soprou"· é de riqueza 
duvidosa e tudo depende dos resultados no exame dos detritos "soprados". 
Quando nêle "pintQ." ou "mosquita", há esperanças bem fundadas de que os 
"tobás" "esbarraram" ou ficaram no interior. Se, pelo contrário, o garimpeiro 
"monta" em pedras de "boa regulação'' na parte externa da gruna, ela está 
"sangrada". 

Há realmente uma certa razão para que as cousas assim se passem, porque, 
quando as águas engrunam, encontram maior resistência ao rolamento e atenuam 
a velocidade, depondo o material pesaclo. Se, pelo contrário, desengrunam, a 
maior fôrça de arrastamento deve ser através dos condutos. O diamante é de
posto a jusante da bôca. As frinchas podem ser de "quebragem" ou de "raspa
gem", conforme seja o cascalho duro ou incoerente. Tanto uma como outra 
podem ser "rasgadas" no "granito" ou no "moledo", conforme seja aberta em 
rocha dura ou m:oJe. A frincha ainda pode ser "entalpada" ou "de mão", con
forme o cascalho esteja ou não recoberto por material estéril. A "quebragem" 
é feita com o "porango" e a "raspagem" com a cavadeira de ferro ou de madeira. 
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As frinchas são geralmente linhas de falha que se prolongam em linha reta 
por vários metros ou quilômetros e ocorrem sempre em grupos máis ou menos 
paralelos. Se é diamantífera, é quase certo que tôdas as outras o sejam, de modo 
que "topada" ou descoberta uma, logo são feitos reconhecimentos para descobri
rem as outras, que, provàvelmente, devem existir. As frinchas "sem fundo" 
dizem que foram "lavada.S", pelo fato do cascalho não ser encontrado próximo 

·à superfície.· Evidentemente, em ·multas dela&, o cascalho deverá eXistlr em 
nivels inferiores. Os garimpas da cidade de Ventura estão atualmente circuns
critos a um "cascalho mal calibrado", constituído de grandes blocos rolados liga
dos por uma pasta argilosa. São os pilares abandonados pelos antigos minera
dores. As condições de tratamento são muito precárias, porque a água invadiu 
grande parte das velhas galerias. É uma lâmina de mais ou menos 1 metro de 
espessura, mtercalada entre o teto ou "parede de cima'', argilosa e o muro ou 
"piçarra", ou "tauá", também argiloso. É desmontado a picareta e transportado 
para fora em cestos ou "peneiras". No terceiro, adrede preparado, é depositado 
o produto da extração para ii "secagem" sob o calor solar. O material depois de 
sêco é quebrado a macête. Os blocos maiores, desprendidos da massa, são limpos 
a mão, de modo a ser retirada tôda a poeira aderente à sua superfície. O processo 
repete-se para os blocos menores, até que tudo fique reduzido a uma terra argi
losa, com seixos cujas dimensões não ultrapassem a de um ôvo de pomba. O ma
terial obtido é passado num "ralo" metálico, que retém os maiores seixos ainda 
existentes e conclui a desagregação da pasta primitiva. Uma peneira, calibrada 
convenientemente, conclui a operação sep~rando o pó do restante, que é levado 
à bateria para lavagem. Com alguns cortes sucessivos, fica no fundo da bateia 
ao "cherem", onde são catados, a mão, os diamantes". 

W. F. von Calmbach 

"Os satélites do diamante (apud O Diamantário, ano I, nos 6 e 7 de de
zembro de 1945) são chamados costumeiramente pelos garimpeiros de "formação" 
ou "informação" e, quando em número elevado, de "canudo fe formação". Afi
guram um conjunto, nem sempre constante, n.a composição peculiar nas diversas 
zonas, de minerais característicos de densidade medianamente elevada . Acumu
lam-se no processo final da lavagem do cascalho diamantífero, depositado como 
resíduo enriquecido, separado dos saibros, etc., pela concentração gravimé~rica. 

Preponderam freqüentemente alguns minerais representativos e, na eventual 
ausênc.la de outros, considerados como bons indicadores, servem êles, não obs
tante, na conjecturação intuitiva do garimpeiro, como guia principal; denun
cia·m ou indicam a possível ocorrência, do dianiante, tendo o garimpeiro intro
duzido uma nomenclat~ra privativa, em têrmos sertanejos, para .designar os 
minerais de II\fB.iOr freqüência. . 

Possuem os satélites do diamante certa importância para as deduções gené
ticas, principalmente os minerais de titânio, como o rutilo, o anatásio e a bru
quita, ·além da perowsquita e da ilmenita. 

São estas as denominações principais dos satélites de diamantes: esmeril -
grãozinhos, pedrinhas pretas muito lisas, oblongas, chatas; formando areias ne
gras, - ilmenita; agulha, palha de vidro, e fttndinho - rutilo; ferragem azul, 
cativo de chumbo, chumbada e sericoria - anatásio; ferragem de cobre e cativo 
de cobre - perçiwsquita; ferragem, ferrugem e cativo de ferro - hematita; pedra 
de ferro e canjica lustros~ - pirita alterada em limonita; cativo de ferro e c_a·
boclo lustroso - magnetita; cativo, mamona e esmeril de tinteiro - marmita; 
pedra de Santana - macla de pirita; fava, guia e marumbé - nódulos de fos
fatos,' apatita; fava parda e bagaceiras - fosfatos hidratados; fava cinzenta, 
esverdeada e azulada - epidoto; vidraça e sericoria do saltão - .x;enotima; ógô 
branco - xilita, ogó amarelo ou ruivo - areiás, contendo zircão, de monazita; 
azulinha - corindo, espudomênio e lazulita; cambalacho e crisolita podre -
espodumênlo; crisota - peridoto; crisolita. - crisoberllo; 1acinto - zircão e an
dalusita; fogaça - estaurolita; chifre. de veado - cordierita; palha de arroz, 

, vêrga de aço e gravatão - distênio; osso de cavalo, mocororó de vid:o, - felds
patos; osso podre e chifre de boi ~ fibrolita e sllimanita; dente de cao - calcita 
e quartzo; mula - quartzo impuro; feijão prêto - jaspe negro·; lacre - jaspe 
vermelho; caboclo e caboclo roxo - silex ferruginoso e jaspe; caboclo retorcida 
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- quartzitos e calcedônia listrada; figado de galinha e fígado de cágado - cal
cedônia, jaspe e opala escura; caco de telha - lâminas de itabirito; 6vo de ema 
e ôvo de pomba - quartzo hialino ovóide; pingo d'água - topázio branco e 
quartzo hialino; ce'bola, ôlho de porcà e ôlho de peixe - calcedônlas claras em 
seixos globulares; pedra de leite - quartzo leitoso; pedra de fogo - silex; pedra 
de novela .e pedra de céra - calcedônlas; e mais cabeça de formiga, porta de 
abelha, rim de arraia, pintadinho, etc. 

Não raramente associam-se aos satélites os corindos pardos, acinzentados, 
azuis, vermelhos; os espinélios pardos, esverdeados e negros; os _topázios iricolores, 
azulados e esverdeados; os berllos, euclásios, turmalinas e granadas . As vêzes, 
a columbita, o psilomelano, as terras raras, o ouro, a platina, a cassiterita e a 
cromita. 

O carbonado 

William Croókes, em conferência na Royal Institution, de Londres, a 11 de -
junho de 1897, informava existirem formas intermediárias entre o diamante e 
a grafita: o bort e o carbonado. 

"O bort é um diamante imperfeitamente cristalizado, sem porções claras e 
sem utilidade em joalheria. É freqüentemente achado sob a forma de glóbulos 
esféricos e pode apresentar tôdas as côres. É tão duro que se emprega para per
furar rochas e, quando esmagado, usa-se para cortar e polir outras pedras. 
Carbonado é o têrmo brasileiro para ·uma forma ainda menos perfeitamente 
cristalizada do carbono. É também dura e ocorre em massas porosas e em pedri
nhas maciças e duras, pesando algumas vêzes duas onças ou mais'.'. 

Apesar de ordinàriamente se denomlnar o carbonado de "diamante negro", 
há entre êsses têrmos uma distinção. O diamante negro é conhecida há séculos, 
ao contrário do carbonado, e inferior a êste nas suas diversa.5 modalidades. 
Presta-se, aliás, a confusões, a expressãô diamante negro, pois, que com o próprio 
carvão mineral o confundia o Sr. Francisco Savorgnan di Braza, conforme se 
lê na Revi~ta Pol4écnica, n.0 5, de maio de 1905: 

Na prática, o carbonado resiste grandemente à pressão ou ao choque, partin
do-se sómente em dois pedaços e conservando suas utilidades, ao passo que o 
diamante se fragmenta, perdendo suas vantagens. Em atrito contra uma pedra, 
enquanto o carbonado gasta uma parte de pedra, o diamante gasta cinco ou seis 
vêzes mais. 

Há carbonados de boa densidade e, no entanto, fracos. Há os de densidade 
baixa e, no entanto, fortes. São as pedras mistas, que exigem grande habilidade 
na divisão, para serem bem aproveitadas. 

O Sr. Filipe Ganem, no folheto O que é o carbonado, elucida o assunto 
com grande clareza. Com uma máquina de cortar conseguiu um sistema de 
proteção do carbonado, em época de grande desvalorização da pedra, reduzindo-o 
a pó, inutllizando-o ''a exemplo do que fizeram os governos de muitos países, 
queimando alguns dos seus produtos, quando êles sofreram uma baixa consi
derável." 

Os diamantes industrializados modernos são os seguintes: o bort, boórt, boart, 
portz oú bowr, com que se designam os espécimes inferiores, que só· podem ser 
utilizados em pó, ou porque, pela côr entre o cinzento e o negro, empregados 
em joalheria: o balas, esferoidal, textura, forma ou dimensões, não podem ser 
agregados de pequenos cristais, que irradiam a partir do centro; o carbonado, 
"diamante negro", carbonita ou lavrita, sem forma cri$talina aparente, cons
tituído de cristais microscópicos. 

O carbonado, explica Alfeu Diniz Gonçalves, é compacto, prêto e sem cli
vagem, por vêzes parecido com o carvão de pedra antracitoso. Consiste de um 
agregado de cristaizinhos de diamantes, unidos por um cimento natural. En
contra-se o carbonado exclusivamente no Brasil, em particular no estado da 
Bahia. Não é utilizado como pedra preciosa de adômo, porém, amplamente e 
de muito maior valor, na técnica. É mais tenaz do que o próprio diamante. 

A dureza do diamante cresce ao diminuir a sua fendibilidade. No carbonado 
não se pode falar ·em fendibilidade: é natural que apresente valores de resis
tência mais elevados do que a maior dureza que se pode verificar em uma nedra 
fundivel comum. · · . 
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A ausência de clivagem no carbonado permite sua divisão em pedaços, aOS' 
quais se dá uma forma vizinha do cubo, e que se calibram. A dureza das pedri
nhas mede-se pela densidade . 

Se no diamante a densidade estiver entre 3.1 e 3 .3, êle é duro ; se entre 3 .0 
e 3 . 1, é de boa qualidade; quando entre 2 . 9 e 3 . 1 é de qualidade média e se 
abaixo de 2 . 9, é o diamante de má qualidade. · 

Os carbonados são de primeira, quando contêm 100% de pedras de densidade 
·superior a 3 .2 e de segunda, quando apresentam 50% de pedras de densidade 
abaixp de 3 .2 . 

Wooddell, da Carborundum Co. de Niagara Falls, propôs uma classificação 
baseada no poder al::lrasivo do pó calibrado e experimentado em idênticas condi-

._ ções-de emprêgo. Considerando o cristal de rocha como 7 e o corundo como 9, 
os diamantes e carbonados figuram no quadro de Wooddell com os seguintes 

• valores: · 

Carbonado da América do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .4 
Diamante cinzento e opaco do Congo Belga . . ... .. ... . , 38. 7 
Diamante transparente e incolor do Congo Belga . . . . . . . 40 . 7 
Diamante amarelo do Congo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. O 
Balas da América do Sul . .. . ........... '. .. , . . . . . . . . . . . . 42 . O 
Bort cinzento da América do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . 4 

São os diamantes industriais empregados especialmente na retificação dos 
moldes obtidos com corpos abrasivos em pó - corundo natural ou artificial, 
esmeril, carboneto de silício - aglutinados com a goma laca, a ebonita, a baque
lita, etc., para cujo mister os diamantes são inseridos nas extremidades das 
ferramentas . É com estas que se retificam peças de precisão, metálicas ou não 
metálicas. O "Neven", por exemplo, é uma roda de diamantes ligados a metaia, 
onde os grãos dos diamantes ficam firmemente unidos. É de eficiência extraor
dinária na moagem ou no recondicionamento de ferramentas . 

Usam-se os diamantes industriais no fabrico das fieiras. Pequenas placas 
obtidas por clivagem, ou pequenos diamantes naturalmente chatos, são' furados 
com uma ponta fina de diamante . O orifício faz-se do diâmetro desejado, por 
polimento por meio de agulhas finas de aço, guarnecidos de pó de dlamante. 
O diamante é tomado em um pequeno bloco de aço, que é inserido em um su
porte de bronze ou de metal Monel. O furo é comprido, mas com uma fieira 
dessas já se conseguiu fiar até 400 toneladas de cobre, .sem mudança apreciável 
do diâmetro do fio . É também assim que se fia o tungstênio das lâmpadas incan
descentes, até 1.3 milésimos de mtlimetro de diâmetro. Para os grandes diâ
metros é préferivel o emprêgo de fieiras, de ligas metálicas duras . 

Também os construtores de fogões alimentados a óleo utilizam-se de acen
dedores, cujas agulhetas são feitas com as fieiras, de maneira que os orifícios 
pelos quais o óleo é injetado no fogão não aumentam com o uso, sob a ação 
das particulas sólidas que o óleo sempre encerra, como era de se esperar . 

\. 

<Continua no próximo número) 

Arquimedes Pereira Guimarães 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos. 
geográficos, seus levantamentos, sua documentação. 
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Vegetação e Relêvo do Estado -da Bahia 
. 

Estado de grande extensão, com 563 762 km', a Bahia se apresenta com um 
relêvo cujas características são bastante complexas. Três quartas partes dêste 
relêvo são de altitudes elevadas e constituídas por um planalto, dissecado por 
diferentes bacias fluviais, o qual domina de várias centenas de metros a zona 
costeira. 

Em traços muito gerais, as principais linhas do relêvo dêsse estado são, de 
leste para oeste, as seguintes: uma faixa litorânea de largura variável; uma 
zona serrana .cristalina, que constitui os contrafortes das elevações centrais; um 
bloco elevado central, composto pela Chapada Diamantina ao norte e Serra· 
Geral ao sul; a depressão da bacia. do São Francisco, após a qual se ergue o 
chapadão São Francisco-Tocantins. Dentro dessas principais formas do relêvo, 
que se acham aqui muito esquematizadas, podem ser encontradas ainda subdivi
sões, como se verá. a seguir. 

A ess~terogeneidade do relêvo corresponde uma grande diversidade do 
ponto de vista geológico, que constitui, aliás, a verdadeira causa da sua, for-
mação. ' 

É interessante observar, também, como a vegetação que é encontrada no 
estado da Bahia se a.presenta fundamentalmente dependente do relêvo, graças às 
modificações climáticas que êste ocasiona. , . 

A primeira zona a encarar é uma faixa costeira que, para o todo do esta.do, 
é bastante estreit~, variando sua largura entre 30 e 60 quilômetros. Nela são en
contrados certos aspectos típicos que se repetem de norte a sul do litoral 
baiano: após as praias, desenvolve-se a f~ixa dos chamados "tabuleir9s", cuja 
extensão ao norte é bem maior que ao sul do estado, onde os terrenos cristalinos· 
se aproximam bast~nte do litoral. Geolôgicamertte falando, são os "tabuleiros" 

· constituídos por uma formação arenosa terciária, de côres variadas; e topo
gràficamente, compõem uma paisagem monótona., de superfícies regulares, cuja 
altura é variável: 100 m à altura do Recôncavo e 500 em Euclides da Cunha. 
As a.relas coloridas da série das Barreiras recobrem depósitos permianos e cretá
eeos variados, cujas rochas principais são os chistos e os calcários. 1!.:sses depó
sitos, postos a nu pela erosão e detompostos, redundam num solo muito fértil 
que contrasta com o dos tabuleiros, arenoso e fôfo, pobre em humo. 

Da mesma maneira são contrastantes a vegetação que se desenvolve em um 
tipo de solo e outro; pois, se o solo fértil de massa.pê, derivado do cretáceo, per
mite o d~senvolvimento de matas, outrora exuberantes, sôbre os tabuleiros a ve
getação caracteristica, rala e esparsa, é . pobre em árvores de grande talhe. 
Compõe-se de uma fQrmação vegetal arbustiva, fechada, com raros elementos 
arbóreos, que recebe igualmente o nome de "tabuleiro". A ocorrência de vege
tação .florestal úmida parece ter-se restringido apenas aos afloramentos do cris
talino e do cretáceo, onde se localizavam as áreas da cultura canavieira; um dos 
seus principais núcleos desdobrava-se ao redor da baía de Todos os Santos, 
onde foi exuberante, encontrando-se hoje muito devastada. 

Para o sul, as florestas úmidas dos terrenos cristalinos dessa faixa costeira. 
encontram-se menos devastadas, estendendo-se pelas bacias dos rios de Contas, 
Jequitinhonha., até o Mucu:r;i, na zona em que se desenvolvem as plantações de 
cacau. 

1!.:sse tipo de formação vegetal parece não se ter estendido aos tabuleiros, 
respeitando também as praias, com seu revestimento vegetal tipico, no qual so
bressaem os coqueirb"s; as restingas, onde medram a pitangueira e o cajueiro; e 
llS fozes dos rios, onde, sob o domínio das marés, estendem-se os mangues. En
contram-se também, no litoral, extensões de terrenos quaternários arenosos, 
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·cuja cobertura vegetal, dependente da pobreza de seu solo, é de campos, va
riando dos campos cerrados aos campos sujos - sendo exemplo a zona de Ca
maçari, no Recôncavo. 

A oeste da faixa dos tabuleiros estende-se uma zona de· terrenos derivados 
do Complexo Fundamental, que, a princípio em ondulações suaves, vai constituir, 
mais para o interior, os contrafortes do extenso planalto central da Bahia, atra
vés de uma série de cadeias baixas, ~o ~orte, vai constituir a chamada "de
pressão semi-árida", a qual se estende até as margens do São Francisco, sendo 
caracterizada por uma superfície de erosão aproximadamente plana, em que, 
por vêzes, se eleva um "serrote", relêvo residual que origina uma paisagem total
mente diversa. Com efeito, nessa depressão semi-árida, em que já os rios são 
temporários e a vegetação de caatinga bem pobre, os "serrotes", favorecidos por 
maior pluviosioade, podem ser econômlcamente mais bem aproveitados. Exem
plo é a serra de Canabrava, com sua vegetação e utillzaÇão do solo diversas, 
zona de grande produção de mandioca. 

No centro e no sul do estado, a zona cristalina é mais estreita, e sua co
bertura vegetal parece ter sido também diversa. As matas que aí se desenvol
viam foram igualmente devastadas e substituídas por lavouras de café, cereais, 
mamona e mandioca, realizadas nas derrubadas das capoeiras e matas resiquais, 
como por exemplo, no planalto de Jaguaquara. 

Pouco mais para o interior, sucedem-se várias serras paralelas, de arenitos 
e calcários à altura do vale do Paraguaçu, e uma crista quartzitica, mais ao 
norte, que constitui a serra de Jacobina. Essas serras têm. uma orientação geral 
Paraguaçu, é formada pela serra dos Lençóis. A escarpa da Chapada Diamantina 
A oeste da Jacobina a serra do Tombador, com uma altitude média de 940 m., 
forma a escarpa da Chapada Diamantina, a qual, mais para o. sul, no vale do 
Paraguaçu, é formada pela serra dos Lençóis. A escarpa da Chapada Diamanti,na 
é inabordável, a não ser através das bacias dos rios que a dissecaram, o Jacuípe, 
Paraguaçu e Paramirim. 

A vegetação florestal sofre, nessa região, a influência da altitude, pois aos 
poucos se passa da faixa de capoeiras da zona serrana cristalina, para a 
caatinga que medra no alto da Chapada Diamanti!la e ~onas mais elevadas cro 
sul. Abaixo dos· 300 metros é a flora mais ricá em árvores de grande porte, sendo 
que, acima dêste llmite, os troncos tendem a adelgaçar-se. 

Circunstâncias especiais de .cllma, ligadas ~relêvo originaram, entretanto,. 
um revestimento vegetal de matas no rebôrdo la Chapada, ,na serra de Jaco
bina, onde a maior pluviosidade é condicionada pela condensação da umidade 
de que se acham carregados os ventos vindos de leste, tendo como ctmseqüência 
o desenvolvimento de vegetação florestal, já ·muito devastada, nas encostas. Esta 
é, entretanto, a última ocorrência de mata no estado, pois, do tôpo da Chapada 
Diamantina para oeste a vegetação é variável entre a flora de campo e a caatinga, 
com mutações ocasionadas pelo relêvo, pelo clima e pela maior ou menor ferti
lidade do sólo. 

Concordante com o clima semi-árido que caracteriza essa parte do estado da 
Bahia, a caatinga ocupa todo o interior. Apta a resistir a um longo período de 
sêca, transforma-se, entretanto, durante "as águas", cobrindo-se de folhagem 
nova. J!J composta por espécies características, encontrando-se, entre as arbóreas, 
a imburana, o juàzeiro, a !aveleira, o pereiro; as cactáceas ·são as mais varia
das, sendo . muito típicos o xique-xique, a coroa-de-frade e o mandacaru, que 
medram especialmente nas zonas mais sêcas. 

A região dobrada da Chapada Diamantina é uma unidade orográfica defi
nida. Cobre, segundo Pierre Denis, uma superfície . dé, aproximadamente, 
100 000 km', e sua altitude varia entre os 900 e os 1 200 metros. Seu tôpo apre
senta ondulações que recebem localmente as designações de serras da Mulata, 
Mangabeira, Açuruá, Macaúbas, etc. A semi-aridez do clima acentua-se por 
sôbre a chapada, para oeste, diminuindo a pluviosidade e tornando-se a vege
tação acentuadamente xerófita. o tipo de solo aí encontrado tem igualmente 
relação com o clima, pois é raso, arenoso ou pedregoso, pobre em argila de de
composição superficial. Os arenitos e conglomerados de Lavras, que entram na 
composição da chapada, fornecem 1os diamantes, cuja explotação é um dos gê
neros de vida da população. 

B.G. -8 
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O prolongamento meridional da Chapada Diamantina recebe o nome de 
Serra Geral ou Espinhaço. É essa uma zona muito menos conhecida, sendo 
constituída, a leste, pela serra de Sincorã, a oeste da qual se sucedem vãrias 
serras estreitas e paralelas, como a serra de Contas e Caeté. A Serra Geral . 
acha-se dissecada pelas bacias do rio de Contas e Gafanhoto. Sôbre o platô 
cristalino, composto por gnaisses, granitos e micachistos, elevam-se relevos resi
duais, testemunhos de um antigo capeamento cretáceo erodido, formando serras, 
como a serra de Monte Alto. As diferenciações motivadas pela altitude podem 
ser aqui também observadas; no sopé destas elevações a vegetação, que é eons
tltuida na maior parte por espécies comuns à caatinga, transforma-se, atingin
do um porte mais elevado, justamente graças à maior profundidade do solo e 
à maior pluviosidade, o que coincide, também nesse caso, com o melhor apro
veitamento econômico da região. 

O limite oeste da Chapada Diamantina e da Serra• Geral, é a .escarpa que 
domina a depressão da bacia do São Francisco, a qual é marcada numa distân
cia aproximada de 3 a 25 quilômetros do rio. Correndo paralelamente ao lito
ral, o São Francisco vai lançar-se no Atlântico após uma mudança súbita de 
direção, quando descreve êle, após a confluência do rio Grande, um cotovêlo, 
lançando-se livremente na peneplanfcie cristalina que se estende até Traipu. 
Típico rio de planalto, correndo em um platô de rochas cristalinas, ·o qual tem 
uma altitude média de 400 metros, construiu o São Francisco uma larga planície 
aluvial. Sôbre o platô de superfície contínua,, uniforme, sobrressaem alguns 
testemunhos isolados, como o rochedo de Lapa. Após o cotovêlo, o rio descreve 
amplos meandros, tendo todo o aspecto de um rio senil. 

Através do seu curso, pode-se observar uma passagem gradual da região 
leste para a nordeste, o que pode ser sentido principalmente pela vegetação e. 
regime climático. A caatinga ocupa, na planície aluvial dó São Francisco, as 
partes mais altas, sendo as terras baixas ocupadas por vegetação de alagadiço, 
com buritizais. Se a caatinga já é encontrada, sôbre o São Francisco, no sul da 
Bahia, para o norte ela se torna cada vez mais ressequida, quase desértica, 
desaparecendo as espécies arbóreas e surgindo, por vêzes, extensões unicamente 
ocupadas pelas cactãceas. 

Emprestam ao São Fra~isco uma feição distinta as chamadas "vazantes", 
culturas realizadas nas terras ribeirinhas beneficiadas pelo regime do rio, cuja 
maior expressão se verifica de Paratinga para o norte, expandindo-se particular
mente à altura de Juàzeiro. 

A oeste da depressão do vale do São Francisco hã uma vasta superfície de 
erosão, percorrida pelos afluentes da sua margem esquerda, o Grande, o Prêto, 
Corrente, das Éguas, etc. Após essa planície, eleva-se extenso chapadão de su
perfície extremamente regular, dissecado por aquêles afluentes do São Fran~ 
cisco. Sua altitude eleva-se progressivamente para oeste, variando entre 700 e 
900 metros . Seu tôpo é constituído por uma formação arenosa que, acima dos 
650 metros, assenta discordantemente sôbre uma peneplanície fóssil. A capa 
arenosa d.o chapadão serve como reserva para a rêde hidrográfica da margem 
esquerda do São Francisco; a horizontabilidade do chapadão é devida à sua cons-
tituição geológica. · 

Ao pé da escarpa leste do divisor São Francisco-Tocantins a mesma rela
ção entre o relêvo e a vegetação pode ser observada. No "pé de serra" e nos en
talhes que os rios realizaram na escarpa é encontrada uma vegetação mais 
desenvolvida, sendo também a região mais 'povoada. :t!:sse revestimento vegetal 
é devido aos solos, derivados do calcãrio exposto pela erosão, que têm alto grau 
de fertilidade. O tôpo do chapadão é, pelo çontrãrio, recoberto por uma flora 
campestre aproveitaçla para a criação extensiva. O "pé de serra", é, também, 
uma zona mais chuvosa e que dispõe de rios perenes, o que explica a existência 
da "mata de caatinga" que aí se verifica. 

A escarpa oeste do chapadão, dissecada pelos afluentes do Tocantins, cons
titui a divisão interestadual entre a Bahia e Goiás. 

Ruth Lopes da Cruz M agnanini 

@"' Use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
· e complel;\lr os seus Informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 
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Clima do Estado da Bahia 
O clima do estado da Bahia caracteriza-se em quase tôda a extensão de seu 

território pela ocorrência, durante todo o ano de temperaturas elevadas, devido 
à baix:a latitude. As médias mensais são sempre superiores a 18º, mesmo no 
inverno, alcançando no verão 27° e 28° em algumas localidades. Somente em 
estreita faixa situada ao longo do divisor entre a bacia do São Francisco e a · 
vertente atlântica é que se verifica a e$tência de um clima mais fresco,. ame-
nizado pela altitude. . . 

Embora a quase totalidade do ·estado apresente pequenas ·diferenças quanto 
ao elemento temperatura, no que dii respeito às precipitações as variações são 
muito pronunciadas, tanto no que se refere a seu total como à sua distribuição. 

Vários tipos climáticos difer~ntes podem ser destacados dentro da enorme 
área de clima quente da Bahia. Uma primeira distinção tem que ser feita entre 
o grupo dos climas quentes e úmidos e tipo semi-árido, isto é, onde as precipi
tações são insuficientes, frente à forte evaporação provocada pela temperatura 
elevada. Por outro lado, em função da diferente distribuição da precipitação 
de uma para outra região, pode-se isolar, dentro dos climas quentes e úmidos, 
certo número de tipos. 

I - Climas do grupo A, quente$ e úmidos * 

Abrangem êstes climas a maior parte do território da Bahia, distinguindo-se 
cada um dêles pela desigual distribuição das precipitações. Quanto à tempe
ratura, os climas quentes e úmidos da Bahia têm um carater comum: a osci
lação anual é pequena, quase' sempre inferior a 5° e, o que se deve não somente 
à proximidade do equador, mas também a oútros fatôres . como sejam a ação 
reguladora da massa oceânica próxima, em certos casos, ou, em outros, a ame
nização das máximas de verão. pelas chuvas caídas neste período. 

O clima de savanas, ou seja, o clima de chuvas no verão e sêca rigorosa no 
inverno (Aw) domina na maior parte do interior da Bahia, a não ser na parte 
norte, onde se regista um clima semi-árido. A estação chuvosa começa em 
outubro ou novembro, estendendo-se em geral até março. 

No planalto ocidental, as chuvas são abundantes, reduzindo-se considerà
velmente no vale do São Francisco, onde não alcançam 850 mm. Nestas duas 
regiões é extremamente nítida a diferença entre o período chuvoso e a estiagem. 
Ao contrario, na vertente oriental do planalto baiano, em sua parte norte, a 
estação sêca é menos pronunciada, reduzindo-se a importância das chuvas de 
verão. 

Os totais pluviométricos na encosta atlântica do planalto variam grande
mente. As precipitações mais elevadas ócorrem por influência do relêvo, na zona 
da Serra Geral e da base da Chapada Diamantina, em ·Lençóis e Jacobina. 

No extremo. nordeste da zona Aw, já se nota com nitidez a transição para 
o regime das chuvas de outono-inverno. A estação chuvosa abrange os meses 
do verão e do outono, ·ocorrendo as maiores precipitações neste período (Aw'). 
Assim se dá a passagem do clima Aw, de chuvas no verão e estiagem no inverno, 
que caracteriza o planalto interior para a região do litoral norte de chuvas de 
outono-inverno. • 

• Foram considerados os tipos climáticos segundo a classificação de Kõppen. 
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No mapa climitlco do estado da Bahia oa limites entre os virtos tipos de clima toram traçados 
sem precisão devido à falta de postos meteorol6glcos nas zonas de transição, o que sucede por 
exemplo na faixa de clima Am paralela ao Utoral, bem como no caso do clima mesoténnico do 

Morro do Chapéu, devido à inexistência de um bom mapa hipsométrlco. 
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Em tôda a vasta região de clima Aw do interior da Bahia, ~ temperaturas· 
médias são elevadas, especialmente na parte compreendida na bacia do São 
Francisco, onde, em Paratinga, registra-se urna i;nédia anual de 25°5. A am
plitude anual é sempre inferior a 5° a não ser no extremo nordeste da região, 
onde se dá a transição para outro tipo climático. 

• Quanto ao regime térmico, nota-se uma diferença grande, entre a parte 
oeste da região que compreende o planalto ocidental e o vale do São Francisco 
e a encosta oriental do planalto. De fat.o, do vale do São Francisco para oeste o 
mês mais quente não coincide com o verão, ao contrário do que ocorre na ver
tente oriental e sim com o comê~o da primavera, 'ou seja, o mês que precede a 
estação chuvosa. 

Como . já foi assinala'do, anteriormente, o litoral norte da Bahia, em con
traste ·com a quase totalidade do interior do estado, apresenta um clima ca
racterizado por uma estação chuvosa no outono-inverno e urna estiagem que se 
estende da primavera até o comêço do verão. As precipitaçõe~ são abundantes na 
orla litorânea, mas, reduzem-se consideràvelmente para o Interior. As maiores 
quedas de chuvas ocorrem no mês de maio; coincidindo o mínimo com o de de-
zembro (As') . · · 

Também no que diz respeito à temperatura a faixa litorânea do' norte de 
Salvador apresenta certas peculiaridades. As temperaturas médias são mais bai
xas do que as da maior parte do interior do estado, descendo as normais do mês 

• mais frio a menos de 22º. A proximidade do litoral e a freqüência e constância 
dos alíseos relativamente frescos durante todo o ano contribuem para amenizar 
a temperatura ao longo da costa . 

Ainda um outro tipo climático importante deve ser assinalado na Bahia, 
·dentro do grupo dos climas quentes e úmidos. Trata-se do clima sempre úmido, 
ou melhor, sem estação sêca pronunciada (Af), qu.,e ocorre no litoral sul de> 
estado; desde o Recôncavo até o limite com o Espírito Santo. 

De fato, ao longo dêste litoral, não se verifica a ocorrênCia de estação sêca. 
nem no inverno, nem tão pouco na primavera. As chuvas de primavera-verão 
que caracterizam o planalto interior, vêm-se somar nesta região as precipita
ções outonais e já no Recôncavo, as próprias chuvas de inverno. Esta combina
ção de dois regimes pluviométricos diferentes se faz paulatinamente, predomi
nando no sul as chuvas de verão e no Recôncavo as de outono-inverno. É na 
cidade de Ilhéus, a meia distância dos dois extremos que se verifica realmente 
a superposição dos dois tipos de regime, ocorrendo aí as precipitações mais ele
Tadas, superior~s a 2 000 mm. A temperatura média neste litoral é elevada, su-
perior a 24°. · 

:mste tipo climático não se estende muito na direção do interior, urna vez que 
as chuvas de outono-inverno são características da orla litorânea. 

A trá.nsição entre êste tipo e o clima Aw, de chuvas de verão e estiagem no 
inverno se faz paulatinamente, diminuindo aos poucos. as precipitações nos 
meses de inverno. Passa-se, assim, do clima sem estação sêca para um tipo inter
mediário, com estação sêca pouco marcada e precipitação ainda abundante. 
(Am) que, mais para o interior dá lugar ao clima Aw, de estação sêca rigorosa. 

Dentro dos climas quentes e únlidos da Bahia, nota-se, pois, uma grande 
diversidade, devido às variações do regüne pluviométrico, subordinado à circu
lação atmosférica e ao regime das massas de ar. 

II - Clima semi-árido quente (BSh) 

Além dos climas quentes e úmidos: tem grande importância no estado da. 
Bahia o tipo semi-árido quente, cuja ocorrência se dá em conseqüência da 
progressiva diminuição das precipitações para o norte, e para leste, no planalto 
interior. Regista-se êste tipo climático, onde as precipitações são deficientes, 
isto é, onde a evaporação em conseqüência das temperaturas elevadas supera a. 
precipitação. 

Extensa área do vale médio do São Francisco é caracterizada por êste tipo 
climático, desde a zona de Barra para jusante. Na margem direita do grande rio, o 
clima semi-árido estende-se mais para o sul, ocupando os vales que dissecam 
as encostas ocidentais da Chapada Diamantina. ' 
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Apresenta esta área temperaturas médias muito elevadas, que alcançam 
mais de 25º ou mesmo 26º, como é o caso em Juàzeiro, aumentando também a 
amplitude na zona de sêca mais rigorosa, de Juàzeiro para jusante. (Amplitude su
perior a 5º) . 

Dentro da área de clima semi-árido da bacia do São Francisco~ na Bahia, 
as precipitações são inferiores a 800 mm, alcançando um mínimo de 502,1 em 
Juàzeiro. Caracteriza a distribuição das precipitações a existência de uma esta
ção chuvosa curta e um longo período de estiagem, com alguns meses sem ne
nhuma queda de chuvas. Esta estação chuvosa coincide na zona de Barra e 
Juàzeiro, com o fim da primavera e o verão, à semelhança do que se dá na Vi
zinha área de clima Aw. Para leste, verifica-se um atraso do petiodo chuvoso 
passando-se progressivamente para o regime de chuvas de outono, embora ainda (. 
pouco abundantes. Explica-se a ocorrência dêste clima semi-árido pelo fato de 
aí se dar a transição entre dois tipos diversos de regime pluviométrico: ao sul 
e a oeste, temos o clima de chuvas de verão que ai já escasseiam, a leste as de 
outono-inverno cuja ação só se faz sentir até uma certa distância do litoral. 

No nordeste da Bahia o clima semi-árido, ultrapassa os limites da bacia do 
São Francisco e alcança os vales dos rios Itapicuru e Vaza Barris. Outra área 
da vertertte atlântica do planaltp baiano também possui um clima semi-árido. 
Trata-se de uma estreita faixa de direção geral sul-norte, que se estende desde 
Condeúba, no extremo sul, até a bacia do Paraguaçu. Co!'respondem estas ocor
rências de clima semi-árido na encosta atlântica à carência de chuvas ocasio,. • 
nadas pela rápida diminuição das precipitações do litoral para o interior, antes 
de alcançar a barreira montanhosa da Chapada Diamantina. 

III - ·clima tropical de altitude 

Apenas pequenas áreas do território baiano possuem um clima ameno, tem
perado pela altitude. Trata-se das terras altas, situadas acima de 900 m. de 
altitude, na região da Cpapada Diamantina. :tl:ste clima é caracterizado pela 
estação de Morro do Chapéu, que apresenta invernos frescos e verões brandos, 
com apenas 21º,l de média no mês mais quente. Trata-se de um clima tropical 
de altitude, pois, embora as temperaturas sejam amenas, caindo a 16°,5 no mês 
mais frio, a amplitude anual não alcança 5°, o que é uma característica essen
cialmente tropical. 

Lysia Maria Cavalcantt. Bernardes 

~ o Servtço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrático, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o ttrritórto brasileiro. 

l 



Contribuição 
à Didática da GeoRrafia 

Didática das Ciências Sociais* 
( Continu~ção) 

DELGADO DE CARVALHO 

Os textos e a leitura explicada 

1. "EducaÇão é vida". Esta fórmula de Dewey tem orientado ultimamente 
o ensino para práticas mais vitalizadas, isto é, para maiores contactos dos edu
candos com as realidades históricas, geográficas, econômicas e sociais. A pala
vra do mestre, o t~xto do compêndio, o mapa do atlas são agentes transmissores 
indiretos dos fatos e fenômenos por estu~r e conhecer. A tendência atual é 
estabelecer contactos diretos. 

2. Uma primeira distinçiio pode ser feita entre os textos-documentos e os 
textos-leituras. Ambos podem ser considerados como trechos escolhidos para 
explicar oralmente ou por escrito: 

a) o texto-documento é escrito de sua época; em História, pode ser o texto 
de um tratado, de uma lei, de uma nota diplomática, de um relatório; pode 
também ser trecho de umas memórias de seu tempo, de um artigo de jornal ou 
de uma correspondência; em Geografia, é um trecho de Geografia antiga, clás
sica, de viagem ou de relatório de exploração ou investigação cientifica; se 
emana 'de autoridade histórica ou geográfica, a opinião emitida não necessita de 
aprovação: 'constitui um fato que pertence à História, traz informação e se 
presta a comentário crítico; 

b) o texto-leitura é um escrito contemporâneo, relativo a uma das Ciências 
Sociais e emana de um bom autor, autoridade fidedigna, cuja opinião é aprovada 
pelo professor. 

3. A escolha dos textos para explicar e comentar deve obedecer às seguintes 
condições: 

a) o texto, extraído de um documento ou de uma leitura, deve ser curto, 
variado de dez a vinte e cinco linhas, e oferecer um sentido completo que per
mita situá-lo; 

b) o texto deve enfeixar o maior número possível de alusões históficas ou 
geográficas a fatos iml>ortantes, relacionados com o programa dos estudos se-
cundários; · 

c) o texto deve prestar-se a uma preparação adequada, por meio de con
sultas a ~ompêndios,-livros, _dicionários, mapas, cronologias, estatisticas e outras 
referências. . 

4. Textos-documentos e textos-leituras constituem material para interpre
tação escrita e para explicação oral. No sêgundo caso, o trabalho pode ser muito 
mais sumário e trechos fáceis podem ser apresentados ao aluno, para interpre
tação à primeira vista. Ao professor cabe, pois, a dosagem dos exercícios dêste 
gênero, de acôrdo com a capacidade dos alunos. Examinemos sucessivamente os 
dois casos. 

5. A explicação histórica escrita consta, essencialmente, de: 
&) uma reconstituição prellminar do quadro histórico da época, indicando 

as datas, o local, as personagens, o sincronismo histórico e, se possível, algo a 
respeito do autor; 

b) uma aná~e do trecho, llilha por linha, marcando as conexões históricas. 
definindo os nomes próprios, ·têrmos, datas e acontecimentos mencionados; de-

• Publlcaçf.o da Secretaria da Educação. Imprensa Oflclal. Belo Horizonte, Estado de Mlnas 
Gerala, 1949. 
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vem ser evitadas as digressões, sumários, dados geográficos e não repetidas as 
mesmas explicações já dadas; os comehtários são provocados pelas palavras. 
afirmações e alusões contidas no ,trecho. 

6 . . A explicação geográfica escrita consta de elementos equivalentes: 
a) uma reconstituição preliminar do qua:dro geográfico: localização dos fe

nômenos descritos ou dos fatos apresentados; 
b) uma análise descritiva da1J feições geográficas, físicas e humanas alu

·didas no trecho. 
7. A leitura-explicada oral, tanto histórica como geográfica, não pode exigir 

o mesmo trabalho circunstanciado e meticuloso, servindo apenas para aquila
tar o que o aluno conhece a respeito do assunto. Sem livros· de consulta à sua 
disposição imediata, êle pode apenas reconhecer alguns nomes, indicar e situar 
no atlas os lugares mencionados, definir alguns têrmos, evidenciando, assim, os 
seus conhecimentos. 

8. As explicações históricas e geográficas, as leituras explicadas diferem 
consideràvelmente das leituras históricas e das leituras geográficas que são an
tologias destinadas a alargar o horizonte dos estudos; Por vêzes, entretanto, cer
tos trechos destas leituras se prestam aos exercícios de interpretação. 

A dissertação histórica 

I. Se a didática moderna das Ciên,cias Sociais recomenda provas parciais 
e finais, que dêem ao candidato a oportunidade de refletir e de organizar o seu 
pensamento escrito com os elementos culturais que acumulou e com o auxílio 
de informações complementares inteligentemente colhidas em fontes à sua dis
posição, é indispensável seja êle preparado para a expressão escrita lógica, pla
nejada e sistemática de seus conhecimentos. 

2. É por meio desta ordenação das idéias que poderá valorizar o que sabe 
e revelar a sua eficiência na matéria corno aprendiz-pesquisador. Daí a necessi
dade de treiná-lo na redação de dissertações históricas e de acostumá-lo a tratar 
problemas de Geografia. O mesmo, mais ou menos, poderia ser dito a respeito 
das dissertações sociológicas, filosóficas e literárias. 

3. São reconhecidas como necessárias as composições escritas em tôdas as 
Ciências Sociais, mas os temas propostos deveriam ser submetidos a séria re
visão. Cabe, neste ponto, grande responsabilidade ao mestre e aos examinadores. 
As tradícionais sabatinas, de livros fechados, e que versam sôbre tópicos do pro
grama ou dos manuais que a êste obedecem, são de pouco proveito. Resultantés 
da lei do menor esfôrço no formular as questões, vieram falsear o próprjo mé
todo de.. comprovação dos progressos na aprendizagem. 

4. O tràbalho preparatório que precede a tôda e qualquer dl.Ssertação com
_portà: 
. a) a captação e retenção dos dados, segundo as expressões de Mira y Lopez; 
nas nomenclatUras que não podem ser evitadas, como já foi dito é essencial 
que todo nome confiado à memória tenha sua significação e utilidade ligadas a 
características que justifiquem ·sua retenção; memorizando apenas listas sêcas 
e enumerações, o aluno se arrisca a .esquecer o principal e só se lembrar do 
acessório e secundário; 

b) a coleta de dados e fatos selecionados para o assunto que se vai tratar, 
evitando minúcias, quando as referências são abundantes, e deficiências, quando 
é mais trabalhosa a sua procura; para a harmonia da dissertação é necessário o 
equilíbrio; o conhecimento das fontes e o manuseio freqüente dos dados consti
tuem o arsenal do pensamento de que tem de servir-se o estudante; 

c) a elaboração de planos de dissertações, segundo foi indicado no estudo
·dirigido, isto é, a colocação dos Jllateriais em ordem lógica, a fim de eliminar as 
repetições e1 de nada esquecer de essencial; 

d) a redação, seguindo o' plan<>, ponto por ponto, seni ênfase nem estilo flo
rido; é aconselhável evitar qualificativos freqüentes: levam ao exagêro e desa
creditam o escritor, quando os quer empregar oportunamente. 

5. Dado o tema da dissertação, é indicado ao aluno ler e reler cuidadosa
mente a frase, compreender os têrmos e meditar sôbre a sua extensão. E um 



CONTRIBUIÇAO A DIDATICA DA GEOGRAFIA 

pensamento que afirma, nega ou define: uma atitude deve ser encarada diante 
dêste tema; dai resulta o./sumário de um plano. . 

6. Um bom plano começa~.por uma "entrada em matéria" e acaba com pa-
18.'Vras que indicam o fim da wscussão. A parte principal é a própria discussão. 
A estas três partes podem ser dados nomes diversos: introdução, desenvolvi
mento e conclusão; l.ª, 2.ª e 3.ª partes; preâmbulo, ~orpo e fim, etc. Não há 
regra, mas apenas ordem lógica na exposição. 

7. A introdução é a apresentação do tema que coloca o assWlto sem reve
lar, todavia, qual vai ser a orientação preferida pelo autor: 

a) fixa o ponto de partida, definindo têrmos, delimitando o assunto ou fa
zendo citações; 

b) pode também ser um histórico da questão, resumindo teorias,_ descre
vendo uma época, situando acontecimentos. 

8. O desenvolvimento, que é a análise dos fatos e dados, ou a discussão, 
comporta vários parágrafos para a clareza do debate: 

a) na análise são enumeradas as características dos elementos estudados; 
a narração e a descrição constituem os processos mais em uso; as datas dão se
gurança aos fatos; 

b) na discuS.são o processo é, antes, de debater e comentar opiniões diver
gentes, com exemplos e citações; 

c) na comparação, outro processo de dissertação, as analogias e os contras
tes entre dois fatos, duas épocas, duas personalidades, são sucessivamente es
boçados; 

d) na 1classificação, processo mais raro em lÍistória, a ordem é geralmente 
cronológica; é mais monótono e menos sugestivo. 

9. A conclusão pode ser considerada como a resposta resumida, clara e 
concisa às questões propostas pelo tema. li: necessária porque vem dar por ter
minada a exposição feita. t a sintese final que fixa o trabalho. Não deve repetir 
o que foi dito, mas apenas resumir em outros têrmos, acabando por uma afir
mação, uma negação, uma citação ou até uma hipótese. 

10. "Dificilmente a dissertação histórica poderá ser, ao mesmo tempo, aná
lise, discussão, comparação, classificação, etc. Cabe, pois, no trabalho preliminar, 
ao examinar o tema, escolher os ·processos mais adequados ao seu tratamento. 

11. O hábito de elaborar planos de dissertações em ciências sociais, fami
liariza o estudante com êste tipo de exercicio mental e, de grande alcance na 
vida profissional, o predispõe a certa facilidade de expressão e exposição. 

O problema de Geografia 

1. Ao que representa no estudo da História a dissertação, corresponde no 
estudo da Geografia o problema de Geografia. A atual tendência da didática 
norte-americana é ensinar esta disciplina por meio de problemas e de tópicos 
caract.erísttcos. Numa publicação do Board of Education de Massachusetts 
(Teacher's Manual of Geography), encontrá-se a seguinte frase: "A Geografia 
como matéria de ensino se aplica tão largamente aos problemas da vida humana, 
possui tão grande valor cultural e se revela tão importante no desenvolvimento 
das capacidades de raciocinio, de investigação e de iniciativa, que a comissão 
é de parecer que seja dado à Geografia um lugar de realce no ensino secundá
rio". São, pois, os "problemas da vida humana" que justificam os estudos geo
gráficos e que, por conseguinte, os devem guiar. 

2. Até certo pont9, esta interpretação do papel cultural atribuído à Geo
grafia explica o desenvolvimento marcado da Geografia regional nos estudos 
geográficos atuais. A Geografia local, começando pela vizinhança, pelo ambiente 
em que vive o educando, é o primeiro passo neste sentido, pois proporciona os 
prbheiros contactos com as realidades geográficas. li: de importância capital que 
os fenómenos concretos caiam, assim sob os seus sentidos. A imaginação será 
levada a figurar o Amazonas ou o Nilo, depois de ter visto e observado o modesto 
córrego da localidade; o mesmo poderia ser dito do relêvo, da vegetação, etc. 
A própria nomenclatura se toma mais significativa. 
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3. Mas· a Geografia local (Home Geography, Heimatk'.unde) não se apre
senta aos nossos sentidos segundo a ordem clássica dos comt>êndios: posição, re
lêvo, costa, clima, vegetação, hidrografia, populaçP,o, cidades, recursos econômi
cos .. Esta apresentação mecânica, lógica talvez, mas monótona, a bem dizer, 
não · é · indispensável, não tem significação especial. A Geografia regional é, ao 
mesmo tempo, física, econômica e social. Basta, por conseguinte, uma das fei
ções típicas se apresentar, para, em seguida, as demais lhe poderem ser ligadas. 
É importante .ter isso presente ao espírito, para compreender por que um pro
blema pode e deve inverter ou subverter a ordem lógica dos compêndios. 

4:' O verdadeiro interêsse da Geografia-ensino reside, não resta dúvida, nas 
atividades correntes e atuais dos homens que lhe dão ·vida, propósitos e objeti
vos. Os focos de interêsse estão onde os homens trabalham. Em conseqüência, a 
nova Geografia se salienta pela seleção e delimitação de assuntos ao redor da 
idéia do trabalho humano, de sua localização, de sua espécie, de sua qualidade, 
de seu valor. Daí a importância -que tem tomado o estudo dos ambientes. Os 
tópicos passam a ser estudados em sua verdadeira perspectiva, isto é, respei
tando importâncias e proporções. 

5. Segundo Ehrlich Smith (Teachlbg Geography by Problems) a nova Geo
grafia modificou profundameI}te a perspectiva da Geografia antiga, e se propõe: 

a) demonstrar a necessidade de conservar as riquezas da terra, de fazê-las 
servir às necessidades humanas com economia, restaurando-as, na medida do 
possível! quando atingidas pela economia destrutiva (solos, matas, minas) ; é a 
conquista do melo pelo homem sábio; 

b) revelar a interdependência dos grupos humanos, as t.elações entre países, 
obedeCida a lei de oferta e procura; o intercâmbio internacional é rico em ensi
namentos geográficos; 

c) tornai" o homem cada vez mais consciente de sua vida de todos os dias, 
instruindo-o a respeito dos acontecimentos, reconstituindo o drama da vida dos 
povos, que muito tem de geográfico em sua interpretação, para despertar a sim
patia e o desejo de cooperação; 

d) revelar a mudança dos valores que variam segundo as condições res
pectivas doS povos, de sua evolução geral e das grandes guerras. A distribuição 
geográfica das riquezas e do poder é de impressionante instabilidade. 

6. Considerada sob êstes quatro objetivos novos, a indispensável motiva
ção na aprendizagem geográfica toma aspecto profundamente diverso. Aparece_ 
tôda uma ética geográfica que, salientando o fator humano e dêle fazendo o 
centro de interêsse, não elimina o ambiente físico, não suprime a Fisiografia, a 
Biogeografia, a Climatologia, mas dá-lhes uina significação mais elevada e tam
bém prática. 

7. Quanto ao processo para seguir no ,tratar problemas geográficos, é o 
dos trabalhos escritos, em regra: coleta do material, enunciado do problema com 
sua motivação, escolha do material adettuado â sua interpretação e, por fim, 
apresentação do resultado do problema. O trabalho, aliás, também pode ser oral. 
O material por reunir é quantitativo (estatísticas) ·e qualitativo, ligado aos 
princípios básicos. A fórmula e as palavras usadas no enunciado do problema 
cabem, como nas do tema de História, ao mestre, que se esforçará por tomá-las 
sugestivas. A assistência e o auxílio do professor são, aliás, indispensáveis, prin-. 
clpalmente se tal exercício visa às provas parciais e finais, com material à dis
posição dos alunos. 

8. As vantagens atribuídas ao método de problemas, em Geografia, são as 
seguintes: 

a) objetivo definido para alcançar no estudo de um ponto de Geografia e 
não um enunciado vago e impreciso; 

b) treino dos educandos na discriminação de valores relativos': o que há 
para aceitar e rejeitar; 

e) hábito mental por criar, para a solução de outros problemas das Ciên
cias Sociais; 

d) meio de aplicar, na prática, os princípios gerais que foram estudados 
em Geografia, solucionando problemas vitais; 
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e) incentivo de trabalho criado pelo elo novo, estabelecido entre conheci
mentos geográficos anteriormente adquiridos; 

f) modo de ensinar a organizar e utilizar o que se aprendeu e a ampliá-lo 
por leituras e consultas. É o germe da pesquisa; em Geografia; 

g) contacto com as realidades do presente, resultante numa satisfação de 
cultura; é a coroação do estudo-dirigido, quando levado a bom têrmo. 

9. Algumas críticas ao método de problemas foram formuladas por T. H. 
Schutte (Teaching of Social Studies), o qual, entretanto, o recomenda. Obser
va-se que toma muito tempo, omite pontos importantes de uma Unidade, leva 
à repetição de tópicos, exige material suplementar. Responde-se a . isso que há 
graus neste método e que não é necessário torná-lo absorvente de tempo e de 
material; acabaria, aliás, sendo monótono. Tudo não se resolve por problemas, 
seria falsear a sua finalidade fazer dêle depender tôda a aprendizagem da Geo
grafia. 

10. A nova Geografia por problemas, ou, antes, auxiliada pelo método de 
problemas1 apresenta a possibilidade de ligações freqüentes com a ~istória, pois 
muitas situações geográficas dão ·ensejo a que seja feito um rápido histórico da 
região, do povo e das instituições. 

, A socialização da sala de aula 

1. A ambição de todo professor é ter, no estabelecimento em que ensina, 
uma sala de Geografia ou uma sala de História, segundo pertença a uma ou outra 
destas disciplinas. Nem sempre é possível dedicar uma sala a uma especialidade, 
mas a sala-ambiente não deixa de ser um progresso de grande alcance, exer
cendo influência profunda nos educandos pelo seu simples aparelhamento ma
terial e aspecto. 

2. No ensino norte-americano é freqüente o uso da expressão "método de 
laboratório". Em Geografia, por exemplo, compreenderia o manuseio dos ins
trumentos de física do globo, a modelagem de blocos-diagramas, certas experiên
cias em pequena escala de fenômenos naturais (efeitos da chuva, gêiser e vul
cões, dobramentos e falhas, etc.) . Um gabinete de Geografia pode encerrar hoje 
grande número de aparelhos engenhosos, além de permitir a existência de pe
queno museu de amostras com ilustrações, quadros, estatísticas e boa mapoteca. 
Mas em História a expressão laboratório já não tem o mesmo sentido. Trata-se , 
da documentação em fontes fidedignas, consulta de livros, mapas, coletâneas de 
textos, ilustrações, anuários antigos, etc. 

3. A organização e utilização de material dá ao aluno uma noção do que 
seja informação direta. Quando aproveita ês~e material, tem impressão d~ fazer 
trabalho original de investigação. Dá-lhe a segurança e confil~.nça em si que o 
auxiliarão em trabalhos ulteriores de mais alcance e responsabilidade. 

4. Já existem entre nós alguns estabelecimentos oficiais e particulares, 
poucos, aliás, dotados de aparelhamento completo de sala de Geografia. A expe
riência prova que rarissimamente são utilizados os recursos que oferecem. Tão 
singular fenômeno pode apenas ser explicado pelas seguintes circunstâncias 
atuais do ensino: 

a) excessivo verbalismo, monologado, numa aula de método expositivo, ex
clusivamente; 

b) pobreza alarmante de literatura geográfica e histórica ao alcance dos 
alunos; 
. c) enciclopedismo no tratamento dos assuntos do programa, que eleva ao 
superficialismo ou termina o ano com 50% da matéria apenas. 

d) rotina que parece tornar-se indispensável para enfrentar os processos 
de exame. 

5. Em última análise, verifica-se que são as exigências do exame, das provas 
parciais e das provas finais o que tem falseado os objetivos e propósitos do ensino 
das Ciências Sociais. Por isso mesmo, é aconselhável que, além dos processos já 
indicados para modificar a atual situação crítica da aprendizagem (estudo-di
rigido, teste-recitação, fi<>ha de estudo e leitura-explicada), seja também ado
tado, numa sala ambiente, o processo da recitação-socializada ou socialização da 
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sala de aula. Se, numa mesa de sala de jantar de apartamento, um professor par
ticular dá aula a dois irmãos, dispondo da estante paterna, de atlas e de livros 
ilustr'ados, o seu método de ensino será diferente do que usa na turma· de qua
renta alunos do colégio. Esta diferença, observa.da e sistematizada, é exatamente 
o germe da recitação socializada que os pedagogos americanos tanto recomendam. 

6. O essencial neste sistema é que ao grupo de dois irmãos da casa paterna 
se juntem quatro ou cinco colegas, ao redor de uma mesa. A turma pode traba-

. lhar como uma unidade ou como uma série de unidades . A idéia de socia
lização consiste em distribuir entre os diferentes grupos os diversos tópicos de 
um problema de Geografia ou de um tema histórico. O assunto escolhido pelo 
mestre, com a cooperação dos alunos ou sem ela, é cuidadosamente redigido por 
êle em têrmos, claros e concisos. Um plano geral é então organizado, e os gru
pos se encarregam do estudo especial de cada tópico, dispondo de atlas, com
pêndios diversos, livros, ilustrações, dicionários, etc. Cada grupo tem o seu lider 
ou monitor, seu secretário que redige, seus pesquisadores e seu porta-voz, In
cumbido da leitura final do trabalho coletivo. 

7. O processo tem por finalidades principais: 
a;) ensinar o valor do trabalho em conjunto, em "turmas", e as vantagens 

da cooperação. 
b) estimular a atividade de cada aluno,, dando-lhe o sentido de sua própria 

responsabilidade; " 
e) despertar certa emulação sadia. São tôdas estas finalidades que, com o 

"potencial de curiosidade", constituem as fontes internas da motivação. . 
8. Durante todo o trabalho da turma, o professor se mantém aparente

mente afastado, mas observa e se presta a consultas. Quando, sucessivamente, 
cada grupo apresenta os resultados do estudo, os demais grupos ouvem a expo
sição e, em seguida, intervêm, discutindo, criticando, sugerindo ou fazendo per
guntas. O tema apresenta, então, um interêsse generalizado. O professor é quem 
menos fala, contentando-se em orientar os debates ou criticar pontos de vista. 
O corpo discente adquire siRgular desembaraço na expôsição oral, ganha con
!iança em si e as suas atitudes resultantes concorrem para o bom êxito nos es
tudos da matéria. 

9. Evid~ntemente, nem tôdas as aulas podem ser assltn socializadas; duas 
aulas por m&s dêste tipo para o estudo de certos tópicos que, a juízo do mestre, 
mais' se prestam, seriam, talvez, suficientes. A preleção, o teste-recitação, a lei
tura-explicada, não podem ser dispensados como alternativas. 

10. o perigo da recitação sociaJizada, quando demasiado freqüente, é; ser 
o trabalho útil monopolizado, aos poueos, por um número restrito de alunos. 
Para evitar isso, é preferível passar, nos grupos, tarefas individuais. 

11. O papel do professor é delicado e eXige amplo preparo preliminar dos 
tópicos que escolheu: tornando-se consultor geral e juiz dos debates, deve .evitar 
atitudes de infalibilidade e onisci~ncia, a fim de não arrefecer os entusiasmos da 
juventude e tornar, assim, tímida e muda a turma a seu cargo. 

(Continua) 

~ A fotografia é um excelente documento geog~áflco, desde q11e se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorãm!cas que 
possuir, devidamente legendadas. 



B~·b li og ra fia 

e Revista de Revi~t~s 

Livros 

A Politica e a Geografia ãos Estdàos 

Com êste título Jean-Louis Bruch 
escreveu para o jornal A Tarde, de 
Juiz de Fora (edição de 14 de agôsto 
do corrente ano) o artigo, que trans
crevemos com a devida vênia, referen
te ao aparecimento do livro do Sr. Jean 
Gottmann, "La Politique des Etats e 
leur Géographie": "A geografia é uma 
ciência da natureza ou uma ciência do 
homem? Consagrando um notável es
tudo ao problema da "politica dos Es
tados e sua geografia" 1 e, publican
do-o na coleção de "Ciências Políticas" 
Jean Gottmann indica com clareza ~ 
perspectiva na qual concebe a pesquisa 
geográfica. 

Quando o autor insiste sôbre o pa
pel do homem na 'formação dos con
juntos geográficos, prolonga assim a 
tradição dos grandes geógrafos fran
ceses, de Vidal de la' Blache a Deman
geon, do qual foi aliás, em 1937-40, 
assistente na Sorbonne. Uma citação 
de Vidal de la Biache em excerto da 
~bra situa o espírito dêste estudo: 
Uma região é · um reservatório onde 

dormem energias cujo emprêgo depen
de do homem. :m êle que, dobrando-a 
ao seu uso, revela a sua individualida
de". Gottmann opõe-se pois a tôdas as 
sistematizações que procuraram expli
car tôda a geografia humana através 
de um fator privilegiado, quer seja o 
clima, a topografia, a raça, o algaris
mo da população, a riqueza do solo' ou 
do subsolo. Explicações "monolittcas" 
que ignoravam a comple:xidade das in
terações dos fatôres físicos entre êles 
e sobretudo o que acontece a êste~ 
fatôres quando são manejados por co
letividades humanas. Dêste modo con
dena, de passagem, a geopolítica de 
inspiração pangermanista e nacional
-socialista que um empreendimento 
semelhante ao dos "biologistas" racis-

• 1 Jean Gottmann, profeuor no lnlltltuto 
de Estudos Polltlcoe de Paris. "La Polltlque 
des Etat.t e leur Géograpble", 1 vol., Ed. Collln, 
Parll, - 1932. 

tas, dfi'via tornar-se um· instrumento e 
de certo modo uma caução intelectual 
do imperialismo hitleriano. Aliando as· 
mais metafisicas especulações à pro
paganda política e à documentação 
militar, a geopolítica, que pretendta 
"ser a consciência geográfica do Esta- ' 
do", tendia de fato para uma diviniza
ção do Estado, instrumento da nature
za e da Providência ao mesmo tempo 
que organismo biológico . , 

:G:ste breve esbôço histórico mostra 
igualmente a que ponto a geografia 
política está empenhada na vida das 
coletividades. Por detrás do conflito 
da escola alemã e francesa, Gottniann 
lembra o debate metafísico do deter
minismo e do livre arbítrio. O geó~a
fo alemão Ratzel partia de uma forma
ção naturalista, Vida! de la Blache dé 
uma formação histórica. Era inevitável 
que o naturalista se inclinasse par·a 
uma interpretação determinista dos fe
nômenlJS geográficos e da sua supe
restrutura histórica.- enquanto o his
tóriador empenhado numa pj:!rspec
tiva oposta, insistia sôbre a eficiên
cia das"'opções" humanas: a natureza, 
segundo Vida!, propõe aos homens tôda 
uma gama de possibilldatles de ação: 
êste possibilita o homem a escolher a 
senda que lhe convém. E se a escolha 
dos povos, é orientada e establlizada 
por "preferências tenaze~', depende de 
uma motivação essencialmente espiri
tual: a estrutura d~ uma civillzaçãd 
e· do seu ideal humano. Debates clás
sicos sem dúvida, mas que ao nivel da 
geografia· política, cessam de ser sim
ples posições espetaculares contribuin- · 
do para dar aos homens e aos gover
nantes a consciência do seu papel e 
das suas responsabilidades, ao mesmo 
tempo .que uma documentação objetiva. 
Poder-se-ia dizer a êste respeito que 
o geógrafo - como o historiador polí
tico é um filósofo mais ativo que o 
metafisic6. A divisão do mundo repre
senta o fato fundamental, tal da geo
grafia política. Se o nosso globo fôsse 
uma bola redonda, uniforme e homo-
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gênea, não haveria geografia, nem, sem 
dúvida, compartimentações políticas ou 
nacionais. Na base da vida coletiva 
.está a infinita variedade das situações, 
00siç0es e recurl>OS geográficos impon -
do aos agrupamentos humanos não 
uma determinada estrutura mas um 
conjunto de estruturas diferenciadas. 
Esta infraestrutura geográfica não pro
duz a bem dizer nada. É o homem que 
produz utilizando-a, e que, em função 
do.s seus objetivos e técnicas humanas, 
faz surgir as riquezas naturais . Foi 
um momento histórico estreitamente 
limitado que o óleo e o petróleo se 
tornaram fatôres. de riqueza e poderio. 
Uma invenção tirou-os da sombra.. 
outra tornou-os úteis- . É de resto 
curioso verificar que nestas análises, 
Gottmann, que no entanto se mantém 
afastado de qualquer forma de pensa
mento filosófico, está de acôrdo com a 
descrição das relações de natureza e 
do espirito dos hegelianos marxlzan
tes e dos existencialistas franceses . Há 
aqui uma convergência significativa, 
que não parece premeditada, nem mes
mo consciente . 

Pepols de ter analisado o papel 
das fronteiras, das populações e da 
repartição dos recursos, Gottmann Iso
la no fim do seu livro os dois fatôres 
que comandam a geografia palittca: a 
"circulação" e o sistema de movlmen -
tos que permite organizar o espaço 
geográfico em linhas de rtisistência, e 
o que êle chama "iconografia'', siste
ma de resistência ao movimento, acer
vo de símbolos e de crenças coletivas 
sedimentadas que constituem o fator 
de estabilização politica. Religião, tra
dições nacionais, passado cultural, or
ganização social, fundam e mantêm o& 
compartimentos espirituais e políticos". 
Se a circulação, observa Gottmann, 
fôsse mestra única da cena politlca, o 
result.ado teria sido uma dispersão in
finita da autoridade". A organização 
"colonial" da Europa p.a Idade Média 
seria um exemplo a citar. A uniformi
dade da civilização, cuja Iconografia 

· era pràticamente fundada sôbre uma 
reiiglão universalista, acarretava ê&te 
esmigalhamento da organização polí
tica e SQcial. Foi preciso as guerras de 
religião para despedaçar o espaço po
lítico. 

É pena que Jean Gottmann não 
tenha analisado com mais demora esta 
Idéia que me parece a mais fecunda 
do seu llvro, e que sugere entre a eco
nomia e a ideologia uma relação mais 

maleável e justa que a relação subs
trato-reflexo do marxismo ortodoxo-. :8: 
uma renovação de um problema cl~l
co que devia chf\mar a atenção dos 
sociólogos é dos filósofos". 

J. FERNANDO CARNEmo - Imigra
ção e Colonização no Brasil - Pu
blicação n.0 2 - Cadeira de Geo
grafia do Brasil - Faculdade Na
cíonal de Filosofia - Universidade 
do Brasil - Rio de Janeiro - Bra
sil - 1950. 

Enfeixa êste opúsculo a matéria 
de duas preleções pronunciadas por 
J. Fernando Carneiro, e que fizeram 
parte da série de conferências promo
vidas em 1949 pela cadeira de Geogra
fia do Brasil, da Faculdade Nacional de 
Filosofia. 

A primeira daquelas aulas é um 
resumo da história da ·imigração no 
Brasil,_ sendo que a segunda versa sô-

. . bre um aspecto particúlar dessa histó
ria, a saber, o referente ao êxito da 
colonização européia nas terra.SI de ma
ta do Brasil meridional. 

Basta multas vêzes a menção do 
nome de um autor para recomendar
lhe a obra. É o caso do interessante 
trabalho de Fer;nando Carneiro. Antes 
de versar a importante matéria mu
niu-se êle de dados objetivos e obser
vações preciosas, de modo que se sente 
nas &uas afirmações e conclusões a se
gurança do mestre que estudou e assi
milou plenamente o assunto, penetran
do-lhe todos os ângulos. 

· Abundante é a bibliografia relativa 
ao assunto, em que não faltam as im
~rovisações, tão comuns e~ nosso melo. 

Fernando Carneiro, ao contrário, 
ao entrar em seara vasta e &ugestlva, 
como é a dos estudos de imigração e 
colonização, trouxe consigo o senso 
crítico e espirlto de observação neces
sários no trato de problemas dessa 
ordem. Não é a objetividade o único 
mérito do seu trabalho. Ao lado dela, 
cumpre assinalar a clareza de exposi
ção, qualidade que torna fácll e agra
dável a leitura de &ua obra. A apr~
sentação é feita pelo Prof. Hilgard 
O'Reilly Sternberg, que fornece uma 
nota acêrca do autor e suas atividades. 

Arnaldo Vieira Lima 
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ZOROASTRO ARTIAGA - Geografia 
Econômica, Histórica e Descritiva 
do Estado de Goiás - 1.º e 2.0 to
mos - Tipógrafia Triângulo, 1951: 

Apresentando esta obra, pretende 
o autor oferecer aos estudiosos um ba
lanço, tão completo quanto possível, 
das possibilidades goianas. Divide-se 
em dois tomos. O primeiro ·traz um 
estudo geral do Estado, sendo que a 
quinta parte dêste e o segundo são de
dicados à apresentação de pequenas 
monogranas municipais. Eis o sumá
rio das quatro primeiras partes do livro: 

"PRIMEIRA PARTE: 2\. Natureza -
Potamografia ......:. Um ligeiro his,tórico 
- Obstáculos à navegação - O Tocan
tins e sua bacia - O Paranaíba e sua 
bacia - Lagos do Araguaia - Ilha do 
Bananal - Porto fluviais - Cachoei
ras. SEGUNDA PARTE: História do 
homem em Goiás - Ciclo dos Bueno 
- ~hanguera, pai, e Anhanguera, fi
lho; Cap . III - Do ciclo colonial -
Vida administrativa - Vida judiéiária 
- Imigração e colonização - Vida es
piritual; Cap. IV - Correntes do povoa
mento - Evolução social - Eclosão das 
raças - Lutas entre índios - Escravi
dão nos garimpos - Agitações políticas 
- Independência do Brasil e seus már
tires em Goiás; Cap. V - Evolução· so
cial, moral, ihtelectual e política - Pro
dução intelectual - Goianos que se des
tacaram; Cap. VI - .Educação, ensino 
e cultura. TERCEIRA PARTE: O Es-

tado; QUARTA PARTE: Cap. I - Eco
nomia e finanças - Atividades do Es
tado - Atividades do homem; Cap. II 
- Finanças e atividades financeiras.'' 

* 
· R. DANIEL - La Photográmmétrie 

Appliquée à la Topographie - Édi• 
tions Eyrolles - 61, Boulevard 
Saint-Germain - Paris - V -
1952. 

R. Daniel, que é engenheiro e geó
grafo do Institut Géographiqtie Na
tiona.J. de Paris, já é conhecido dos 
círculos geográficos brasileiros. Aqui 
estêve-, não faz muito, dirigindo um 
curso de fotogrametria promovido pe
lo Conselho Nacional de Geografia e 
outras instituições particulares. Tra
ta-se, portanto, de um especialista na 
matéria. . 

É dêle a obra em epígrafe. Na 
expressão do prefaciador, temos nela 
um tratado de fotocartografia, assen
tado em sólidas bases teóricas e práti
cas . O autor examina os grandes prin
cípios da fotogrametria, oferece uma 
idéia da situação atual de suas tendên.., 
cias e padronização dos processos nela 
empregados. Estuda ainda as aplica
ções da fotogrametria no domínio to
pográfico. . Compõe-se o trabalho de 
24 capítulos . Nêle encontrará o estu
dioso precioso manancial sôbre os pro
blemas da fotogrametria. .. 

Arnaldo Vieira Lima 

iC 

Periódicos 
REVISTA DE METEOROLOGíA Y 

· GEOFtSICA - Afio II - Enero
Junio 1952 - Ns. 1-2 - Argentina. 

Apresenta os seguintes trabalhos: 
"Frecuencia de las lluvias intensas de 
corta duración en la ciudad de Buenos 
Ayres", ·de Adolfo A. Marchetti, "Iso
correlación bárica aplicada a la Repú'
blica Argentina", de Antonio J. Pas
cale, "Regímenes estacionales de pre
. cipitación de Sud-América y mares ve
cinos'', de Fed~rico J. Prohaska; "Con-

. tribuición al conocimento sísmico de 
la provincia de Salta", de Raimundo 
Celeste; "Método simplificado de aná
lisis armónico", de Enrique L. Sama
tán; "Dos ensayos de calentamiento 
dei aire para evitar da acción de Ias 
bajas temperaturas en frutales", de 
José Proverbio. 

REVISTA DE PESQUISAS . E;CONôMI
CO-SOCIAIS - Vol. II - Março 
1952 - N.0 1 - Editor Salviano 
Cruz - Portugal. 

Merecem registo os seguintes tra
balhos: "Os Fundamentos Lógicos da 
Pesquisa Econômica", de Kenneth H. 
Parsons; "Os Minérios do Brasil e a 
Previdência Social", de Salviano Cruz; 
"Determinação de Escalas do Padrão 
de Vida das Famílias Rurais'', de Wil
liam Sewell; "Investimento de Capitais 
na América Latina'', Dr. '.Nuno Simões, 
"Survey de Pesquisas pelo Pais", _ de 
Salviano Cruz. 

" 
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REVUE DE GÉOGRAPHIE DE LYON 
- Vol. XXVII - N.0 3 - 1952 -
Imprimerie de M. Audin - 3, Rue 
Davont - Lyon. 

Oferece, entre outros, os seguintes 
trabalhos: "La vie humaine en mon
tagne" - Raoul Blanchard (estudo dos 
efeitos do relêvo e do clima nas condi
ções da vida na montanha); "Les in
dustries chimiques de la région lyon
naise" - Michel Laferrêre; "Karsts 
et glaciers en Laponie" :- Jean Cor
bel; "La Pédologie des territoires cris
tallins sur le terrain et au laboratoire" 
- Lucien et Louis Gachon. 

A'.V.L. 

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 
DE CI:l!:NCIAS - Tomo XXII -
N.0 4 - Ano 1950 - Editor Artur 

Moses - Rio de Janeiro. 

Publica, entre outros trabalhos, o 
seguinte: "Métod,0s de pesquisa paleo
botânica. A maceração, base da aná
lise cuticular", de Friedrich Wilhelm 
Somer, "Vestígios de ave fóssil dos fo
lhelhos betuminosos de Tremembé, São 
Paulo", de .Rubens Silva Santos; "Con
tribuição à ecologia da ilha da Trin
dade'', (nota prévia) de Roope Valto 
Veltheim"; "Os Crocodilideos da Fauna 
da Formação Bauru, do Cretáceo Ter
restre do Brasil Meridional, de Llewel
lyn Ivor Price. 

D.M.C. 

SOCIET!t LANGUEDOCIENNE DE GÉO
GRAPHIE - Bulletin - Edité avec 
le. concours de l'Université de 
Montpellier et du Centre National 
de la Recherche Scientiflque -
Deuxiéme série ..:... Tome XXII -
2me fascicule - Julllet-décembre 
- 1951. Paris - France. 

Merecem registo os seguintes tra
balhos: "Le Lunellois", de Max Dau
mas; "Observations. sur des roches et 
des sols en differents lieux des Céven
nes et du Massif Central", de G. Mon
tarlot et Mme S. Fabre; "La surface 
prévolcanique de l'Escandorque", d~ E. 
Jourdan; "Le rôle joué par les pro
fesseurs de l'Université de Montpellier 

' dans l'histoire de la Viticulture". de 
Dr. Dulieu. 

D.M.C. 

REVUE DE LA SOCIÉTÉ HAITIENNE 
D'HISTOIRE, DE GÉOGRAPHIE 
ET DE GÉOLOGIE - Vol. 23 -
N.0 85 - Avril 19~2 - Editor V. 
Valcin. Port•au-Prince, Haiti. 

Assinalamos o trabalho "Les Acti-
vités Géodésiques en Haiti et oans 
l'Amérique Latine'', da lavra de Ray
mond ~. Orlo!. 

BOLLETINO DELLA SOCIETA GEO
GRAFICA ITALIANA - Série VIII 
- Vol. IV - Fascículo 6 - Novem
bro-dezembro de 1951. Publicação 
mensal da Societá Geografica Ita
liana-Villa Celimontana - Roma 
- Italia. · 

Publica estudos exclusivamente 
locais. 

BOLETIN DE ESTUDIOS GEOGRAFI
COS - Volume II - Tercer Tri
mestre de 1950 - N.0 8 - Publica
ção editada pelo Instituto de His
toria y Disciplinas Auxiliares de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

Traz, entre outros trabalhos de 
real valor, ós da professôra Elsa María 
Yanzón e do Dr. S. Thorarinsson, res
pectivamente sob o título "Importan
cia de la Primera Reunión Nacional de 
Estadística y Censos" e "Algunas con
tribuciones tefrocronológicas a Ia vul
canología y glaciologia de Islandia", 
êste último trabalho em ttadução do 
inglês pela professôra Teresa Godoy. 

A.~. 

REVISTA GEOGRAFICA DE CHILE -
ôrgano Divulgador del Comité Na
cional de Geografia, Geodesia y 
Geofísica y dei Instituto Geografi
co Militar - Ano V - Abril de 
1952 - N.0 6. 

A publicação em aprêço reúne 
grande número de trabalhos de inte
rêsse geral entre os quais citamos os 
seguintes: "EI empleo de procedimien
tos electrónicos en los Levantamientos 
y en la Cartografia"; "Vias de comu
nicación en la zona del Lago San Mar
tin y de los rios Mayer y Pascua", por 
Augusto Grosse; "Descripción de Chile 
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•de Gaspar Barlaeus, de 1647". (Con 
un mapa de esa época. Traducldo de 
latin por el .Dr. C. Henckel); "Algumas 
características fundam.entales del pue
blo chileno", por el profesor Jullo Ve
ga; "El Pacífico, mar de nuestro desti
no", por .el geógrafo Pablo Ihl C.; "Nor
malización internacional de la terml
nología geo~ráfica"; "De nuestro glo
sario geografico" y "Biogeografia, Fi
tosociología o Sociologia aplicada de 
las plantas", por el Dr. Erwin Aichin
ger. 

A.S. 
-te 

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 
. DE caNCIAS - Tomo XXI -

N.0 4 - 1949 - Rio de Janeiro. 

Contém o presente tomo, além de 
.outros, os trabalhos: "Disorder ln crys-
tals of nçm-metals" de M. J. Buerger; 
"L'age de quelques pegm.atites brésili
ennes" de Djalma Guimarães e Willer 
Florêncio; "Ocorrência de sulfetos nos 
minerais de manganês do Brasil" de 
John Van Dorr. 

A.S. 

' 

• ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 
DE CmNCIAS - Tomo XXII -
N.0 1 - 1950 - Rio de Janeiro. 

No indice dêste número ressalta• 
mos a presente matéria: "Notas sôbre 
plantas fósseis da formação Cicero 
Dantas, do cretáceo da Bahia", de 
Octávio Barbosa e «Fósseis cretáceos 
da ilha de Itamaracá", de Paulo Eri
chsen de Oliveira e Rubens da Silva 
Santos. 

A.S. 
-te 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER - Re
vue de Géographie de l'Institut de 
la France d'Outre-Mer - N.0 13 
- 5me Année - Avrll-Juin 1952. 

Publica de 1nterêsse: "Oroupes 
ethnlques et collectivités d'Afrique Noi
re", par Jacques Richard-Molard; "La 
révolution agraire au Mexique" par 
Robert Escorpit; '"P,euples pêcheurs du 
Titicaca: lesi Urus et leJll's voisins", 
par Jean Vellard et "L'ile de Djerba", 
par Yves Delmas. 

A.S. 

~- itste "Boletim", a "Be'flsta Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca GeogrAtlca 
Brasileira" encontram-se à vend,a nas principais linarias do. pafa e na secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Ed1tfcto Iguaçu - Rio de 
.Janeiro, D. F. · 

li.O. - 9 

.. 



Noticiário 

Capital 
PRESID:tNCIA DA REPúBLICA 

ASPECTOS GEOGRAFICOS DA MENSA
GEM PRESIDENCIAL AO CONGRESSO NA
GIONAL - PLANOS REGIONAIS - Prosseguin
do a publicação neste periócUco de trechos de 
in terêsse geográfico contidos na mensagem que 
o presidente da República d1r1gtu ao Congresso 
Nacional na inauguração da legislatura do 
corrente ano, transcrevemos no presente nú
mero a parte em que o chefe da Nação exa-

. mina problemas regionais, expondo ao mesmo 
tempo as soluções e Iniciativas em andamento 
que concretizam a polltlca governamental no 
concernente à recuperação econômica da Ama
zônia, do vale do São Francisco e das bacias 
dos rios Paralba e Paraná: 

Planos regionais "Num pais da extensão do 
Braail, com regiões de caracterlsticos naturais 
tão diversos, com lndices econômicos e popu
lacionais tão variados e em que existem deser
tos demográficos e zonas subdesenvolvidas con
sideradas no conjunto, a · ação do Estado não 
pode continuar a exercer-se de modo desorde
nado, intermitente, caótico, ao sabor de paro
quial1smos polltlcos, às vêzes bem intenclona
.dos, mas causadores sempre de prejudiciais dis
persões de recursos. 

A fase da improvisação tem de ser supe
rada e temos que enveredar pela senda dos 
planejamentos regionais, projetando os investi
mentos e iniciativas em provinclas geo-econõ-
mlcas bem. definidas. . 

o Govêrno procurou Intensificar a ação no 
campo do plal)ejamento regional, atentando 
para a Amazônia, para o São Francisco, para 
o Paralba, para o Pollgono ·das Sêcas e rece
beu com extrema simpatia as sugestões dos 
governadores dos Estados contidos na bacia 
do Paraná, aliás de acõrdo com o que jà ex
pressara na mensagem de março de 1951. 

Multo trabalho foi dedicado ao estudo dos 
problemas regionais e preparo de projetos de 
lei, mas tam':>ém multa coisa foi feita. no 
campo -das realizações objetivas . 

Ama.zônta - Expus na mensagem A.nua 
anterior o meu empenho de empreender, o 
quanto antes, o Plano de V.alorização Econô
mica da Amazônia. 

Determinei, por isso, Indo ao encontro do 
pensamento do Legislativo, e antes mesmo que 
!ôsse votada a lei especial, que técnicos do 
serviço público empreendessem. com a colabo
ração de outros especialistas e consultores, um 
levantamento da situação e das necessidades 
daquele imenso trecho do território nacional, 
realizando em conseqüência um programa ele 
providências que pudesse dar Inicio ao rererielo 
Plano, na medida da autorização legislativa 
com que contasse o Executivo: 

No cumprimento das minhas Instruções, 
uma equipe de técnicos dos mais destacados 
do Pais, trabalhando com devotamento, sem 
qualquer remuneração, procedeu, elurante os 
meses de agôsto a novembro do ano findo, 

. aos estudos que Julgou necessàrlos, reunindo
se durante os dois meses finais numa Conte- , 
rêncla no Rio de Janeiro, e sugerindo um pro
grama articulado ele medidas. 

A volumosa :locumentação que resultou da 
reunião e dos debates vai ser publicada para 
o conhecimento de todos. S: um precioso sub
sidio à elaboração do Plano estipulado pela 
carta Magna da República ou à decretação de 

Federal 

providências imediatas julgadas urgentes e 
preliminares. 

Foi considerada a região, como era natural, 
na sua unidade geográfica e sócio-econômica 
e não nas suas divisões pollttcas, embora êste 
fator também fôsse levado em conta. 

Foi realizado o levantamento das condições 
atuais da região e das perspectivas do cres
cimento de sua população em 20 anos. 

No tocante à imigração e colonização, con
siderando o baixo lndice demográfico da região 
e a necessidade de Impulsionar a formação de 
mão-de-obra para os vários serviços e tarefas 
de vulto que devem ser executadas, em espe
cial a cultura das héveas, foi recomendada a 
crtaoão de condições dignaa de trabalho, o 
estabelecimento de núcleos coloniais, faclllda
des e garantias na polltica de concessão de 
terras, o reaparelhamento das hospedarias e o 
financiamento do transporte e fixação de fami
lias de imigrantes, recrutadas no Nordeste . 

No setor de saúde e saneamento, foram 
examinados a situação presente e os resultados 
daa campanhas santtàrias na região, particular
mente o Serviço Especial de Saúde Pública, 
não sendo esqu~cldas as necessidades de maio
res c.uidados com a criança. Foi recomendado: 
evitar a criação de qualquer órgão central de 
saúde pública para a Amazônia, para isso . 

. definindo as áreas de Jurisdição dos órgãos Já' 
existentes na região e criando-se, com o 1;>bJe
tlvo de coordenar a ação de tais órgãos, o 
Conselho de Saúde da Amazônia; suplementar 
as verbas orçamentárias anuais daqueles ór
gãos com dotações do fundo da Valorização 
Econômica da Amazônia; · adotar o critério de 
"dotações globais" , porém de acõrdo com pla
nos pormenorizados a serem aprovados prévia
mente pelo Conselho de Saúde da Amazônia; 
condicionar o desenvolvimento do plano de 
saúde e saneamento à ttxação das diretrizes 
gerais do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia. 

. O grupo que estudou o problema da all-
mentação indicou um programa abrangendo 
pesquisas e abastecimento alimentar, aquelas 
em cooperação com a Organização de Alimen
tação e Agricultura das Nações Unidas, sõbre 
as condições alimentares locais, recursos e hà
bttos alimentares e disponibilidades econômicas 
das populações, elementos essenciais à promoção 
de qualquer politlca reallstlca. 

Região onde o homem não tem sido um 
· realizador permanente de tarefas ligadas à 
agricultura, com exceção da vitoriosa experiên
cia alcançada com a juta, P,Or Isso mesmo 
impõe-se uma atenção particular nesse setor. 

A borracha mereceu consideração especial 
em face de sua lndlscutlvel importância eco
nômica, sendo considerado o imperativo da 
formação de seringais de cultura, criados atra
vés do plantio racional e técnico, financia
mento, aspectos legais ~s explorações. Para 
tal, estudou-se um programa de plantação de 
30 000 000 de seringueiras, no prazo de 10 anos. 

O mesmo aconteceu com a Juta, objeti
vando-se a ampliação das safras, pela expansão 
do financiamento aos produtores, a melhor dis
tribuição de sementes de boa qualidade, preço 
certo para a producão local, transportes- rápi
dos e esfôrço tecnológico no sentido da maior 
divulgação do tratamento mecA.nico de algu
mas !ases da preparação da fibra. A respeito 

.do arroz !oi sugerida a sua cUltura na propor-
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ç&O necessâria à autossuficiência regional. Foi 
indicado o aproveitamento das várzeas, que 
posslbllltará a recuperação de nada menos de 
dez milhões de hectares de terras, que serão 
empregadas em culturas intensivas de gêneros 
~ent!c1os . ., de matérias primas. 

Quanto ao açucar, opinaram os técnicos 
pela conveniência da 1.D,Stalaçio Inicial de cinco 
pequenas usinas. Posteriosmente, o Govêrno 
recomendou ao Instituto do Açúcar e do Álcool 
a liberação das quotas de produção do açúcar 
na Amazônia . 

No tocante aos óleos vegetais, foi recomen
dado o aproveitamento racional do babaçu e 
do dendê, devendo os serviços especializados 
que operam na região passar por adaptações 
que os habllltem ao desempenho da sua mls
aão, de fomep.to à exploração Intensiva das 
plantas oleagln;:isas, cerosas e .resinosas , 

Foi ressaltada a necessidade da ampliação 
das áreas destinadas às culturas de cereais, 
grãos leguminosos, hortaliças, frutas e outras· 
plantas de valor allment!clo, bem como a dis
tribuição de postos agr!colas, que terão por 
finalidade aten:l.er ao maior número poss!vel 
de agricultores dos munlc!plos ainda não be
neficiados po;.. outros serviços, visando-se, 
aaslm, ao api'o9tamento dos solos agricultáveis 
e à . fixação do homem à terra . Faz parte tam• 
bém do programa agrlcola a criação de escolas 
de iniciação em centros de população relati
vamente densa. 

Um.. programa especial para o desenvolvi
mento da pecuária também foi elaborado, aten
dendo ao grande de/ícft de abastecimento da 
região. .Concorrendo a pesca e a caça para a 
dieta preferencial das populações rlbelrlnhas da 
Amazônia, reclamam medidas ptlclentes de 
proteção e amparo, o que só se conseguirá 
com a radical modificação dos métodos até 
agora ali adotados e que são completamente 
Jnadequados à evolução que se objetiva. Assim, 
os seus problemas sofreram um exame detido, 
sendo considerada a urgência de criação e 
proteção à fauna, quer quanto aos parques 
de refúgio, reservas e criação de animais sil
vestres, quer quanto ao fomento da pesca e ao 
aproveitamento racional da 1:aça. 

Com relação .à exploraçãu da floresta pro
prtamante dita, pelo aproveitamento de suas 
riquezas, em es"..ado natural ou não, o pro
grama aprovado compreende quatro !ases: a 
primeira, tendo por tina.lida.de reunir e criti
car os conoec1mentos e dados existentes; a 
segunda, tratando em minúcias os diferentes 
aspectos do problema e "tendó como objetivo 
a melhoria das condições que prevalecem atual
mente nas atividades florestais da região e a 
criação de novos núcleos de indústria florestal, 
nas áreas que tiverem sido escolhidas; a ter
cel.m, ou seja a do planejamento da exploração 
racional dos recursos florestais da Amazõnla, 
ficando a cargo do órgão governamental com
petente e baseando-se nos resultados dos estu
dos realizados; a quarta, de pesquisas, experi
mentação e ensino de caráter permanente, vi
sando obter em futuro próximo . maior volume 
e variedade de matéria-prima por unidade de 
mata trabalhada, possibilitando, dessa · forma, 
o contrôle da floresta, em regime de produção 
continuada. A mão-de-obra qualificada para 
êsse trabalho deverá ser formada na própria 
região, com recursos ali disponivels e através 
de cursos práticos nos moldes Já adotados pelo 
SENAI. 

A produção extrativa, fundame'nto da eco
nomia do extremo-norte, mereceu um exame 
atento e realistlco, que concluiu pela indica
ção de Incentivos e medidas que amparem a 
produção da borracha silvestre, castanha, ma· 
delras odor!feras, guaraná, be.lata e · chicles, 
ualclma, plaçava, cumaru, copaiba-Jacaré, pu
xuri e t>lm bó. 

Em tôrno do petróleo, os trabalhos toram 
orientados tendo em vista: o estágio presente 
do conhecimento da reserva e possibilidade de 
sua utilização; tarefas de pesquisa, significação 

regional e impacto que possa exercer llObre · .
economia da Amazônia e do País a produçAo 
dês5e combustível liquido. A região, para efei
to das operações a serem realizadas, foi divi
dida em quatro zonas sedimentares. 

Dai os dois aspectos ressaltados: o presen
te, de transformação de matéria prima de Im
portação em derivados. utilizáveis na região, 
com dois centros naturais de Implantação de 
refinarias, as cidades de Beléin e Manaue. e 
de facilidades de transporte e 'rmazenamento; 
e o futuro, de obtenção de óleo bruto na vasta 
área sedimentar amazônica, o qual exige, dada 
a magnitude do problema, inversão de somas 
consideráveis, concentração de esforços huma• 
nos e adoção de um ritmo de trabalho condi
zente com a vastidão da área a pesquisar. 

Relativamente aos recursos do subsolo, fo
ram de logo selecionadas, entre as ocorrênc1a1 
Já conhecld!l.S, as mais Importantes para ata
que !mediato, em particular . aquelas, como 
calcário, que podem dar margem à criação 
de Indústrias regionais v!á veis e necessárias, 
como a do clmPnto. Considerou a conferência 
ser conveniente criar uma base técnica local, 
representada por laboratório, geólogos e qu!
mlcos, de atuação concentrada no ataque a 
numerosos problemas que estão surgindo e cujo 
sentido econômico cumpre Investigar em face 
das promessas que oferecem recentes conhe
plmentos da geologia da região. 

No tocante à energia elétrica, em face da 
parcimônia de dados oferecidos pelos gover
nos locais, a conferência sugeriu a a~da ime
diata do Govêrno Federal para a stalação 
de conjuntos termo-elétricos sutlcl tes para 
as necessidades de Belém, Manaus, Rio Branco, 
Mace,pá, Boa Vista, Pôrto Velho . e Santar6m, 
e o levantamento em profundidade das "fontes 
dl! energia hidráulica que possam ser utilizadas 
para os programas locais de desenvolvimento 
eC!IOnõmlco. · 

O problema dos tranaportes e comunicações 
foi examinado nos têrmos por que êle se apre
senta presentemente e em face das necessida
des futuras que reswtarAo das obras e S\lrvi
ços a serem executados. Reconheceu-se-lhe uma 
alta prioridade. Assim, faz-se inlster: 

- recuperar o S .N.A.P.P., mas apoiar, 
sempre ql2e !ôr mais econômica, a navega
çlm particular; 

- melhorar as f~rrovlas da regiAo: Be
lém-Bragança e Madelra-Mamoré, não es
quecendo a Tocantins pela !mpórt&nela 
geopol!tlca que apresenta na ligação norte-
sul do País; . 

- estudar as prioridades para rodov!aa 
de lnterêsse !mediato; 

- equipar a rêde aeroviárla, apressando 
a rota direta Sul-Manaus-Estados Unidos. 
construindo e ampliando campos de pouso. 
fazendo maior ligação Interna dos centros 
urbanos; 

- realizar o plano postal-telegráfico na 
região; 

- reaparelhar os portoa de Belém e 
Manaus e en:rentar a preparação de portos 
menores. 

Pela 1mportAnc1a de que se revesj;e, em 
face de compromissos Internacionais qee assu
mimos e das necessidades da .navegação aérea, 
dos estudos hidrológicos e agronômicos na 
região, foi organizado um programa de esta-
ções meteorológicas . . 

A valorização da Amazônia, é óbvio, não 
pode ser um- empreendimento em que apenas 
o poder público seja chamado a atuar. A 1n1-
clatlva privada, · Q.Ue tem sido até o presente 
a fôrça mais v:lva na movimentação econômica 
da região, por isso meamo deve ter a sua par
tlclpa9i!.o ativa est1mulada pelo Govêmo. A 
instituição do crédito, em conseqüência, há 
de ser uma dlts fac111i:ladeà a lhe ser assegure.da 
com aquêle objetivo. ·o Banco de Crédito da 
Amazônia, foi, as&lm, objeto de exame ein aua 
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estrutura~ recursos e atuação, propondo os 
t6onlcos as segutntea lndlcaçõea: 

- supressão do encargo de armazena
gem e venda da borracha no Sul do Pais, 
evttàndo, e.sslm, o empate de vultoso ca-
pital; . 
. . - dotação de 50 milhões para o flnan

clamento à OUltura da juta e flbraa con
.gêneres; 

· - dotaçlo de 50 mUhões para o flnan-
Cllamento à pecuária e pesca; • 

- dotação de quantia correspondente 
a 10% das vel'fllas de valorização da Ama
llÕilia, durante dez anos, para a formação 
de sertngals, sob lndlcaçlo da técnlca mo
derna, lnclustve assistência social aos res
pectivos trabalhadores e colonos; 

- incorporação do Fundo J!lspeclal e 
dos dividendos do Govêmo Federal ao Fun
do de Fomento à Produçãó, no Banco; 

- aumento de 10% para 20%, oomo do 
projeto inicial, das dotações da Verba da 
Valorização Econômica da Amazônia, na 
sua aplicação do Fundo de · Fomento à 
PrOd.ução Incorporado ao Banco. 

o Banco de Crédito da Amazônia será aa
slm 'O órgão J.'lne.ncelro por excelência do Plano, 
gerindo-lhe os fundos rotativos . 

Outra diretriz formulada foi a extensão à 
Amazônia, adaptando-se às circunstâncias pe
culiares, do presente sistema legal de garantia 
de preços mlntmos. 

Os mpmentos, organizados, na base das 
recomend«tões apresentadas, somam despesas, 
multas delas, é certo, recuperáveis a curto e 
longo prazo, que ultrapassam, no entanto, os 
3% da letra constitucional nêles inclu!das as 
contribuições dos Estados e Munlciplos da área 
amazônica. 

Tenho determinado que se tomem tõdas as 
medidas Já autorizadas na legislação. Resta-me 
aguardar a votação do projeto que estabelece. 
um órgão especial para o Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia, e que deverá comple
tar os trabalhos já feitos, para e.presentar o 
Plano à e.provação do Congresso. Se a lel 
autorizar e.o Executivo a adoção de um plano 
de emergência, o Govêrno selecionará no pro
grama elaborado pelos técnicos as medidas de 
maior urgência e alcance, para Imediata ree.11-
-.ç&o, nos limites das autorizações financeiras. 

As aplicações previstas, em cinco exerciclos, 
attngem a 4 079 mUhões "de cruzeiros, 1loSS1m 
diatrlbu!dos: 

Saúde ... . . .. . . . . .. . .. ...... ... . 
Oolonlze.ção 11 Imigração ... .. ,.. 
Transportes . . .. .... .. ..... . .. .. 
Produção Agro-Pecuária . • ... •. 
Produção Florestal . . •.• ... .... . 
Petróleo e Mlnere.ls .. , ... .. • . .. 
Produção extrativa . ..• . . .••••• 
Pesquisas, afora os programas 

especla1S já considerados nos 
Itens acima ... .. .. .. ..... . . . . 

Novos recursos para crédito a 
longo e médio prazos . .... . . 

• 

674,8 
34,2 

1182,4 
423,2 
50,0 

854,2 
1,0 

14,5 

844,8 

4 079,l 

A distribuição &nue.l das apllcaçpe& seria 
a llfllrU1nte': 

1.0 enrc!clo ............... .. .. 
2.• .. .. . ......... .. .. .. . 
3.• ............ . .. .. .. 
4.• . . .. . . .. .......... . 
s.a ... .. ...... J ...... . 

l 286,5 
818,3 
719,2 
638,6 
616,5 

4 079,l 

A receita da verba constitucional no perío
do, começando em 1952, é prevlSta, em be.lles 
PfUdentes, em 3 724 milhões. 

A dlferençe. não ·é grande, sendo mesmo 
menor do que a parcela que serta investld'a 
em fundos de crédito do Banco de Crédito da 
Amazônia. Ela será alndf. elimine.da se. o Go
vêmo obtiver os recursos pedidos para a Pe
tróleo Bre.sllelra S .A. Nos dois primeiros exer
o!ctos é que o problema financeiro seria ma.lB 
dlffoll, até porque parcela considerável da ver
ba constitucional está comprometida com a 
continuação de obras, manutenção de servlçoa 
e auxillos diversos, em grande parte albeioe a 
qualquer planejamento. Haveria que fazer face 
a essa dlterençe. e alnde. que obter adiantamen
to por conta de exerclclos futuros . 

Contudo, previu a conferência tal polllllblll
de.de, sob a forma de aquisição de equipamen
tos Importados com financiamentos lnterne.clo· 
ne.ls . Para a hipótese de falharem êsses recur
sos financeiros, há Indicações de prlorldades 
nos vários programas, que, de resto, requerem, 
salvo medidas de urgência, a revtsão do órgão 
que fõr criado por lei. 

Vale do S4o Francisco - O ano de 1951 
marcou um per!odo de transtção entre o cha
me.do "ple.:ao de emergência" para o aprovei
tamento econômico da b'e.cla do São Francisco 
e o pie.no definitivo, que deverá regular as ati
vidades da União naquela zona, no qüinqüê
nio 1951-1955 . O novo programe. elabore.do pela 
Comissão do Vale do São Fre.nclsoo foi por mim 
aprove.do em 12 de outubro e encaminhado à 
consideração do Congresso Nacional. 

Até dezembro de 1950, o Govêmo <lestlnara 
aos trabalhos do São Francisco, por conta das 
dotações constitucionais, para execução do 
programa de emergência, lmportãncie. próxima 
<ie 540 milhões de cruzeiros; com o novo pla
no, pretende-se aplicar até 1955 cêrca de um 
bilhão e cem milhões de cruzeiros. Nesse novo 
plano, a Comissão do Vale do São Francisco 
levou em consideração a necessidade de esta
belecer uma hierarquia para solução dos di
versos problemas, concedendo prioridade àque
les cujas obras já tenham sido Iniciadas e aGS 
que representam Iniciativas fundamente.is in
dispensáveis à recuperação econômica da regil(I. 

No setor de estudos, levantamentos e ob
servações gerais, a Comissão procedeu em 1951 
aos seguintes trabalhos: 

a) levantamentos cartográficos e geográfi
cos sõbre a bacia do São Francisco, em oola
bor&ção com o Co~elho Nacional de Geogratta 
e ,com a "Serviços Aerofotogramétrlcos Cr'u"81-
ros do Sul"; 

b) levantamento do canal navegável entre 
Juàzelro e Plrapore.; 

c) Intensificação dos est udos bldromé-
trlcos; 

d) estudos sociológlcos; 
e) estudos de solos e de recursos m4J,era1s. 
Para equacionar bem o problema da regu-

larização do regime fluvlal foi feito o levanta
mento da bacia do rlo das Velhas, Iniciado o 
do São Francisco superior e termine.do o da 
barragem do Cajuru. A mais Importante das 
obras no particular já foi encaminhe.da pare. 
a fase das realizações, com o contrato firme.do 
pare. a elaboração, pela firma que melhores 
condições e.presentou, dos estudos e projetos 
técnicos do grande reserve.tório de Três Ma.rias, 
que represará cêrca de 7 bUhões de metros 
cúbicos e permitirá o aproveitamento, em be
neficio da economia mineira, de um potencial 
superior a 300 000 kW . 

Relativamente à navegação, prosseguiram 
os estudos para melhoramento das pe..sse.gens 
difíceis do Médio e Baixo São Francisco e da 
barra do rto. Continuaram, em colaboração 
com o Departamento de Portos, Rios e Canais, 
os trabalhos de proteção dos portos nuvlals, 
de construção da barragem eclusada 40 braço 
do Sobradlnbo e do estalelro da 1Iha de Fogo 
e de desobstrução doe canais de navegação. 

. No setor da energia elétrica, foi providen
c1-cfo o projeto para o aproveitamento do ca-

.. 
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choelr6o tte Jequ1ta1, a c0nstrução da usina 
de Correntlna, o estudo do aproveitamento em 
slatema dos desn!ve1s· existentes no vale do 
Corrente, a abertura de concorrência para a 
construção da· usina de Pandeiros e o estudo 
das linhas de transmissão para as regiões vtzl.-
nhas de PaUlo Afonso. • 

No ~tor da Irrigação e colonização, pro- . 
cedeu-se à seleção e levantamento de uma 
~ de 30 000 hectares para o estabelecimento 
da primeira colônia agrícola a ser. Instalada 
no vale .do Corrente em 1952; relação e levan
tamento da área para a primeira colônia do 
vale do Urucuia; elabore,.ção de um plano para 

• colonizar e Irrigar grande área no vale do 
rio Grande; estabelecimento de um convênio 
com o Mil:i.lstérl9 da AgrlcUltura para execução 
de serviços de pequena Irrigação com rodas 
d'âgua. 

Foram tlrmados convênios com os GQver
nos de Mlltas Gerais, Bahia e Pernambuco pa
ra construção· de rodovias de acesso ao vale 
do São Francisco, que ll6 começarão a produzir 
frutos no corrente ano. Convênio do mesmo 
gênero será firmado com o Ministério da Ae
ronáutica para construção de aeroportos e cam
pos de pousb. 

No setor de urbanização e saneamento, 
fora~ lnlctados os estudos para remodelação 
e abastecimento de água de oito cidades do 
vale. Foi, também, estudado um convênio a 
ser firmado com o Departath.ento Nacional de 
Obras de Saneamento, para saneamento rural 
e drenagI dos anuentes do Baixo São Fran
cisoo. 

Prete e a · Comissão Instalar uma fazen
da-ellCOla no Baixo São Francisco, estabelecer 
cursos de treinamento ma.nuaI e ml88Ões rurais 
ainbtUantes. 

Os serviços de satide e assistência conti
nuaram de acôr'io com o programa aprovado e 
convêll1os firmados com o Ministério da Educa
ção e Saúde, tend<1 p~aeguldo o e<iulpamento 
da rêde hospitalar do São Francisco. 

No. ramo do fomento da produção, proce
deram-se aos estudos para Instalação dos pos• 
toe de pesca, matadouros e laboratórios para 
vacinação, ·tendo-se adquirido máquinas e Im
plementas agrícolas para fazer face à mecani
zação da lavoura nas colônias a Instalar. 

O grand'? Impulso da assJ.stêncla da União 
.prevista na Constituição de 46 para :çecupera
çAo econômica do vale do · São Francisco , vai 
dépender dO plano geral e deflntttvo. 

O· programa especial de- PaUlO Afonso é 
relatado no capitulo sôbre energia elétrica. 

Va~ do Paratba - A· bacia do Paraíba, em 
cuja periferia se situam as duas maiores cida
des brallilelras, está adqU1r1n40 decidida Impor
tância Industrial, escorvaJj.a com a criação da 
'W!ina de Vol1~ Redonda. 

• Para est!m~o de sua economia e para 
evitar que seus recursos naturais principalmen
te o seu potencial hidráulico, selam. malbarata
dos em planos parcelados ou de tnterêsse _de 
grupos, é Indispensável que as obras e serviços 
da União, Estados e Municípios nos vários pon
tos dll tão importante bacia e as lntclattvaa dos 
partlctUares e das emprêsas de serviços pú
blloos, sejam entrosados num planejamento 
geral, que atenda aos Cáracter!sttcos geo-eco
nõmlcos do vale e alcance o mii.tor beneficio 
para a Nação. 

Há, por exemplo, esperanças de que se 
possa regularizar o regime fluvial do Paraíba 
e aproveitar novas fontes de energia da ordem 
de melo milhão de cavalos no litoral de São 
Paulo, mediante -desvio das águas de seua :cor
madorea. ltsae problema técnico está sendo de
vidamente estudado. Ba,sta essa m~ção para 
se comprender o considerável ef~lto econômico 
que terá um- racional aprov.eltamento do rio. 
Não pode, portanto, tal assunto continuar dls
pe1'80 por diversos setores da administração, 
em compai:tlmentos estanques, em que é tm-

p088fvel aos dirigentes ultrapassar o àmbíto. 
-das respectivas atribuições. 

Por êsse motivo, fol constituída no Minis
tério da Viação uma comissão com represen
tantes de diversos órgãos federais e estaduais 
e que começou a trabalhar em fins de agõsto. 
depois de uma conferência em que estiveram 
reunidos os governadores dos Estados direta
mente Interessados. 

Na .bacia do Paraíba, em conexão com as 
Incumbências da Coml.ssAo, foram ret.1-lzadas. 
inspeção e estudos para proteção contra as 
enchentes, estudos para 11g11-ÇAo direta no pla
nalto da rodovia RIO-São · Paulo às dtrade.s 
Rio-Belo Horizonte e Rio-Bahia passando por 
'l!arra do Pirai e Três Rios, estudos . de Yarlan
tes para melhoramentos do traçado no ramal 
de São Paulo e estudos de aproveitamentos 
hidráulicos. 

Confia o Govêmo em que receberá da 
Comissão pelo menos as linhas Iniciais de um 
planejamento para· o vale do Paraíba que evi
te a continuação do seu aproveitamento do 
modo desordenado como vem sendo real.IZado. 

Bacia. do rio Paraná - Outro exemplo da 
compreensão' com que começam a ser encara
das IljJ Pais as questões de planejamento regio
nal foi a Conferência dos ' Governadores para 
estudo dos Problemas da bacia do rio Paraná. 
Reunida em São Paulo, em setembro de 1951, 
sob os auspictos do governador daquele Estado, 
oontou com a preaença dos governadores. d,e 
Mate> Grosso, Goiás e Paranâ e de representan
tes dos Governos de l\/11nas Gerais e Santa 
CKtartna. . 

Foram debatidos. com amplidão de vistas, 
os problemas de Integração e desenvolvimento 
da& glebas mais férteis do 'BtasU, para que o 
seu crescimento se po!ll!a fazer racionalmente 
e com melhor proveito para a Nação. 

Foram. estudados os aspectos dos t~spor
tes nos setores fetrovlArlo, rodovlãrlo, fluvial 
e aéreo, os aproveitamentos hidroelétricos e os 
combustíveis; o zoneamento geo-econômlco, o 
povoamento, o lntercê.mblo; o flnanctamenio 
e o crédito. 

· A Conferência apresentou ao Govêrno da 
União .a sugestão de orlar- um órgão federal, 
de que participariam diretamente os Estados 
geogràficamente contidos na bacia do ParaI1á, 
com Incumbências técnicas e admlnlstratlvaa 
para disciplinar e orientar o planejamentó dos 
empreendimentos e sugertr medidas para uma 
objetiva execução. 

Tal sugestão está sendo atentamente consi
derada pelo Govêrno, para eventual envio de 
mensagem ao Congre!!so Nacional. 

Eatã o pais voltando-se para seua grandes 
rios, para utllizã-los adequadamente como fa
tores de aglutinação nacional. A bacia do Pa
ranã, que detém. também, as melhores reser
vas de potencial hldráult~ e Inúmeras riquezas 
naturais, estã predestinada .a ser utn grande 
cen.tro de civilização e de lnd<.tetrla." 

CONGRESSO NACIONAL 

Senado Federal 

(ComtssAo de Educação e Cultura). 

DESDOBRAMENTO DO CURSO DE GEO· 
GRAFIA E msTóRIA - APROVADO o PA
RECER DO SENADOR FLAVIO GUIMARÃES 
SOBRE A MAT:&RIA - A Comissão de Educa-. 
ção e Cultura do Senado "Federal aprovou o 
pa,recer do projeto que transita naquela ,casa 
do Congresso e que desdobra em .dois cursos 
Independentes o curso de Geografia e mstórla 
de.a faculdades de Filosofia do pa111. E' rela
tor da matérta o senador pelo ~ná Sr. FIA,... 
vlo GutmarlCes, cujo parecer é <l. seguinte ~ 
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"O artigo primeiro do projeto consubstan
cia-lhe o fundamento: O atual cursó de Geo
grafia e de H1atórl.a das faculdades de Filoso
fia do Pala é desdobrado em dois cursos inde
pendentes: curso de Geografia e curso de 
História. 

Pará.grato únlco - O desdobramento a que 
ee refere êste artigo não importará em aumento 
de despesa, nem determinará a criação de no
vos cargos. 

Basta atentemos para o prodigioso valor 
aquisitivo de conhecimentos das duas dlscipll
nas e ttcsrá ressaltante a necessidade .evidente 
de serem desdobrados os respectivos cursos. 

A Geografia atualmente se apresenta como 
ciência. dominadora de tAo extensos e profun
dos conhecimentos humanos, que houve quem 
preconizasse a especialização do grupo geográ
fico em faculdades de Geografia. Por que, a 
geografia flsics pode ser estudada sob o aspecto 
climatológico, hidrográfico, orográfico e agro· 
lógico'. A geografia biológica pode ser estuda· 
da, por parte que lhe é intrínseca, em dois 
poderosos ramos; a fltogeografia e a zoogeo
grafia. 

A geografia humana, a geografia astronô
mica e matemática, comportam tôclas !nume
ras divisões e subdivisões. 

A geografia poderá ser estudada, ainda, sob 
o aspecto filosófico ou seja a Justa compreen
são dos fatos geográficos ligados à existência 
humana, sob cujo prisma já foi largamente 
delineado por Kant, Herder e Lamark. Pode 
11er ainda: militar, hlstórlco-politica, indus
trial, ltngüisttca, orosférica, pedológica maríti· 
ma e sobreleva a geografia· econômica, que 
estuda o homem em relação ao consumo, pro
dução e circulação das riquezas. (Enciclopédia 
Portuguêsa-Brasileira) . 

A preocupação atual não é simplesmente o 
relêvo geográfico, com a infindável e exaustiva 
decoração de nomes, mas compreender deter
minada porção da geografia fisica, da polltica, 
da geografia ma.temática, da geografia histó
rica, zoológica, mrutar, marítima, humana, lin· 
gülstica, !llosóflca, etc. 

E quanto ao ensino da história, que é a 
narração completa dos acontecimentos no tem
po, ou "a representação atual sob forma de 
narração sistemática dos fatos e dos aconteci
mentos de tôda a espécie realizados no passa
do'', a complexidade é, Igualmente, absorvente. 

O estudo da história pode ser universal, 
ou geral, na prOduçã.o metódica de aconteci
mentos ligados a grupos especiais. Pode ser 

· simplesmente o ensino da história antiga, ou 
da moderna, ou da média. Particularmente há 
especialistas devotados a conhecimentos espe
cificoe da história de Roma, da Grécia, do 
Brasil, dos -Estados Unidos, da América do Sul, 
da América do Norte, da América Central ou 
a história de biografias humanas. 

O estudo que a btstória taz dos movimen
tos mais importante!! das sociedades humanas 
pode ser profano, religioso, leigo, sagrado, ecle· 
slástico, da civ111zação cristã, dos governos, dos 
reis dos continentes, das guerras, das revolu· 
ções. Ainda o complemento da filosofia da 
história, que deduz leis sociológicas do destl· 
no do homem sôbre a tace da terra e pode 
prever pelas deduções anteriores determinados 
acontecimentos futuros. 

Paulo Setúbal, maravilhoso escritor, foi o 
encantador. romancista da história do Brasil 
• deu maior amplitude pedagógica e maior cla
ridade a narrativas pejadas de datas e ensina
mentos obscuros e sombrios. Porque os méto
dos educativos da htstórla, como ensina Froe· 
bel devem ser feitos em narrativas animadas, 
cheias de vida e encanto; o relato dos aconte
cimentos animados do passado deve ser conta
do aos alunos, abrindo-lhes a receptividade 
atenta e cuidadosa. 

Rocha Pombo nega que a história seja 
mero registo • de fatos sociais armazenados, 
"través do temPO, porque "precisa haver es-

torços, no Intuito de apanhar sentido em que 
se exerce a ação coletiva de um agrupamento 
humano''. E arremata: "Para os mOdefnos, 
consiste a tarefa do historiador em apanhar, 
cada vez mais e com precisão e o mais nitida
mente posslvel as relações entre os fatos hu
manQll, para sabermos cada vez melhor e com 
segurança em que sentido êles se v~ desen
volvendo". 

Na Justltlcatlva do projeto, o . ilustre depu
tado José Alves Unhares lembra que, em 19~, 
o Congresso de Geografia reall.Zado em Flo
rianópolis aprovou a recomendação que enca
recia a necessidade urgente de ser ensinado o 
curso de história, separadamente, do curso de 
geografia. Lembra ainda a douta JUBtlticaçAo 
que o Conselho Nacional de .Geografia, em di· 
versos apelos, propugna pela sábia medida. E 
cita a resolução número 156 de 18 de abril de 
1944, do Diretório Central e a mensagem d1rlg1-
da ao ministro da Educação, pela Assembléia 
Geral daquele Conselho cheio de lnlciatlvas 
utU!sslmas à vida nacional. 

A Congregação da Faculdade Nacional de 
Filosofia da l.Jnlversidade do Brasil, em conso
nância com as mesmas idéias pedagógicas, não 
só aguardava a concretização da proposta, 
como também porque tornara autônomas as 
duas disciplinas e llvres no regime de trabalho. 

Vê-se, assim, que o projeto está em con
dições de ser aprovado". 

~ 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

INAUGURADO O RETRATO DO DUQUE 
DE CAXIAS NA SEDE Di:sBE ôRGAO -
DISCURSO DO SR. PROF. E. VILHENA Dl!I 
MORAIS - Por iniciativa do Sr. almirante 
Manuel Pinto Ribeiro Espíndola, quando no 
exerciclo, em caráter mterlno, da presidência 
do I.B.G.E., realizou-se, em 25 de agõsto últi· 
mo, a inauguração solene, na sed.e do Conselho 
Nacional de Geografia, do retrato do marechal 
Lula Alves de Lima e 'suva, duque de Caxias 

Além do Sr. almirante Manuel Pinto Ri· 
beiro Esplndola, estiveram presentes ao ato 
membros do Dir.etório Central do referido 
Conselho e da Junta Executiva Central do 
Conselho Nacional de Estatística, diretores de 
repartições civis e milltares, representantes de 
altas autoridades. 

Na ocasião, o Sr. Prof. Eugênio Vilhena de 
Morais, membro do Diretório Central do C.N.G., 
pronunclou breve, porém substancioso dls6urso, 
no qual situou a figura do duque de Caxias 
e{ll face da Geografia Nacional, lembrando a 
elaboração de· trabalhos cartográficos executa
dos por sua iniciativa como sejam a l.• Carta 
Geográfica do Maranhão, o 1.0 Mapa Geral do 
Brasil bem como os mapas da campanha do 
Paraguai. 

o sr. Prof. E. Vilhena de Morais falou 
ainda oferecendo outro retrato do duque de 
Caxias à e.la estatistlca milltar do C.N.E. 

-te 
MINISTtRIO DA GUERRA 

ULTIMADA A CARTA GEOGRAFICA DO 
ESTADO .DO MATO GROSSO - FEITA SOLE· 
NEMENTE SUA ENTREGA OFICIAL AO EXÉR· 
CITO - Constituiu um acontecimento histórico 
a ultimação e entrega oficial ao Exército da 
carta geográfica do estado de Mato Grosso, 
iniciada, há sessenta e dols anos, com o, assen
tamento dos postes telegráficos no interior ma· 
togrossense por membros da Comissão Rondon. 

Trata-11e do mais completo trabalho, no 
gênero, aparecido no pais. Está impressa em 
sete cores. Foi elaborada na escala 1x1 000 e 
possui as dimensões de :1,30 por 2 metros. 
.Assinala, com precisão e minúcias, tOdos os 
rios, montanhas, florestas e campos com as 
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respectivas coordenadas geográficas, altitudes 
etc. 

O ato de entrega revestiu-se de caráter 
solene e foi presidido pelo Sr. ministro da 
Guerra, general de divisão Ciro do Espírito 
Santo Cardoso, comparecendo ainda o ministro 
da Viação, os representantes do. ministro da 
Agricultura, do governador do Mato Grosso, 
Sr. Fernando Correia da Costa, os senadores 
Vilas Boas e FUlnto Müller, o deputado Félix 
Valols, o embaixador <lo Haiti, os generais 
Cândido Rondon, Flúza de Castro, Angelo 
Mendes de Morais, Calado de Castro, Lamartl
ne Pais Leme, Segadas Viana, NlcanQl'. Gui
marães de Sousa, Sousa _-Dantas, Jair Dantas 
Ribeiro, todos os componentes do gabinete do 
titular da pasta da Guerra; oficiais superiores, 
membros da colônia matogrossense e elementos 
da Comissão Rondon. 

No inicio da cer!mOnla, o general Amilc:air 
Botelho de :Magalhães discorreu sObre o do
cumento frisando que datam de 1890 quando 
o seu diretor o general Rondon · plantava li
nhas telegráficas naquela região e simultânea
mente fazia estudos sObre a fauna, flora e 
sôbre os índios. Em 1918 começou a tarefa da 
elaboração prOi.rlamente dita, sendo curioso 
relembrar que ela foi Iniciada no Serviço 
Geográfico da França, por oferecimento do 
general GameHn, em virtude de dispor aquêle 
serviço de maiores recursos técnicos. Em 1922 
a carta voltou a ser confeccionada no Brasil, 
havendo, vez ou outra, pequenas interrupções, 
para ser recomeçada mais atualizada, até a sua 
conclusão total, que se deu recentemente. Vale 
acentuar que o trabalho não se circunscreve 
aos limites estritos do estado de Mato Grosso, 

mas assinala, também, todos os acidentes geo
gráficos de vastas regiões frontelra.s, seja de 
estados brasllelros como Amazonas, Goiás, São 
PaUlo etc. ou de países llmltrofes como a 
Boi! via e o Paraguai. 

Aludindo às caracterlstlcas da carta, dis
cursou também o general Jaguarlbe de Matos, 
chefe da Comissão Executiva, responsável pela 
confecção do mapa, e que, há cêrca de quaren
ta anos, , vinha colaborando na sua execução. 

o Sr. Fernando Correta da Costa, governa
dor do estado do Mato Grosso, presente à so
lenidade, fêz o elogio dos que executaram o 
trabalho, pôs em relêvo a atuação do general 
Cândido Rondon, perorando _nestes têrmos: 

"Abençoa~o seja, pois, · o vosso exemplo, ó 
Rondon, rellqula de Mato Grosso, porque êle 
nos lnsptra uma llção de vigor moral e de 
energia humana, porque êle vem reavivar em 
nós, aquêle fervor espiritual que há quatro 
sécUlos alimenta e retempera a vida braslletra 
e que é essa fé lnquebrantável e robusta nos 
destinos de nossa naclonalldade". · 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

NOVO MEMBRO DO CONSELHO DE IMI
GRAÇÃO E COLONIZAÇAO - O senhor presi
dente da República asslnou recentemente de
creto pelo qual designa o diplomata Fernando 
Nllo de Alvarenga, membro do conselho de 
Imlgra.ção e Colonização. 

Certames 
D REUNIAO PAN-AMERICANA DE CONSULTA 

SOBRE GEOGRAFIA 

REALIZADA EM WASHINGTON - DELE
GAÇÕES e INSTITUIÇÕES PRESENTES - TE
M'.A FOCALIZADO - DEBATIDO VASTO PLA· 
NO GEOGRAFICO PARA O DESENVOLVIMEN· 
TO DOS RECU{l.SOS NATURAIS - Realizou-se, 
em Washington, capital dos Estados Unidos, 
de 28 de ·JUiho a 4 de agõsto último, a III 
Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre 
Geografia, à qual acorreram 16 delegados de 
17 repúbll~s do continente e 610 Canadá, bem 
como observadores das seguintes instituições: 
Nações Unidas, Organização dos Estados Ame
ricanos, a UNESCO, a FAO, a Junta Intera
mericana de Defesa, o Instituto Pv.n·Americano 
de Geografia e História. O Brasll enviou uma 
delegação de 19 membros. 

o referido certame foi patrocinado pela 
Comissão de Geograna do Instituto Pan-Ame
rlcano de Geografia e História e celebrado sob 
os auspícios· do gov1!rno dos Estados Unidos. 

As reuniões de consulta sôbre gllografla, que 
se realizam de 2 a 3 anos, em diferentes paf
aes da América, têm por fim coordenar planos 
e colhêr dados dos comitês locais no l?lterreg
no delas. A primeira e a segunda da série fo
ram realizadas, respectivamente, no Rio de Ja· 
neiro, em 1949, e em Santiago do Chile, em 
1950. 

A de Washington concentrou-se nooestudo 
do tema "Planos geográficos para o desenvol· 
Tlmento de rtVJursos naturalS". o progl'l}ma de 
vabalho nela ~laborado inclui: prob)Jllnas de 
eolonização, estudos de áreas criticas, desenvol-

vimento de recursos, preparo de uma geografia 
da América, enslno da geografia e utlllzação 
de conhecimentos geográficos nos planos eco
nômicos dos governos americanos. 

Na Unlão Pan·Americana foi organizada 
uma 'exposição de mapas e materiais geográfi
cos de vários países americanos, a qual passou 
a Integrar a exposição de geografia realizada 
juntamente com o XVII Congresso Intemaclo
nal de Geografia, ocorrido em Washington, de 
8 a 15 de agôsto. Os delegados excursionaram 
pela área metropolltana da capital norte-ame
ricana, bem como visitaram uma secção das 
montanhas Blue Rldge, no vale de Shenandoah. 

Na Reunião de ConsUlta. em aprêço fol 
aprovada sugestão da Organização dos Estados 
Americanos que dispõe sõbre a colaboração 
técnica a ser dada ao estabelecimento de um 
centro, no continente americano, destinado a 
preparar técnicos em classificação e avallação 
de recursos naturalS na América Latlna. 

Foi escolhido o tenente-coronel Edmundo 
Gastão da Cunha, do Brasil, para a presidên
cia da Comissão de Geografia do I.P.G.H., 
no próximo triênio. O Prof. Federico A. Daus, 
da Argentina, foi reeleito para o cargo de 1.0 

vice-presidente. O lugar de 2.0 vice-presidente, 
agora criado, foi preenchido pelo Prof. Pres
ton E. James, da Byracuse University, cabendo 
ao Prof. Jorge Zarur, do Brasll, a secretaria 
da Comissão. A esta foi dada nova estrutura 
de acõrdo com a experiência colhida em vá'rlos 
países, 

O novo esquema aprov~do prevê a segulnte 
constit:uição: 
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.DEPARTAMENTOS COMI~ GRUPOS DE TRABALHO 
l -'- Geografia Física e Bio-

geografia 

4 - Geografia Humana 

3 - Geogra!la Regional 

Recursos Naturais Básicos 

Colonização e Povoamento 
Investigaçõe1 sõbre Classifi
cação e Uso da Terra. 

Estudos Climáticos 

Problemas de Povoamento 

Geografia Urbana 

4 - Bnsino e Divulgação Enslno da Geogra!la da ln tercll.m bio América 

Dentre as resoluções aprovadl'B menciona
mos - 1 - a que recomenda ao "Comitê de 
Recursos Naturalà Básicos" a elaboração de 
uma lista dos organismos governamentais, l>ar
ttculares e lnternaclonals, 11ue se dediquem 
a9 est\ldo de recursos naturais; a organização 
de uma blbllogra!la dos estudos realizados na 
matéria; 2 - a que recomenda o incentivo 
doe estudos das áreas de colonização, atuais 
e potenciais; 3 - a que recomenda a elabora
ção de uma Geografia da América para pessoas 
de elevado nlvel cultUral· e para geógrafos pro
fissionais; 4 - a que recomenda a Inclusão nos 
Clll'SOS prtmár"ios e secundários de geogpifla, 
db princípios relacionados com a erosão de 
solos, desperdício de água; 5 - a que reco
menda um estudo das práticas do fogo nas 
atl-rldades âgro-pecué.rlas. 

Unidades 
TERRITóRIO FEDERAL DO ACQ 

COMEMORADO O CINQUENTENARIO, DA 
P\'OLUÇAO ACREANA - Foi comemorada 
festivamente 1\ passagem, ocorrida, há. pouco,. 
do clnqüentené.rlo da rtivoluçãQ acreana. 

No Instituto mstórico e Geográtlco Brast
létro, foi levada a cabo, no dia 26 do corrente 
ano, uma sessão alusiva ao fato, q,uando o 
escritor e psiquiatra Cláudio 'de Araujo Lima 
discorreu sôbre a personalidade do llberta<lor 
do Acre, Plácido de Castro : · 

Em nome da familia do homenageado 
tàmbém dlscul"30u o Prof. Raul Blttencourt. 

' O escritor Leandro Tocantins, na qualidade 
de representante do governador do território 
federal do Acre, Sr. João Kubitschek de Fi
gueiredo proferiu uma oração da qual destaca
mos o seguinte: 

"Um Impreciso e arbitré.río traçado, vagan
do na mente dos diplomatas, no espaço de du
zentos anos, velo eclodir em um drama social 
no alvorecer do sécµlo. XX. Do Madeira ao 
Javarl - era linha fantasiosa que na essên
cia dos tratados Internacionais servirta de llml .. 
te para as. duas grandes clvlllzações, que se 
transplantaram para o Novo Mundo: a portu
guesa e a espanhola. 

:Monarcas, chanceleres, geógrafos, astrôno
inos, políticos, potentados, intervinham com a 
parcela de sua autoridade e os recursos de seus 
moftnos conhecimentos geográficos, para dar 
forma s conteúdo aos acordos que se conclutam 
sob o mais ardente tnterêsse e tranca disputa 
da.s duas panes. Pois, não era aquela região 
o Eldorado maravllhoso, que Viria enriquecer 
Oll cofres reais libalados pelos gastos exorbitan
tes das guerras e pela. vida faustosa da cõrte? 
l: bem verdade que também era o mar tene
broso dos antigos viajantes marlttmos. Irra
diava os mesmos vivos temores, os mesmos efei
tos letais daquele acidente geográfico que a 
alma supersticiosa dos navegantes medievais 
batizou de Cabo Não: "quem passar por' êle 

O Sr. Pedro Sánchez, dlretor-éonselhelro 
do I.J?.G.H., foi distinguido com uma meda-

' lha de ouro pelos Inúmeros anos de excelentes 
serviços prestados à Instituição, cuja entrega 
lhe foi feita pelo presidente Sr. Robert H. 
Randall. 

Encerrou-se o certame com um banquete 
no Hotel Statler, em 4 de agôsto, durante o 
qual o Sr. Dale E. Doty, Comlssé.rto Federal 
de Energt.a e ex-subsecreté.rto do Interior dos 
Estados Unidos, pronunciou um· discurso sõbre 
o tema "Integração de Planos para o Desenvol
vimento de RecUl"80s". 

4 pró:dma Reunião de Consulta será cele
brada juntame~te com a VI Assembléia Geral 
do Instituto Pan-America'no de Geografia e 
História, na Cidade do México, em 1954. 

Federadas 
voltará ou. não". Que rioS sombrios e encan
tados correriam por entte o túnel verdejante 
das norestas e que indlgenas ferozes domina
riam aquelas paragens ignotas? . 

. Madrl e Santo Ddefonso foram a expressão. 
de uma utopia, na sua parte especificamente 
.amazônica, o slmlx>lo dos deslumbi:amentos e 
inquletaç~es de. uma épaca. Os próprios pac
tuantes confessavam estar todos às cegas. Fla
mejava nos cáloUlos e na Imaginação dos esta
distas a esperança Ingênua das minas fabUlo
sas, o brllho do rico metal de que tanto se 
ressentiam as arcas dos tesouros retnóls. 

Pertencein de fato essas convenções ao 
ciclo quase lenêlàrio dos desoo'Qrlmentos geo
gráficos, onde o sonho e a fantasia interferiam. 
com· tão acentuada freqüência, que multas 
investidas audazes e conquistas temerosas estão 
até hoje envoltas nos mistérios da tradição de 
histórias roman~scas. Alimentando-se no fértil 
e prodigioso campo Imaginativo que as novas 
e sedutoras paisagens Inspiravam aos aventu
reiros, surgiram os mitos univerli&ls do Pais da 
Canela, do Eldorado, da M'.anop., cidade dos 
têlhados de ouro, das Amazonas guerreiras, 
peculiares aos grandes deslocamentos históricos 
e ao domlnlo Intrépido dos desertos. 

· Um historiador do sécUlo XVIII, Abáde 
Raynal, analisando ê6se esplrito de fanat!.smo 
que domtnaya os homens da aurora <los tem
pos môdernôs, claS&'i!lcou de "loucura 'furiosa" 
ao afã de descobrir riquezas e de conquistar 
as terras desconhecidas. Esta frase cáustica e 
Impiedosa, hoje de certo perdeu o seu conteú
do apaixonante de jUlgamento coevo, e pode
mos substitui-la emprestando-lhe o verdadeiro 
slgnl!lcado histórico de sua essência espiritual: 
Idéia-fôrça e não loucura furiosa. O que pare
cia ln~nla ao historiador unilateral do século 
XVIII, "não eram mais do que atributos huma
nos em que as Imagens mirabolantes ·da fan.ta.-
sla se ~esclam com as Imagens da razão e d& 
natureza. para compor e representar o drama 
d,o desenvolvimento dinâmico do Universo. 
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Mas, qelxemos nos arquivos milenários da 
história oi! nomes stgnlfleatlvos dêsses ajustes 
romAntlcos, e sigamos a incessante e inexorá
vel marcha da humanidade até os últimos anos 

1 do século XIX. 
Agora, duas nações llvres, no palco majes

toso do Novo Mund,o, tratam !rente a !rente 
dos seus problE1Inas fronteiriços, nA.o mais como 
simples quimeras de pactos corlcerta4os em 
países distantes infiuldos pela miragem de ri
quezas lnexcedlvéls. A primeira !ase do des
bravamento aventuresco já havia transcorrido, 
e a fascinação dos lendários eldorados iam-se 

· apagando, como o brilho enganoso dos ouro
péis. As nações que o gênfo ibérico germinou 
na jovem América, procuravam o seu destino. 
E Ayacucho foi o Mpettmento polltico de con
vivência internaciohal, entre os dois países 11.ue 
aqui representavam as duas culturas europl?las, 
no empenho de traçar a delimitação jurídica 
das suas soberanias no sudoeste amazônico. 

Porém, se terminara o fabuloso ciclo dos 
descobrimentos universais, se e.s colônias de 
ontem, amadurecidas pollticamente, romperam 
os seu,s laços de submissão à mãe-pátria., a 
maior delas, o Brasil, na sua magnitude terri
torial, ainda não devassara as terras que se 
estendiam num Illanto verde e misterioso entre 
o Madeira e o Javarl, apesar de alguns deste
midos explorallores náclonalS, como João Ca
metá, Serafim Salgado, Manuel Urbano da En- / carnação, antes mesmo' do instrumento de 
Ayacucho, terem-se aventurado pelos rios 
Purus e Acre . E nem a Bollvla, o nobre pais 
andino, muito menos nelas penetrara, assina
lando-as nas cartografias como "terras não 
descobertas". 

O Javari - o rlo marttrizante como mul 
propriamente o cognominou o lúcido e seguro 
historiador Castilhos Goycochêa - continuava 
Impenetrável e !Jnlgmátlco. Tôdas as malfada
das · expedições feitas com objetivo de flxe.r as 
suas 'nascentes, e, dtrimir as dúvidas quanto 
à orientação exata da Unha geodésica esta1>92e
clda em Ayacucho, malogravam sob o pêso da 
natureza agreste fl dos ataques ferozes dos 
gentios. Debalde !oram os esforços dos gover
nos de Pottugal e Espanha e depois das chan
celartas do Brasil e da Bollvia. Parecia que 
uma fôrça superior se opunha aos desígnios 
humanos, preparando os acontecimentos s'oclals 
para o desfecho épico que deveria inscrever-se 
na, nossa História. com o fulgor de uma gloriosa 
epopéia. 

.Essa .vocação de via-cruclS do famoso rio 
amazõnlco, talvez tenha salvaguardado para o 
Brasll, o território do Acre. Realmente; quan
do ,em 1901 a missão Luís Cruls-Adol!o Balll
vtan estabeleceu as definitivas coordlnadas 
geográficas das nascentes do .Javari, já o Acre 
estava todo povoado por brasileiros e se pode
ria. Invocar o lrretorqulvel direito do "uti-pos
sidetls'', principio que vinha consagrado desde 
o Tratado de Madrl - e atente-se bem às 
Interessantes coincidências históricas - graças 
à lntellgente lnlclatlva de um grande brasilei
ro, Alexandre de Gusmão. 

Se os resultados decisivos da missão Cruls
Balllvlan punham um ponto final às dlscUl!SÕeS 
seculares das nascentes do Javari, por outro 
lado criava um JiOV(! problema para a diplo• 
macia. BUl-ampricane., e principalmente a do 
Brasll, que teria de encontrar novos caminhos 

' para resguardar os direitos de uma população 
inteiramente nacional, estabelecida numa zona 
reclamada pela Boli1'1a. , 

O rio martirizante guardou um autêntico 
segrêdo de pollchlnl!lo: escarneceu das gera
çõeit, lnSPlrou as malS controvertidas suposi
ções e no !lm a sua farsa ambigua fol desmas
carada. E ganhou no tempo a fim de propor
cionar ao Brasil a maneira de ter como suas 
u terras onde o nordestino abriu opulentos 
seringais. 

·As investidas predominantemente brasllei
ras de João Cametá, Serafim. Salgado, Man,uel 

Urbano da Encarnação, que se antecederaIJ:l. a 
qualquer outra nacionaltdade, toram o pttmetro 
passo para o povoamento da região. Depois, a 
miragem doutada da borracha assegurou uma 
forte corrente imigratória, que pela ocupação 
produtiva do solo la -tornando brasileiras a.s 
glebas acreana.ç. 

Chegara ao amadurecimento a questão cen• 
tenárla dos 11mltes do sudoeste amazônico. AB 
diversas conjunturas espirituais, econômicas, 
políticas, como fruto das relações de todo o 
gênero que se permutam entre o homem e a 
terra, haviam alcançado, pelo trabalho paciente 
de cristalização so~lal da História, o climax 
propicio ao desenlace final. Apresentara-se o 
momento culminante, decisivo, êsses Instantes 
em que um pequeno episódio, uma interferên
cia qualquer, uma simples palavra pode impri
mir um rumo novo e imponderável à História. 
São instantes. fugazes de slntese humana, Im
pulsos criadord!l que às vêzes dependem de um 
ünico homem, o qual, talvez sem se aperceber, 
tem nas suas mãos o !to caprichoso e volúvel 
dos destinos. 

E o personagem pôsto pelo acaso na arena 
pei;turbadora dos ratos e no cenário magnl!l
cep.te da Amazl>nla, !oi Plácido de Castro." 

~ 

ESTADO DO PARANA . . 
INTENSIFICAÇAO DOS ESTUDOS E PES

QUISAS DE FLOCLORE NESSA UNIDADE 
FEDERADA - CONV1JNIO ASSINADO COM O 
I.B.E.C .C. - o estado do Paraná, por inter
médio do senhor governador Munhoz da Rocha, 

, assinou convênio com o Instituto Braslleiro 
de Educação, Ciêncta e Cultura (I .B.E.0.0.) 
pelo qual re~onhece a Comissão Local,. d& Fol
clore, sedtada em Curitiba como órgAo lnie~ 
grante da Comllll!A.o Nacional, e se compromete 
a prestar ajuda técnica aos estudos e pesquisas 
folclóricas como amparar as artes populares e 
o artesanato.· Por · 4sse instrumeJlto, aquela 
unidade -da Federaç&o auume oa seguintes 
encargoei · 

, a) adotar nos trabalhos de pesqulSa fol
clórica, a cargo de órgãos ou serviços estadualS, 
as normas e recomendações sugeridas ou trans
mitidas pela Comissão Paranaense de FolclOM; 

b) decretar medidas que isentem de im
postos ou taxas os festejos populares. desde 
que sua natureza folclórica seja reconheçlda 
pela Comissão R~glonal, empregando esforços 
para que idêntica providência seja tomada 
pelos governos municipais; 

c) assegurar integral proteção ao artesa
nato e às indústrias domésticas, dando apolo 
a todas as iniciativa que visem à sua organi
zação e desenvolvimento; 

d) conceder tôdas as facllldades às de
monstrações folclóricas promovidas pela Comis
são Regional ou espontâneamente, por pessoas 
ou grupos, 'em épocas !estivas ou em outras 
oportunidades; · 

e) atrlbUlr aos pro!essõres primários a 
incumbência de qolabOradores e 1,n!ormante5 
da Comissão Pa.rsnaense de Folclore, realizando, 
nas bircunscrições em que· servirem, os inqué
ritos que lhes !orem sollcltados; 

f) incluir no currículo de formação de 
professores um curso de Folclore, do qual 
cob.ste não sômente uma parte geral, técnica, 
mas também uma parte especial, de estudo do 
folclore. regional~ 

g) considerar integrantes da Comissão Pa
ranaense de Folclore, principalmente corno ór
gãos executores, os serviços, repartições ou ór
gãos mantidos pela admlnlstraç!io regional e 
destinados à pesquisa do folclore, ou alnd\' 
aquêles cujas atividades possam ter relação 
com o folclore, tendo. assim possibllldades de 
reall.zar pesqulSe.s ou investigações: 
' h) considerar delegado credenciado de seu 
Oovêrno, às reuniões do conselho Dellberatlvo 



BOLETIM GEOGRAFICO 
• 

da Comissão Nacional de Folclore o secretárto
geral da Comissão Paranaense, ou quem, no 
impedimento dêste, seja designado pela rea
pectiva Comissão. 

ESTADO DO PIAUt 

PR'IMEmo CENTENARIO DE TERESINA 
SOI,.ENIDADES COMEMORATIVAS - DIS

CURSO DO SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO -
A cidade de Teresina, capital do estado do 
Piauí, comemorou, em 16 de setembro, o pri
meiro centené.r1o d!! sua fundação. O aconte
cimento foi assinlllado por amplo programa 
de festividades, às quais compareceram o Sr. 
Ernesto Simões Fllho, titular da pasta da Edu
cação, os governadores do Ceará e do Maranhão, 
o comandante da 10.• Região MUitar, prefeitos 
de várias capitais, parlamentares, escritores e 
Jornalistas de todo o pais. Na cerimônia de 
abertura. das solenidades comemorativas do 
magno evento, discursou o senhor ministro da 
Educação na. qualidade de representante do 
chefe da Nação. Da sua oração ressaltamos 
os seguintes trechos: 

'"Um ministro da Educação e um baiano 
têm multo que recordar nesta cidade, ao tra
zer as homenagens devidas pela passagem do 
seu primeiro centenãrio. José Antônio Saraiva, 
um dos grandes da minha pro'fíncia; escolheu 
pessoalmente êste chão para a Nova Vila do 
Potl, aqui para onqe um ano mais tarde -
Jã cidade, Já Terestna - viria transferir-se a 
capital da provincla do Piaui. A fazenda da 
Chapada do Corisco transformou-se nesta cida
de, que, distante quatrocentos quilômetros da 
costa é exemplo . único, entre os nossos esta
dos marítimos, de capital tão distante do mar. 
O arrojo e a decisão do plaulense estão per
petuados na fôroe. de penetração que o retirou 
da orla das praias. Ao invés de se conformar 
à vida de '"caranguejo" comp da sátira do 
hlstortador•qulnhentlsta, o plauiense preteriu 
a vida livre e arriscada do vaqueiro·. O gado 
foi o elemento básico de ocupação territorial 
e para o seu trato exigiu 'ª única profissão 
que se não conformou à negra disciplina das 
senzalas. Vaqueiro e homem livre eram slnõ-

. nlmos. o Plaui tinha de seguir o seu destino 
de amor à liberdade. O brado de Independên
cia soou aqui antea· de repercutir o "grito do 
Iplranga". Foi na então VllQ. de São João da 
Paraíba, em outubro de 1822, ainda Ignorado 
o 7 de setembro, que JoJ.o Cãndldo de Deus 
e Sllva proclamou o Piauí. Independente e D. 
Pedro Imperador do Brasil. 

·E como nós baianos, os piaulenses não 
viveram apenas os grandes e pacíficos quadros 
da Independência. Lutaram e venceram. O 
vosso memorável combate do Jenipapo, em 
março de 1823, foi uma gloriosa antecipação 
da nossa batalha de Plrajá, em que a Bahia, 
COlll a 2 de Julho, garantiu a emancipação 
polltica do BrasU . 

Uma terra com êsse passado, teria de ter 
igualmente a vocação pedagógica. A educação 

é a forma pela qual os povos adquirem e pre-
servam a sua liberdade. . 

Não é sem emoção que recordamos haver 
sido aqui, pela primeira vez no Brasil, que· 
um texto legal se aventurou a tornar obriga
tório o ensino. 

A distância dos grandes centros de popu
lação, as vicissitudes que enfrenta nestes cam
pos o homem de trabalho, tudo Isso v&J.ortza 
uma tal antecipação do nosso màxlmo proble
ma polltico administrativo. 

E a história da educação no Brasu não 
pode esquecer as vossas grandes figuras do 
ensino. 

Há quase dois séculos tivestes na "Fazenda 
da Esperança", um .verdadeiro centro de cUl
tura, onde o vosso padre Marcos não ensinava 
apenas o trlvto clássico, mas o latim, a retó
rica e as ciências, sem esquecer as noções 
práticas, indispensáveis à vida. 

Chegaram até o século XIX os vestígios do 
e'stabelec1mento modelar e chega até nós o re
conhecimento pela Influência que exerceu na 
cultllJ& do povo plauiense a escola "Fazenda 
da Esperança" e o grande sacerdote que a 
dirtgtu. 

O ensino popular teve entre vós abnegados 
servidores como Luls Sablno, de quem ainda 
se guardam as marcas de uma dura disciplina. 

E ainda para citar uma figura do ensino 
privado, recordemos Abdlas Neves, humanista 
Insigne, que além de ter mantido famoso 
educandé.rlo, foi poeta, orador, Jornalista par
lamentar e . tllósofo. 

A obra do estado, em matéria de educação, 
não tem destoado das tradlç~ do povo plaui-
ense. ./ 

Há dois grandes marcos nos empreendimen
tos governamentais pela educação: a Escola 
Norm&l, com o regulamento geral de Antônio 
Freire e a reforma estrutural de Martlrui 
Napoleão. 

Entre o poder público e o povo atuou com 
notável êxito a vossa "Sociedade Protetora da 
Instrução", verdadeira autarquta, para o ensi
no. Nela se notablllzaran;i Matias Olimplo, em 
cujo govêrno tanto se aprtmorou o aparelha
mento escolar, Miguel Rosa e Anísio Brito. 

o vosso Colégio Estadual é o mesmo esta
belecimento fundado por outro grande da Bahia 
- Zacarias de Góis e Vasconcelos -, evocação 
a completar as harmonias que neste cené.rlo 
encontra um ministro da mesma terra em que 
nasceram dois dos maiores presidentes desta 
então ·provlncla. 

E o vosso presente é em tudo digno do 
vosso passado. O vosso honrado governador, 
pela ação 'devotada às cousas desta terra, está 
conforme a melhor tradição do Piaul. 

E o Jovem prefeito de Teresina, cujo nome 
tantas responsabilidades lhe dá, com o 1nte
rêsse já revelado pelos problemas educacionais, 
bem se demonstra digno de estar na direção 
dos negócios desta cidade, neste histórico mo
mento do seu primeiro centenário. 

Neste mesmo solo os vaqueiros da Chapada 
do Corisco deixaram a marca de homens livres 
e bravos, fixando 'o destino desta formosa 
capital, cujo presente é uma segurança do 
progresso que terã no futuro." 

O Servt«i;o Central de Documentação GeogrWca do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográftco, destinan
do-se êste à guarda de documentos COlllO seJam inéditos e artigos de Jernats. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
, 
Integra da legislação de interêsse geográfico 

Decretos 
Decreto n.0 30 590, de 22 de fevereiro de 1952 

Outorga concess4o à Rádio Televis4o Pauztsta 
S. A., para estabelecer uma estaç4o 4e ra
díotelevts4o na cidade de S4o Paulo, Estado 
de S4o Paulo. 

o Presidente da República·, usando da atri
buição que lhe contere o artigo 87, n.o I, da 
Constituição, a.tendendo ao que requereu a Rá
dio Televisão PaUllsta 8. A. e tendo em vista o 
disposto no artigo s.o, n.º XII, da mesma Cons
tituição, decreta: 

Artlgo único. Fica outorgada concessão à 
Rádio Televisão PaUlista 8. A., nos têrmos do 
t 2.0 do artigo 4. 0 do decreto n. 0 29 783, de 19 
de jUlho de 1951, para estabelecer, na cidade de 
São PaUlo, Estado de São PaUlo, a titulo precã
rto, sem direito de excluslvida<fe, uma estação 
de radiotelevisão, destinada a executar os servt
Ç08 de radiotelevisão, de acõrdo com as clâusu.
las que com êste baixam, assl~adaa pelo MI· 
nlstro da Viação e Obras Públicas. 

Paragrafo único. O contrato decorrente desta 
concessão deverá ser assinado dentro de 60 dias 
a contar dá data da publicação dêste decreto 
no Dtdrio Oficial sob pena de ser desde logo 
considerada nula a concessão. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1952; 
131.0 da Independência e 64° da República. 

GETÚLIO VARGAS 
Álvaro de Sousa Lima 

D.O. de 6-3-1952. 

Decreto n.º 30 616, de 7 de março de 1952 

Abre ao Min(3tério das Relações Exteriores o 
crédito especial 4e Cri 93 600,00 para paga
mento da contribuiç4o do Brasil ao Insti· 
tuto Pan-Americano de Geografia e H(3tó· 
ria, no eurcicio de 1960. 

o Presidente da República, usando da auto
rização contida na lei n.0 1 458, de 15 de outu
bro de 1951, e tendo ouvido o Tribunal de Con· 
tas, nos têrmos do artigo 93 do Regulamento 
Geral de Conta.b111da.de Pública, decreta: 

Art. 1.0 - l!: aberto, ao Ministério das Re· 
lações Exteriores, o crédito especial de noventa 
e três mtl e seiscentos cruzeiros (Cri 93 600,00), 
equivalente a U8$5.000,00 a.o cAmblo de .••.•• 
Crt 18,72 por U8$1,0Q, para atender 1P.<> paga
mento da contribuição do Bre.sll ao Instituto 
Pan-American<>,i. de Geografia e História, no 
exerclclo de 195J. 

Art. 2.• - 2ste decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

~. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrârlo. 

Rio de Janeiro, em 7 de março de 1952; 
131.0 da Independência e 64.• da República. 

GET"Õ"Lro VARGAS 
Jo4o Neves da Fontour11 
Hordcio Lafér 

D.O. de 11·3·1952. 

Decreto n.o 30·815, de 5 de mato de 1952 

Outorga concess4o à Fundaç<2o Rádio Maud par11 
estabelecer uma estaç.io de radiotelevi84o 
nesta capital . 

O Presidente da Repúbltca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, n.• I, da 
Constituição, atendendo ao que solicitou o W• 
ntstérlo do Trabalho, Indústria e Comérclo .. e 
tendo em vista o disposto no artigo 5.0 , n.0 XII. 
da mesma Constltulçã.o, decreta: 

Artigo único. Fica outorga.da concessão à 
Fundaçã.o Rádio Mauâ, nos têrmos do parâgrafo 
2.•, artigo 4.0 , do decreto n .0 29 783, de 19 de jU· 
lho de 1951, para estabelecer, nesta capital, a 
titulo precário, sem direito de exclustvldade, 
uma estação de radiotelevisão, destinada a exe
cutar os serviços de radiotelevisão. 

Parágrafo único. A Fundação Rádlo Ma.ui 
fica obrigada a cumprir tôdas as exigências 
legais e regulamentares existentes ou que vle· 
rem a ser adotadas para os serviços de radlote· 
levisão, devendo submeter à aprovação do Mi
nistério da Viação e Obras Públicas, nos prazos 
fixados no artigo 16, letras g e h, do decreto nú• 
mero 21111, de 1.• de março de 1932, a docu
mentaçã<> a que o mesmo se refere, sob pena 
de ser cassada J1. concessão objeto dêste de
creto. ' 

Rio de Janeiro, 5 de ma.lo de 1952;. 131.0 da 
Independência e 64.0 da Repúbl1ca. 

Grrúr.ro VARGAS 
Álvaro de Sousll Lima 

D.O. de 7-5-52. 

Decreto· n.0 30 832, de 10 de lhalo de 1952 

Outorga · concess4o a Prefeitura· do D(3trlto Fe
deral par11 estabelecer, por intermédio d4 
Rádio Emissora Roquete Pinto, um11 esta
ç4o de radiotelevi84o. 

o Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, n.0 1, da 
Constituição, atendendo a.o que solicitou a Pre7 
feitura do Distrito Federal e tendo em vista o 
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disposto no artigo S.0 , n.0 :xn, da mesma Cons
tituição, decreta: 

Artlgo únlco. Fica outorgada concessão à 
Prefeitura do Dlstrtto Fedetal, nos têrmos do 
artigo 4.0 , parágrafo .2.0 , do decreto n .0 29 783, 
de 19 de Julho de 1951, para estabelecer, a ti
tulo preçário, por Intermédio da Rádio Enils
l!Ora Roquete Pinto, sem direito de exclusivi
dade, uma estação de radiotelevisão na cidade 
do Rlo de Janeiro (Distrito Federal), de acõrdo 
com as cláusulas que com êste baixam, assina
das pelo ministro de Estado dos Negócios da 
Viação e Obras PúbUcas. 

Pàrágra!o único. o contrato decorrente desta 
concessão deverá ser • assinado dentro de 60 
(sessenta dias), a contar' da data da pUbllcação 
do presente decreto no Diário O/iclal, sob pena 
de ser desde logo considerada nula a concessão. 

Rio de Janeiro, ·10 de mala de 1952: 131.0 

da Independência e 64.0 da República. 

OJ.'TÚLIO V ARGAS 
Alvaro de Sousa Líma 

D.O. de 14-5-52. 

Decreto ll·º 30 824, de 7 de' mato de 1952 

Promulga, o Acôrdo de Mfgraçao entre o Brasil 
e a Itáli4, assinado no Bio de Janeiro, a 
5 de julh-0. de 1950. 

O Presidente da República dos Estados Uni
dos. do Brasil : 

Havendb o Congresso Nacional aprovado, 
pelo decreto leglslatlvo n.0 28, de 22 de agõsto 
de 1951, o Acôrdo de Migração entre os Estados 
Unidos do Brasil e a Itália, firmado no Rio de 
Janeiro, a 5 de Julho de 1950; e havendo sido 
trocados na mesma.cidade, a 28 de abr11 de 1952, 
os respectivos Instrumentos de ratificação. 

Decreta que o menclonad0 Acõrdo apenso 
por cópia ao presente decreto seja executado e 
.cumprido tão inteiramente como nêle se con-
tém. . 

Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1952; 131.• 
da Independência e 64.0 da Repúbllca. 

Gl!:TÚLIO VAllGAB 
Jo4o Neves da Fontoura 

Acõrdo de Migração entre a Itália e o Brasil 

PllEÃMBOLO 

Com o objetivo de regular e Incentivar a 
Imigração ltallana no Brasil por melo de fór
mulas que visem. a reciproca colaboração entre 
as Altas Partes Contratantes, convêm estas no 
que se segue, e pará êsse fim nomearam seus 
Plen1potenclártos, a saber: 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pú.blloa dos Estados Unidos do Brasil, General 
de Exército Eurico Gaspar Outra, Sua Excelên
cia o Senhor Doutor Raul Fernandes, M!nlstro 
de Estado das Relações Exteriores, e 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública da Itália, Senhor Professor Luigi El
naudl, Sua Excelência o Senhor Doutor Mário 
Augusto Martlnl, Embaixador dá ItálU~ no Rio 
de Janeiro. · 

D .O. de 16·5-52. 

ARTIGO 

lntroduçao 

As Altas Partes Contratantes, .convencidas 
de que advirão T&n~gena para ambos QS povàs 

da orientação e da dlsclpllna das corrente1;1 mi
gratórias Italianas para o Brasil, e confiantes. 
na espontaneidade dêsse movimento, que tem 
suas ratzea no passado, estabelecem nos 'artigos 
seguintes as normas gerais que devem reger as 
soluções dos problemas migratórios e de coloni
zação a êles ligados. 

ARTIGO U 

Contmldo do Acórdllo 

A emigração de Italianos para o Brasil. 
acompanhados ou não de suas familias, e per-
1µitlda pelas Altas Partes Contratantes, quer 
sob a forma de migração espontânea baseada 
em carta de chamada famlllar ou em oferta de 
trabalho, quer sob a forma de transferência 
de sociedade de cooperativas ou de grupos de 
trabalho condicionada à aprovação dos seus pro
gramas pelas autoridades brasileiras e 1tll.llanas 
competentes, quer ainda SOQ a forma de migra
ção: dirigida. baseada em listas acordadas para 
cada leva, pelos representantes de ambos os Go
vernos. 

ABTIC)O m 

Migraçllo eapont4nea 

Desejosas de Incentivar ao máximo a mi
gração espontânea que, no seu conceito mais 
amplo, se OP!lra por livre Iniciativa e a expensas 
do lJnigrante, as Altas Partes Contrat11ntes con
cordam em que esta migração se processe nas 
seguintes condloões: 

a) O Govêmo .brasllelro concederá o visto 
permanente, observada11 suas dtsposições para a 
Imigração espontânea, aos que · desejarem esta
belecer-se no Brasil : 

1 - para Juntar-se aos próprios parentes 
que, por melo .de uma carta <le chamada, lhes 
assegure a necessária assistência moral e eco
nômica; 

2 - para exercer, dentro da legislação bra
sileira, uma atividade de trabalho para a qual 
tenha havido oferta da parte de pessoa resi
dente no Brasil . 

'b) O Oovêrno italiano racmtará a docu
mentação normal e autorizará a salda do emi
grante, extglnlio, para isto, que a carta de cha
mada ou a oferta de trabalho seja visada pela 
autoridade diplomática ou consular Italiana no 
Brasil, com o fim de assegurar-se da seriedade 
e da Idoneidade do pretendente, bem como da 
aceitabllldade das condições da oferta de tra .. 
baiho. 

Parágrafo único. Para as categorias de mi
grantes, para as quais o Govêrno brasileiro con
cede gratuidade de visto permanente, o Oovêrno 
italiano assegurará a gratuidade da carta de 
chamada ou da oferta de trabalho. 

ARTIGO IV' 

AsSfsti!ncia à mfgraçllo espont4nea 

A fim de favorecer a migração espontânea, 
as Altas Partes Contratantes promoverão, den
tro do regime legal em vigor em seus palses: 

a) As Informações e a orientação mais con
veniente ao migrante; 

b) As posslvel5 facutdades de modo a be
neficiar correntes de migração espontânea, 
quando esta se relacione com programas con
cretos de migração e especialmente com 'os re
ferentes à colonização, seja concedendo gratui
dade de vistos, gratuidade ou financiamento do 
transporte, ou outros beneflclos previstos neste 
Acôrõo para migração dirigida; 

c) A1l oportunas facutdades para a constl
'tutção ·e atividades de assoclaçõiis .assistenciais, 
compostas de elementos brasllell'os e Italianos, 
em partes Iguais, residentes no Brasil, e que ·se 

, .. 
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proponham a fomecl!r tn!ormações aoe 1tallanoe 
desejoso!! de emigrar para o Brasil e a 1ncen-
1ivar as ofertas de 'trabalho. 

os estatutos e a comJ>981çf.o dessaa asaocia
~ deverão ser aprovados pelas autoridades 
braslletras de a<:(>rdo com as leia vigentes. Elas 
1erão qualidade para fazer representações às au-
1or1dades administrativas competentes das duas 
Partes, sõbre tudo quanto se relacione com o 
bem estar dos imigrantes e o respeito aos direl-
108 que lhes estejam asseguradoa por lei óU 
oontrato. 

ABTIGO V. 

Socledadea, cooperattvGB ou grupoa de tTabaVLo 

Quando a migração espontànea estiver li
gada à tranaferêncla de socledades, de coope
rativas ou de grupos de trabalho constltuldos 
na Itálllj. para o Brasil ou à constituição no 
Brasil dl! soctedade ou de cooperativas 1nclu1nd0 
imigrantes Italianos, as facllldades para con
c:ret,tzação dessa imigração serão promovl4a& 
oom especial cúldado e os awdUos a prestar 
pelo Governo braslle~ a tais iniciativas serão 
estabelecldOll, de comum acõrdo, em cada caso. 

ABTIGO VI 

Begime da migraç4o em geral 

Apltcam-ee à migração de que tratam oe 
artigos precedentes os preceitos dos artigos XV 
a XX'e XXII. 

ABTIQO VII .. 
Mi11raç4o cHrlg(da 

i\. migração dirigida é promovida sob a 
responsabllldade das Altas Partes contrataJ).tes, 
processando-se de acõrdo com o estabelecldo 
nos artigos seg_uin~s. 

ARTIGO VIU 

Adidos de imigraç4o e oolonizaç4o. 
Com~aõea Con.mltivcu ~iataa 

Para executão dêste Acõrdo as Altas Partes 
contratantes valer-se-ão particularmente da co
laboração: • 

Na Itália, de um ou mala adldoa braslletros 
de lmtgração e colonização, ai cred.encla.dos, 
de acõrdo com as necessld!!odes Junto à repre-
1Jentação diplomática brasllelra. 

No Brasil, de um ou mala adidos ttaltanos 
de emigração e colonização ai oredenclados, 
Junto à represe~tação dlplomé.tica Italiana. 

l 1.0 - Poderá haver um adido de Imigra-· 
ção e outro de colonização ou um único para 
ambos os setores, bem como ntlm.ero variável de 
adjuntos de adido conforme as nece88ldades 
além dos médicos do Serviço Brasileiro de Saú
de dos Portos para a seleção do ponto de vista 
sanitário de que trata o art. XI. 

l 2.• - A fim de facllltar a reciproca e fn
tlma colaboração que constitui a base do pre
eente Acõrdo as Altas Partes contratantes pro
moverão a constituição de Comla86es Oonsul
t1vaa Mistas, uma em cada pais, integradas pe
los adidos de Imigração e colonização e por 
outros elementos, entre os quais ha-verá, na 
Itália pelo menos um representante da Direção 
Geral da Emlgraçlo e, no Brasil um represen
tante do Conselho de Imigração e Colonização. 

ARTIGO IX 

Baaea para o recruta'!'ento 

. Aa Altas Partes Contratantes empenhar
-se-lo em estabelecer um 1ntercAmblo de 1n-

formações sob a forma que Julgarem mala opor
tllJla de modo a def1nlr: 

a) da parte b:asllelra as posslbllldades de 
colocação em cada ramo de atividade, as con
dições de · vida, de habitação, de proventoe, de 
trabalho, e de auxUtos .ou asslstêncla com que 
poderão contar os Imigrantes e as condições de 
sa\lde que cada pessoa a emigrar deve satisfa
zer seja o chefe 6u membro de uma famllla; 

b) da parte ltaltana os requisitos dos emi
grantes e suas proflssõea, habllltações ou espe
cltlcaçõea acompanhadas de todos os esclarect
mentos complementares e oportunos como ee
Jam por exemplo a constltulção farnlllar, rela
ção com cooperativas ou grupos de trabalho, 
etc. 

Parágrafo único. As condlçõea de sa'6de a 
que devem satisfazer os Imigrantes serio eew.
belecldas por meto de troca de notas. • 

AJlTIGO X 

Beerutaniento e primeira aeJeç4o 

O recrutamento ficará a cargo do Govêmo 
ltallano e basear-se-á nas Informações fomect
das pelo Oovêrno brasUetro, conforme ficou 
previsto no art~o anterior, e num quadro or
ganizado de comum acõrdo, dando margem su
ficiente no número de elementos recrutados em 
cada proflssAo, para que se processasse,a eaco
lha na rase de seleclonamento detlnttl..vo. · 

Os resultados dêste recrutamento e do prt
metro seleclonamento efetuado pelos competen
tes órgãos técnicos ltaltanOll para a determina
ção de capacidade tisica e profissional dos can
didatos, na base dos critérios estabelecidos com 
a autoridade brasUetra, serão apresentados ao 
adldo brasileiro de imigração, sob a forma de 
llatas nominais, com tõclas as especttlcações ne
cell8árlas para dada lev~ de imigração dirigida. 

ABTIQO XI 

Selecionammto de/~nftivo 

O selecionamento deflnUlvo do ponto de 
vista profissional e santtárto flcari a cargo do 
Govêrno brasileiro que o efetuará a suas ex
pensas dentre os can41datos constantes das 118-
taa de recrutados. 

o adido brasileiro de Imigração e colontm
ção superintenderá o trabalho de seleção detl
nlttva, dispondo, para tanto, da cooperação de 
adjuntos de adJdo, dos Departamentos federais 
competentes (de Imigração e colonização) do 
BrasU e de médicos de seu Serviço de Saúde 
dos Portos, bem como contand.o colti a colabo
ração dos competentes órgãos ltallanos O.e emi
gração. 

. Os trabalhos do seleclonamento dettn1tivo 
processar-se-ão nos Escrltórioe do M1niatérlo do 
Trabalho, em llnh.a geral nas sedes de munici
PIOll ("capo-luoghl dl provtncta"). Para lato, aa 
autoridades Italianas lndJcarão, ao pé de cada 
lista de recrutados, a localidade do respectivo 
põsto de seleclonamento, ou mais localtdades. 
caso seJa neceUàrlo. 

Para êste eelecionamento observar-se-lo, 
ainda, as seguintes formalidades: 

a) O adido brasileiro de imlgraçlo, ao 
aprovar a ltsta dos recrutados, combinará com 
as autoridades ltaltanas de emigração as datu 
l!!!l que a com!SsAo brasUetra chegará a cada 
põsto de selectonamento; 

b) findo o trabalho em cada põsto o adido 
brasUelro de Imigração comunicará às autori
dades itallanas, a lista dos Imigrantes aceitos 
e aquela dos rejeita.dos, Indicando os motivos 
que determinaram sua rejeição. 

Terminado o seleclonamento definitivo, ain
da serão acordados entre os representantes das 
Al~ Partes Contratantes um ou mala centros 
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de reuniões, estabelecendo-se além do local, as 
datas e o ritmo da concentração dos emigran
tes, tendo em conta as posslb111dades do em
barque. O número de trabalhadores sUficlentes 
para preencher os postos disponíveis para cada 
embarque será extraido das listas dos emigran
tes aceitos, até esgotamento das me!jlllaS. Nes
tes centros, ou na ocasião do embarque, pode 
o médico brasileiro proceder para fins protllá
tlcos, ao contrôle, confirmativo ou não, das 
condições de saúde de elementos Já aceitos. 

Pará.grafo único. A aprovação pelo médico 
do Serviço de Saúde dos Portos brasileiros em 
inspeção realizada na Itália exclui o reexame. 
sanitário quando do desembarque no Brasil. 
se ocorrerem durante a viagem sintomas de 
enfermidade incurável ou infecto-contagiosa 
grave, o emigrante já aceito nà inspeção supra
mencionada será repatriado a exPensas do Otl
vêrno brasileiro. A repatriação será, porém, evi
tada quando a medida implicar a cisão do nú
cleo fam111ar, e sempre que a .comp!'ovada ln
capacldade para o trabalho não prejudique o 
rendimento do próprio núcleo. 

ARTIGO XII 

Despesas na Itália 

Salvo casos especiais de combinação diversa 
acordada por melo de troca de notas, .tôdas as 
despesas e manutenção dos candidatos à mi
gra9ão dlriglda, ocorridas em território italiano, 
ficarão a cargo do Govêmo italiano. 

Para evitar despesas supérfluas, serão com
binadas, conforme esclarece o artigo anterior, 
não só os locais como as datas referentes à 
concentração dos emigrantes e prazo de de
mora nos portos de selecionamento definitivo 
e nos centros de reuniões para o embarque. 

§ 1.• - Fica entendido que, quaisquer des
pesas decorrentes do desrespeito ao programa 
combinado, serão indenizadas pela parte res
ponsável, salvo casos de fôrça maior compro
Vados. 

. t 2.0 - No ca,so de haver navio especialmen
te fretado pelo Govêmo brasileiro para uma 
leva de migração dirigida, o Govêmo Italiano 
será responsável pelas despesas ligadas à Imobi
lização do navio no pôrto, se isso depender da 
falta de cumprimento da parte que lhe com
pete no programa de concentração dos !mi
grantes no centro de reunião para embarque, 
dentro dos prazos e no ritmo concordado. As 
despesas serão cobradas por dia de atraso. 

A despesa excedente derivante de mudança 
da taxa prevista para a partida do navio, sem 
prévio avlso de 10 dias pelo menos, ficará a 
cargo da parte brasileira. 

ARTIGO XIII 

Transporte marittmo 

Serão obedecldll.s, no transporte marltlmo, 
as condições legais vigentes sô.bre a matéria 
dos dois palses. 

O Brasll financiará o transporte maritlmo, 
para a imigração dirigida, salvo estipulação 
diversa combinada por meio de troca de notas. 

A escolha do armador para o transporte 
dos emigrantes escolhidos será combinada en
tre os dois governos para cada leva de migra
ção dirigida, levando em conta as disponiblll
dades de transporte de suas respectivas ban
deiras. 

O custo da passagem marítima, préviamen
te combinado, não deverá, todavia, superar o 
frete fixado pelas autoridades Italianas para o 
transporte de emigrantes. Será debitado ao 
chefe da familia o preço dlLs passagens, fican
do entendido que tal débito, isento de juros, 
será cancelado a titulo de prêmio, após dois 
anos consecutivos de exerclcio da profissão 

constante do certlflcado de imigração não ne
cessáriamente na execução de um mesmo con
trato ou num mesmo local, ou de outra que 
tenha sido autorizada, excepcionalmente, pelo 
Conselho de Imigração e Colonização. 

O imigrante que, sem motivo justificado, 
tenha abandonado, antes de completar os dols 
anos, a profissão constante do certificado de 
imigração, deverá restituir ao govêrno brasi
leiro a soma correspondente ao preço de sua 
passagem e da dos membros de sua famllta. 

ARTIGO XIV 

Despesas com o ~ncamtnhamento no Brasil 

O Brasil custeará a manutenção e assis
tência, bem como o transporte do !migrante 
do pôrto de desembarque até a sua colocação, 
salvo estipulação diversa combinada por melo 
de troca de notas. 

ARTIGO XV 

Begtme11 ae trabalho 

As atividades desejadas para os !migrantes 
podem ser grupadas em três categorias: 

a) regime de trabalho agro-pecuário por 
conta própria; 

b) regime de trabalho por conta própria 
(artesanato ou outro regime de tra!)alho); 

c) regime de trabalho assalariado ou sob 
outras formas de remuneração, seja trabalha
dor agricola ou industrial, operário especiali
zado ou técnico. 

Fica entendido que são possiveis as naj;u
rais combinações dentro dessas categorias, 
tendo em vista principalmente a , composição 
do núcleo famlliar. 

AJITIGO XVI 

Trabalho agro-pecuário por conta própria 

(Pequená propriedade) 
Atendendo-se a que a radicação do homem 

à terra é fruto do sentimento de posse, aos 
que se destinarem às atividades agro-pecuá
rias será possibtutada a aquisição, a longo 
prazo, da propriedade do lote que cultivarão, 
tendo em vista especialmente a constituição 
da pequena propriedade e observando-se as 
normas e condições que a lel brasileira prevê 
para os núcleos coloniais. 

ARTIGO XVII 

Trabalho por conta própria em geral 

Os que pretenderem trabalhar sob êste re
gime encontrarão as Indicações sôbre os possi
veis proventos e as demais condições no qua
dro base a que se refere o artigo IX. 

Aos que se agregarem a núcleos coloniais 
será. possibllitada a aquisição a longo prazo, da 
propriedade de lo~es urbanos, nas sedes dêsses 
núcleos, observando-sé as normas e condições 
previstas pela respectiva legislação brasileira. 

ARTIGO XVIIÍ 

Trabalh.o assalariado 

O trabalhador assalariado valer-se-á para 
sua proteção e assistência do amparo da legis
lação trabalhista e da previdência social exts
tente no Brasil, nas mesmas condições que os 
brasileiros. 

As condições de trabalho serão estipuladas 
em contratos segundo as leis vigentes no Bra
sil, os quais poderão ser assinados ainda na 
Itália, no centro de selecionamento, ou no 
Btasil, numa· das hospedarias de !migrantes. 

~, 
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Parágra.to único. - considerando o pre3ui
r.o que advém para os trabalhadores em geral, 
ao se tra.nsterlrem de um para. outro .pais, pela 
perda dos direitos e beneticlos de prevldêncla 
e asslstêncla social, para a obtenção dos quais 
lã tenham contribU!do as Altas Partes contra
tantes empenhar-se-ão em estudar e procurar -. 
uma solução no sentido de coordenar a. legis· 
lação e 'O sistema em vigor noa dois palses sõ
bre a matéria. 

ARTIGO XIJt 

Planos de Colontzaç4o 

As informações básicas para. o recrutamen
to e a seleção de Imigrantes com destino a 
núcleos coloniais serão extra.Idas dos planos 
prêvtamente a.provados pelas autoridades brâ-· 
s11eira.s e submetidos à aceitação das autorlda· 
des italianas no Bra.sll. 

Dêstes planos constarão, além das Informa
ções técnicas Inerentes aos aspectos econômi
cos, os aux!lios prestados aos colonos e os da· 
dos referentes às condições de construção das 
habitações, de financiamento para seu custeio 
e de participação ou não do colono na cons· 
truçllo pelo seu próprio trabalho, etc. 

Enquanto um núcleo colonial não tõr 
emancipado, deverá receber assistência técni· 
co-proflsslonal; médica, hospitalar, educa.cio· 
nal e social, np. torma prevista pela legisla· 
çllo brasileira.. 

Parágrafo único - Um núcleo colonial é 
emancipado quando os colonos tenham adqul· 
rido autonomia econômica, e a sua decretação 
redunde na Integra.cão da comunidade na vida 
municipal brasileira. 

ARTIGO XX 

Técnicos agrários, tndustnats e sanitarbtas 

As Altas Partes contratantes, considerando 
que a migração é tanto mala eficaz quanto 
mals resUlta de um con3unto coordenado de 
energias de trabalho, e ao afirmarem o comum 
propósito de regular em um quadro mais am• 
plo a migração de categorias protlsslonais su
periores, empenham-se em facllltar o acesso 
de técnicos agrários e industriais, e sanita• 
rlstas com relação à subsistência dos grupos 
de trabalho e das emprêsas de colonização. 

ARTIGO XXI 

Certtftcado de tmtgraç4o 

os emigrantes aceitos pela seleção serão 
providos gratuitamente de um certificado de 
emigração, redlgldo nas duas línguas, contor
me o modêlo anexo ao presente Acõrdo. 

O preenchimento da. parte de ldent1flcação 
será providenciado pelas autoridades italianas. 

Bastará um certificado para cada. familia., 
ficando entretanto entendido que deverá ha· 
ver também um certlrtcado para. cada pessoa 
com mais de 18 anos de Idade, a.Inda. que fa· 
zendo parte de um mesmo grupo familiar. 

:tste cert1flca.do será reconhecido pelas au
toridades ltallanas e brasileiras como suficien
te documento de viagem, em lugar de passa-
porte. . 

Parágrafo único - O certl!icado sei:á ex
traido em três vias, uma para. o lmlgrante e 
as duas outras destinadas respectivamente a.os 
Serviços de Migração ltallano e brasileiro. 

ARTIGO XXU 

Remessa de fundos 

Aos trabalhadores imigrados no Bra.sll serão 
assegurados o direito e a posslbllldade de 
transferirem suas economias pàra a Itália., a. 
favor de sua.a famllla.s ou de outras pessoas 
dependentes econômicos, dentro das cond1· 
ções mais favoràvels previstas na. legislação 
cambial brasileira vigente para. a. manutenção 
famlllar e categorias análogas, ou segundo o 
que fõr estabelecido em acordos de pagamento 
entre a ltãlla e o Bra.sll. 

A transferência acima. referida aplica-se a.oa 
imigrantes Italianos estabelecidos no Brasil 
desde 1945.' ~ 

o tftUlo que habllltará os interesse.elos a. 
efetuar ta.is remessas será constltuldo pela. 
sua que.Ilda.de de trabalhador remunera.do, de 
colono, empregado, ou de artesão que traba.lba 
por conta própria.. 

ARTIGO XXIU 

Arbitragem 

Caso mrlam entre os dols Governos diver
gências - o que se espera não aconteça. -
quanto à 1nt!'l'Pretação ou execução do presen
te Acõrdo, e que não possam estas ser resol
vidas pelas vias diplomáticas normais, ou me· 
diante um árbitro sõbre cu3a nomeação con· 
cordassem os dois· Governos, as eventuais con
trovérsias serão deferidas à corte Interna.clo
nai de Justiça. 

ARTIGO XXIV 

Conclus4o 

O presente Acõrdo, cu3os textos em portu
guês e em italiano farão igualmente fé, será 
submetido à ratltlcação e entra.rã em vigor no 
momento em que se trocarem os Instrumentos 
de ratificação, troca que se efetuará tão cedo 
quanto posslvel. A troca dos instrumentos de 
ratltlca.ção será feita no Rlo de Janeiro. 

Em fé do que os Plenipotenciários a.cima 
nomeados, cujos plenos poderes ~oram trocados 
e achados em boa. e devida forma, assinaram 
o presente Acõrdo, nêle a.puseram os seus selos. 

Feito na cidade do Rlo de Janeiro, aos cinco 
dias do mês de 3Ulho do ano de mll novecentos 
e cinqüenta. • ' 

Pelo · Govêrno da República dos Estados 
Unidos do Brasil. - (a.) Baul Fernandes. 

Pelo Govêmo da Repúbllca. Itallana. -
(a) Máno Augusto Martini. 

~ Use o serviço de Informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidal 
e completar os seus-Informes s6bre a geografia em geta.l e a. geografia. do Brasil em especial. 



LEGISLAÇÃO ESTADUAL . 
, 
Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Lei n.0 1498, de 18 de maio de 1952 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte 
lei: ' 

Art. 1.0 - Fica institu1do o Fundo de Cré
dito Rural, com o objetivo de poss1bll1tar em
,préstimos para desenvolvimento das atividades 
1'gr1colas no território fium.1D,ense. 

Art. 2. • - O Fundo de ' Crédito Rural se 
constituirá com os seguintes recursos: 

a) - 1% da receita total do Estado, de 
acõrdo com o balanço financeiro dó exercício 
anterior; 

b) - 1% das rendas, apuradas pela mesma 
forma, dos munic1pios que assinarem convênio 
com o Estado, visando a sua cooperação nesse 
objetivo, vedadas quaisquer restrições aos pro
dutores dos mun1c1pios que não puderem con
tribuir para o "Fundo"; 

c) - os dividendos das ações-capital, per
tencentes ao Estado, do Banco de CJléd1to do 
J!lstado do Rio 8. A., e da Companhia de Ex
pansão Econômica Fluminense· 

d~ - o produto das vendas de terras do 
Estado, feitas diretamente ou por 'intermédio 
do citado Banco; . 

e) -'- outras fontes de receita que lhe se
jam destinadas. · 

Art. 3. • - As quantias oriundas das fontes 
enumexadas no artigo anterior serão recolhidas 
ao Banco de Crédito do Estado do 11.io 8. A., 
que as escriturará sob a rubrica "Fundo de 
Crédito Rural'', devendo aparecer nos balan
cetes em conjunto com seu capital e reservas, 
percebendo comissão até o máximo de 2% 
sõbre o que fõr efetivamente aplicado. 

Art. 4.0 - Serão concedidos empréstimos, 
ião sõmente, a pessoas fisioas ou Juridicas que 
se dediquem à lavoura, à criação, às 1ndÚ8tl'las 
agricolas ou atividades corr..ela tas. 

Parágrafo único - Será dada preferência, 
sempre, aos pequenos produtores e enquanto o 
"Fundo" não atingir Cr't 10 000 000,00 {dez mi
lhões de cruzeiros) nenhum empréstimo po
derá ir além de Crt 100 000,00 {cem mll cruzei-
ros) . • 

Art. :>.•' - Procederá à concessão dos em
préstimos a verificação da produtividade da 
terra e da capacidade dos campos a explorar, 
bem como dali possibllidades de transporte e 
escoamento da produção, recorrendo-se, quan
do necessário, ao concurso de agrônomos, vete
nnários e de outros técnicos da Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Comércio. 

Parágrafo único - Variarão os p~azos, con
forme a natureza do empreendimento, o ciclo 
das colheitas e a configuração Jur1<1ica do con
trato, até o máximo de sessenta meses. 

Art. 6.0 - É autorizado o Banco de Crédito 
do Estado do Rio S. A. a realizar operações de 
~dito com o Banco do Brasll 8. A., através de 
BUas Carteiras de Redesoontos e de Crédito 
Agrícola e Industrial, as quais, enve1lvendo ou 
afetando o "Fundo" ora ctlado, venham am-

pliar ou completar os beneffci~s que a pre
sente lei cogita de conceder. 
· , Art. 7.0 - Fica !lberto o crédito especial de 
Ort 6 828 258,80 {seis mllhões Qltocentos e vin
te e oito mll duzentos e ci:o,qüenta e oito cru
zeiros e oitenta centavos), correspondente à 
contribuição do Estaão, referente ao exercicio 
de 1951. · 

i'U°t· 8. 0 - Fica o Banco de Crédito do Es
tado dó Rio 8. A. autorizado a assinar con
vénios com as Cooperativas de Crédito idôneas 
no sentido da concessão de empréstimos por 
conta do "Fundo de Cré.<j.ito Rural". 

Art. 9.0 - O Gov~rnador do Estado apro
vará o regulamento que deverá ser expedido, 
no prazo de 30 dias para a execução desta lei. 

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na 
data de su,a publicação, revogadas as dillpQSi
ções em contrário. 

Palácio do Govêrno, em N!terói, 18 de 
maio de 1952. 

ERNANI DO ÁMARAL PEIXOTO 
Dermeval 111ora'8 
Roberto Silveira 
José de Moura e suva 
Adelmo de Mendonça 
Agenor Feto 
Valfredo J.{arttna 
Manuel Pacheco de Carvalho 
Paulo Fernandes 

{D.O. - Estado do Rio de Janeiro, 20-V-1952). 

Decreto n.o 4174, de 28 de maio de 1952 

O Governador do Estado do Rio de Janei
ro, com fundamento no art. 40, item I, da 
Constituição Estadual, de 20 de Junho de 1947, 

DECRETA: 
Art. 1.0 - Fica orlado, sem ônus para o 

Estado, anexo ao Departamento Estadual de 
Estatística, o Seminário Estatístico com o ob
jetivo de formar e aperfeiçoar especialistas 
para aten<ler às necessidades de renovação do 
quaãro técnico estadual. 

Art. 2.0 -. A Junta Executiva Regional de 
Estatística, no prazo de 60 dias a contar da 
'data da publicação dêste decreto, promoverá a 
regulamentação das atividades dêsse -órgão, ba
seando seu programa consoante a sistemática 
nacional adotada pelo Instituto Braslleiro de 
Geografia e Estatística. 

Art. 3.• - i:ste decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

O secretário do govêrno assim o tenha en
tendido e faça executar. • 

Palácio do Govêrno, em Niterói, 28 de maio 
de 1952. 

ERNANI DO Al\$'.ASAL PEIXOTO 
Dermevaz Mora'8 

{D.O. - Estado do Rio de Janeiro, 20-V-1952). 
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Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GE.OGRAFIA 

Diretório Central 
., 
Integra das Resoluções ns. 415 e 420 a 428 

Resolução n.0 415, do Diretório Central*, de 20 de maiQ de 1952 

Fiu. a Tabela Numérica de Menaaltstaa para o 
ano fk 1952. 

o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o que estabelece o t 2.0 do 
art. 12, da resolução n.• 368, de li de agõato 
de 11150, dêste Diretório Central; 

Considerando que a .execuçlo da resolução 
n.• 400, de 28 de dezembro de 11151, trouxe novos 
encargos à Secretarta-Oeral; 

Considerando que, em conaeqüêncla, novas 
tarefas e responsabllldades foram atrlbuid&a aos 
seua aervldores, notadamente ao peaaoal extra
numerArlo; 

Conslderando, portanto, a conveniência de 
fazer-se melhor e maia 8lstematfzada dl.strlbul
ção dêsses servidores, pelaa série• funcionai• pa
dronizadas em lei, <le acõrdo com as suas tun-
oões, ' 

Conaklerando o que dispõe a resolução n .0 

407, de 22 de janeiro de 1952, que prorroga a 
Ylgência da Tabela Numérica de Mensalistas do 
exerclcto de 1951. 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - :t aprov:ada a seguinte Tabela 

Num6rlca de Mensallatas do ConAlho para o 
ano de 1952: 

SÉRIE FUNCIONAL Referincla Lotacão 
~~~~~~~~11----~ 

Auxiliar de Campo ........ ... . .. .. . .. 

~ ......... .... . , .. .. . 

> , , ........ ......... . . 
Auxiliar de Mec&nico ............... .. 

• > • . .........•...... 
Wec&nico ..................... , .... . 

, .......................... . 
Auxiliar de Eectitério .............. .. 

8 
6 
6 
7 

UI 
6 

SÉRIE FUNCIONAL Relerintla 

Servente .......................... .. 17 
18 
19 
2ff 

• 1 ••• •••••••••••••• • ••• ""· ••• 21 
22 

:O.ctil~r~.'. '. '. '. :: '. '.: . : ·.:: '.::: '.::: : : 
23 
20 
21 

> .......................... . 22 
PraUcante de Deaenhista ........... .. 20 

.> ............. . 21 
22 

> . • > ••••••••.••• 
Operador-Mecan6crafo .....•.....•. , . 

:t > > ••••••••••••••• 

23 
23 
24 

Auxiliar de Fotógrafo ............... . 18 
20 
21 
22 

> > > •••••••••••••••• 23 
Fot6grafo ..... '. ·•· ................ . 
Litócrafo ........................... . 

24 
24 

> ••••••••••••••••• • •••••••••• 26 
Tipósrafo .......................... . 

Jo •••o'••• o o' ... , o• o o•'• I• o•' , , · 

22 
23 

AllXiliar do lmpreosor ............... . 17 
Auxiliar de Encadernador ........... .. 18 
Eamderoador ....................... . 23 
VJlia ............................. . 

> ••••••••••••••••••••••••••••• 
19 
22 

Motorista ..... . ... . ................ . 22 
23' 

> •••••• ••• •• ••••••• •••••••• • 24 
Artlíice .•. \ ........................ . 23 

> •• •. •• •• • • '· ••.•••••••••••••• 24 
Alcenaorlst& ........................ . 20 

> . .. . ..................... . 21 
Ridio-Tknlco ... ................. , .. 2~ 

> > ••• • •• •••• •••••••••• • •• 22 
Audliar de Geósrafo ............... .. 

··· ··············· 
22 
23 

~ .. , .... ~ ....... . 
> > > •••••• • •••••••••• 

24 
26 

,\uxiliar de CalcÍllista ............... . 
> > > ••. • ••.•. ' •.•••. 

19 
20 

Calculista de Oeod&sia.. .. ........ .. 26 
24 
23 

Lotacio 

2 
7 
7 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
2 

'1 
1 
1 

.. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
19 
20 
24 
26 
1'1 
18 
19 
20 
<li 
22 
23 

2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
3 

10 
6 
2 
6 

• Incluída neste número por nlo ter sldo 
pu~llcada na oportunidade. 

B.G. - 10 
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Art. 2.º - Fica o secretàrlo-geral do Con
selho autorizado a distribuir pelas Mrlea tun
clonals fixadas nesta resolução, o pessoal ex
tranumeririo lotado na Tabela Numérica de 
Mensalistas estabelecida pela resoluçio n .0 3B;i, 
de 13 de julho de 1951, do Diretório Central. 

f 1.0 - Os demais servidores da mesma ca
tegoria que, vinculados ao Conselho, vêm exer
cendo tunçõe11 previstas na Tabela Numérica, 
ora aprovada, poderio ser, Igualmente, nela ln
cluldos, de acOrdo com as suas habllltações e 
e~lelêncla demonstradas em serviço. 

§ 2.• - A critério da administração poderio 
ser aproveitados servidores do Quadro Perma
nente que desejem passar para a Tabela Numé
rica ora aprovada. 

Art. 3.0 - As referências que se vagarem 
durante o exercfclo deverão ser preenchidas na 
conformidade das normas estatuidas no Regu· 

lamento de Promoções do Pessoal do COnaelbo, 
em vigor. 

Art. 4.0 - OS extranumeràrloa que não mats 
Interessarem ao Conselho, que, nos têrmoa da 
lei, ainda não adqulrtram eatabllldade, serio 
dispensados. 

· Art. 5.• - Fica transterlda a lmportAncta 
de Crt 87 760,00 da Verba l·II-04, contratados, 
para a Verba l-ll-06, menaallatas. 

Art. 6.0 - A presente resoluc;ião entrará em 
vigor a partir de 1.0 de maio de 1952, correndo 
as despesas pela verba própria do orçamento 
do Conselho. 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 1952, ano 
XVI do Instituto - Conferido e numerado: 
José Verlsstmo da Costa Perefra, Secretárlo·Aa· 
slstente. Visto e rubricado: Edmundo Gasttlo 
da Cunha, Secretàrlo-Geral. Publique-se: Gene
ral D1alma Pom Coelho, Prealdente. 

' Resolução n.0 420, de 21 de agôsto de 1952 

Concede, em colaboraçtlo com o Minutérlo da 
Educagcto, um prémio & profeaa&ra irm4 
Maria de Loreto. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que a religiosa da Irmandade 
das Dominicanas, Irmã Maria de Loreto, licen
ciada em Geografia e Bistórla pela FacUU1ade 
de Filosofia, Clênclas e Letras do In.stituto 
Santa 'OrsUla do Rio de Janeiro, professOra de 
Geografia Fia1ca e de Geografia Humana na Fa
culdade de Santo Tomás de Aquino e no Co
légio Nossa Senhora das Dores, ambos em Ube· 
raba, Minas Gerais, freqüentou o "CU1'80 de Fé
rias po.ra Aperfeiçoamento de Professoras do En
sino Secundário" em janeiro-fevereiro de 1951 e 
o "Curso de Informações Geográficas" em julho 
de 1952, obtendo em ambos os cursos, que são 
organizados pelo Conselho Nacional de Geogra
fla em colaboração com a Faculdade de P1loso• 
fia, o prlmelrO lugar, merecendo as melhores 
referências; 

considerando a repercussão que os referidos 
cursos têm obtldo- nos meios geoeráflcoa bralll· 
lelros, despertando o maior lnterêsae do magt.s
térlo e concorrendo para o congraçamento '8 o 
aperfeiçoamento dos professôres de nfvel secun
dàrlo de todo o Pafs; 

Considerando o estimulo. que assim se 
transmite a uma jovem e distinta profeasõra 
de Geografia . e História, que não tem pou
pado esforços a bem de seu continuo aperfei-
çoamento; . 

Considerando ser essa uma das moda.lldades 
lltels da atuação do Conselho Nacional de Geo
grafia como órgão de coordenação, aperfeiçoa-

mento e incentivo das atlvidades geográficas no 
J;'afs; 

Consfderando que por proposta do senhor 
presldente do Instituto Brasflelro de Geografia 
e Estat!stica resolveu o Ministério de Educação 
conceder à irmll. Maria de Loreto, a titulo de 
prêmio, e em colaboração com o Conselho Na
cional de Geografia, um auxilio para uma via
gem de estudos à França, 

RESOLVE: 

Art. l.º - Fica a Secretaria Geral do conse
lho Nacional de Geografia autorizada a conce
der, a titulo de prêmio à Irmã Maria de Loreto, 
primeira class1f1cada no "CU1'80 de Aperfeiçoa
mento de ProfessOres do Ensino Secundário" 
em janeiro-fevereiro de 1951 e no "CU1'80 de In
formações Geográficas" em julho de 1952, um 
auxilio de treze mil cruzeiros (Ort 13 000,00) 
para custear parte daa despesas com uma via
gem de estudos na França. 

Art. 2.0 - Da lmportAncla concedida, sete 
mll cruzeiros (Crt 7 000,00J corr91Ao por conta 
da verba 3-IV-21 "Passagens, tranãporte de pee
soal e sua bagagem" e sela mll cruzeiros (Ort 
6 000,00) por conta da verba 1-IV-26 "Ajuda de 
custo". 

Rio de Janeiro, 21 de agOsto de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verissimo da Costa Perefra, Secretário 
Assistente. Visto e rubricado: Luu Eug~io 
de Freitas Abreu, Secretário Geral em ezer
clclo. Publique-se: Contra-Almfrante Manuel 
Ptnto Bibeiro Esp!ndola, Presidente em ezer-
cfclo. · 

Resolução n.0 421, de 21 de agôsto de 1952 

Eatende aos estudantes de Geografia e História 
e ciénc!as correlatas, os favores da reso
luçtlo n.• 284, de 19-9-947. 

o Dtretórto Central do Conselho Naclonal 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Conslderando a Importância das publica
ções do conselho Nacional de Geografia como 
fontes de estudos e informações valiosas para 
o .conhecimento da ciência geográflca, espe
cialmente no que respeita ao Brasll; 

COnslderando que em resolução do Diretó
rio Central foi concedido o desconto de 50% 
(clnqüenia por cento) nos preços de venda das 
referidas publicações, para o professorado de 
Geografia registado no Conselho; 

Considerando que a classe estudantll não 
dispõe de recursos para adqulrlr, pelo.preço nor
mal ou mesmo com o mencionado desconto, as 
publicações do Conselho; 

COnsfderando o mterêsse em divulgar a 
Geografia brasllelra, 

RESOLVE: 

Artigo 1'.tnl.co - l: concedido o desconto de 
75% (setenta e cinco por cento) no preço de 
venda das publicações do Conselho Nacional de 
Geografia, aos estudantes dos cursos de Geo
grafia e Bistórla das Faculdades de Pllosofla, 
bem como ~e outros cursos unlversltárlos em 

. 
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que haja lnterêsse no conbecJmento da 0eog1'11.
tta ~o Brasil. 

Rio de Janeiro, 21 de agõsto de 1952, ano 
xvn do Instituto. - Conferido e numerado: 

José VenssimQ da .desta. Peretra, Secretário 
Assistente. Visto e rubricado: Luta Eugénto 
de Freitas Abreu, Secretário Geral em exercício. 
Publ1que-se : Contra-Almirante Manuel Ptnto 
Ribeiro Esptndola., Presidente lllll exercicio. 

Resolução n.0 422, de 21 de agôsto de 1952 

Autoriza a venãa. de matertal tmprsatável. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Oeogratia, usando das suas atribUlções, e 

Considerando que a Comissão de Inventário 
Permanente de Material, nomeada pelo secre
tário-geral, conforme despacho publ1cado no 
Boletim de Serviço n.0 24, p . 6, sollcltou à 
Secretaria Geral providências para a alienação 
de grande quantidade de material considerado 
inservivel para ueo do conselho; 

Considerando que a alienação d.e material 
lnservivel, obedecidas as prescrlções do Regula
mento do Códlso de Contabllldade Pllbllca, 6 

assunto de ordem adminlstratlva que deve ficar 
na alçada do secretário-geral, 

RESOLVE: 
Artigo único - Fica o secretário-geral au

torizado a mandar vender, por concorrência p'll
bllca ou admlnlst:catlva, o material imprestável 
ao ueo do Conselho. 

Rio de Janeiro, 21 de agõsto de 1952, ano 
xvn do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Vertssimo d.a Costa. Pereira, Secretário 
Ass1stente. Visto e rubrloado: Luts Eug~nto 
ãe Frettas Abreu, Secretário Geral em exercício. 
Publ1que-se : Contra-Almirante Manuel Pinto 
Ribeiro Esptnãola., Presidente em exerciclo. 

Resolução n.0 423, de 21 de agôsto de 1952 

Aprova. a ãeltberaçlio ãa Presiãéncia do I.B.G.E. 
que determinou a divulgaç4o dos ato• o/t
ciats do C.N.G. em um só Boletim ãe Ser-. 
vtço do I.B.G.E. 

O Diretório Central do Conselho Nacto
nal de Geografia, usando das suas atribui
ções, e 

Considerando que tanto o Conselho Nacio-
nal de Geografia. como o Conselho Nacional de 
Bstatistlca divulgavam seus atos oticlals em 
boletins próprios: 

Considerando haver a Presidência do 
I .. B.G.E. deliberado que os atos e o noticiário 
em geral pertinentes aos Conselhos do Instituto 
tossem divulgados conjuntamente em um só 
órgão, com o titulo de Boletim de Serviço do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica: 

Considerando que tal .providência velo aten
der plenamente ao serviço de divulgação dos 
atos oficiais emanados da Presidência e dos 
dois Conselhos integrantes do I.B.G.B., além 
de trazer evidente economia; 

Considerando que a divulgação feita em um 
só boletim assegura mais ampla e adequada di-

'Vulgação perante todos os servidores do Insti
tuto; 

Considerando, finalmente, que o Conselho 
Nacional de Geografia editou até 5 de julho de 
1952 o "Boletim de Serviço", criado pela reso
lução n .• 379, de 23 de Junho dlf 1951, do Dire
tório central, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - O Diretório Central aprova a ·de

liberação da Presldênota do Instituto que de
terminou a publicação dos atos do Conselho 
Nacional de Geografia, Juntamente com os 
atos pertinentes ao Conselho Nacional de Esta
tistlca, no Boletim de Serviço do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica cujo nti
mero Inicial circulou em 19 de julho de 1952. 

Art. 2. 0 _. Fica revogada, a partir dessa data, 
a resolução n .• 379, citada. 

Rio de Janeiro, 21 de agõsto de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Vertssimo d.a Costa. Pereira., Secretário 
Assistente. Vlsto e rubricado: Luta Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretário Geral em exerclc1o. 
J;'ubllque-se: Contra-Almirante· Manuel Pinto 
Ribeiro Espfndola., Presidente em exerciclo. 

Resolução n.0 424, de 21 de agôsto de 1952 

Dtsortmtna eia dotações relativas 48 vdrfa.s des
putis previstas para a XII sess/!.o ordinária 
da Auembléia. Geral. 

o Diretório Central do conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

COnslderando o disposto na resolução n.0 

327, de 8 de setembro de 1951, da A"Bsembléla 
Geral; 

Considerando as despesas previstas na reso
lução n.• 329, da mesma data, da Assembléia 
Geral, relativas à Comtasão· de elaboração do 
Regimento da referida Assembléia; 

COnslderando a resolução 331, de 8 de se
tembro de 1951, da Assembléia Gerii.J,, que con
cede gratificação especial aos servidores . do 
Conselho que prestem serviços extraordinários 
Junto à referida Assembléia; 

Considerando que a verba fixada no orça
mento do Conselho para o corrente ano 6 Uisu
tloiente para atender às despesas previstas com 
o preparo, . lnsta.lao&o e funcionamento da XII 
aell84o ordinária da Assembléia Geral; 

. Considerando que, no orçamento do Consa
lho para o atual exerclclo existem dlsponlblll· 
dades em algµmas de suas dotações; 

Considerahdo que tais dlsponlbllldades ~
portam destaques para as suplementações ln
dispensá vels à verba espec111ca para a realização 
da Assembléia; 

Considerando, finalmente, a proposta do 
secretàrio geral, feita de acôrdo com o art. 2. 0 

da resolução n.• 327, da Assembléia Geral, 

RESOLVE: 

Art. 1.• - O quantitativo global de quatro
centos e vinte mil cruzeiros (Cri 420 000,00) 
atribuido no orçamento do Conselho, para 1952, 
na Verba 4, consignação ll - sub-consignação 
25 "Indenizações de despesas com a convocação, 
Instalação e funcionamento da Assembléia Ge
ral do .conselho Nacional de Geografia" é dls
trlbuldo com as seguintes dotações especificas: 

... 
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I - PEBSOAI. 

I - Dlàrlas 

a) Comlasão de Regimento 108 000,00 
b) Comissão de Tomada de 

contas . . . . . . • . • . . . . . • • • 42 000,00 150 000,00 

II - Ajudas de custo . . • . . . • . • • .. • .. 240 000,00 

Sub-total . . . • • . . . . • . • 390,000,00 

II - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

I - 'Transporte de pessoal e e/ba-
gagem . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . 30 000,00 

Total ••• , . • • • • • • • . • Or$ 420 000,00 

Art. 2.0 - Fica Ô secrett\rlo-geral do Con
selho, dada a provt\vel lnsutlclêncla da presente 
dotação orçamentàrla, autorlzado a fazer a ln-.. 

dlapenat\vel recompostç&o do oroamento vigente, 
de modo a atel1der integralmente àa despeaas 
com a convocação, preparo, 1Qetalaçlo e tun
clonamento da XII seas&o ordfnt\rla da Assem
bléia Geral. 

Part\g'l'àfo único - A suplementação não 
podert\ ultrapalll!&l" o quantitativo de cento e 
oitenta mu cruzeiros (Crt 180 000,00). 

Art. 3.0 - O secrett\rlo-geral apresentart\ ao 
Dlre.tório Central ou à próxima XII sessão or
dl.nt\rla da Assembléia Geral, aa alterações fel• 
tas no orçamento, de acõrdo com o antgo 2.0 

e seu part\grafo único, da presente resolução. 

Rlo de Janeiro, 21 de agôsto de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
Joa~ Verfastmo da Costa Pereira, Secrett\rio 
Asslatente. Visto e rubricado: Luis Eugl!nio 
de Freitas Abreu, Secrett\rlo Geral em exerc!clo. 
Publique-se: Contra-Almtrante Manuel Pinto 
Ribeiro Esptndola, Presidente em exerc!clcy. 

Resolução n.0 425, de 21 de agôsto de 1952 

Ftxa as diárias ãos membros da Com,sBllo Espe
cial de eZaboraç4o do .Regfmento da Asaem
bll!ta Geral. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, e 

Considerando que pelo dj.sposto no artigo 
Wúco da. resolução n.0 329, de 8 de setembro 
de 1951, da Assembléia Geral, ficou o presidente 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatis
tlca autorizado a convocar, noventa (90) dias 
antes da instalação da XII sessão ordlnt\rla da 
Assembléia Geral, fixando-lhe a data do Inicio 
dos trabalhos l,lma Comissão Especial de três 
(3) representantes federais e de três (3) repre
sentantes estaduais para rever e atualizar o 
Regimento da Assembléia Geral; 

Conslderando o disposto na resolução n. 0 

389, de 21 de agôsto dO 1951, do Diretório Cen
tral, referente à flxa.,;if.o das diárias dos mem
bros da Comissão de Tomada de Contas das 
Assembléias Gerais do Conselho e a forma de 
seu pagamento; 

Considerando que os mesmos argumentos 
que prevaleceram para a fixação das dlàrlas em 
relação à Comissão de Tomada de Contas das 
Assembléias Gerais do Conselho devem subslstlr, 
por eqüidade, para o caso da Comllaão Especial 
lnstltulda pela resolução n.• 329, de 8 de •· 
tembro de 1951, da Assembléia Geral, 

RESOLVE: 

Artigo único - Fica a Secretaria Geral au· 
torlzada a pagar, aã referendum da Assem
bléia Geral, além da ajuda de custo que cou
ber a cada um dos delegados da Comissão Es· 
peclal Instituída pela resolução 329, da Assem
bléia Geral, de 8 de setembro de 1951, as dlàrlaa 
a que os referidos membros farão jus durante 
o perfodo de trabalho da mencionada Comlssão 
até a instalação da XII sessão ordlnárla da 
Assembléia Geral. 

1 1.0 - :t arbitrada em trezentos cruzeiros 
(crt 300,00) a dlé.rla dos delegados dos Estados 
e Territórios e em cem cruzeiros (Crt 100,00) a 
dos delegados federais membros do Diretório 
Central. 

§ 2. • - Fica, ainda, a Secretaria Geral au
torizada a promover, adlantadamente, 9· paga
mento até trinta (30) dlt\rlas. 

Rlo de Janeiro, 21 de agôsto de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verfssimo da Costa Pereira, Secretá.rio 
Assistente. Visto e ·rubricacto: Lufs Eugl!nio 
d.e Freitas Abreu, Secretéilo Geral em exerclclo. 
Publique-se: Contra-Almirante Manuel Pinto 
Bibeiro Esptndola, Presldente em exerclclo. 

Resolução n.0 426, de 21 de agôsto de 1952 

AutO?Üa a incorporaç4o ão• sertndorea do con-
1elho Nacional de Geogra/W. 4 campanha 
ibgeana. contra a tuberculose. 

O Dlretórto Central do Conselho Nacional 
de Geografia, . usando das suas atribuições, e 

Conslderando a semelhança que deve existir 
entre os Conselhos Naclona18 de Geografia e de 
Estatlstlca, como parcelas integrantes do llls· 
tituto Brasileiro de, Geografia e Estatlstlca; 

Considerando as vantagens Q\le são usufrui· 
das pelos sócio• da campanha lbgeana contra 
a tuberculose; 

Considerando o desejo manifestado por 
srande númel'9 de servidores do Conselho Na· 
ctonal cte Geografia de se associarem à cam
panha; 

Conslderando que a Junta Executiva Cen
tral do Conselho Nacional de Batatlatlca J4 au• 
tortzou à respectiva Secretaria Geral. prov1d6n
clas em favor da referida campanha, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica a Secretaria Gerai do Conse
lho Nacional de Geografia autorizada a provl
denclar a 1ncorporaçlo dos servidores do Con· 
selho Nacional de Geogratla, que o requererem, 
à camnanha lbgeana contra a tuberculose 
(C.I.C.T.). 

Art. 2.0 - A Secretaria Geral do Conselho 
Nacional de Geografia recolherá. mensalmente 
à Tesouraria da C.I.C.T., a título de subvenção, 
o produto dos descontos por faltas e impontua
lidades de seus servidores e, bem assim do des
conto em fôlha de l% do salàrlo ou vencimento 
dos servidores Inscritos como sócios da campa
nha. 

Art. 3. 0 - A Secretaria Geral do Conselho 
Nacional de Geografia promoverá entendlmen• 
tos com a Secretaria Geral do Conselho Nacto
nal de Bstatiatlca, no sentido de serem revlltoa 
os estatutos da campanha ibgeane. contra a 
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" tuberculose, a fim de que os se~res dos dois 
Conselhos participem, em Igualdade de condi
ções, da dlreção da mesma. 

Art. 4.0 - O recolhimento de que trata o 
art. 2.0 será feito a partir do mês de agOsto do 
corrente ano. 

RI.o de Janeiro, 21 de agõato de 1952, ano 
xvn do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verlsnmo da Costa Pereira, SecretArlo 
Aaslstente. Visto e rubricado: Lufs Eugénio 
de Freitas Abteu, Secretário Geral em exerclclo. 
Publlque-se: Contra-Almtrante Manuel Pfnto 
Bfbeiro Esptndola, Presidente em exerclclo. 

Resolução n.0 42'7, de 4 de setembro de 1952 

Autoriza destaques e suplementações ele verbas 
no orçamento vigente do ConseZho. 

' O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrtbu1ç6es, e 

Considerando a proposta formulada pela Se
cretaria Geral, com tundamento em modlfica
çõe11 resultantea da execução orçamentirla, 

RESOLVE: 
Artigo único - Ficam autorizados os des

taques e suplementações das verball abaixo es
PQClfieadas, no orçamento vigente do conselho. 

DESTAQUES 

VER~A 1 - PESSOAL 

Conrign. 1 - Pessoal l'ermanente 

01 - Pessoal Permanente 
a) Pessoal em Comissão 70 000,00 
b) Quadro Permanente . • •. . . . 120 000,00 
c) Q)ladro Suplementar . • . . . . 20 000,00 

Constgn. ·11 - Pessoal Extranumerdrlo 

04 - Contratados •...•......... , ... . 
05 - Diaristas ..................... . 
06 - Mensalistas ................•.. 
07 - Tarefeiros .................... . 
08 - Estagl~os ................... . 

Consfgn. IV - Indenüaç6es 

100 000,00 
46 000,00 

180 000,00 
30 000,00 
20 000,00 

27 - Diárias . . . . . . . . • . . . . . • • • • . . . . . . 160 000,00 

726 000,00 
VEBBA 2 - MATEBIAL 

Conngn. r - Material Permanente 

02 - Aparelhos e mat. técnico p/tra-
. balho de campo • . • .. • . • . . • • . . • 40 000,00 

03 - Automóveis, autocanúnhões, ca
mionetas, velculos para ser
viço de campo, màterlal flu-
tuante e acessórios, utenallloa e 
aparelhos mecânicos p/consêrto 

06 - Material de acampamento e 
campanha; animais para traba-
lho e outros fins .•.•• ,. ...... . 

94 000,00 

11000,00 

Oonsfgn. li - Material ãe Consumo 

20 - Material para construção de 
marcos ....................... , 55 500,00 

200 500,00 

VERBA 3 - SERVIÇOS DE TERCEIBOS 

Consfgn-. · u - Publtciãad.e e Pubztcaçõu 

07 -. Serviços de encadernação . . . . • 15 000.00 

Constgn. IV - Transportes e Vfagena 

19 - Acondlctonam.ento e embala
gem; armazenagens, fretes, car
retos, estlvaa e capatazlaa, alu
guel e alojamento de animais e 
de seus tratadores; -estada de 
veículos em garage .••...•• : . • 30 000,00 

45 000,00 

VERBA 4 - ENCARGOS DIVERSOS 

Conngn. 1 - Encargos GerofB 

01 - Aluguel de bens Imóvel.li . • • • • . 20 000,00 
04 - OUrsoê técnicos e missões cul-

turais no exterior . . • • . • • . • . • • 8 000,00 
08 - ·Expedições cientlficas • • . • • . • • 100 000,00 
12 - Seleção, aperfeiçoamento e es

pec1allzaçAo do pe~ . • . • • • . • 30 000,00 

Constgn. li - Encargos Especf/fco1 

16 - Assistência aos órgãos regio-
nais do C.N.O. • . . . . . . . • • • • • • • • 40 000,00 

19 - Levantamentos especiais em 
cooperação com as orgl\nlza-
ções regionais .. ; .. • .. . • • • . . • • . 15 750,00 

20 - Campanha das coordenadas 
geográficas . • .. • • . .. . .. • • • . . . . • 15 000,00 

34 ~ Encargos com o preparo e hn· 
pressão de mapas e outras pu-. 
bllcações de caràter cartogri.flco 40 000,00 

Consfgn. 111 - Outros EncaT11os 

38 - Obras de construção na Av. 
Franc1Sco Bicalho ••...•.•...•• 

52 - Quota d• despesa com &dm.1-
ntstração geral do I.B.G.~, 

RESUMO DOS DESTAQUES 

Verba 1 Pessoal .......... . 
Verba 2 Material ...••••.• 
Verba 3 Serv. de Tercelroll 
Verba 4 Encargos Diver808 

726 000,00 
200 500,00 

45 000,00 
~750,00 

1405~.oo 

SUP~AÇõES 

VEBBA 1 - PESSOAL 

Conrign. 111 - Vantagens 

12 - Auxilio para diferença de caixa 
13 - Funções gra~ficadas ......... . 
18 - Grat1f1caç6o por trabalho técni-

co ou ctentlftco ............. . 
19 - OratUlcaçAo por trabalho em 

zona ou condições Insalubres 

115000,00 

60 000,00 

433 750,00 

300,00 
7000,00 

14000,00 

13 500,00 
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C~n. IV' - lndenf.1G96e1 

3e - Ajudas de custo . • . . . . . . . • . . • • 10 000,00 

Ccmrign. V - Outrll3 Despesas de Pessoal 

31 - Diferença de vencimentos "(Ree. 
388, de 9-8-50, do D.O~) ..... . 

32 - Salérto-familla ............... . 
33 - Subatituloões ................ .. 

59 200,00 
20 000,00 
50000,00 

174000,00 

VEBBA 2 - MATERIAL 

Ccmdgn. I - Material Perm111nimte 

04 - Llttoa, fieh&a bibUogrificu lm• 
preaaas, revlataa e outras pubU· 
caoõea ~l.zadas • • . • . • . • . . 5 000,00 

08 - Móvela em geral, màqulnaa, 
equipamentos e · utensillos de 
escritório e de desenho, mate-
rl&l dldá.tlco e de laboratórto, 
materl&l elétrico, utensilloa de 
copa e cozinha, aparelhagem 
médico-cirúrgica ...••••...•.. , 264 000,00 

Ccmsfgn. II - Material de Consumo 

13 - Artigos de expediente, detenho, 
ensino e educação; fichas e u
ttoa de escrituração; impressos 
e material de cla88lficação; ma-
terial de apuração mecânica . • 150 000,00 

14 - Combustlveis; materlal de lu
brificação e llmpeza de màqui
nas; material p/conservação de 
instalações de màquinas e de 
aparelhos; sobressalentes de 
màqulnas de 'Vlaturas: artigos 
de llwnlnação e de eletricidade 200 000,00 

16 - Material de refeitório e objetos 
de copa e cozinha; materl&l de 
limpeza e desUlfecçlo • • . • • • • • 10 000,00 

17 - Medtcamentos e material de 
penso; produtos qulmicos e far· 
macêutl,cos; materl&l de higiene 
e desinfecção • . . • • • • . . . • • • . • • • 9 000,00 

18 - Vestuá.rlo, uniformes e equipa
mentos, artigos e peças acces
aórlos; roupas de cama, mesa e 
banho; tecidos e artefatos • • 30 000,00 

19 - Alimentação para 88 turmas de 
campo .. . • . .. .. • . • . .. . . . • .. • • • • 146 000,00 

814000,00 

VEBBA 3 .,- SERVIÇOS DE TERCEIROS 

C~n. 1 - Conservaç/lo e Reparoa 

01 - Ligeiros reparoe, adaptaoõea, 
consertos e conse"aoão de bens 
móvels e lmóvela . . . . . . . • • . • . . 40 000,00 

Ccmsfgn. IV - Transporte& e Vtagens 

21 - Passagens, transporte de pes
soal e sua bagagem .••••••••• 6000,00 

46000,00 

VEBBA 4 - ENCARGOS DIVERSOS 

Conslgn. II - Encargo& Eapecfftcoa 

25 - Inde~ção de despesas com a 
convocação, instalação e fun
cionamento da Assembléia Ge-
ral do C.N.G. . • • • • • • • • . . . . • • . . . 180 000,00 

30 - Partlcipaçlo do Conselho nos 
Congressos, etc. • . . • • . . . . • • • . . 38 000,00 

Conatgn. III - Outros Encargos 

40 - Indenização por aerviooe fora 
da sede • • • . . . . . • • . • • • . . . • • • • . . 78 000,00 

50 - Despesas miú!las com os ser-
viços de campo .. • . • . . • . . • • . . . 55 000,00 

VERBA 5 - EVENTUAIS 

Ccmatgn. l - Diversos 

351000,00 

01 - Despesas imprevistas • . . • • • • . . 20 250,00 

.RESUMO DAS SUPLEMENTAÇÕES 

Verba 1 Pessoal . . . • • . •• . . • 174 000,00 
Verba 2 Material . . • • . . • . . • 814 000,00 

Verba 3 Serv. de Terceiros 46 000,00 
Verba 4 Encargos DiverS06 351 000,00 
Verba 5 Eventuais • . . • . • . . 20 250,00 

TOTAL GERAL 

----

1405 250,00 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1952. -
Conferido e numerado: José Verisaimo d4 Coaiu 
Pereira, Secretário Assistente. Vlsto e rubrica
do: Luis Eug,nto de Freitas Abreu, Secretá
rio-Geral, em exercicio. Publique-se: Ccmtra
·Almirante Manuel Pfnto .Ribeirq Espfndola, 
Presidente em exercício. 

Resolução n.0 428, de 4 de setembro de 1952 

· Concede vantagens a servidores contempladoa 
com bôlsas de estudo no eatrangeiro. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuloões, e 

Considerando as lncontestá.vels vantagens 
do aperfeiçoamento de t6cnlcoa no estrangeiro; 

Considerando as reiteradas recomendações 
do próprio Sr. Presidente da República no een· 
Udo de ee facilitar aoa aerv1dores púbUOOll a 
aceitação de bólsas de estudo, 88 quala permi
tem 6898 aperfeiçoamento em oondloões eeo
nOmicas para o pafa; 

Conalderando a conveniência de rever e 
atualizar a resolução n.0 185, de 3 de abril de 
l:M5, dêste Diretório Central, que dispõe eõbre 
o estAgto de 181'vldore8 nos Bstadoe Unldoe da 
Am6rtea; 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - Aos servidores que forem contem• 

piados com bôlsas de estudo no estrangeiro, 
referentes a assuntos rigorosamente enquadnl• 
dos nas atlvldades normais do Conselho e coD.• 
dizentes com a especialização do servidor, -
rão concedidas as seguintes vantagena. 

a) ajuda de custo correspondente a um 
mês de vencimentos; 

b) Í>aM&gens de Ida e volta, no caso de
oonce88Ao nlo estar inclulda na bõlsa de es-
tudo; · 

c) nµ1nutenção doa venclmentOO>. 
f 1.º - Quando o bol81sta exercer função 

gratiftcada e o aeaunto do curso ou estágto !Or 
a critério do secretá.rio-geral, de grande utlll
dade para o exerclcio dessa tunção, ser-lhe-! 
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conservada a gratlflcação de função, juntamen
te com oa venctmenwa. 

f 2.º-- Sendo superior a seta meses a dura
ção dos cursos ou estágios compreendidos na 
bôlsa de estudo, sera\ concedida ao servidor ca
sado que se fizer acompanhar da esposa, uma 

, gratlflcação mensal de representaçao equiva
lente a 50% de seus vencunenios, exce~o o 
caso da espõsa também estar contemp1aaa com 
bõlsa de est"do. 

Art. 2.0 - o servidor que se benenc1ar com 
as vantagens acima prevlstas não podera\, du
rante clnco anos, após seu regresso cto 81• 
trangeiro, requerer licença para tratar de inte
rêsaes particulares nem deixar o serviço pübll• 
co por espontânea vontade, sob pena de ser 
obrigado a indenlzal' o Tesouro Nacional pelas 
despesas feitas com a viagem e a manutenção 
no estrangeiro. 

Art. 3.0 - Ao terminar a bôlsa de estudo 
devera\ o servidor apresentar à Secretaria Geral 
circunstanciado relatório referente aos curma 
ou estãaios reallzadoa. 

Art. 4.0 - As despesas decorrentes das van
tagens aqul concedidas correrão pelas verbas 
próprias do orçamento do Conselho. . 

Art. 5.0 - A Secretaria Geral tomar6 as 
providências que facllltem o pagamento em 
dólares ou na moeda do pais onde se encontrar 
o servidor em gõzo da _bõlsa de estudo. 

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1952. 
Conferido e numerado: José VerfBaímo da Costa 
Pereira, Secretário Assistente. Visto e rubricado: 
Luís Eugênio de Freitas Abreu, Secretárlo·Ge
ral em exerclcio. Publlque-se: Contra-Almirante 
Manuel Pinto .Ribeiro Espindola, PreSldente em 
exerclcio. 

~ A fotografia ~ um excelente documento geográftco, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacfon-1 de Geografia as fotograttu panoràmlcu que 
poa1uir, deridamente legendadas. • 



Relatórios de Instituições de Geografia 
e Ciências Afins 

TERRITóRIO FEDERAL DO RIO BRANCO 

Integra do relatóno apreaentado pelo de
legado do territóno federal do Bio Branco à 
XI aeu4o ordincina da AssembU(a Geral do 
conaelho Nacional de Geogra/ia realttlada em 
setembro de 1951: "Cumpre-me asslnalar, lnt
Clalmente, que, embora seja a pr1me11'11. vez que 
compareço frente a êste colendp Conselho, 
91nto-me, todavia, à vontade quanto aos seus 
Uustres componentes. :t .que, ibgeano, servidor 
qué sou da Sedl'etaria Geral do Conselho de 
s.statlst1ca, desde sua criação, não podia deixar 
de acompanhar com atenÇão e admlração a 
obra fecunda e patriótica que vem desenvol
vendo a ala geográfica do Instituto. Chamado 
agora a colaborar com o govêrno do território, 
o que me possiblUtou, graças à gentileza do 
aellbor governador Je1·ocl110 Gue1ros, a holln' 
de representar aquela unidade n&sta Assem
bléia Geral, pude t,estemunhar, em contacto 
mais intimo, a ação dos órgãos regionais do 
Conselho, a qual, se ainda não deu em reBUl
tado um acervo fecundo de realizações, Já 
permite prever que dentro em breve assim 
ocorrerá. 

Não participando dos órgl,oe regionais do 
Sistema Geográfico, sou insuspeito para 11881na
lar o esfôrço que vêm fazendo o Diretório Re
gional e o Serviço de Geografia e EstatfStlca, 
para terem, em relação ao território do Rio 
Branco, dados e !~formações que não só con
figurem a sua exata caracterização geográfica 
- localizando acidentes geográficos, e captando 
e registrando fe.'lômenos físicos - como tam
bém demonstrem,• objetivamep.te, a admirável 
atividade daquele 'pugilo de patrlt>tas que, no 
extremo norte do pais, vêm àrduamente lan-
911ndo os alicerces de uma nova unidade po
llt1ca. 

O aludido esfôrço é tanto mais élogiável 
quanto a administração territorial luta com 
grandes dificuldades no que se refere ao ma
terial humano dlsponivel. De fato, l!ln virtude 
das condições locais, nem sempre favoráveis 
em face dos padrões comuns de confôrto, o 
pessoal capacitado que serve ao govêrno do 
territó!io é diminuto. Assim, os servidores que 
all trabalham são forçados a desdobrar-se per
manentemente, de manel1'8. a atender .ao gran
de e variado número de encargos que recebe. 
Como é natural, a tendência de trabalho dêsse 
pessoal é dedicar mais tempo e maiores esfor
ços à realização daquelas tarefas consideradas 
urgentes pela administração geral. As pesquisas 
geográtlcas, que são demoradas e tratalhosas 
e não apresentam necessidade imediata, ficam, 
por Isso mesmo, prejudicadas por essas con
dições ambientais. 

Apesar destas ponderações, estou convicto 
de que, com o ritmo de trabalho adotado ulti
mamente pelos órgãos regionais, será poss!vel, 
na próxima Assembléia Geral, a apresentação 
de um acervo de realizações digno da grande 
comunidade de serviços coordenada pelo Con
selho de Geografia. 

ATIVIDADES 

O Diretório Regional tem-se preocupa.do 
co.m um problema de grande 1nterêsse para o 
território. 'S: o caso. da identidade topon!mlca 
entre a designação do território e a da cap1te.l 
do tertltórlo do Acre. Assunto que pode pare
cer de somenos importância e indigno de ser 
referido numa ilustre Assembléia como a pre
sente, se re~este. porém, de grande relevância 
para os habitantell do território. 86 os que 
trabalhamos ou residimos no território pode
mos ava.Uar os elevados recursos que se per
dem anualmente ·em virtude das deteriorações, 
dos retardamentos, dos desvios, dos extrav1os, 
etc., decorrentes do envio de correspondência 
ou material para o destino errado. Será fácil 
ter idéia do contratempo lembrando que, regu
larmente, os contactos por via nuvtal entre. 
Boa Vista e a capital do Acre não se fazem 
em prazo inferior a dois ou três meses, lato 
de ac~rdo '">m as condições de navegal:>Uldade 
dos rios. 

Ao Diretório Regional, que bem avalia ·a 
Importância do assunto, não escapa a sua deli
cadeza e as dificuldades que surgirão para 
obter uma solução que atenda aos lnterêsses 
focalizados, com o resguardo, porém, da tradJ
ção e dos aspectos de natureza sentimental. 
De qualquer 10rte, contudo, deseja aquêle 
órgão ventilar o assunto nesta Assembléia 
Geral, de maneira que os seus esclarecidos 
membros e os competentes técnicos da Secre
taria Geral do Conselho Nacional de Geografia 
o estudem detidamente, para providências fu
turas. 

A orientação firmada pelo Conselho de 
Geografia para a execução da lei n.0 311, é no 
sentido de que a entidade territorial de maior 
categoria tenha preferentemente a designação, 
desempatando-se, se fôr o caso, a favor da 
mala antiga. Dentro dêsse critério, em que 
pêse a Just!ss1ma homenagem prestada ao ln
stgne diplomata que incorporou o Acre ao Bra
sU, caberia ao território do Rio Branco a hon
rosa designação. O topônimo, de fato, está 
prêso à cor das águas do rio que corta a região, 
assim conhecido desde os tempos colonia18. E, 
também, se liga à familia Paranhos, pois o 
titulo noblllárqu1co dado ao visconde do Rio 
Branco se fundamentou nas ligações do ilustre 
homem público com o afluente do rio Negro, 
o principal elemento hidrográfico do território. 

Os serviços regionais do Conselho de Geo
grafia, assim como os órgãos da administração 
regional e local, estão vivamente Interessados 
no pronto levantamento do mapa do mun1ciplo 
de Boa Vista e no preparo da carta do terri
tório. Não dispondo, porém, ta18 órgãos, de 
pessoal. especializado e nem de recursos para 
contratar o levantamento com terceiros, apela 
para a Secretaria Geral do Conselho, no eent1do 
de que designe elementos do seu quadro para 
a urgente tarefa. As autoridades do território 
assegurarão aos servidores designados . tôda a 
colaboração ao seu alcance, proporcionando-lhes 
estada, meios de · transporte; auxlllares para 
os trabalhos de campo, etc. Faço veemente 
a.pêlo ao plenário para que autorize essa cola
~oraçlio por par.e da Secretaria Geral. 



RELATôRIOS DE INSTITUIÇÕES DB GEOGRAFIA 

O Serviço de Geografia e Esta.tlstica, con
venientemente orienta.do pelo Diretório Regio
nal, lnlclou a colete. e registo dos informes 
relativos aos principais acidentes geográficos do 
território. Tais informações, embora não este
jam sendo observadas com rigor cientifico, 
serão tlteis ao melhor conhecimento da região 
e, talvez, poderão ser aproveitadas para o pre
paro dos mapas municipais. o Serviço já ini
clou, ainda, o preparo das Tábuas Itlnerárlas , 
do território, segundo o modêlo aprovado pelo 
Conaelho Nacional de Estatlstica. 

Até o momento ainda não foi promulgada 
a lei que fixa a divisão territorial e adminis
tratlvo-judlciárta do Rio Branco, para Vigorar 
no qüinqüênio 1949-53. O projeto, que está no 
Senado, transfere a sede do municfpio de Ca
trtmâni para Boiaçu, dando êste nome à refe
rida unidade. Essa mO:dlflcação se tomou lm• 
periosa em viste. de CatrtmAni não poasutr as 
condições mlnlmas indispensáveis pare. ser mu· 
nicfpio. Dai, aliás, o tato de não haver sido o 
mesmo instalado. 

Peço licença para oferecer aos ilustres . de· 
legados, um exemplar da obra Becuperaçc2o e 
desenvolvtmento do vale do Bío Branco, de 
autoria do conhecido técnico Araújo Cavalcantl. 
Neste trabalho, que· tem a feição de um plano 
de govêmo, são tomectdas copiosas Informa
ções sôbre a geografia tisica e humana do 
território. 

São êstes, meus senhores, os fatos que me 
cabia relatar. São mínimos, conforme acentuei 
de inicio, e apenas refletem um pouco do 
trabalho e da boa vontade de alguns homens 
que verdadeiramente podem ser considere.dos 
pioneiros. A êstes, no meu entender, deve ser 
levada a palavra de aplauso e de estimulo da 
justiceira Assembléia Geral. Estou certo de 
que l!les, assim amparados, saberão oorrespon· 
der ao pronunciamento e trarão, nos anos fu
turos, uma contrtbui9ão que honrará o terrl· 
tório do Rio Branco' . 

PERNAMBUCO 

lntelff'tl do relatório apreaentado pelo de
legado do estado de Pernambuco A XI aeaa4o 
ordin4na da Assembléia Gerai do Conselho 
Naewnal de Geografia realizada em aetembro 
de 1951: "Apresenta-se Pernambuco m&tll uma 
vez de D\AOS vazias à Assembléia do Conselho 
Nacional de Geografia. 

Defeito talvez de organização do primeiro 
Diretório, ou de desacêrto quanto à Secretaria 
a que deveria ficar subordinado, ou porque 
em Pernambuco não há serviço independente 
de Geografia, o certo é que se nota o matar 
desinterêsse com reflexo nos municlpios, onde 
também não há organização. 

Que ninguém se escandalize com a afirma
tiva sincera de que não foi possível, no decor
rer do ano, reunir, nem uma vez, o Diretório 
Regional. 

A única noticia que podemos trazer-vos, 
de interêsse para o Conselho Nacional de Geo
grafia, é que, em 1950, foi mais uma vez der· 
rotada, na Assembléia Legislativa, a Investida 
contra o sistema qülnqüenal da divisão admi
nistrativa. 

Estabelece a Constituição do estado que 
"A divlsão admlnlstrativa será fixada 

em lei qülnqüenal, baixada nos anos do 
milésimo três e oito, para vigorar a partir 
de 1aneiro do ano seguinte", 

concentrando, destarte, o que fixou o deereto-
1ei n. 0 311 de 1938. 

Acontece, não é novidade, que a divisão 
administrativa se liga mais a interêBSeB poli
tloo-partldártos que econômico-geográficos. 

Em 1949, após certos interêsses contraria
dos, apareceu 'um projeto de reforma da Cone-

tltulção, no sentido de eliminar aquêle prin
cipio, ficando aos deputados a liberdade. de 
alterar a dlvldo adm1n18trativa quando lhea 
convlease. 

:tramas, ao tempo, deputado e consegUlmos, 
pondo em movimento ·oa recursos de que podia· 
mos lançar mão, derrotar a reforma. 

Havia, entretanto, compromlseo de um par
tido para desmembramento territorial e crta
ção de novo munlcfpio, tora das norma11 esta
belecidas pela Constituição . E em 1950 apare
ceu outra emenda, com outras vestes, outros 
argumentos, mas no mesmo sentido: que, sen
do a eleição de prefeito quadrienal, a · divisão 
administrativa deveria ser de quatro em qua
tro anos, depois da poue dos prefeitos, e não 
de cinco em cinco, até porque poderia dar-se 
o caso de ser um prefeito eleito para deter
minado território e haver, antes da posse, mu
tilação. 

Desenvolvemos, nove.mente, como deputado, 
todos os meios a nosso alcance e, favorecido 
pelo preceito constitucional que exige os votos 
da maioria abaõluta de membros, tivemos o 
prazer de ver a emenda rejeitada na· primeira 
discussão, continuando, assim, a unidade qüln
qüenal. 

Mas a perlllstência doa revisionlstas não se 
amorteceu e, terminado o periOdo de nosso 
mandato, não mais estaremos na A818mbléia 
para dlrlgir, com esplrtto lbgeano. a reação e 
vê-la Vitoriosa. · 

Nosso pi;ognóstlco é que, oom a persistên
cia das tentativas para a quebra dos prtncfplos 
condensados no decreto-lei n.0 311, um dia 
Pernambuco se desgarrará das normas unifi
cadoras, mesmo porque está no sangue de. seus 
filhos o germe da rebeldia. 

outro· assunto que devo trazer ao conhecl
m,ento da Assembléia e que pode servir de 
modêlo: • 

A Constituição Estadual prolbe taxativa
mente se prestem homenagens de caràter geo
gráfico a pessoas vivas, sendo obrigatória a 
consulta ao Instituto .A.rqueológico Histórico e 
Geográfico Pernambucano mesmo em se trá
tando de mortos. 

Em observAncia ao assunto, a Prefeitura 
do Reclfe converteu em lei o decreto leglsla
tivo que regula o caso. 

Sin tettzarel : 
Os nomes de avenidas, praças, ruas, 

travessas e demais logradouros públicos, 
já consagrados pelo uso do povo, devem 
ser mantidos e quando posslvel restaura
dos, ouvlndo neste caso o Instituto Arqueo
lógico, Histórico e Geográfico Pernambu
cano. Para que se aponha nome de pes
soa aos novos logradouros é necessário que 
o homenageado, falecido há um ano, tenha 
nacionalidade braslletre. e preencha alguma 
das extgênclas seguintes: 

a) que haja revelado excepcionais qua
lidades militares em luta com o estran
geiro; 

b) que se trate de nome nacional nas 
letras, ciências ou artes; 

e) que se haja distinguido pela ab· 
negação, tllantropia ou vtrtudea ~; 

d) que tenha prestado a Pernambuco 
ou ao Recite assinalados serviços no de· 
sempenho de mie.são de caráter adminis
trativo ou na defesa dos sem mais lmpor
cantes direitos ou interêsses. 

Poder-se-á conceder, excepcionalmente, 
a estrangeiro tal honraria se o mesmo 
houver prestado desinteressadamente ao 
Brasil ou a Pernambuco serviços de com
provada magnitude, em qualquer setor de 
ativldade, ou que tenha ao gênero humano 
dedicado tôda sua vida clentlflca. 



DO BOLBTIM OBOQRAPIOO 

Como 18 l'6 eatA extinto em Pernambuco 
o buateamenio de certas homenagens que 
formam, na Qeografla, o capitulo ba.Julat6rl0. 

Seria plausfnl que o bom exemplo trutl
fl~. 

Para compensar a deflci6ncla de atuação 
do Dlretórlo Regional, apresentamos a relação 
do que, quanto à Cartografia, executou o De
partamento Blltadual de B,statilltlca: 

TRABALHOS DB DllSENHO ll CARTOGRAFIA 
RZALIZADO PBLO DBPARTAMENTO BSTA
DUAL DE BSTATtSTIOA, NO PERtODO COM
PRDNDIDO llNTRE 30 DE JUNHO DE 1950 

B 1.0 Dll: JULHO DB 1951. 

1 - Oópla do mapa das ua1n&8 de aç'llcar e 
prlnclpale fàbrlcaa, em papel ngetal na 
escala de 1:250000. 

1 - Cópia em papel l'egetal do mapa do 
munlclplo de São Caetano. 

1 - Cópia do mapa do Nordeste da The 
Amerlcan Qeographlcal Society of New 
York, em papel l'egetal. 

1 - Cópla em papel l'egetal de um mapa do 
munlolplo de Qulpapá. 

1 - Oópla hellogriflca do·, mapa da The 
Amerlcan Qeographlcal Society of New 
York, destinado à Secretaria da Fazenda. 

22 - Putas para o expediente do D.B.B. 
1 - Cópla do mapa do munlc!pto de Tamb6. 

44 - Pa8taa para a Seoçio de Estatlstica Mi
litar. 

1 - Cópla do mapa do munlc!plo de Rlo 
Ponnoso. 

1 - Oópla do mapa do mun!clplo de Moreno. 
1 - Cópla do mapa do munlciplo de João 

Alfredo. 
1 - Cópla,do mapa do município de Carpina. 
1 - Cópia do mapa do munlclplo de Pama-

mtrlm. 
1 - Oópla do mapa do munlclpio de Orobó. 
1 - Cópla do mapa do municlpio de Cabrobó. 
1 - Cópia do mapa do município de Vitória. 
1 - C6pla do mapa do munlclpio de Ver-

tentes. 

1 - Cópia do mapa do municfpio de GrantA. 
1 - Cópia do mapa do município de Taqua

rltlnga. 
1 - Cópla do mapa do município de Allança. 
1 - Cóoia do mapa do município de T1m

b&Úba. 
1 - Cópla do mapa do município de Júrema. 
1 - Cópia do mapa do muntclpio de Ara

rlpina. 
1 - Cópia do mapa do munlclpio de Brejo 

da Madre de Deua. 
1 - Cópia do mapa do municlpio de Pe• 

tl'OlbcUa. 
2 - Gràtlcos em papel canaon eõbre vàrloe 

produtoe agrlcolaa do estado. 
8 - Ori.tlcos em papel canaon llObre couros 

e peles e Prlnclpalll produtoe pecuf.rtoe. 
1 - Gráfico eõbre o preço médio do caf6 

em irrão. 
1 - Gráfico eõbre produção de caf6. 
1 - Oràflco llÕbre exportação e importação 

de caf6 em grlo. 
122 - Pastas para estatiatica de enatno. 
278 - Palltall para diversas secções do D.B.B. 
32 - Claaalficadores (letreiros). 
4 - Cap~ de relatórios. 
3 - Capas. para bolettna. 

12 - Oráficoa para a Conter6ncla Algodoeira 
do Nordeste. 

4 - Ori.fiooe de curvas para o gablliete do 
diretor. 

70 - · Cópias em papel vegetal de mapaa mu
nicipalll. 

1 - Cópia em paPet vegetal na escala de 
1: 500 000 do mapa rodoviário do estado. 

12 - . Pastas para o expediente. 
1 - Cópla em papel vegetal do mapa poll

tlco, na escala 1: 100 000. 
1 - Cópla em papel vegetal do mapa do 

Nordeste da The Amerlcan Geoiiraphlcal 
Society of New York com 116 x 80. 

90 - Cópias heliográficas aquareladaa do ma
.pa de Pernambuco. 

90 - Cópias em papel hellográfico doa mapas 
munlclpals do Serviço de Malária. 1 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
PRESIDENTE' EM EXERCICIO 

CONTRA-ALMIRANTE MANUEL PINTO RIBEIRO ESPÍNDOLA 

O Inmtuto Brtuileiro iU Gllllfltflfi.tJ • Btlfl1Witt1, t:rifldo !l"la dtlJret. tV l.f 1109, iU li dl Jullio dl 191.f, I umfl mlidatU tl.t llG
turua federaliWJ, 111bordinada dintament. a Pruidinoia da R~ita • • 2.'"!" .Jlflf Jim! mediante a flfoOrf'IÍ• fll'li~o • "?"P•rt1(il• i}a' 
tril ordOIU adminütralif<JO da organi.a"1o polUica da Repilblaca • tl!J 1mcial111J part~la~, promow • faur ~lar, ou oriontar ~MXr 
llUlll• em reoim• racionalirado o le.anlam•nto nllem41ico ,U t3dal "' n"1&1Wa nacaona .. , ,,... "°"" 1!1'"111illtlT • coordmar "' ataridadee 
-4Jicae dentro do Pai., no ~enlido de ulabeJem a cooperaqilo qml parca o eonhuimmto • me~i<lo ~ ~11<111<11izado do lmil6rio b~lllileito. 
Dentro do 1611 campo tk ali1idadu, coordena 01 diferenta ""'Uol de ..iatll~ • de qeoqrafaa, fu:a dirdtf<JO, eWJ!ieJ':'. normaa lknf-, }111 
~o propõ• rojormaa ret<b• analúa • ulilúa 1111/Ula'U, forma ""*"°'"""• pr"Jldra am6imto faeor4'61 AI 1n1ciali1C11 rucul4ria1, r«ltio 
llllltldo, ,,.; bmofleio dai ,.;,, objeÚ101, a ulaboro(ilo dai tra. drbilaa de plllrno • °' nforQN conjvgadol de todo•°' brlllileiro1 tk boa 1011tatk. 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A fotlllapllo •utural do Instituto compreende doil lliateiou 

permanentes, o dOI Servip Eetatlsticoa e o doe Servip Geográ
fiooe - e um de orgawno&o periódica - o doa Serviooe Cell8itâri01. 

1 - SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS 
-O Siatema doo Servip F.atetlsticoo oomplle'8e do Cooselho Na

olonal de Estatlatica e do Quadro Exeou•ivo. 
A - Co!mLBo N.t.OIOKil 1111 FBr.t.'l'fmo.t.1 órgão de orienta~ e 

ooordenlll.llo Kmi1 criado pel0 decreto n.0 24 60ll, de 6 de julho 
de 19341 consta de: 
1. Um "Ótgio AdmlnblraUY0"1 que 6 a Secretaria Geral do 

ConaelllD e do InaiM!W. 

3. "Órgiot Dlllbarallvo1"1 que 110: A11ernblffa Geral, com
poeta dOI membra. da Junta Executiva Central; representando 11 
Unilio1 e doo prooideoto1 dBS Juntas Executivas Regionai1, repre-
1eutando oo est-adoe1 o Distrito Federal e o território do Acre (reú
ne-se anualmente oo mão de julho) a /uRl4 Bzecul111J CenJral com
posta do presidente do Instituto; doa diretoree dBS cinco RepartiC(lel 
Centrais de Eatatística, representando oa reepectivoa Ministérioe1 e 
de repreoentantea deeignadoe peloo Miniatérioe da Viapão e Obrai 
Públicui Relações Exteriores, Guerra; Marinha e Aeronáutica (reúne
" ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quin1ena e delibera 
ad r•fermdum da Assembléia Geral; BS Juntai Bzecutim Reoionaü, 
no Diatrito Federal; noa estadoa e no território do Acrei de compo
lioão variável1 maa guardada a poaalvel analogia oom a J. E. C. 
(reúne-se ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quin1ena). 

a. "Ól'gi111 Oplnallvot", 1ubdividid01 em Comialfa TlenleOI, 
Isto é; "ComÍllllell Permanentes" (eatatlsticaa fialográficaa1 eatatla
tica1 demográficaa; eatatlatioae eoon&nicu; etc.) e tantaa "ComiaaGee 
Eapeeiail" quantaa neceaaárias, o Corpo tk Conlllltoru 7'fcnicol, com
poeto de 24 membroa eleitoe pela Altembl6ia Geral. 

Urio Cmb'tJI, eompoeto do presidente do lnatituto, do leCretário 
geral do C. N. O., de um delegado téenico de cada Miaist6rio1 de um 
repreaentante especial do Miniatério da Educapão e Saúde pelu i111o 
tituiollos do ensino da Geografia; de um repreaent1111te especial do Mi
nistério das Relaç!!eo Enerioree1 de um repreoentante do govêrno mu
nicipal da cairital da República e de um repreaentante do O. N. G. 
(reúne-se ordinàriamente no terceiro dia útil de cada quinzena) oo 
Direl6riH Regionaú, DOI eatad01 e no território do Acre, de eompo. 
1içlo variável, ma!I guardada a poaeivel analQKia com o D. C. (reúnem
" ordinàriamenle uma na por ml!t). 

3. "Órglot OplnaUvflli ilto 61 Comilln'tl Tlenkal, taatll 
quantu neclllláriu, e COl'f/O .,u Comvltoru Tkliitol, eubdivldido em 
ColllUltoria Naolonal1 llriioul1da oom o D. C.; e 21 Conaultoriu Rt• 
IÍOD~ artiouladaa oom OI reapectiyoo D. R. . . 

e - Qv.t.liBO EDllDTl1'0 (oooperao&o federativa): 
· 1. "OrganlzaGio Ftderal"t com um 6rgllo executivo eentral

ServjQO de Geografia e EataU.tica Fisiográfica do Mioiltério da 
~o - e 6rgãoe cooperadores - serviooa especiali1ados dOI Mi
niatêriOI da Agricultlll'&j Viaçllo1 Trabalho, Educapão1 Fasenda, 
RelaoGea Exteriorea e Juatioa1 e doa Ministérios Militarea1 (oola
boraollo ooudieiomrJ). 

1. "Organlzacio Rtglonal" 1 i~o 6; aa repartil)Oea e inatitutQI 
que funolonam oomo 6rl!ll01 oentrail de Geograf111 noo estadoe, 

3 "Organlzalio Local" 1 - OI Diretórioa Municipais; 0omot de 
Informante. e SerriQOll Mullieipaia com atividadea 11eosr4f11U; 

Ili - SISTEMA DOS SERVIÇOS CERSITÃRIOS 

O Siltelna doa Berviooa Ceuaitár!01 oomplle'8e de 6raloa dellbera
tivoa - u Comiulle1 Celllit6riaa- • de 6rgloo executivoe1 cujo con
junto 6 denominado Bmico Nacional 1" &emleamenlo. 

e - Qv.t.DllO Eucunvo (cooperao&o federativa): A _ Colllllll:u 0-.law: 
1. "Organlzacio Fedtral", lato 6, .. cinco Repartio!lel Centrail 

de Estatlstica - Servioo de Eatatlstica Demográfica1 Moral e Poll
tica (Ministério da J ustiça)1 Servioo de EstatLitica da Educapão e -
Saúde (Mioiatério da EducaljlO); Serviço de Estatlstica da Previ
dência e Trabalho (Minist6rio do Trabalho); Serviço de Estatística 
da Produpão (Miniat6rio da Agricultura) e Serviço de Estatlatica Eco
o6mica e Financeira (Ministério da Facenda), e órgãoa cooperadores: 
Serviços e Secções de Estatlstica e1peciali1ada em diferentea depar
tameolol admioistrativoa. 

2. "OrganlzaGio Regional" 1 isto 6 u Repartiçl!el Centrais de 
F.riatlsl!ca Geral emtentea noe eatadoe - Departamentoa Est..duais 
de Estatlatica;-no Distrito Federal e no' território do Acre-Depar
tamentoe de Geografia e Estatlstica1 - e oa 6rgloe cooperadoree: Ser
ri!ICI e Secpõea de Eatatlatica1 eepecialisadu em diferente. depar
tamentoe adminiatrativoa regionai1. 

3. "Organlzagão Local" 1 isto 6; °' Departamemoo ou ServiQOa 
Municipai1 de Estailsticai esisteotea naa capitala dOI eatadOlj eu 
Aaenciu nOI demai1 mulliclpioe; 

li - SISTEMA DOS SERVIÇOS. OEOORÃFICOS 

1. A Comiasllo Cenaitár!a Nacional, 6rglla deliberr.tivo e contro
lador, eomplle'8e doa membroa da Junta Executiva Central do Con
selho Nacional de Estatística, do secretário do Coneelho Nacional de 
Geografia; de um represenunte do Coneelho Atuarial e de tr& outroa 
membroe-um doa quais como seu presidente e diretor dos trabalhos 
cenaitárioo - eleitoo por aquels Junta em nom• do Con•elho Nacional 
de Eetatlstica; vcrificaudo-ee a oonfirmapão doe reapectivoe man
datoa mediante ato do Poder Executivo. 

2. Aa 22 ComissGea Ce!lliiáriae Regionais, 6rglloe orientadorea 
cada uma da. quaia ae compile do delegado regional do Reaenaea
meoto como aeu preeidente1 do diretor em exercício da reparil!Jlo 
central regional de Eatatlatica e de um repreeentante da Jun• Eze-
outiva Regional do Conaelho Naoional de Est&túrtica. . 

3. A1 Comil!llee Censitária1 Municipalo. 6rlll!ot eooperadorea 
cada uma daa quai1 eonstitulda por trili membl'OI efetivoa - o pre
feito municipal como 1eu preaidente; o delegado municipal do Re
oeoa<ianumW e a maíe IP'lduada autoridade judiciária looa11 além dt 
membrOI colaboradores. 

O 1iatema doa Berviooe Geográfioe11 oomJ)Ge-le do Conselho Na- B - Smmgo N.t.moKu. 1111 IUaUlllWD1ftO 
clonai de Geoll!'llfil e do Quadro Executiyo; 
A - CoNBllLllO N.t.OIOKil 1111 GmGlllrl.t.1 óraão de orientlllllo e 1. A "Dlnlit Central"1 oompoota de uma Secretaria, da Di-
eoordeoaQão1 oriado pelo decreto n.• 1 6271 de H de março de rido Adminil&rativa1 da Divido de Publicidade • da Divido Téc-
19371 eonsta de: nica; 

1. Um "Órgão Admlnlalrallvo''1 que 6 a Secretaria Geral do :1. Aa "Delqulaa lleglonal1"1 uma em cada nnldlde da 'Fe-
Cooselho. derao&o. • 

2. "Órgão1 O.llberathoa"1 ou aeja a A~lia Gmil, eom- a. Aa "DellgllC!u Bllelona11"1 em n6mero de 1171 abranpn. 
poeta d°' membroa do Direl6rio Central, repreaentando a Unlloi eª°' do grnpoe de municlpiOI. 
preaidentea doa Dire&órtoa Regionais, representando OI eatad01 e o 4. Aa "D1l191Y1a1 Munlcl1111l1"1 
território do Acre (reúnHe anualmente no me. de julho): o Dirt- G. O "Qorpe d1 fi1C111111d_.'a 

S1d1 do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - AYlnlda Bllr1·Mar1 436 - Ediftclo lgua1u 
Std• do INSTITUTO - A,. frlDklla Roos1Hlt1 168 
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ÃREA DO BRASIL 
(Ãrea aprovada pela resolução 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 

Guapor~ ...•••.....•.••.•..••..........•••.••••. 
Acre ........•.•...... . ......•••. . .... •...••.•.. 
Amazonas ..• •...•.••.• .-•..••••••.•••••••••••.••• 
Região a ser deinaroada Amazoll8B/Pan ••••••••••. 
Rio Branco .. ................................... 
Pan ........................................... 
Amapá . . •.•.••••••••. · ••• · •.••••••••.•••••• •. •••• 

Norte ...... ................................... 

Maranhão . . . .. ...................... . .... . ..... 
Piaul. .. . ., ...... ............................. 
Cwá .. . .... ..................... ............. 
Rio Grande do No~ .................. . ......... 
Parafba .................................... ·· ·•· 
Pérnambuco ............................... , ...•. 
Alagoas ..... . .......................... . ........ 
Fernando de Noronha ..••............••..••...•• 

Nordeste ...................................... 

Sergipe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bahia .......................................... 
Minas Gerais .................... .-..••......••• . 
Região a ser demarcada Minas/Esptrito Santo .•.•. 
Eaptrito Santo .................................. 
Rio de Janeiro .•..•.•.•..•...•.•••.••.••.....••. 
Distrito Federal .•..........•.•......•..•......•. 

Leste .............................. . .......... 

São Paulo .....................•.•...........••. 
Paraná .•.•...••.......•.•.•••••••..........•..• 
Santa Catarina .................................. 
Rio · Grande do Sul. : ... ......•.... ,. ..•......... 

Sul ...••. , ............................. ....... 

Mato Grosso ..••..•.......•.••••..•.•••••..•••.. 
Goiú ....•.••.••.•....•....•.•.••..••..••.•.•.•• 

Centro·01sl1 .................................. 

BRASIL .................................... 

ÃREAS: 

(1) 

(2) 

Absoluta 
(KnJI) 

254 163 
153 170 

l 592 626 
3 192 

214 316 
1 216 726 

137 419 

3 571 612 

334 809 
249 317 
153 245 
53 048 
56 282 
97 016 
28 531 

27 
972 275 

21 057 
563 762 
581 976 
10 137 
40882 
42 588 
1 356 

1 261 757 

247 223 
201 288 
94 367 

282 480 

825 358 

1 262 572 
622 463 

1 885 035 

8 518 037 

n> Ine!al u úeaa doe penedoe Biio Pedro e São Paulo e do atol daa Roeu. 
CI) Inclol u f.rell du ilbu de Trindade e Martim Vu. 

ÃREA 

Ralatlu 

% da % do 
Realio 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 
5,46 0,62 

'5,79 . 0,66 
9,98 l,U 
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 

Olla. - A lnolado du úeaa acima meneion&dai, DU clwnadaa (1) e (2), 6 feita, apeou. para facilitar a diJllribuil)lo dai meoirnaa 
DO quadro, .. 
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