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Editorial 

Plano !.) "G f. oa' eogra 1a 
• 

do B ·1" ras1 

O Conselho Nacional de Geografia está mobilizando os meios materiais 
e energias humanas de que dispõe para oferecer ao país a publicação de uma 
"Geografia do Brasil", realizando trabalho que corresponda às exigências da 
lit~ratura didática e ao estado atual dos nossos conhecimentos geográficos . 

Consubstanciando em obra de vulgarização, o mais completa possível, 
o resultado de suas pesquisas e estudos, saldará o Conselho uma -dívida para 
com a opinião pública e os meios culturais da nação; atenderá a um dos mais 
importantes itens do seu programa baseado na lei que o criou; dará também 
cumprimento aos compromissos assumidos com o Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História, numa demonstração de apoio ·às recomendações emana
das dêsse alto organismo continental. 

Nenhuma outra instituição estaria em situação mais privilegiada do que 
o C. N . G . para levar a cabo tarefa de tamanho vulto, sendo, por sua natu
reza, finalidade e amplitude, a entidade mais bem indicada para realizá-Ia, 
uma vez que poderá lançar mão de pessoal altamente treinado e convenien
temente adaptado às modernas condições da pesquisa geográfica. 

Além dêsse elemento humano de grande valia, contamos receber a cola
boração de destacados especialistas nos diferentes ramos da ciência geográfica. 

Será também aproveitado de modo relevante o vasto material colhido 
pelas secções técnicas da instituição, já discutido, analisado e selecionado, 
pronto a ser utilizado sem maiores óbices. 

Os estudos preliminares que se acham em execução são uma garantia 
de que a tarefa surtirá pleno êxito, prenunciando um tràbalho que· reúna os 
requisitos tendentes a torná-lo uma síntese perfeita não só digna de nossos 
toros de cultura como também acessível às massas. 

O plano prevê o lançamento de uma "Geografia ·ao Brasil" compreen
dendo duas séries: a) "Geografia do Brasil" e b) "Geografia Regional do Bra
sil" em moldes científicos, indicando as medidas adequadas a tal fim, as quais 
dão bem uma idéia da segurança de método com que está sendo elaborada. 
São elas: o levantamento e crítica da bibliografia geográfica e cartográfica 
existente nesta capital e relativa aos vários aspectos de cada região; a coleta 
de informes mediante consulta às fontes apropriadas nas sedes dos estados 
e territórios que constituem as diferentes regiões do país. 

Trata-se de obras cuja elaboração demanda união de esforços, idealismo, 
Cômpreensão. Oxalá possa o Conselho Nacional de Geografia, dentro em 
breve, prestar ao Brasil mais êste excelente serviço! 

JORGE ZARU'R 
Diretor da Divisão de G eografia 

do C.N.G . 



Transcrições 

Notas Estatísticas Sôbre a Produção Agrícola 
e Carestia dos Gêneros Alimentícios 

no Império do Brasil * 
SEBASTIÃO FERREIRA SOARES 

<Continuação) 
MONOPóLIO 

DA CARNE S:t!:CA, FARINHA E BACALHAU 

Sendo, como bem disse J. B. Say, a estatística para o corpo social o mesmo 
que a fisiologia para o corpo humano, por ela se devem descobrir as causas 
maléficas que em épocas indeterminadas afligem os povos e as nações. O es
tudo das questões econômicas, sempre que fôr bem dirigido, tendo por base a 
estatística do país, trará muita luz para a resolução dos problemas adminis
trativos. 

Aceitando por verdadeiros os princípios que acabei de enunciar, e fun
dando-me na estatística de nossa produção agrícola, pretendo demonstrar, por 
forma a não restar a menor dúvida, que a carestia dos gêneros alimenticios no 
mercado desta capital é tôda nascida do artificio, ou, por outros têrmos, é a con
seqüência do monopólio que existe, em ofensa das leis, da moral e da religião. 

É principio recebido por todos os economistas que os direitos excessivos 
gravando o comércio, diminuem o consumo; pelo que aconselham que os tri
butos devem ser lançados e cobrados dentro de certos e determinados limites, 
além dos quais são vexatórios e ruinosos. 

Lançando-se uma vista de olhos para o sistema brasileiro de tributar, se 
reconhecerá que nem um só impôsto existiu e existe, desde que nos constituí
mos em nação, que possa denominar-se ruinoso. Não direi que os direitos, 
impostos e taxas que se arrecadam para o fisco, sejam os mais convenientes, 
porque seria mentir à minha consciência, visto carecer de muitas reformas o 
nosso sistema fiscal e de tributos, mas não por excessivos e ruinosos; o mal 
não está nisso, porém antes na forma complicada e difusa de sua distribuição 
e arrecadação . 

Estas considerações não são desconexas da questão de que me ocupo, e 
antes. têm multo íntima relação com o objeto de que vou tratar, e por essa 
razão estabeleço êstes princípios para aplicá-los convenientemente. 

Em 4 de setembro de 1857 assinou o império um tratado com a República 
Oriental do Uruguai, o qual começou a vigorar em 23 de dezembro de 1858. 
Pelos arts. 1.0 e 2.0 dêste tratado se estipulou que o gado vacum em pé passado 
daquele Estado para a provincia do Rio Grande do Sul nada pagaria a título 
de direitos na República; bem como pelo art. 3.0 se fêz extensiva esta dispp
sição a todos os produtos fabricados do mesmo gado. Pelo art. 5.0 foi con
vencionado, como compénsação, que os produtos do gado vacum de origem da
quela República seriam recebidos nos portos do Império livres de direitos de 
importação, sendo igualados aos gêneros nacionais similares. 

Pelo decreto n.0 2 248, de 15 de setembro de 1858 foram reduzidas algumas 
das taxas da tarifa de 28 de março de 1857, entre as quais a do bacalhau, que 
pagava 1$500 em quintal e ficou sujeito somente à de 500 rs.; e da farinha 
de trigo, que sendo de 400 rs. em arrôba, passou a pagar somente 150 rs. 

• Obra editada . pela Tlp. Imp. e Cont. de J. 1Tllleneuve e Comp . - Rua do Ouvido~ n.• 65 
- Rio de Janeiro - 1860. 
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Cumpre observar que até 30 de junho de 1857, em que vigorou a tarifa de 
1844, pagava a carne sêca do Rio da Prata, o bacalhau e a farinha de trigo, 
as taxas que passo a declarar, calculadas na razão de 25%. 

Bacalhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$500 quintal. 
Carne sêca ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 arrôba. 
Farinha de trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3$000 barrica. 

Estas taxas de tarifa de 1844 foram reduzidas pela tarifa de 1857 em 10%, 
visto que as suas taxas se calcularam na razão de 15% quando eram antes da 
reforma calculadas na de 25 % ; mas ainda pelo decreto · de 1858 tornaram a ser 
reduzidas, calculando-se as novas taxas dêstes e outros artigos na razão 'ele 5 % . 

Parece-me que nem mesmo os direitos da tarifa de 1844 se podiam qualifi
car de gravosos, porquanto tais gêneros bem suportavam o direito de 25% de 
importação, sem gravar o comércio e diminuir o seu consumo. 

Entendeu porém o govêrno imperial em sua sabedoria que, reduzindo os 
direitos dêstes gêneros alimentares, faria baixar os seus preços no mercado, 
e que assim o consumidor brasileiro seria quem gozasse dos benefícios da lei. 
Infelizmente as vistas do govêrno foram iludidas, como passo a demonstrar, 
começando pelos preços da carne sêca, conforme as pautas semanais da mesa 
do consulado desta côrte. · 

PREÇO MÉDIO DA CARNE S~CA NOS EXERCíCIOS DE 1850 A 1859 

E:tercício Preço Exercício Preço Exercício Preço 
médio médio médio 
de @ de@ de@ 

18!>0-1851 2$720 1853-1854 2$740 1856-1857 5$200 
1851-1852 2$840 1854-1855 2$830 1857-1858 5$000 
1852-1853 3$300 1855-1856 4$000 1858-1859 5$500 

Tendo a carne sêca deixado de pagar 400 rs. em arrôba de direito de im
portação desde 23 de dezembro de 1858 em diante, era de esperar que durante b 
exercício de 1858 a 1859 e o atual ela baixasse de preço em relação à extinção 
de sua taxa; isto é, que o seu preço médio regulasse por 4$600; porém ao con- . 
trãrio aconteceu, porquanto teve uma alça sôbre o preço do exercício anterior 
na razão de 500 rs. em arrôba ... 

A alça do preço da carne sêca, ainda mesmo depois da redução de 25 a 
5%, na procedente de Buenos Aires, e extinção total da taxa na de origem de 
Montevidéu, poderia ser justificãvel se se pudesse provar diminuição da pro
dução dos gados motivada por alguma peste, ou outro qualquer motivo; mas 
isso se não ·dã, e pelo contrário, é fato notório que tanto nos Estados do Prata 
como na província do Rio Grande do Sul, a produção dos gados segue o seu 
constante progresso: logo, como explicar-se essa alça de seu preço, quando 
se diminuíram os .direitos que pagava a carne sêca, e na sua mãxima parte fo
ram extintos, porque a de Montevidéu nad.a paga? 

Existe, portanto, uma causa latente, e esta não é outra senão o monopólio; 
ou então falhou o princípio econômico, de que a diminuição dos direitos de 
importação traz para o aumento do comércio, bem como maior consumo para 
o país, visto que diminuiu a importação da carne sêca de Montevidéu e Buenos 
Aires no último exercício, como passo a demonstrar. 

Importação do charque de 1858 ................. . 
" " " de 1859 ......... ,. ....... . 

1493 500 @ 
973 500 @ 

Menor importação 520 000 ar'rôbas, o que equivale a uma diminuição do co
mércio dêste gênero na razão de 34,89 por cento. 

Esta diminuição do charque importado de Buenos Aires, depois da extin
ção dos direitos do procedente de Montevidéu, não revela senão que a carne 
sêca navegada de Buenos Aires é nacionalizada em Montevidéu para evitar o 
pagamento do módico direito a que é sujeita, assim desfraudando-se as ren
das nacionais; e contudo não tem diminuído o seu preço no nosso mercado! 
A avidez do ganho fascina o imoral monopolista. 
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Para provar qua a produção do gado do Rio Grande do Sul marcha em 
progresso, vou reproduzir os dados da estatistica oficial extraidos dos relató
rios da presidência daquela província, e dêles se deduz a verdade desta minha 
proposição, visto que o fabrico do charque sem dúvida teria diminuido se o 
gado decrescesse; porém o fabrico da carne sêca aumentou, logo o gado tam
bém aumentou a sua produção. 

EXPORTAÇÃO DO CHARQUE DO RIO GRANDE DO SUL NOS 
ANOS DE 1853 A 1858 

1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 

............... ~ .................. . 
1 754027 @ 
1403 539 " 
1170 983 " 
1229 069 " 
1462 023 " 
1473 357 " 

Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 499 " 
i!: portanto evidente que a alça do preço da carne sêca não é ocasionada 

por diminuição de produção, como se pretende fazer acreditar. Existe neste 
ramo de comércio uma causa oculta que promove a sua alça, e não de agora, 
assim penso, mas desde 1854, em que dirigi sôbre êste assunto uma informação 
extra oficial ao senhor conselheiro Sales Tôrres Homem, por ocasião de tentar 
o falecido marquês de Paràná propor a redução de direito sôbre a carne sêca 
procedente das repúblicas do Prata. Reproduzirei alguns tópicos dessa minha 
informação, a qual tem data de 13 de dezembro de 1854. 

Até o ano de 1850 (dizia eu) o gado de criar no Rio Grande do Sul se 
vendia por 4$000 e um boi de corte para charqueada por 10$000; tendo porém 
aparecido a peste nos gados em 1853, o de criar chegou-se a vender a 10$000. 
e o de corte até 16$000; e atualmente 0854) regula o gado de criar de 12$000 
a 15$000, e o de corte 18$000 a 24$000. 

O principal regulador do preço do gado no Rio Grande e o valor dos cou
ros no mercado, e por isso a alça ou baixa deste, faz baixar ou subir o preço 
do gado; porquanto, os negociantes daquela provincia, no geral não compram 
a carne sêca para negócio, mas sim como meio de retôrno dos valores que 
importaram; por conseqüência a baixa do direito da carne sêca do Rio da 
Prata nada influirá sôbre o seu preço no mercado desta côrte, e nos do norte 
do Império, ao mesmo passo que afetará em muito a principal indústria rio-
. grandense. • . 

Antes da revolução de 1835, e mesmo depois dela terminada até 1848, a 
carne ·sêca conservou o seu preço regular entre 3$000 e 2$500 no Rio Grande; 
e no mercado desta côrte muita se vendeu a 1$200 a arrôba, perdendo-se gran
des porções por falta de compradores. 

Por conclusão direi que o excessivo preço do gado no Rio Grande do Sul 
procede, principalmente, da grande alça que têm tido os couros naquele mer
cado; porquanto, conforme os últimos preços correntes de novembro dêste ano 
(1854), valia uma libra de couro sêco em cabelo 353 rs. ; porém ainda assim uma 
arrôba da carne pode ser vendida nesta côrte por muito menos do que se está 
vendendo, como passo a demonstrar no seguinte cálculo, cuja exatidão afianço. 

PRODUTOS DE UM BOI DE CORTE CUSTANDO 24$000, E CALCULADO PELOS 
úLTIMOS PREÇOS CORRENTES OS G:t!:NEROS QUE 

D:t!:LE SE MANUFATUREM 
Couro . . . . . . . . . . . . . . . . 28 libras, 352 ............... . 
Sebo . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12 " 375 ............... . 
Graxa . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 312 ............... . 
Chifres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ............... . 
Língua ............................................... . 

4 Y2 arrôbas de carne sêca ........................... . 

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

9$856 
4$500 
3$120 

$320 
$180 

17$976 
6$024 

24$000 
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' Despesa de custeio, sal e frete até o Rio · de Janeiro ......... . 
4 l/z arrôbas de charque ..................................... . 

Valor de 4 l/z arrôbas de charque ..... . ......... . 

2$650 
6$024 

8$674 

pôsto aqui no mercado, do Rio de Janeiro, e conseqüentemente uina arrôba de 
charque (custando um boi 24$000) fica valendo 1$927. Supondo-se que o pri
meiro vendedor obtenha um lucro de 30%, poderá vender a arrôba de carne 
sêca por 2$500; e o que a comprar para vender em pequenas porções ao povo, 
ganhando 20%, pode exigir 3$000 pela arrôba, assim realizando dentro do curto 
prazo de três meses, ao mais tardar, um lucro de 6 2/3% ao mês, sujeito a 
despesas de aluguel de armazéns, salário de caixeiros, etc. 

Se, pois, em 1854 já eu supunha a existência de uma causa oculta que 
atuava para a alça dos preços da carne sêca, hoje devo supor que existe mo
nopólio neste gênero de tão grande consumo de nossa população, visto que 
naquela época um boi de corte custava 24$000, e a carne sêca do Rio da Prata 
pagava 500 rs. de direito por arrôba, e atualmente êste impôsto foi extinto em 
sua máxima parte, e uma rês de corte custa no Rio Grande do Sul 16$000 a 
18$000, o que tudo concorre para que na presente época baixasse o preço deste 
gênero allmentício •. . 

Assim demonstradas as razões em que me fundo para julgar não justifi
cável o preço atual da carne sêca no ·mercado desta côrte, passarei a tratar 
da farinha de trigo . ' 

.A farinha de trigo, como já demonstrei, experimentou importantes redu
ções nas suàs taxas pela tarifa de 1857 e decreto de 1858; porquanto, pagando 
até 30 de junho de 1857 à taxa de 3$000 em barrica, pelo decreto de 1858 ficou 
esta reduzida à módica quantia de 150 rs. em arrôba:·, ou 900 rs. por barrica. 

Conforme os princípios econômicos, a redução da taxa da farinha de trigo 
de 3$000 a 900 rs. devia fazer com que esta mercadoria diminuísse nessa mes
ma razão no seu preço; porém os fatos demonstram o contrário, como se ob
serva dos seus preços ·correntes no mercado desta côrt~ dos anos de 1850 a 1859. 

Quando coligi os dados estatísticos que vou reproduzir, tentei calcular os 
preços médios da farinha de trigo em cada ano; mas sendo diversas as quali
dades, isso muito longa faria a minha demonstração, pelo que somente adotei 
a divisão por três qualidades, reunindo as diversas quantidades, e dando o preço 
máximo e mínimo de cada qualidade. 

DEMONSTRAÇAO DA QUANTIDADE E PREÇOS DAS FARINHAS DE TRIGO 
IMPORTADAS NO MERCADO DESTA CORTE, CONFORME COTAÇQES 

PUBLICADAS NO JORNAL DO COMÉRCIO 

' ANOS 

1850 . . ...... .. 
1851 ........ .. 
1852 . .. .. .. . . . 
1853 .. ' .... . .. . 
18&1 .. .. .. .. .. 
1855 ... ... . .. . 
1856 ... . .. . . . 
)857 ... .. .... . 
1858 .... .... .. 
1859 ......... . 

208 578 
273 350 
238 500 
296 000 
210 100 
291 900 
317 434 
305 200 
402 341 
373 887 

1.• QUALIDADE 
(Preco) 

Mbimo 

20$000 
19$500 
21.;000 
24$000 
27$000 
26$000 
33$000 
28$000 
26$000 
25$000 

Mini mo 

15$000 
14$000 
14$500 
18$000 
20$000 
24$000 
21$000 
19$000 
17$000 
18$000 

2.• QUALIDADE 
(Preca) 

Mã11mo 

18$500 
16$500 
18$800 
22$000 
25$500 
23$000 
26$000 
24$000 
22$000 
21$500 

Mini mo 

12$500 
12$000 
13$700 
14$500 
19$000 
20$000 
21$000 
18$000 
16$000 
15$500 

17$500 
14$000 
14$500 
20$500 
24$500 
22$000 
23$500 
22$500 
21$000 
2Ó$000 

12$000 
10$000 
12$800 
12$500 
18$500 
18$000 
12$500 
13$000 
14$000 
12$500 

• Pelo decreto n.0 2 684, de 3 de novembro de 1860, se mandou restabelecer a taxa do 
charque de Montevidéu, em meu entender foi esta disposição bem pensada,, e que merecerá 
a aprovação dos homens pensadores . 
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Desta demonstração se conclui que a importação das farinhas de trigo tem 
aumentado no espaço decorrido de 1856 a 1859, assim como que o seu maior preço 
foi nos anos de 1854 a 1856, época em que se formou nesta côrte um novo 
comércio intermediãrio do importador e do padeiro, isto é, desde que se prin
cipiou a comprar aos importadores os carregam1mtos da farinha de trigo para 
depois revendê-Ia aos padeiros, o seu preço subiu no mercado . 

É de primeira intuição reconhecer-se que êsse negócio intermediãrio · das 
farinhas de trigo simboliza monopólio. Além de que se observa uma descomu- · 
nal usura no pão, quer custe a farinha mais ou menos, tem sempre o mesmo 
pêso. ~ 

Sou informado por pessoa competente, que quando a farinha de trigo 
custa 32$000 a barrica, o ganho liquido do padeiro que a fabrica em pão é de 
7$500: logo, custando atualmente a farinha· 18$000 deve ganhar o padei:Fo em 
cada barrica 21$500, · o que equivale a um lucro líquido de 119,4%. 

Nenhum negócio existe tão lucrativo, nem mesmo me parece que seme
lhante usura se possa consentir como negócio lícito, visto que e.s leis proíblllll, 
e a moral reprova todo o contrato ou negócio usurãrio. 

O negócio do bacalhau estã. no mesmo caso que os das farinhas de trigo, 
visto que pagando até 30 de junho de 1857 a taxa de 2$500 em quintal, paga 
atualmente, segundo o decreto de 1858, a diminuta taxa de 500 rs.; mas nem 
mesmo com tão ampla redução tem êste peixe baixado o seu preço no mer
cado desta côrte, e desde 1853 para cã qúe é o mais variãvel nas suas cota-
ções da praça . · 

A demonstração que vou produzir prova a verdade desta minha propo
sição - que o preço do bacalhau desde 1853 em diante tem sido muito variã
vel, - elevando-se às vêzes a altos preços, sem justas causas que justifiquem 
tal oscilação . 

DEMONSTRAÇAO DA IMPORTAÇAO DO BACALHAU E SEUS PREÇOS 
MAXIMO E MtNIMO NOS ANOS DE 1850 A 1859, CONFORME AS 
COTAÇÕES DA PRAÇA PUBLICADAS NO JORNAL DQ COMÉRCIO 

PREÇOS 
ANOS Quintais 

Máximo Minimo 

1850 . ..... . . . ...... . . .. . .. ... . . .. .. . . .. .. ... .. .. ... . 28 154 10$500 7$000 
1851 ....... .. ............................... .. .. ,. . . 57 700 12$500 7$500 
1852 . ....•.. ... ... . ...... .. . ....... .. . .. . .. . ........ 20 120 14$000 7$600 
1853 ....... ... . ... ...... . . . ..... ........ ... ...... . . . 21 840 21$000 10$000 
1854 . . . . . . . . ... ...... . ....... . ........ . .. . ..... . .. . . 32 582 17$000 11$000 
1855 . ..... ... ........ . ... . . ...... . .. . . . . .... . ... . .. . 68 303 21$000 10$000 
1856 ... ...... ... .. ....... .. ....................... . . 69 992 21$000 10$000 
1857 . ....... . .... . . .. . . •........• . . . . .. ... •...... ... 66 500 20$500 12$000 

~~~~: ~. ::: :: : :~ : ::: ::::::::::::: . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 67 697 20$000 16$000 
58 990 22$000 11$000 

Observações. - Os preços mãximos são os mais predominantes; indo gradu
almente baixando até o mínimo,. do qual ràpidamente se torna a elevar .-

Não farei nenhuma observação sôbre êste gênero comestível, porque, como 
disse no comêço destas minhas publicações, desejo somente combater os abu
sos, sem que vã ferir individualidades .. · . 

Por esta forma julgo ter demonstrado com os dados ,estatísticos, e provado 
a segunda parte da minha tese, - que a carestia dos gêneros alimentícios não 
procede de falta ' de braços no país, que se possam empregar· na agricultura, -
porém das causas já apontadas nos capítulos anteriores, principalmente do es
candaloso monopólio que existe nesta côrte e nas principais cidades do Império. 

Nos capítulos seguintes farei algumas breves considerações tratando dos 
meios que no meu entender podiam acabar com êste imoral e reprovado sistema 
de se enriquecer alguém fazendo a miséria pública. 
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BANCOS 
' Eis-me chegado ao ponto mais difícil e complicado dêste meu insano tra-

balbo, para o desempenho do qual mister me fôra poder dispor de maior espaço 
de tempo que empregasse no estudo de tão complicada questão, qual a de in
dicar os meios que reclama o país afim de continuar a marcha próspera que 
tem tido a nossa produºão agrícola, fonte única da alimentação do comércio 
e riqueza nacional; não me restando o tempo indispensável para um tão sério 
estudo, sómente de leve tocarei nas questões principais; feito o que, porei têr
mo a êste enfadonho trabalho indicando os meios que julgo capazes de ·fazer 
desaparecer o escandaloso monopólio dos gêneros alimentícios, que está exer
cendo tão maléfica e destruidora pressão sôbre os nossos conterrâneos: vou 
entrar na questão de boa fé e só desejando acertar .. 

As principais alavancas de progresso para o Brasil são incontestàvelmente 
o desenvolvimento do crédito, fáceis vias de comunicação entre os centros pro
dutores e os mercados, e colonos moralizados e trabalhadores, principalmente 
agrícolas. Tratltrei de cada uma destas espécies em separado, não com o de
senvolvimento que elas comportam, porém em resumida síntese. Neste capí
tulo me ocuparei do desenvolvimento do crédito . 

O crédito, essa mágica invenção dos tempos modernos, assim como pode 
produzir prósperos resultados, sendo bem dirigido, pode também causar enor
mes prejuízos quando se abusar dos seus recursos . Por êstes princípios, que 
tenhO' por exatos, se vê que nem sou seguidor da escola restritiva, nem tão 
pouco cego sectário da ilimitada liberdade do crédito; adoto o meio têrmo· en
tre ambas, porque entendo que qualquer dos dois extremos é exagerado e vi-
cioso. • 

Não tratarei dos diversos meios por que se pode pôr em ação o crédito, e tão 
sómente me ocuparei do crédito bancário, para o que passarei a analisar o 
nosso atual sistema de bancos de desconto e emissão. Porquanto não temos, 
senão em nome, bancos agrícolas e hipotecários, visto que os estabelecimentos 
que existem com estas denominações só emprestam a curtos prazos. 

O primeiro banco do Brasil, que foi extinto em 1829, legou não pequenos 
males ao país; porém ainda prestou grandes serviços ao Estado, como lúcida e 
magistralmente o demonstrou um abalizado economista financeiro o senhor con
selheiro Sousa Franco, no seu opúsculo impresso em 1848 com o título - Os 
bancos do Brasil -, ao qual se pode recorrer para verificar a verdade desta mi
nha proposição. 

Da má direção daquele estabelecimento, e da indébita intervenção do go
vêrno daquela época em suas operações, resultou a crise por que passou, e fi
nalmente a sua suspensão e liquidação em 1829, que trouxe em resultado uma 
dívida para o tesouro nacional de 18 301:097$000, conseqüência não só das más 
operações do banco, como principalmente dos empréstimos forçados exigidos pe
lo govêrno. 

Depois desta catástrofe, em que ficaram comprometidas algumas fortunas, 
um pânico se espalhou nos ânimos dos capitalistas e comerciantes do Império, 
e principalmente nos da praça do Rio de Janeiro, que não queriam mais en
volver-se em associações bancárias, até que em dezembro de 1838 alguns inte
ligentes capitalistas desta côrte criaram um novo banco com o título de Ban
co Comercial do Rio de Janeiro. Doze anos depois se instalou outro Banco 
Comercial nesta praça, sob a denominação de Banco do Brasil. 

J!:stes modestos estabelecimentos eram verdadeiras associações comerciais, 
que grandes servtços prestaram aos negociantes desta capita1, sem que durante 
o tempo de sua gestão sofressem o menor abalo em suas transações, que eram 
medidas e calculadas com a mais escrupulosa circunspecção e critério. Não 
eram bancos de aparato, mas verdadeiros estabelecimentos de crédito comercial. 

Correram os tempos, e o Brasil apresentava um lisongeiro progresso na· 
sua produção; as rendàs públicas deixavam grandes saldos sôbre as despesas 
realizadas, pelo que o crédito nacional dentro e fora do país era ilimitado. A 
cessação do tráfico dos africanos tinha pôsto inativos muitos capitais que só 
esperavam meios de emprêgo. Algumas emprêsas foram realizadas, mas ou por 
mal dirigidas, ou por outra qualquer causa marchavam vacilantes, e isso como 
que desanimava a organização de outras. O país carecia de um homem inteli-
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gente, de fundada reputação que se pusesse à testa do progresso, servindo como 
de centro a reunião de tôdas as fôrças. 

Dirigia então a pasta dos negócios da Fazenda o homem de que se precisa
va, porque o senhor visconde de Itaborai não só gozava dos bem merecidos fo
ros de um caráter íntegro, como dispunha de variados recursos intelectuais, 
para dar o necessário impulso e fazer marchar certeira a máquina do progres
so. O espírito público com referência às dissidências políticas estava como que 
cansado da longa luta em que se tinha empenhado. Era o tempo próprio de se 
fazerem grandes reformas, corria o ano de 1853. 

O senhor visconde de Itaboraí, fundado em tôdas estas probabilidades fa
voráveis, tentou realizar a grandiosa idéia de regularizar o crédito público bra
sileiro, e iniciou a lei, que foi sancionada com data de 5 de julho de 1853, cri
ando o atual Banco do Brasil, que seis meses depois começou a funcionar com 
os capitais realizados pela fusão dos dois bancos comerciais que existiam nesta 
côrte. Era nesta época ministro da fazenda o falecido marquês de Paraná, o 
qual nomeou para presidente do banco o conselheiro João Duarte Lisboa Serra. 

Conquanto reconheça no autór do projeto da fusão dos dois bancos comerciais 
no atual Banco do Brasil, uma superior inteligência, se me perml,tirá que faça 
a análise da lei de 5 de julho de 1853, porque nela desde logo reconheci dois 
grandes defeitos capitais, dos quais previ as conseqüências que no correr dos 
tempos deviam aparecer; não estou improvisando, o que agora digo se acha 
escrito desde 1855; e há mais de uma pessoa a quem li êsse trabalho, o qual, 
por circunstâncias independentes de minha vontade, não corre impresso até 
agora. 

Os dois grandes defeitos da lei orgânica do atual Banco do Brasll, são: 1.0 , 

ser o incumbido de regularizar o meio circulante ·do Império; 2.0 , permitir-se 
que seus bilhetes fôssem trocados em moeda legal de metal ou papel: palavras 
da lei. • · 

Não é possível, no estado atual do Brasil, que um banco, seja êle consti
tuído como fôr, possa bem regularizar o sistema circulante do Império; por
quanto ainda sendo um banco único, e €stabelecendo caixas filiais nas provín
cias, não poderá êle e as suas filiais bem cumprir êsse ponderoso encargo, por
que dificilmente se podem comunicar as caixas filiais com a caixa matriz esta
belecida na côrte. Na França os bancos filiais do grande Banco de Paris, den
tro de dez minutos, os mais distantes, podem receber as comunJcações da caixa 
matriz para restringirem ou ampliarem as suas transações; porém no Brasil, 
no espaço de três meses, não se pode executar tais comunicações com algumas 
províncias centrais. Não é portanto, por ora, admissível no Brasil o sistema do 
Banco de França, porque ainda são muito difíceis as comunicações da côrte 
com as províncias do Império. 

Deixar ao livre arbítrio do Banco do Brasil o trocar os seus bilhetes em ou
ro ou papel, é o mesmo que dizer que só no caso de não ter papel moeda o 
banco desse ouro em troca de seus bilhetes, e conseqüentemente essa disposi
ção importava a determinação de se trocar papel por papel. 

Bem sei que o ilustrado autor do projeto teve em vista não depreciar o 
papel moeda que naquela época existia na circulação no valor de 46 684 :000$000, 
o qual era inconvertível; e se os bilhetes do banco fôssem pagáveis em ouro, fica
ria depreciado o papel moeda do Estado. Esta consideração é bem ponderoso., 
mas havia um meio de equilibrar o papel moeda com o papel bancário, o qual 
êra não admitir-se êste nas repartições públicas, porque assim seria sempre 
preferido o papel moeda para as transações nas grandes praças comerciais. 
Não tendo sido adotado êste arbítrio, o banco na primeira ocasião que se lhe 
apresentou abusou do indulto da lei, negando-se ~ dar ouro em trôco de .. . .. . 
400: 000$000 de seus bilhetes levados ao trôco, e isso quando não existia crise, 
e estando seus cofres repletos de moedas de ouro. 

Dêstes dois grandes defeitos da lei orgânica do Banco do Brasil têm re
sultado todos os óbices por que tem passado êste estabelecimento, em pura per
da ' dos seus interêsses e dos negócios da praça. 

• ·A reforma bancária obriga os bancos a trocarem em ouro ou prata os seus bilhetes, mas 
quando Isto escrevi ainda não existia.. o decreto de 22 de a.gôsto de 1860. 
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Os grandes privilégios concedidos ao Banco do Brasil tendendo a mono
polizar o crédito, mesmo assim não compensaram os ponderosos encargos de 
que foi incumbido: eu me explico. · 

Para o fim de regularizar o sistema circulante do Império se obrigou o 
banco a retirar anualmente da circulação 2 000:0000$000 do papel moeda, e pe
las retiradas que realizasse até 10 000:000$000 nenhum prêmio receber enquan
to durar seu privilégio, obrigando..:se o govêrno a lhe abrir um crédito em qual
quer país; quando o banco dêle precisasse para cumprir os seus encargos. Até 
aqui não vejo grandes dificuldades para o banco, porém sim para o govêrno. 
Mas, como conservar o banco o meio circulante metálico no país, sendo a ex
portação dêste muito inferior a sua importação? Que necessidade mesmo ha
veria de converter o meio circulante de papel em moeda metálica? Estaria por 
ventura desconceituado o papel moeda? Não, três vêzes não; porque naquela 
época o papel moeda estava acima do valor par, visto achar-se o câmbio a 
28 1/8 dinheiros por 1$000, quando o tipo do valor do papel é ao câmbio de 27 ds. 

No meu entender penso que o papel .moeda não devia ser retirado da cir
eulação; porquanto, par uma coincidência admirável, achava-se o seu valor 
igualado à SQma das rendas públicas do Império, no ano em que foi organizado 
o Banco do. Brasil, e isso é quem em maior parte concorria para o seu crédito~ 
além de que, sendo uma moeda fiduciária inconvertível, nenhum encargo fazia 
às finanças do Estado, bem como nenhum prejuízo causava aos particulares, 
porque êle estava com um prêmio em relaÇão ao ouro, visto o câmbio cotar-se 
acima do par. 

O papel moeda em 1853, que se achava em circulação, somava em ....... . 
46 684:000$000, e as rendas gerais e provinciais nesse ano orçavam por ..... . 
47 000:000$000; e isto sem que nenhuma intervenção tivesse havido além dás 
fôrças produtivas dêste fértil solo: o nosso meio circulante achava-se no me
lhor pé possível, pois estava justamente no caso de perfectibilidade desejado 
por Law, que dizia: 

"Lorsqu'une nation établit une monnaie si cette monnaie a une valeur 
égale à ce qu'elle remplace comme monnaie, et réunit les autres qualités necessai
res à monnaie, la nation ne doit avoir aucune égard à la valeur qu'elle aura 
dans les autres pays. Tout au contraire, comme chaque pays s'efforce de conserver 
sa monnaie, si cet Etat peut en imaginer une qui n'aura pas de valeurs, au 
dehors, il fera ce que les autres pays se sont en vain efforcés de faire par de 
rêglements." 

Supondo-se mesmo que o Banco do Brasil se conservasse como único no 
país, e sendo protegido por todos os favores possíveis, e mesmo sempre diri
gido por estadistas eminentes como tem sido até o presente, como lhe seria 
possível regularizar o meio circulante tendo de lutar com as difíceis comuni
cações entre as províncias e a côrte, e muito principalmente com o deficit que 
contra o Brasil apresentam as exportações dos nossos produtos, quando com
parados com os produtos estrangeiros que importamos, cujo excedente necessà
riamente deve ser reenviado em metais? Seria o banco condenado a um novo 
trabalho de Sizifo importando ouro que devia constantemente escoar-se de seus 
cofres. 

Tudo quanto a respeito se tem dito nas câmaras e fora delas sôbre o meio 
circulante metálico são belas teorias, que falham completamente na prática; 
porquanto, nenhum Estado poderá conservar os ·metais amoedados de ouro • e 
l)rata na sua circulação, senão quando o valor da produção e exportação fôr 
superj.or à importação e consumo: êste é o princípio econômico invariável, e 
o que fora disto se tem observado é uma exceção da regra geral. 

Enquanto o Brasil não exportar um valor superior ao da sua importação, 
121<> poderá ter nenhum meio circulante estável de ouro e prata, como fôra 
4'6ejável, e o único mais vantajoso será o que tínhamos com muito poucas 
Dlbdificações. 

Para provar esta minha proposição vou produzir uma demonstração das 
importações e exportações do Império nos exercícios de 1853-1854 a 1858-1859, 
d18tinguindo as mercadorias dos metais amoedados, e bem assim os câmbios 
médios dessas épocas. 
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EXERCiCIOS 

1853-1854 . .. . .......... •.. • .... ... ........... . . .. . . .... .. . . . 
1854-1855 . .... . .. .... . ........ .... .... .. . . ..•........ . . . ... . 
1855-1856 . .............. .. ............ ... .. ............ . ... .. 
1856-1857., ........... .. . ... ... .. .... .. .... . ....... .. . ...... . 
1857-1858 .. ........... . ...•...... . . ... ....... . ...... . ... .. : . 
1858-1859 . ............. ~ .. . ..... .... ............. . .... ..... . 

SOMA . .. .... . ........ . ............... . ..... ..... ....... . 

EXERCiCIOS 

1853-1854 . .... ...... ..... ..... .... .... ....... . . ......... .. . ·' 
1854-1855 . •.. ........ ... ... . ...... ......•......... •... .. ... . 
1855-1856 . ..... . . ... . .. . .......... .... ... . . .. .... . . . . . : ... . . 
1856-1857 ..... . .. •.... . .. . ....... ... ........... . . . . ......... 
1857-1858 . . . : . ... " . .. . . . . . .. . .. ......... . . ... .... ..... ... . . 
1858-1859 . ...... . ... : ........... .. . . .. . . .. .. . ..... . . . .... . . . 

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

MERCADORIAS 

lmportapo 

78 961:000$000 
80 891 :200$000 
85 013:900$000 

122 542:600$000 
123 527:100$000 
122 304:600$000 

603 240:400$000 

E1portapo 

76 554:000$000 
90 440:300$000 
94 379:200$000 

114 511:306$000 
89 872:400$000 

102 213:200$000 

567 970:400$000 

MOEDAS DE OURO E PRATA Câmbio 
-----------1 Os. por 

Importação Exportação 1 $000 

6 817:700$000 288:~00$000 28 1/8 
4 279:000$000 258:300$000 27 1/2 
7 764:600$000 53:300$000 27 2/5 

12 683:600$000 i35:700$000 27 1/2 
6 680:500$000 6 327:300$000 27 5/8 
4 963:600$000 4 569:000$000 25 4/5 

43 249:000 $000 11 532:100$000 

Por esta demonstração se prova que o bala,nço contra as exportações dos 
produtos nacionais foi neste se:itênio de 35 270:000$000, ou de 5 878:300$000 por 
ano; bem como que neste mesmo espaço de seis anos importamos em moeda 
de ouro e prata o valor de 43 249:000$000,.e que delas exportamos 11532:100$000; 
cumpre, porém, observar que a importação e exportação dos metais amoedados, 
nos dois últimos exercícios de 1857 a 1859 quase que se balancearam; porquan
to, sendo a importação de 11644: 100$000, a exportação foi de 10 896: 300$000, 
havendo uma menor exportação de 747:80'0$000; com o que fica provado o meu 
princípio de que o ouro há de necessàriamente sair do país sempre que a im
portação não fôr balanceada pela exportação. 

Assim fica demonstrada numericamente a impossibilidade de regularizar
-se o' meio circulante metálico no Brasil, enquanto os seus produtos se não 
equilibrarem com os produtos importados do estrangeiro: neste caso a moeda
-papel é o meio circulante mais conveniente, porque dificuiiando ela o retôrno 
dos saldo das importações, faz com que estas se retraiam, e mesmo indireta
mente, concorre para a maior economia dos consumidores,· porque restringe em 
muito as vendas a crédito. 

E demais, sendo difíceis os retornos dos saldos, êstes, pelo menos tempo
ràriamente, ficam no país, e assim são novos capitais que vêm engrossar a 
massa dos capitais nacionais. 

Se, pois, eu tenho demonstrado a inexeqüibilidade do Banco do Brasil po
der cumprir os seus encargos, ainda considerando-o - banco único -, como 
os poderá êle desempenhar havendo atualmente tantos outros bancos de emis
são no Império? ... 

Não se pense, porém, que eu censure a criação dêsses estabelecimentos, ao 
contrário, eu as acho vantajosas para o país, tendo porém as emissões um 
lastro de ouro, prata ou pedras preciosas nos cofres, e nunca podendo exceder 
ao duplo do fundo disponível do banco. 

De tudo quanto fica exposto concluo que a lei orgânica do Banco do Brasil 
deve ser reformada, suprimindo-se-lhe a incumbência de retirar da circulação o 
papel-moeda, e obrigando-se a converter os seus bilhetes em moeda metálica 
dentro do prazo de 10 anos, e na razão ,de 10% ao ano, bem como cassando-se o ln-
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dulto de serem os seus bilhetes recebidos nas estações públicas, e só permitin· 
do-lhe emitir bilhetes até o valor de 50$000; e nesta conformidade se devem 
reformar os mais bancos criados no Império, reduzindo-se todos ao mesmo pé 
de igualdade. • 

Reformados os bancos no sentido que proponho, cumpre ao govêrno re· 
gular o crédito público, partindo do crédito individual: explicarei esta idéia, 
na qual se cifra o grande desideratum da perfectibilidade do_ crédito. 

O govêrno nomeará um fiscal em cada lugar em que houver bancos, o 
qual terá, além de outras atribuições, a de semestralmente exigir dos presiden
tes dos bancos os cadastros de seus créditos; e combinando todos os cadastros 
entre si distribuirá a cada banco, na razão do seu fundo realizado, o crédito 
que deve caber a cada indivíduo compreendido nos mesmos cadastros. 

Destarte os bancos trabalharão em comum pela segurança de todos, e não 
se dará o caso de um indivíduo que possuir como 1 dispor de um crédiS;o como 
3, em três bancos diversos, I?ºr esta forma princípio da parte para o todo, e 
):'egularizo o crédito público geral. 

Não tratarei dos bancos auxiliares da lavoura, porque no estado atual de 
nossas leis hipotecárias não é possível criarem-se bancos ·desta espécie, e tão 
sómente bancos de desconto, que, ainda que em menor escala, também servem 
de auxiliares à agricultura. 

VIAS DE COMUNICAÇAO 

Sem fáceis vias de comunicação não podem prosperar a agricultura e o co
mércio de qualquer país, por mais fértil que êle seja, senão com muita lentidão, 
Visto que as permutações se dificultam, e os preços dos objetos produzidos ou 
importados em muito se elevam pelos pesados fretes dos transportes; sendo 
isto uma verdade que está ao alcance de todos, não se me poderá contestar 
que para o rápido desenvolvimento da nossa indústria agrícola do que mais 
precisa o Brasil é de estabelecer fác~is vias de comunicação fluviais e terrestres. 

Nenhuma nação existe sôbre a superfície do globo que possua tantos rios 
caudais como o império brasileiro, bem como não me consta existir entre as 
11ações civilizadas um só Estado onde por tanto tempo se tivessem esquecido 
dessas grandes artérias da vida e progTesso industrial da sociedade! Por bem 
longos anos foram desprezadas entre nós as vantagens que nos poderiam pro
vir da navegação dos rios que em tôdas as direções se ramificam pelos sertões 
do Império! O estrangeiro que percorre o centro do Brasil fica extasiado quan
do depara em sua frente com êsses rios gigantes, e lamenta a falta de anima
ção que vê na sua navegação, porque êste anti-econômico desleixo não pode 
de forma alguma ser explicado satisfatoriamente ... 

De dez anos a esta parte o espírito de emprêsas tem tomado uma nova 
direção no país, e tomo que forceja por expelir a inércia que se achava domi
nando na época anterior. A laboriosa inteligência guiada pela ciência econô
mica vai lançando por terra a sediça e entorpecedora rotina. 

Em diversas províncias do Império o barco de vapor e o vagão vão comu
nicando novos impulsos de vida às indústrias e ao comércio. O vapor sulcando 
os rios, e a locomotiva rodando sôbre os férreos trilhos nos revelam um porvir 
de prosperidade e grandeza. Já encetamos os primeiros passos nas vias do pro
gresso convém prosseguir: perseverantes mostremos ao mundo que as raças 
não têm primazias umas sôbre as outras, porque todo o homem representa a 
bnagem do Criador. · 

A heróica Itália, cansada de sofrer o terrível despotismo, soltou o brado de 
sua emancipação, e diante dêle fugiram as legiões da raça que se diz privi
legiada. O povo latino há de readquirir os seus antigos foros de povo civili
zador. 

• Quando escrevi êste capitulo ainda não tinha sido apresentado ao corpo legislativo o 
projeto que foi convertido em lei com data de 22 de agôsto de 1860, o qual, na minha hu
milde opinião não produzirá os benéficos efeitos que teve em vista o seu multo ilustrado 
autor: Ifeus permita que eu me engane, porque não desejo outra cousa mais que a prospe
ridade do meu país. 
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Quando o altivo Leopardo circunscrevia as suas navegações às costas da 
Europa, Vasco da Gama com seus denodados companheiros transpunha o cabo 
Tormentório, e ensinava ao mundo o caminho da índia e do Japão. Logo de
pois Cabral tomava posse desta terra de Santa Cruz em nome de D. Manuel 
de Portugal. Nós somos descendentes dêsse bravo povo que outrora formava 
uma coorte de heróis, o qual não pelo número mas pelo valor, dominava na 
Africa, Asia e América, tendo a sua cabeça sôbre a península ibérica olhando 
para o oceano que avassalava. 

Só as leis e os costumes elevam ou abatem os Estados, sejam êles proce
dentes do Cáucaso ou do Delta: tôdas as raças são fracas e fortes, porque tudo 
tem seu tempo de prosperidade e de penúria, segundo as leis imutáveis de 
Deus. 

Deixarei, porém, aos filósofos discutir sôbre a primazia das raças, bem como 
sôbre a rigidez e flacibilldade das fibras dos groenlandeses e dos cafres, sem 
jamais chegarem a uma solução proyável, porque a verdade é ser o homem 
cosmopolita; passarei, pois, a tratar de meu assunto, do qual insensivelmente 
me tinha apartado. • 

A província do Império que primeiramente fêz navegar em seus rios bar
cos movidos a vapor foi a do Rio Grande do Sul, e isto em comêço do ano 
de 1834 . Diversos ricos habitantes da cidade de Pelotas formaram em 1833 uma 
sociedade para a construção de uma barca de vapor, que navegasse entre aquela 
cidade e a do Rio Grande de São Pedro, e desde logo foi posta no estaleiro do 
rio de Santa Bárbara a sua quilha, e se fêz encomenda para a Inglaterra do 
competente maquinismo. Em princípio de 1834 caiu ao mar o vapor, ao qual 
se deu o nome de "Liberal", e airoso sulcou as .ágúas de São Gonçalo. 

Em 1835 estabeleceram-se nesta côrte as barcas da carreira de Niterói, 
e depois muitos outros vapôres se foram mandando construir para a navegação 
costeira da província do Rio de Janeiro, bem 'como para os transportes da bela 
baia de Guanabara; assim foram desaparecendo as distâncias, facilitando-se 
as transações comerciais . · 

Pelos anos de 1840 ou 1841 a província da Bahia criou uma companhia de 
vapôres para a navegação de seus rios, a qual, depois de funcionar por algum 
tempo, parou para recomeçar novamente em 1850, sendo nos últimos anos me
lhorada por novos vapôres, e estendendo-se a navegação costeira. A exemplo 
da Bahia, Pernambuco também organizou a sua companhia de vapôres, que a 
põe em relação mais rápida com as províncias com quem está em maior ativi-
dade comercial. · 

O rio Parnaíba começou há pouco a ser navegado por vapor, do que tem 
infalivelmente de provir grandes vantagens à província do Piauí, que até ao 
presente se ocupava quase que exclusivamente da criação de gad6, quando a 
uberdade de seu terreno reclama a cultura, que bem deve pagar os trabalhos do 
lavrador. 

A província do Maranhão viu pela primeira vez cortadas as águas do cau
dal Itapicuru pela quilha de um vapor em 1852. ~ste importante melhoramento 
pelo qual bradava o comércio de Caxias, foi intentado e levado a efeito por um 
laborioso filho daquela província, que conseguiu vencer milhares de dificulda
des para realizar a viagem de São Luís até Caxias, que se dizia quase impos
síveis pelas muitas corredeiras do Itapicuru. 

Não pôde, porém, sustentar-se por muito tempo esta importante edl.prêsa, 
pela: mesquinhez da subvenção que lhe decretara a assembléia provincial, e 
teve o seu empresário de vê-la baquear, e com ela tôda a fortuna que tinha 
adquirido na sua longa vida comercial. 

O ativo empreendendor brasileiro era digno de melhor sorte, não só por
que o bem público lucrava com a sua arrojada emprêsa, como porque, depois 
de vencidas tôdas as dificuldades, não se deveria abandonar uma tão grande 
conveniência da província. O nome distinto do senhor comendador Domingos 
da Silva Pôrto não pode ser mais esquecido nos anais do Maranhão, e a pos
teridade lhe fará justiça. 

Ultimamente nova emprêsa foi organizada no Maranhão para serem na
vegados por barcos de vapor os rios Itapicuru, Mearim, Pindaré e Turi, bem co
mo a sua costa até. ao Pará; e já deu comêço às suas viagens, prometendo uma 
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nova era de progresso para esta importante província. A assembléia provincial 
decretou uma subvenção que parece suficiente para animar esta nova emprêsa. 

As províncias do Pará e Amazonas, desde 1853 que gozam das vantagens 
resultantes da navegação de vapor dos seus grandes rios verdadeiros mares d'água 
doce . A companhia de navegação de vapor do Amazonas divide-se em três li
nhas : a 1.ª, da cidade do Pará a Manaus, tocando em diversos pontos intermé
dios da linha; a 2.ª, da navegação do Tocantins, da capital até a ;vila de Baião, 
e a 3.ª, de Manaus a Nauta. 

As três linhas de vapôres somadas perfazem ·um espaço a percorrer maior 
de 1 500 léguas, e tal impulso tem tido o desenvolvimento da navegação de va
por, que no decurso de· três anos as rendas daquela província quase que dupli
caram, como passo a demonstrar: 

Rendas antes dos vapôres 

Exercício Renda geral 

1849-1850 . . . . . . . . . . . . 575: 950$000 
1850-1851 . . . . . . . . . . . . 655:830$000 
1851-1852 · · ····· · · ··· 889:960$000 

Média . . . . . . . . . . . 707: 180$000 

Rendas depois dos 

Exercício 

1853-1854 
1854-1855 
1855-1856 

vapôres 

Renda geral 

1515:200$000 
1 434: 140$000 
1 133: 710$000 

Média . . . . . . . . . . . 1 360: 956$000 

Ora, sendo estabelecida a companhia em princípio do ano de 1853, vê-se que 
no triênio de 1853-1854 a 1855-1856 a renda geral arrecadada foi na razão mé
dia de 1360:956$000, quando a média arrecadação do triênio anterior, de 1849-
-1850 a 1851-1852, foi de 707: 180$000, e conseguintemente quase que duplicou 
a renda geral da província do Pará no decurso de três anos. 

Ao prestante senhor barão de Mauá deve o Brasil êste importante melho
ramento, do qual tem resultado tão grande desenvolvimento às rendas públi
cas. Os cidadãos distintos como os Mauá pertencem ao domínio da história, e 
a posteridade agradecida pronunciará com respeito seus nomes. Ao senhor ba
rão de Mauá se devem muitos melhoramentos importantes, como entre outros 
citarei o estabelecimento da fundição da Ponta d'Areia, a primeira estrada de 
ferro do Brasil, da qual tem o títu,lo, e a iluminação a gás na côrte do Impé
rio. Com razão, pois, se ufana a província do Rio Grande do Sul de contar 
no número de seus filhos o distinto empreendedor - barão de Mauá. - Ao 
govêrno imperial também cabe a glória de haver prestado seu auxílio a essas 
colossais emprêsas. 

Depois da província do Rio de Janeiro é a do Rio Grande do Sul a que tem 
maior número de vapôres, que emprega no seu tráfico e comércio interno; e 
ultimamentt! ainda se aumentou mais essa navegação pelo estabelecimento de 
vapôres no rio Uruguai, de cuja companhia fluvial tem de resultar grandes 
vantagens para aquela província, e principalmente para a comarca de Missões. 

A província de Mato Grosso também começou no princípio do corrente ano 
a ter sua companhia comercial de navegação de vapor, pois que até então só 
por vapôres de guerra eram sulcadas aquelas águas, ou por navios de vela, o 
que tornava muito lentas as suas comunicações comerciais. Esta importante 
província, que por tantos anos viveu como que segregada do Império, vai fi
nalmente entrar nas vias ·do progresso. 

A 4!olônia militar de Itapura, se fôr cuidada como é de esperar pelo go
vêrno imperial, e se se estabelecer a navegação por pequenos barcos de vapor, 
em alguns dos. rios Tibaji, Ivaí, Iguaçu ou Paranapanema, não só fará ràpida
mente prosperar as províncias do Paraná e São Paulo, como a de Mato Grosso, 
porque destarte as porá em comunicação fácil e veloz com a capital do Im
pério . 

Todos êstes melhoramentos que possuímos e acabei de relatar, são sem dú
vida um grande passo dado nas vias do progresso e engrandecimento nacional; 
porém não são ainda senão um símile dos trabalhos indispensáveis de que tan
to carece o país, em relação às vias de comunicação. 

A província de Goiás ainda até hoje vê desaproveitados os seus majestosos 
rios Araguaia e Tocantins, sendo êste somente navegado na parte que pertence 
ao Pará; êstes dois mares de água doce até agora somente são sulcados pelas 
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primitivas igarités, de que se serviam os aborígines. Quando o Araguaia sentir 
deslizar sôbre suas águas barcos de vapor apropriados, a província de Goiás 
verá crescer ràpidam.ente o seu comércio e indústria, porque os seus produtos 
buscarão os mercados do Pará, que será o seu melhor freguês. 

Lançando-se os olhos sôbre o mapa geral do Brasil o coração se contrista, 
sentindo que ainda estejam por utilizar-se as águas do majestoso rio de São 
Francisco, que nascendo na serra da Canastra em Minas Oerai.8, vai engrossan
do sua águas com as de muitos importantes afluentes, entre os quais mais avul
t!l-m o rio das Velhas, o Verde e o Grande de Pajeú, e depois de percorrer as 
províncias de Minas, Bahia, Pernambuco e Alagoas, vai lançar-se no oceano fa
zendo barra na de Sergipe . 

No mesmo caso está o caudal rio Doce, que tendo sua origem na coJilarca 
de Barbacena da província t de Minas, depois de a percorrer por dezenas de 
léguas, e de ter recebido diversos tributários, vai fazer barra por duas bôcas 
perto da cidade de São Mateus, na província do Espírito Santo, a qual tôda 
atravessa. 

1l:stes dois grandes rios são as principais artérias que se dirigem ao cora
ção do gigante. império americano, sendo os mais apropriados para em suas 
margens se fundarem import~ntes estabelecimentos agrícolas. 

O engenheiro Halfeld, que examinou êstes rios, diz em seus relatórios di
rigidos à presidência de Minas Gerais que os rios São Francisco e Doce, bem 
como os seus principais confluentes, são susceptiveis de serem navegáveis por 
vapôres; porque muitas dezenas de léguas têm fundo suficiente, e nenhum 
escolho pocle entorpecer a navegação. Por que, pois, já se não tentam êsses 
grandiosos melhoramentos? Para estas e outras emprêsas gigantes é que se pre
cisa da facilidade do crédito. 

Não Ignoro que qualquer dos rios de que estou tratando tem muitas cacho
eiras, e algumas das quais; como a de Paulo Afonso no de São Francisco, não 
podem ser destruídas; mas entendo que êsses obstáculos devem ser vencidos, 
fazendo-se· nos espaços da intercepção vias terrestres, que sirvam para condu
zir as cargas de uns para outros vapôres das diversas linhas de navegação. 

Tendo assim brevemente esboçado os melhoramentos' que tem recebido o 
pais nestes últimos anos da navegação de vapor nos seus rios internos, bem 
como apontado outros porque instantemente reclama em referência a muitos rios 
caudais at~ hoje abandonados, passarei a dizer alguma cousa sôbre as vias 
terrestres. 

A província do Rio Grande do Sul é a que mais se presta à comunicação 
por vias terrestres, porque o seu território é o menos acidentado do Brasil; po
de-se dizer que esta província possui estradas naturais em tôdas as direções. 
A assembléia provincial do Rio Grande não se tem descuidado de decretar as 
somas precisas para a construção de pontes que ofereçam franca passagem 
aos viandantes nas estações invernosas, visto ser esta província tôda cortada de 
rios, ribeiros e regatos, e atualmente tem ela excelentes pontes de pedra e cal, 
e mesmo algumas de elegante arquitetura. 

Depois da província do Rio Grande do Sul, a que tem melhores estradas é 
a do Rio de Janeiro, se nesse número contar-se a da c9mpanhia União e Indús
tria, que pertence em maior parte à província de Minas, que, segundo consta, 
está sendo construída conforme todos os preceitos da ciência, e em ordem a 
oferecer a possível comodidade e segurança aos vi~ndantes. 

Ao distinto senhor comendador Ferreira Laje deve a província de Minas a 
aquisição dessa importante estrada de rodag~m, que talVfZ muito breve seja 
convertida em via férrea . o · nome do senhor comendador Ferreira Laje ins
crito nesta colossal emprêsa, com ela passará à posteridade. 

Também tratando das vias de comunicitção não devo esquecer as estradas 
que foram abertas, as que se acham em construção no Mucuri sob a direção do 
senhor Teófilo Ottoni, que incansável em trabalhar para o progresso daquela im
portante companhia, de que é fundador e presidente, tem feito grandes servi
ços aos pais, e com especialidade a sua província natal; porquanto hoje em dia 
todo o norte de Minas recebe as fazendas que compra no Rio de Janeiro por 
intermédio do Mucuri na têrça parte do tempo que as recebia pelas antigas 
estradas. 

B.G. -2 



18 BOLETIM GEOGRAFICO 

Os brasileiros distintos quais os Teófilo Ottoni, merecem o honroso título 
de promotores do progresso do Brasil e as bênçãos de seus concidadãos, bem 
como um distinto lugar· em todos os escritos que tratarem imparcialmente da 
história contemporânea, pois que tais brasileiros bem merecem da pátria. 

Nada mais direi em relação às vias terrestres, porque o bem elaborado es
crito do senhor conselheiro Cristiano Ottoni, que tem por título - O futuro 
das estradas de ferro do Brasil -, nada deixa a desejar; e em minha humilde 
opinião as idéias dêste distinto cidadão são dignas de ser estudadas, em rela
ção ao estabelecimento da futura rêde de vias férreas que tem de cruzar o 
Império do Brasil. 

Deve-se fazer o mais possível para que as vias férreas de D. Pedro II, 
Juàzeiro, e Agua Preta tendam a se dirigir aos vales dos rios Doce e São Fran
cisco; porque estabelecendo-se nestes rios a navegação de vapor, desaparecerão 
tôdas as dificuldades que atualmente existem para a condução dos produtos 
industriais para os mercados do litoral do grande império americano. 

A via férrea de São Paulo, porém, deveria dar-se uma direção tal que fôsse 
encontrar alguns dos principais afluentes do Paranapanema, a fim de por êste 
rio estabelecer-se a comunicação por vapôres com a- província de Mato Grosso .. 

Penso, pois, que enquanto não se realizarem estas grandes idéias de que 
tenho tratado, nenhumas garantias se devem conceder a novas vias férreas; 
porque, sem as vantagens que prometem as que se acham em andamento, vi
riam sobrecarregar os cofres do Estado com os juros estipulados. 

Não terminarei o presente capítulo sem dizer duas palavras sôbre a via 
férrea de Cantagalo, que se acaba de abrir ao trânsito público. 

Entendo que a estação terminal desta via férrea não deve ficar no lugar 
em que se acha, porque seria um verdadeiro anacronismo, visto não oferecer 
nenhuma das conveniências indispensáveis a uma via férrea para o seu engran
decimento e progresso. 

Esta via férrea deve ter a sua estação terminal na cidade de Niterói, pas
sando por Itaboraí, porque assim se aproveitarão os reconhecimentos e planos 
levantados para a estrada de Niterói a Campos, e êste segmento da via férrea 
de Cantagalo pouco dispendioso será, porque as plantas demonstram quase ni
velado o terreno; além de que grandes vantagens resultariam para os produtos 
que de Cantagalo descessem, visto que se poderia estabelecer uma ponte de 
embarque de cafés em Niterói. Mesmo supondo que fácil seria uma convenção 
entre os empresários e éoncessionários destas duas emprêsas. 

A via férrea de Cantagalo vindo até Niterói, não só seriam mais baratos 
os fretes, como se evitava a tardia e arriscada navegação das faluas do Pôrto 
das Caixas até a Côrte. Não só por estas causas, como por muitas outras, que 
por brevidade deixo de mencionar, sou de opinião que a estação terminal da 
via férrea de Cantagalo deve ser na cidade de Niterói. 

Cumpre, pois, quanto antes dar comêço ao seguimento da estrada de Can
tagalo, no sentido que indico, aproveitando-se os planos e plantas levantadas 
pelo Dr. Capanema, que, na opinião das pessoas competentes, nada deixam 
a desejar~ 

(Conclui no próximo número) 

@"' A fetografia é um excelente documento geogrãfic!O, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



As Particularidades Geográficas das Ilhas* 
JULES BLACHE 

O PROBLEMA DAS ILHAS 

Poderemos colocar assim o problema que nos ocupará: existe uma geografia 
das ilhas que não seja mais que uma enumeração, uma simples classificação? 
Têm as ilhas traços geográficos particulares em seu povoamento, seu gênero 
de vida e em suas aptidões econômicas e sociais? 

Podemos caracterizar as ilhas levando em conta suas fraquezas e seus pri
vilégios coletivos, ou melhor, serão as ilhas pedaços de continentes, como se 
fôssem peças perdidas de um puzzle? 

Eu me fazia esta pergunta há uns quinze anos por ocasião do aparecimen
to de um livro intitulado O Homem e as Ilhas, da autoria de Aubert de la Rue, 
obra bastante documentada, mas que não deixa de ser uma enumeração sem 
conclusão. Procurei, então, dar-lhe uma conclusão, em algumas linhas, conclu
s.ão esta que não foi aceita unânimemente. A questão é .debatida. Pensei, en
tão, em reabrir êste debate. 

Existe uma resposta antiga, tradicional pode-se dizer, à questão proposta. 
Uma .resposta simples. É que as ilhas têm sua maneira própria de existir, que 
as diferencia fortemente . do continente. É isto o que nós chamamos de traços 
da inswaridade. l!:les deram ocasião a numerosos desenvolvimentos. Tomemos, 
por exemplo, o caso da Grã-Bretanha. O caráter britânico, a economia britâ
nica, podem ser facilmente considerados ligados à existência do Estreito de Ca
lais que isola e protege. Amor à liberdade, senso de trocas e de negócios · ma
rítimos, industrialismo, orgulho nacional. Montesquieu indica, como o lembra 
Lucien Febvre, que "os povos das ilhas são mais propensos à liberdade que os 
do continente". Outros, pensando à Ulisses, viram nos naturais das ilhas co
merciantes astutos, prósperos, mas turbulentos. 

Desenvolvimento fácil e fraco. É isto que no seu apreciado livro A Terra 
e a Evolução Humana (1922) , assinalou o historiador Lucien Febvre, mostran
do-se cuidadoso ao afastar a hipótese de subordinação da história à geografia. 
l!:le salientou que a situação insular não predomina sôbre coisa alguma. 

Os fatôres geográficos - solo, clima, disposição das costas e dos relevos, 
etc. . .. - são imutáveis. Entretanto, é suficiente lembrar a história para ver 
que ela é cheia de surprêsas . Muitas ilhas tiveram destinos inesperados. A 
Grã-Bretanha, por exemplo, nem sempre reinou sôbre os mares. Houve tem
po, em que os inglêses eram camponeses, encerrados em sua ilha, e não 
marinheiros. Na idade média, êles vendiam lã bruta à Flândria e eram estran
geiros que a vinham procurar nos· seus portos. Não possuíam o sentimento de 
serem protegidos e favorecidos pelo mar e não se orgulhavam de haver atra
vessado a água para atingir . fornecedores e clientes. Se êles têm gôsto 
pelo mar, é porque o adquiriram. Não obedeceram a uma vocação, mas 
seguiram exemplos: o da gente do continente. Na Holanda, Normândia e Bre
tanha encontramos vocações marítimas mais _precoces. Foram os marinheiros 
escandinavos, os "Vikings'', que invadiram a Iflglaterra, a partir do século VII, 
em seguida os Normandos. A Córsega e a Sardenha jamais viveram do mar, 
ao contrário das Baleares. Quanto mais se examinam os exemplos, mais 
se encontram variações e contradições. Ao lado das ilhas que foram beneficiadas 
pela própria situação, pode-se citar outras que sofreram em conseqüência dis
to. Entre as primeiras, poderíamos assinalar as Antilhas, as Mascarenhas, que 
foram colonizadas, e:t'triquecidas e povoadas antes dos continentes que as · pre
cederam: ilhas, portanto, favorecidas. Mas, no Mediterrâneo, a IrlSlioria das 

*Publicado no Bulletin de la Soctété de Géographie et d'Études Colontales de Marseille -
Tome LXIV - Années 1948-1950 - Tradução de CLARISBE CHUT. 
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ilhas sofreram por seu isolamento e insegurança, quer dizer pela crueldade dos 
piratas e dos conquistadores sucessivos: ilhas infelizes, atingidas pela má sorte. 
É preciso então renunciar à formulação de leis, justificando a história por meio 
da geografia. Os desenvolvimentos naturais estão baseados na fatalidade que 
caracteriza os homens das ilhas, datando de um tempo em que tínhamos a 
pretensão de achar nos caracteres da atividade humana,. as origens simples. 
No século XVIII, tentaram explicar tudo de uma só vez. No século XIX se de
senvolveram as teorias sôbre o meio. Mesmo a literatura, ao tempo de Bru
netiêre e de Taine, ficou submetida ao meio. A literatura do Norte era contrá
ria à do Sul. Existem ainda os retardatários, formados por aquela escola, que 
não querem desfazer-se da idéia de que as canções dos trovadores, forçosamen
te alegres, são adequadas ao sol de Provence, enquanto as brumas do Norte 
não podiam dar nascimento senão . a um romantismo chorão . Esta maneira de 
classificar a história, a literatura, nas fases da geografia, já está muito fora de 
moda. Voltando às ilhas, vemos hoje que os caracteres da insularidade são tão 
inconstantes e até mesmo opostos, que se prestam a todos os desenvolvimentos 
literários , 

Quando tivermos adquirido esta certeza, teremos dado um passo à frente, 
sôbre o qual será difícil retroceder . O determinismo geográfico está morto. 
Convém deixar aos editôres de manuais escolares, preocupados com o exórdio 
de temas fáceis: como, por exemplo, a descontinuidade do relêvo helênico, dei
xando prever a rivalidade das cidades gregas; ou melhor, a posição central de 
Roma na Itália, e da Itália no Mediterrâneo, marcando a priori o triunfo do 
Império Romano. São recursos oratórios. As vocações insulares são invocadas 
para as ilhas que triunfaram. Para as outras ilhas, chamaremos atenção, com a 
mesma eloqüência, para as desvantagens do isolamento. É isto que ressalta 
em i>eu livro Lucien Febvre. Não se trata aí de o contradizer . Mas, êle se li
mita a isso. Seria necessário neste caso deixar de lado a eloqüência e procurar 
ver com mais clareza. 

Com êste fim objetivo, distinguiremos o proveito que a natureza pode tirar 
das ilhas e a vantagem que os homens podem delas tirar. 

A INSULARIDADE E A BIOLOGIA: AS LACUNAS DO POVOAMENTO 

O problema da insularidade não é uma questão de pura verbosidade para 
os naturalistas. No povoamento vegetal ou animal, acontece encontrar-se ele
mentos ou grupamentos que são considerados responsáveis pelo caráter insu
lar do meio. A vjda vegetal e animal das ilhas pode tomar caráter particular, 
caráter de endemismo. 

itstes caracteres de endemismo aparecem de duas maneiras: pelas lacunas 
do povoamento e por sua originalidade. 

Em primeiro lugar, as lacunas. Nota-se a ausência de um grande número 
de espécies ou de variedades que existem sôbre o continente. 

É fácil compreender que certas espécies nascidas no continente puderam 
espalhar-se largamente sôbre o mesmo sem encontrar obstáculo no seu cami
nho. Mas as ilhas ficaram privadas, pois o mar, o único elemento capaz de 
deter as espécies, opôs-se à sua . passagem. · 

Os animais terrestres são particularmente sensíveis à barreira marítima. 
Os pássaros, os insetos viajam mais fàcilmente por cima da águas, levados 
pelo instinto migratório, pelos ventos ou como passageiros. As sementes das 
plantas carregadas pelos ventos ou transportadas pelas correntes marítimas, 
podem atingir fàcilme.nte as ilh~s. colonizando-as, enquanto os mamíferos ter
restres ou répteis estão fadados a permanecer na sua pátria de origem. 

:S:stes traços são mais ou menos marcados conforme o afastamento das ilhas 
em relação ao continente e segundo a antigüidade das ilhas. O tempo e o 
espaço contribuem consideràvelmente para o isolamento . 

Um especialista de biologia das ilhas, Wallace, num velho livro, datando 
de mais de 60 anos, atualmente ainda indispensável, distingue as ilhas oceâni
cas, aquelas que estão isoladas, longe dos continentes, das ilhas continentais. 
As ilhas oceânicas são, aliás, muitas vêzes as mais recentes: vulcânicas, cora
lígenas. Estas serão, então, as mais estrangeiras aos continentes. Antes da 



TRANSCRIÇÕES • 21 

chegada do homem, as ilhas estavam tôdas desprovidas de mamíferos terres
tres. Que sejam os Açores, as Bermudas, as ilhas Galápagos, Santa Helena, 
Mascarenhas, as ilha do Pacifico, os mamíferos não são representados aí senão 
pelos morcegos, e às vêzes pelos roedores. Mesmo a Nova Zelândia possui só
mente duas espécies de morcegos. 

Em tôdas estas ilhas a variedade dos pássaros terrestres é bem menor que 
no continente. Santa Helena, por exemplo, não tem senão um pássaro terres
tre: a tarambola. Os peixes de água doce são muitas vêzes totalmente inexis
tentes . Em Santa Helena, .mesmo os mariscos faltam nos rios. É raro encon
trar-se também serpentes ou ·sapos indígenas. Algumas vêzes lagartos, como 
o de Madeira ou de Tananarivo, único de sua espécie: e o de Mascarenhas; as 
duas espécies de lagartos de Sandwich. Os próprios insetos são raros nas ilhas 
de Sandwich. Os naturalistas que os buscam têm dificuldade de os encontrar. 

As plantas têm muita facilidade de dispersão. Mas não tôdas. Os fetos 
conservam-se mais nas ilhas que nos continentes. 

Nas ilhas continentais, esta penúria de espécies .animais e vegetais é 
bem menor, mas em tôda parte, real. Por exemplo, a Grã-Bretanha conta 
16 espécies de répteis. Na mesma latitude, a Bélgica tem 28 espécies, mas a 
Irlanda apenas 4. Bornéu, Java, não possuem todos os mamíferos que são en
contrados à sua frente, em certa parte da Asia. Madagáscar, que é uma ilha 
muito antiga isolada da Africa, não tem macacos, leões, leopardos, hienas, ze
bras, rinocerontes, elefantes, búfalos, girafas, que são animais dispersos em tô
da . a Africa. Inclusive aí não· são também encontrados, tigres, ursos, tapiretes 
e cervos asiáticos . 

Assim, o isolamento termina por um empobrecimento biológico. Empobreci
mento, sobretudo, em organismos superiores, os mais evoluídos, que são assim 
os mais delicados. 

Podemos ligar a êste fenômeno o caso ·das "ilhas desertas", quer dizer, 
aquelas que foram encontradas, por seus descobridores, sem sêres humanos, 
apesar de suas condições de existência serem muito favoráveis à nossa espé
cie. Tal é o caso das ilhas tropicais, como Madeira, Reunião, Maurícl.a, atual
mente com população densa. Grande número de ilhas do Pacífico, cujo 
clima é · o mais, suave do mundo, estavam igualmente vazias, sobretudo as me
nores. As grandes ilhas possuidoras de um clima mais rude, como a Islândia, 
descoberta no século 19 pelos noruegueses, estavam desertas. Assim, do ponto 
de vista biológico, a primeira conclusão que tiramos, portanto, a respeito das 
ilhas, é que a vida geral do globo só as pehetra difícil, incompleta, tardia
mente. 

ORIGINALIDADE DA BIOLOGIA INSULAR 
! 

Um segundo traço de endemismo insular é a orientação particular que 
tomou a evolução das formas vivas, no fato do isolamento. Lá ainda, a data 
da separação do corpo continental ou do nascimento da ilha afastado do cor
po continental é de primeira importância: mas, quanto mais longínquas elas 
estão, mais oportunidades temos de nos encontrar em presença de um meio 
biológico partic\1lar, original. 

Voltemos a Madagáscar. Seu isolamento já é antigo. Os mamíferos são 
aí :representados essencialmente pelos Lemuriens abundantes aí nesta região, 
em outras quase não são conhecidas. Na Austrália existem os cangurus, ma
míferos que têm uma bôlsa ventral, enc~ntrados exclusivamente nas ja
zidas fósseis da Europa, América ou da Asia. Assim as ilhas chamam atenção 
pel06 tipos que lhe são especiais. A luta pela vida é dura, nos continentes . As 
espécies invasoras e destruidoras podem fazer carreira aí. Elas eliminam os fra
cos. Nas ilhas onde as espécies invasoras e vorazes - os fulvos, por exemplo -
não existem, ainda se encontram espécies já desaparecidas em outras partes; 
ai também vemos prosperar novos ramos delicados. Certos animais das ilhas 
parecem mal providos para a luta ou a defesa (pássaros, particularmente, que 
às vêzes, são incapazes de voar). os· primeiros visitantes de Mascarenhas acha
ram aí uma espécie de pombo de 80 centímetros de altura, o Dronte, Didus
ineptus, incapaz de voar e de se defender; êsse pombo também está destinado 
a desaparecer muito breve. Na Nova-Zelândia, encontram-se também 11 espécies 
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de pássaros voadores, os · Dinornis (Hoje não restam ·mais que quatro) . :G:stes 
são animais adaptados às regiões desprovidas de fulvos, como era também pro
vàvelmente de idêntica região o Epyorni:v de Madagascar, um pássaro gi
gante, de quatro metros de altura, do qual foram encontradas cascas de ovos. 

O melhor caso caracterizado, é o das ilhas Galápagos, que fixou a atenção 
de Darwin durante sua viagem ao redor do mundo, de 1831 a 1836, viagem que 
foi objeto de uma narrativa interessante. Compreende-se o interêsse de Dar
win pela questão das ilhas isoladas. o isolamento é o ponto de partida de 
uma evolução especial conduzindo-as a formas diferentes das dos corpos con
tinentais. Os especialistas insulares demonstram que as ilhas têm uma evo
lução biológica à parte . Elas vêm apoiar a teoria evolucionist,a. Tôdas ou quase 
tôdas as espécies são uma criação local. 

Estas ilhas isoladas acham-se a milhares de quilômetros da costa da Amé
rica do Sul, sob o equador, São arquipélagos vulcânicos rendilhados de alguns 
leitos de coral. Em tôdas as estações o aspecto é o mesmo; cerraçã~ ou nevo
eiros mais ou menos espessos rompem apenas a uniformidade dos dias; uma cor
rente de água fria, que atravessa as ilhas numa velocidade de mais de cem 
quilômetros por dia, mantém sôbre os declives inferiores uma grande sêca: os 
anos sem chuva não são desconhecidos, enquanto os picos correm o ano in
teiro sob as brumas . 

Desembarquemos, penosamente, através de uma orla de "mangroves", es
tas árvorei;; de raízes monumentais. A trás, é o deserto, semeado de cactos. Alguns 
espinheiros de côr cinzenta que alternam com as carapaças· vazias de tartarugas 
gigantescas, únicas no mundo. Galápagos significa tartaruga. Mais em cima, 
na zona das chuvas incessantes onde o sol nunca é visto, reina a floresta sufo
cante, sôbre os declives soerguidos em direção à concavidade das crateras. 

Não é necessário ser naturalista para achar na flora e na fauna um ar 
estranho. Ao lado das tartarugas de terra, monstruosas, existem lagartos e 
"iguanas" do mar, animais horrendos, que somente aí são vistos, a respeito das 
26 espécies de pássaros descritas por Darwin, 25 são particulares das ilhas e 
sôbre 400 espécies de plantas 200 são exclusivas das ilhas. Existe um só ma
mífero, do tamanho de um rato. 

A originalidade insular, segundo a opinião dos naturalistas, tenderá freqüen
temente ao nanismo, quer dizer à realização das formas anãs. Os exemplos não 
faltam: seja em casa dos animais selvagens, ursos do Japão, cervos da Córsega e 
da Sardenha: seja entre os animais domésticos: carneiros de Far-Oer, de Shet
land e de Ouessant; poldros da Islândia; seja entre os animais fósseis, ele
fantes e hipopótamos anões de certas ilhas do Mediterrâneo. Entretanto não 
é um traço geral. Pelo contrário, já temos encontrado tartarugas gigantes nas 
Galápagos e nas Mascarenhas, o pombo gigante das Mascarenhas, o Apterix 
de Madagáscar. O nanismo, por mais freqüente que seja, não é talvez, como 
o gigantismo, que é uma conseqüência da originalidade biológica. Podemos tam
bém considerar que, em certos casos, o nanismo seja a conseqüência do isola
mento das espécies nas ilhas desprovidas de certos elementos minerais, indis
pensáveis ao desenvolvimento das armações ósseas. A maioria das ilhas iso
ladas são ilhas vulcânicas. Na Bretanha mesmo, país de rochas exclusivamen
te silicosas, o tamanho do gado tem tendência a diminuir. Nos continentes as 
trocas e as imigrações de gado de melhor armação óssea se produzem facil
mente; nas ilhas, o isolamento prolongado pode explicar a agravação dêste 
processo . • 

· Reteremos em suma, não mais que dois. traços essenciais da biologia 
insular: sua esterilização parcial em espécies vivas, resultado do isolamento 
geográfico; a originalidade destas espécies, resultado de uma evolução prosse
guida numa vasa mais ou menos fechada, desde há muito tempo, ou então da 
conservação de ramos abafados e escondidos noutra parte. 

O HOMEM E AS ILHAS - O PROBLEMA DO ISOLAMENTO RELATIVO 

Depois de examinado o proveito que a natureza tira das ilhas, vamos pro
curar ver o proveito que os homens tiram das mesmas. :G:ste é o problema mais 
difícil. 
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Estudando os fatôres físicos, concluimos, portanto, que o traço insular de
terminante é o isolamento. l!: o único que influencia a vida biológica, vamos 
ver também que esta influência repercute na vida humana, na economia. Mas, 
ela será menos direta se puder combinar-se com as condições introduzidas pela 
atividade humana. 

As condições introduzidas nas ilhas pela atividade humana se relacionam 
à navegação marítima. A navegação não tem nada de especificamente insular; 
ela interessa também às costas dos continentes . Mas interessa particularmen
te as ilhas atingindo seu isolamento, quebrando, por assim dizer, sua insulari
dade. De sorte que, em lugar de constituir uma particularidade insular, a nave
gação é um elemento anti-insular, de corretivo à insularidade. A navegação é, 
portanlC>, um ponto que não pode deixar de ser amplamente examinado. 

Em primeiro lugar, é preciso fazer ver como a navegação marítima atinge 
o i,solamento insular. 

Em segundo lugar, é preciso mostrar que a navegação marítima nãõ se 
contenta em transformar o oceano em um caminho transitável ao homem e a 
tudo que ele carrega consigo; mas êste caminho apresenta, em relação ao ca
minho terrestre, vantagens e desvantagens de acôrdo com as épocas e as dis
posições geográficas. São as desvantagens que mantêm nas ilhas certos tra
ços de seu isolamento primitivo. 

Em· terceiro lugar, faremos ver como estas disposições particulares do ca
minho marítimo, com suas vantagens e desvantagens localizadas no tempo, no 
espaço ou em certas atividades, contribuem trazendo a umas e outras ilhas os 
elementos de variedades entre elas e elementos suplementares relacionados com 
as massas continentais. A diversidade biológica reconhecida. acima citada, sobre
põe-se a uma diversidade econômica social, política, à qual as ilhas estão pre
dispostas. 

Em suma, fizemos ver que os caracteres que aparecem como originais na 
biologia das ilhas, se prolongam em certos traços da economia humana. 

A NAVEGAÇÃO E AS ILHAS 

Entre as iniciativas vedadas à natureza vegetal ou animal, mas permi
tidas ao homem, figuram os transportes maritimos ou oceânicos, que o auxiliam 
no seu· próprio transporte e no de animais, plantas, produtos mortos, minerais 
ou transformados, de um ponto a outro do globo. Os outros animais terrestres 
só conhecem a natação, que não permite deslocamentos a grande distância nem 
tampouco transportes de mercadorias: o homem tem, há muito tempo, navios 
de grande raio de ação e de gran~e capacidade. 

A costa não é mais a linha onde termina seu domínio, mas o lugar onde co
meçam as novas rotas. E as ilhas deixaram de ser pontos perdidos sôbre o 
vasto mar. 

Graças ao nascimento e ao progresso da navegação marítima a fauna e 
flora puderam disseminar-se sôbre as ilhas e sua parcial esterilização biológica 
teve término. Sabe-se em que data desembarcou na Austrália. o primeiro re
banho de carneiros, e como os prados foram semeados aí para a criação, com 
plantas estrangeiras. Sabe-se quando desembarcaram em Cuba os primeiros re
bentos de cana de açúcar, na Reunião ou na Mauricia as primeiras plantas de 
café, e nas ilhas ·da Sonda as plantinhas de hévea, nascidas no jardim bo
tânico de Londres, de grãos brasileiros. Em Madagáscar, nas Falklands e na 
Nova Zelândia os grãos brasileiros, entraram graças aos estrangeiros que os 
trouxeram na era da, criação. A ilha da Madeira herdou ao mesmo tempo a 
vinha e a cana de açúcar que vieram de direções · opostas. Enfim, as ilhas 
desertas que podiam nutrir os homens acompanhados de sua comitiva de plan
tas e de animais capazes de fornecer-lhe alimentos, povoam-se graças aos con
tinentes; Madagascar, e muitas ilhas do Pacífico, com os malaios em primeiro 
lugar e brancos em seguida; a Islândia, Madeira com brancos; as Mascarenhas 
com brancos, negros e amarelos. 

Assim adquirimos a impressão de que a navegação marítima, pondo fim ao 
· isolamento das ilhas fê-las participar do mesmo destino dos continentes. A 
navegação parece proceder a uma, espécie de alinhamento econômico, demográ-
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fico, o que seria verdadeiro para determinados elementos geogrãficos. Limitar-se a 
isso seria dar uma idéia bem incompleta das transformações que as ilhas devem 
à vida maritima. 

PRIVIL~G IOS DA ROTA MARÍTIMA 

A rota marítima não funciona como a rota terrestre e resultam, para as 
ilhas, vaptagens ou desvantagens complexas, aos quais sua economia é sensível. 

As vantagens estão nas facilidades relativas do caminho marítimo, facUi
dades que o homem tem conservado e explorado progressivamente. O mar, em 
principio fronteira ábsoluta, mundo inimigo, foi transformacto numa .via de 
trocas, tornando-se progressivamente, mais fácil que a rota dos continentes, a 
estrada terrestre. No tempo de Homero já, a navegação permitia estender-se 
o campo dos conhecimentos e das relações mais facilmente que sôbre os ca
minhos sólidos. Ela permitia atingir as margens de paíSes desconhecidos. Mas 
era preciso ainda desconfiar, do mar, "do mar de águas difíceis e terríveis" de 
que fala a Odisséia. l!:le tornou-se pouco a pouco um servidor. ~ assim que os 
cursos ·de · água, foram inimigos, obstáculos, colaboradores perigosos e progres
sivamente domesticados para a navegação, irrigação, das fôrças motrizes. 

Na história do globo vê-se pouco a pouco, graças ao Mediterrâneo em pri
meiro lugar, as vias de água marítima substituírem as vias terrestres. · A auro
ra de nossa história, as rotas de âmbar, de estanho são as vias terrestres que 
vêm diretamente da Europa do Norte aos mercados helênicos. Elas transpor
tam-se em seguida através da Gãlia para encurtar o trajeto terrestre e, utm
zar mais o Mediterrâneo. Mais tarde enfim é o oceano que carregarã, apesar 
dos grandes desvios que êle impõe, os navios e as mercadorias entre os mer
cados do norte da Europa e os do sul: os continentes serão contornados . Em l.º 
lugar a Espanha por Pitias, armador marselhês, cuja tentativa no século IV 
antes de nossa era não teve conseqüências comerciais imediatas. Com o grande 
comércio medieval mediterrâneo, e o contôrno da Africa por Vasco da 
Gama, a rota terrestre da sêda e das especiarias foi encurtada em seguida 
e suplantada pela, rota marítima. Em seguida vem a era dos canais, des
tinados a abrir as vias marítimas artificiais, através dos continentes: Suez, 
Panamã. Ainda em nossa énoca as vias terrestres são em grande parte aflu
entes das vias marítimas, em razão da extensão dos mares que contornam os 
continentes, e as possibilidades que oferecem os transportes por mar. · 

Pode-se evocar estas possibilidades, e talvez seu ponto culminante no curso 
da história da civilização européia, citando o economista escocês Adam Smith, 
que escreveu no fim do século XVIII: "Um carro grande, conduzido por dois 
homens e puxado por 8 cavalos, emprega cêrea de 6 semanas para carregar de 
Londres a Edimburgo e trazer de volta de Edimburgo a Londres o pêso de 
quase quatro' toneladas de mercadorias; é duzentas toneladas de mercadorias 
são carregadas e trazidas de volta freqüentemente dos portos de Londres e de 
Leith mais ou menos no mesmo espaço de tempo por 6 ou 8 homens em cima 
de um navio. . . Se Londres e Edimburgo nãb tivessem senão carros por terra 
para se comunicarem, nada se poderia transportar de uma cidade a outra além 
de mercadorias de alto valor e grande pêso e êstes dois lugares não poderiam 
fazer mais que uma pequena parte do comércio que os une hoje. . . Sem a 
grande rota dos mares não existiria, ou melhor existiria pouco comércio entre 
as partes do mundo muito separadas uma das outras. Qual a mercadoriá que 
poderia suportar a despesa de um carro por terra entre Londres e Callicut? 
Ou, se tivermos mercadorias bastante preciosas para poder suportar esta des
pesa, com que segurança ela atravessará o território de Jantas nações bárba
ras? Hoje, entretanto, estas duas cidades conservam e tre si um comércio 
importante", (Riquezas das Nações, 1, 3,). 
· Dessa maneira, a navegação pode remediar não somente o isolamento como 
ainda favorecer as trocas . O mar uma vez conquistado toma-se uma passagem 
fácil e não mais um obstãculo. Sãe os continentes ainda hoje que têm a apa
rência de obstáculo quando se trata de transportar mercadorias da índia e 
da China para a Europa, ou dos Estados Unidos para a Argentina. 

Não são sõmente as ilhas que são beneficiadas pela comodidade da via 
marítima. Tôdas as regiões costeiras também o são. Mas, quando a facilidade 
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da via maritima substitui subitamente um isolamento desfavorável em um 
lugar de permutas excepcionais, vê-se que as ilhas são' particularmente bene ... 
ficiadas com esta faclUdade. As ilhas mais afastadas do continente tornam-se 
muitas vêzes as melhores escalas, os mercados mais afamados. A passagem 
do pior ao melhor nas ilhas é rápida. A via marítima é mais revolucionária nas 
ilhas que em outra parte. 

Esta revolução não é contemporânea em tôdas as ilhas; ela não é concer
nente a tôdas as mercadorias e tôdas as formas da atividade, pode achar-se 
limitada a um setor muito estreito. Para responder a esta última observação, 
eis o exemplo de Taiti. 

T!ilti, perdida nó Pacífico, está isolada em relação a muitas O'utras: con
tinua ainda hoje bem particular pelo~ seus costumes e economia. Mas, quando 
apresenta novidades, não é para parecer um pedaço da Asia ou da Africa. :m 
para tomar um aspecto mais complexo. Quanto à vegetação, por exemplo, foi 
completamente transformada desde a chegada dos brancos (cf. t'Serstevens) . 
Taiti tornou-se uma espécie de jardim botânico. O coqueiro, o "pandanuS"', a 
fruta-pão, foram introduzidos talvez pelos indígenas na primeira fase da vida 
marítima oceânica. Os brancos, governadores, almirantes, bispos e pastôres 
quiseram aclimar tôdas as espécies tropicais ou temperadas que êles pofüam 
recolher em tôrno do globo. A mangueira forma florestas. A goiabeira também 
com o "teck", o eucalipto, o "filao", o "hibiscus", a queijeira, a acácia preta. 
As árvores mais variadas vindas da Asia, Africa, América, da Europa, dão fru
tos comestíveis: laranjeiras, abacateiros; cipós: baunilha, "briônia". Legumes: 
feijão, tomates, pepino. Somente, Harrison. Smith, um apaixonado de Taiti, in
troduziu aí mais de mil espécies. I'l.ovas. Não resta dúvida que esta extraordiná
ria multiplicação de espécies esteja ligada ao caráter insular, que fêz da ilha 
uma espécie de encruzilhada onde as espécies convergiram, graças ao homem, 
porque um pôrto ·dado pode ligar-se diretamente a qualquer pôrto marítimo. 
Poderíamos fazer observações análogas sôbre a ilha da Madeira, onde vieram 
juntar-se produtos mediterrâneos e tropicais e onde se misturaJil casas que lem
bram a "Côte d'Azur" e bangalôs como se encontram nos trópicos. Taiti e Ma
deira são exemplos de estabelecimentos intercontinenta1s ligados à facilidade 
das relações marítimas. :m ao mar que elas devem um enriquecimento parti
cular de alguns de seus aspectos, caracteres de uma maneira inéditos sôbre o 
resto do globo. Existe correção na primitiva pobreza insular, mas em proveito 
da originalidade do globo. A finalidade, como se pode dizer, ultrapassou a ex
pectativa. 

IMPERFEIÇÕES DA ROTA MARÍTIMA 

A vantagem que representa a via marítima é que ela permite a união direta 
de um pôrto a outro qualquer - com certas exceções relativas à tonelagem do 
navio, disposição dos portos, exceções que não levamos em conta - e que per-

. mite também os transportes maciços; porém êste privilégio não é absoluto. 
Existem contra-indicações, quer dizer de lugares, épocas, casos onde a nave
gação marítima sofre a concorrência do tráfico terrestre; onde ela está em po
sição de inferioridade. :m assim que as pequenas travessias com baldeações pre
judicam o preço dos transportes em relação ao que se efetua em um continente 
vizinho, em lugar de o diminuir. A travessia no estreito de Calais não tem ne
nhuma vantagem para o tráfico franco-britânico, porque o percurso .marítimo 
exige duas baldeações; o transporte de mercadorias por terra de Hamburgo a 
Paris, é mais econômico que o transporte misto de Londres a Paris. :m por esta 
razão que existe um projeto para a construção de um túnel sob o estreito de 
Calais. Por outro lado, depois do triunfo das vias marítimas, cujo desenvolvi
mento vimos acima, as vias continentais se desforraram, graças às vias fér
reas e rodoviárias. O texto de Adam Smith, citado acima, data de um tempo 

· em que as vantagens das vias marítimas eram totalmente brilhantes. Depois, 
no entanto, as vias férreas reduziram estas vantagens. Não temos mais as 
mesmas dificuldades que no século XVIII para transportar grandes toneladas 
de Londres a Edimburgo por via terrestre e esta tornpu-se, desde o século XIX, 
rápida. A era da cabotagem aberta, nos tempos de Homero e nas profundezas 
dos séculos no Extremo-Oriente. foi fechada na Europa desde que as vias fér-

I 
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reas tomaram possessão do continente. Ao mesmo tempo reaparecem para as 
ilhas e quanto ao seu tráfico com o continente, foram encontradas dificuldades 
relativas. 

Enfim, podemos já fazer conta das possibilidades da via aérea. Os trans
portes aéreos que substituem de uma vez os transportes terrestres e marítimos, 
para certos passageiros e certas mercadorias, têm tendência de reduzir a nada 
o fenômeno da insularidade para êstes passageiros e estas mercadorias. 

Mas, como êstes passageiros e estas mercadorias não constituem a totali
dade do tráfico, resultam assim observações precedentes que em certos pontos 
de vista as Ilhas Britânicas ficam ainda aferradas ao seu isolamento original. 
Em conjunto, sem outra parte ela é favorecida do ponto de vista de desenvolvi
mento das relações e de tôdas as formas da atividade econômica, o prejuízo que 
causa a existência do estreito de Calais não é grande e há compensações. Mas 
o inconveniente subsiste por baixo das compensações. 

Outras ilhas não têm, ou quase não têm compensações; o prejuízo é o 
que prevalece. Aí, o isolamento biológico primitivo prolonga-se mais· largamen
te na economia humana. 

Tal é, por exemplo, o caso da Córsega. Quanto às paisagens ela não tem 
nada de original: pode-se achar semelhanças no continente, nos Maures ou nas 
Cevenas. Mas, o conjunto deve certamente ao seu isolamento, uma consistên
cia pessoal, porque êste nunca foi vencido. Ainda hoje, as permutas de merca
dorias com o continente custam caro porque o mar não é uma via de transporte 
econômica quer para os produtos estrangeiros, produtos ponderosos ou produ
tos de uma monocultura. Tão perto da Europa, as baldeações dos produtos agrí
colas mediterrâneos, análogos aos dos continentes, colocam a produção da Cór
sega numa situação de inferioridade. Desde o desenvolvimento das vias férreas 
continentais, a Córsega sofre muito mais pelo seu isolamento insular que anti
gamente. O comércio permanece como uma atividade acessória, sem ligações 
com a economia local, fechada. Estrangeiros, genoveses ou gregos tinham to
mado a cargo os medíocres intercâmbios desta ilha montanhosa e agreste. Des
de aquela época e ainda hoje, é à emigração de uma parte desta população 
qué ela recorre para pôr sua economia em equilíbrio com as das margens con
tinentais e, porque êste movimento é centrífugo, não contraria a conservação 
de suas tradições e costumes arcaicos, de sua língua, de uma economia que 
pouco evolveu. No caso dêles, os traços do isolamento moderno prolongam os 
traços do isolamento biológico; concluindo, inclusive a conservação das marcas 
econômicas, sociais, lingüísticas permanecem bem pessoais. 

Como a Córsega, muitas ilhas mediterrâneas têm aspecto mais fraco que 
o continente e a economia moderna, que tomou conta dos continentes, as faz 
parecer cada vez mais fracas. A mesma coisa acontece com as ilhas bálticas. 
Os produtos importados nestas ilhas custam mais caro que nos continentes. A ex
portação dos produtos agrícolas rende menos por causa do comércio marítimo 
suplementar, com suas baldeações. Algumas ilhas têm uma clientela turística 
ou balneária. Mas elas são destituídas das migrações turísticas intercontinen
tais, êstes grandes movimentos de estações tão aproveitáveis hoje. 

O isolamento insular pode mostrar oscilações no curso da história, sob a 
influência da procura comercial, variável com as épocas. Os dinamarqueses 
trazidos para a Groenlândia na Idade Média, não podiam, por falta de ma
deira na sua nova pátria, construir navios. Quando o desenvolvimento das re
lações gerais, no século XVI, desviou dêles os comerciantes de peles que foram 
procurá-las na Sibéria, e os comerciantes de marfim que encontraram na Africa 
Ocidental enormes reservas disponíveis. Completamente isolados, a colônia extin
guiu-se. Vários séculos após, foram encontrados apenas os cemitérios. 

FRAGILIDADE DA VIA MARÍTIMA: SEGURANÇA RELATIVA DAS ILHAS 

A fragilidáde das rotas marítimas, comparadas às outras rotas, é dos na
vios. A terra é mais segura. Esta frag1lidade é a origem da segurança insular. 

Ao lado das dificuldades que o mar persiste em pôr em frente ao homem 
das ilhas, para suas permutas ou uma parte de suas trocas, dificuldades de 
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uma outra ordem fazem com que o mar continue a opor-se aos conquistadores. 
A frente marítima não se assemelha à frente militar terrestre. Ela não 
se prolonga. Sabe-se que em muitos casos a proteção do mar se revelou análoga e · 
mais eficaz que a dos rios, pântanos ou fossos úteis às praças fortes. Apesar de 
favorecer o tráfico, o mar não favorece a inva,são. Os meios ofensivos do trans
porte marítimo exigem material e técnica apropriada, que a guerra continen
tal não prepara. Sem dúvida alguma, uma ilha não é uma fortaleza na
tural. Ela não se defende sôzinha. Depende do primeiro navio que passa; sen
do grande, multiplica os pontos de acesso, sendo pequena, tende a reduzir a fôr
ca de defesa autóctone. Mas, uma vez tomadas certas disposições, oferece possibili
dades de defesa que invejarão as nações pacíficas ligadas a outras nos terri
tórios continentais. A segurança é um traço de isolamento cujo papel é apre
ciável, não somente na história política, mas em todo o desenvolvimento da 
vida econômica insular. 

RICA VARIEDADE DA GEOGRAFIA INSULAR 

Falta preencher um último ponto do programa proposto, que é .o de mostrar 
como êstes diferentes fatôres, uns favoráveis às trocas, outros hostis, provocam 

\ diferenciações especiais, insólitas, e dando ao mundo insular uma variedade, in
do da mais profunda miséria aos maiores esplendores, uma originalidade que afe
ta muitas vêzes as parcelas mínimas da terra, uma variedade que constitui 
o verdadeiro caráter da vida insular. 

Para facilitar estas conclusões, serão mostrados não mais que exemplos se
guindo aquêles, já expressivos, que apareceram acima. 

Tomemos em primeiro lugar o caso de Malta. Uma ilhota, mas com um 
destino único. O caso dela nos ajudará a ver como a traços originais biológicos, 
sucedem traços originais que são o cunho das civilizações; marcas pouco vi
síveis, mas brilhantes, graças às quais êste canto de terra permanece, no decorrer 
das idades, ~mito diferente dos continentes que contornam o Mediterrâneo. 

Primeiramente os traços biológicos. O elefante anão, cujos vestígios encon
tramos na ilha <Elephas militensis), não tem similar no continente africano, nem 
no europeu: é um traço endêmico. A animais especiais sucederam desde muito 
tempo cabras e carneiros análogos aos dos continentes . Eis aí os traços de civi
lizações sucessivas de um caráter endêmico, quer dizer .inteiramente pessoal. 
Os tempos pré-históricos deixaram as ruínas de temples tréflés, desterradas em 
Gigantéia, Tarxen, Hagiar-Kim. 

1l:les pertencem à idade da pedra, como as · pirâmides do Egito. Mas não há 
nada de semelhante a êstes templos em trevos nem no Egito, Grécia, Creta, 
ou Itália. Esta ilhota teve seus santuários originais : as paredes são feitas de 
pedras enormes, que foram roladas com o auxílio de pedras redondas, fechan
do-se as salas cujo plano é o de um trevo simples ou duplo. A decoração con
siste em carneiros, marrã, arabescos, desenhados com o buril. Encontra-se aí 
também uma espécie de asas de pedras talhadas nas paredes, que serviam tal
vez para amarrar o animal dos sacrifícios, e uma espécie de bilhar russo de 
pedra com seis buracos, com bolinhas de pedra. 

· Mais tarde, deve ter sido venerada uma divindade ou consultada uma pro
fetisa como em Cumes, mas a estátua da profetisa adormecida lhe dá um ca
ráter particular: ela é enorme, gorda, como a Vênus hotentote. 

Mais tarde, sem dúvida, a vida mediterrânea se influenciara na ilha: desde 
então esta foi abordada em tôda a sua extensão. Os povoados estão prudente
ment~ alojados rio interior; nenhum povoado está situado nas costas. 1l:les não 
são muito diferentes dos da Córsega, Sicília ou Sardenha. A velha capital dos reis 
sicilianos, Cività-Vecchia, estava suspensa; mas os Templários utilizaram o pôrto 
da ilha para fazer uma base; ela tornou-se capital de uma ordem religiosb 
e militar quando Carlos V, em 1530, instala ai os condes Saint-.Tean de Jeru
salém recolhidos de Rhodes . Em seguida foi uma pase inglêsa, desde 1800. 
1l:stes privilégios que diferenciam Malta das outras margens do Mediterrâneo, 
estão seguramente ligados a seu caráter insular e às aptidões defensivas que a 
ela se unem. · ' 
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Olharemos também como uma prova especial a língua particular da ilha, 
com afinidades semíticas, falada por três quartos de habitantes . :S:Stes, muito 
numerosos (800 dk) parecem dotados para o ofício de jard)nelro e, quando emi
gram, para o de carregadores. Assim, em nenhum momento de sua história 
geológica, pré-histórica ou histórica, Malta é uma simples união entre as 
duas margens do Mediterrâneo. Os traços originais, e sua característica pró
pria são notados sôbre tal ou tal elemento da fauna ou da economia. E não é 
por ser uma encruzilhada· onde os navios e as raças não têm cessado de se en
contrar, que ela perdeu todo o caráter: longe disso. A originalidade endêmica 
mantém-se e adapta-se às funções humanas. 

Passemos em revista ràpidamente o caso da Grã-Bretanha. Depois de ter 
sofrido muito tempo ;lS pilhagens dos marinheiros continentais, escandinavos 
ou normandos, ou ter confiado suas mercadorias aos estrangeiros, os habitan
tes da ilha sentiram-se atraídos pelo mar . Alcançaram a Mancha, o Báltico . 
Desde o século XV, os soberanos inglêses tinham planejado a conquista polí
tica da França. Durante a guerra dos 100 anos, a Mancha não constituiu 
obstáculo militar. Os historiadores assinalam que, naquela época, a união fran
co-in&lêsa era íntima, ·enquanto do lado da Escócia, a passagem era impossível. 
Encontrava-se nas Altas Terras uma zona interditada, guarnecida cfe fortalezas, 
povoadas unicamente de pastôres militares . A Irlanda continuava estrangeira e 
selvagem. Os britânicos arrebatam-na mais tarde, por falta de melhor. Em seguida 
tomando asas, - as velas de seus navios - nós os vemos fundar um império em 
tôrno do globo. A ilha tornou-se senhora de enormes porções de todos os con
tinentes. Essa expansão parece estimular as originalidades endêmicas, no lugar 
de dissolvê-las. Desde o século XVII, seus habitantes elaboram instituições po
líticas especiais que servirão mais tarde de modêlo ao mundo inteiro, embora não 
funcionem em outros lugares tão bem quanto entre êles, com conseqüências fa
voráveis tanto à liberdade individual quanto à prosperidade coletiva. :il:les pre
param, também, desde o século XVIII sobretudo, um equipamento industrial -
têxtil e metalúrgico - inédito que lhes assegura uina primazia econômica mun
dial, uma riqueza inigualada em pleno século XIX. Nenhum país no mundo, 
desde a Grécia, representou um papel tão relevante por sua originalidade e 
iniciativa. · 

Esta evolução fêz-se na margem da Europa . O desenvolvimento das rela
ções marítimas não incorporou a Grã-Bretanha à Europa; assegura-lhe um 
destino cada vez mais pessoal , 

Poderíamos fazer um quadro análogo do Japão, que estêve tão isolado do 
resto do mundo como o Thibet, até a metade do século passado. Enquanto o Thibet, 
continental, continuou sempre afastado dos grandes negócios, o Japão fêz, em 
menos de um século, a experiência da vida industrial e comercial moderna, da 
vida imperial, e do despertar cheio de amargura . Os problemas que se apre
sentam são, sob certos aspectos, bastante análogos e tão pessoais quanto os que 
se apresentam na Grã-Bretanha . 

A INSULARIDADE SECUNQARIA 

Cada um dêsses exemplos nos mostra o desenvolvimento de traços originais 
que lembram e prolongam os traços da originalidade biológica ou lhes sucedem. 
Segundo o. caso, .as artes, os costumes, a linguagem, o gênero de vida, a orga
nização política ou econômica adquiriram nas il):las traços distintos. As ilhas 
permanecem para o homem, diferenciadas muito tempo depois que relações ma
rítimas as ligaram aos continentes e diferenciadas, pelo.próprio fato das relações 
marítimas. 

Podemos chamar insularidade secundária o . conjunto dos traços dese
nhados pelo homem depois da instalação da espécie e o desenvolvimento das 
relações marítimas. Chamaremos secundária, não som.ente porque é um traço 
mais tardio, mas também porque é menos puro. Os ~aracteres devidos ao iso
lamento permanecem em tôda parte associados a outros caracteres provenien
tes do desenvolvimento das trocas, e que se apresentam com uma característica 
completamente oposta. Mas é somente a percepção do espírito que dissocia êstes 
elementos. Nenhum elemento econômico ou social evolve sem sofrer a influência 
àos outros. É por causa•disso que a marca 'da insuI.aridade primitiva se mantém. 
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É fácil certificar-se disso, por algumas análises rápidas. Examinemos em 
primeiro lugar um traço social e econômico tal como a atividade comercial dos 
britânicos. As funções e as aptidões comerciais não são especificamente insu
lares. Os holandeses, por exemplo, apesar de terem o pé sôbre o continente, 
são mercadores navegadores, e êles também criaram um império colonial no 
curso da fase mercantil de sua história. Parece então que seja arbitrário as
sociar a prosperidade comercial das Ilhas Britânicas à insularidade britânica. 

Entretanto, quando refletimos sôbre isso, vemos que o isolamento insular 
da Grã-Bretanha deve ser encarado como uma proteção em proveito de seu 
eomércio. Durante longos séculos, os entrepostos, os portos e as bóias que ai 
arribavam foram protegidas. Os próprios holandeses foram várias vêzes invadidos 
por estrangeiros, os franceses em particular - sob Luis XIV, sob Napoleão -
enquanto os sítios britânicos gozavam de segurança total . Esta segurança faci
litou o desenvolvimento do império colonial e dos negócios associados a êste 
império. A segurança e as aptidões do comércio marítimo não são independentes: 
associadas, elas já estavam no caso das ilhas fenícias que serviram de base aos 
martnl}eiros comerciantes do antigo Mediterrâneo, de Tiro; ou das ilhas costeiras 
da Africa, como Gorea, que serviam de entrepostos na margem do continente 
negro; ou de Manhattan, à margem do continente americano. A ilha dá às 
feitorias garantias particulares . 

Segundo exemplo. O País de Gales durante mais de um século enviou seu 
carvão para todos os portos carboníferos do globo. Não existem depósitos de carvão 

· iguais aos do País · de Gales. A vizinhança das minas e do mar, que facilita o 
tráfego marítimo, não é mais um traço insular específico. Mas, se as vias fér
reas tivessem podido conduzir diretamente a hulha do País de Gales aos con
sumidores continentais, talvez esta vocação maritima não tivesse tomadci êste 
desenvolvimento. Dessa. maneira, o comércio charbon de soute não pode es
tar completamente dissociado da insularidade britânica. O carvão, em todo o 
globo, é um produto antes de tudo sedentário. Nenhum país transportou tanto 
carvão pelo mar como a Grã-Bretanha e é bem ao seu estado . insular que ela 
deve, em parte, esta orientação para o comércio carbonífero marítimo. 

Nova observação para o apoio. As ilhas são lugares de trocas, de passagem 
para as mercadorias, mas mesmo aquelas que estão neste caso, podem defen
der-se contra a imigração de estrangeiros . O mar protege, de séu lado, melhor 
que uma fronteira terrestre. A Grã-Bretanha, por exemplo, não sofre infiltra
ção de imigrantes. Os estrangeiros são aí, mais que em outra parte, estran
geiros. É inevitável que se desenvolva nestas condições um espírito particula
rista. Isto é muito ·mais difícil manter sôbre os continentes, onde as infiltra
ções de população são inevitáveis e acarretam a alteração dos costumes, de 
linguagem das instituições. 

AS ILHAS, PREDISPOSTAS A ESPECIALIZAÇÃO ECONôMICA 

Um aspecto freqüente do particularismo insular, é a especialização econô
mica. É a correspondência dos costumes e da linguagem insular, das instituições 
particulares localizadas na ilha. É assim que temos: 

- Ilhas de açúcar (Cuba, Antilhas, Mascarenhas); 
- Ilhas de copra (Pacífico); 
- Ilhas de guano (Chile); 
- Ilhas de escalas fortificadas (Malta, Aden) ; 
- Ilhas de pescadores <Far-Oer, Islândia) ; 
- Ilhas de rebanhos (Falkland) ; 
- Ilhas de especiarias, na Malásia, etc. . .. 

O livro de E. Aubert de la Rue estende-se admiràvelmente sôbre estas es
pecializações. 

A Grã-Bretanha é mais altamente especializada em suas funções indus
triais e comerciais que qualquer outro país da Europa. 

Quando refletimos, vemos que estas especializações são derivadas do iso
lamento. A unificação dos recursos é recomendável para vencer o isolamento, 
grupando os carregamentos, especializando as casas de comércio e o material. Es-
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• ta especialização local não é também necessária sôbre os mercados continen
·tais onde a difusão dos produtos é mais fácil . Podemos ver ai um fenômeno 
de canalização destinado ao escoamento de produtos, que, mais variados, es-

• coaram mal . A especialização não é um fenômeno particular às ilhas - há 
regiões muito especializadas econômicamente nos continentes - mas a insula
ridade a favorece. 

A INSTABILIDADE ECONÔMICA INSULAR 

A especialização a que a economia insular está predisposta, é uma forma 
de fortuna . A região especializada brilha de maneira particular e vantajosa. 
Mas a medalha tem o seu reverso : a instabilidade. A economia fechada, com 
produçóeS" variadas, complementares, no lugar, é mais assegurada de futuros 
dias tranqüilos . A especialização é uma aventura, uma especulação. É que a 
especialização não pode conciliar-se com a independência econômica. E tôdas 
as ilhas assinaladas acima, como especializadas, são desprovidas de indepen
dência · econômica. 

t esta dependência que explica a fragilidade relativa de sua economia, de 
sua fortuna. Tôda ilha favorecida é um pouco como o recife que carrega um farol , 
estabelecido para o uso do continente vizinho, farol que atira seu brilho excep
cional tanto quanto dêle precisamos. Depois, a ilha volta ao estado de ilha 
deserta. Os caprichos da economia insular justificam-se assim por sua depen
dência para com os grandes corpos continentais de quem elas tiram o favor 
e a fortuna. Na insularidade secundária aparec~m os traços de alta civiliza
ção passageira, susceptíveis de aparição ,e desaparição igualmente repentinas. 
Dizendo de outro modo, a personalidade insular, escapando ao isolamento ini
cial, corre logo riscos particulares . 

Podemos, então, atribuir à geografia insular traços de sensibilidade espe
cial, que fazem passar do estado de ilha deserta ao de ilha sµperpovoada, de 
ilha fechada , refúgio do passado, a estado de encruzilhada freqüentada ; de 
estado de sonolência econômica ao privilégio de iniciadora, e inversamente. 
Não há nada de mais concreto que a economia insular, nada mais ligado ao 
que há de verdadeiramente original no esfôrço humano, artesão das civili
zações . Existe claramente nas marcas puramente humanas qualquer coisa de 
forçado, de artificial, de precário . Mas, também, por episódios, que brilho! Que 
vitórias! As mais belas aventuras que os homens gostam de contar têm as 
ilhas por teatro, de Ulisses a Robinson. 

INSULARIDADE E CONTINENTALIDADE 

Se esta espécie de tensão, de calor que o homem comWlica com sua ativi
dade às terras que êle ocupa, pudesse ser medida, poderíamos estimar esta ten
são, êste calor, no seu máximo em certas ilhas, enquanto outras ficariam ab
solutamente frias, inertes, ou se esfriariam . Os continentes contrastam-se com 
as ilhas por sua massa espêssa, seu pêso, uma longa mas certa evolução. A 
vida no continente reparte-se de u'a maneira mais homogênea, mais conti
nua, mais estável. O equilíbrio interior é assegurado melhor. São organismos 
de sangue mais frio. . 

No total, as ilhas, como a lingua no homem, são para o globo, ao mesmo 
tempo, a melhor parte e a pior. A pior quando elas sofrem pelo seu abandono. 
A melhor quando, segundo as ocasiões mais diversas, lhes são oferecidas as 
associações dos meios de tránsporte humanos e a situação geográfica. Novi- · 
dades vantajosas nascem nestes sítios, afastados ou protegidos, como o são os ni
nhos nas árvores. Nada de amortecido, nada de uniforme, mas um alto potencial de 
contrastes e de variações. Se os· continentes estivessem privados dêsse cortejo 
de satélites, uns obscuros; outros brilhantes e multicores, e dêsse espetáculo 
móbil, a terra seria como floresta sem pássaros . 

. A solução assim dada ao problema da insularidade geográfica foi feita 
para desconcertar aquêles que procuram caracterizar com um traço comum a vida 
insular . Os sistemáticos à procura do imperativo insular - os insulares são 
homens livres, os insulares são comerciantes, êles são isto e aquilo - só podem 
perder-se nas contradições mais berrantes das realizações humanas. Tôdas as 
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obras )mmanas escapam ao determinismo. A natureza não intervém senão pa
ra nos· oferecer possibilidades muito variadas. A insularidade não pode apa
recer aos homens e aos geógrafos mais do que como um "fator suplementar de 
diferenciação", no tempo e no espaço, enquanto a continentalidade afeta orga
nismos relativamente uniformes nas suas manifestações geográficas. 

Não sómente 'não poderíamos qualificar com uma só palavra a insularida
de, caracterizar suas aptidões como orientadas, mas ao contrário é a varieda
de das orientações e das iniciativas insulares que caracteriza a insularidade. 
Não existe um tipo insular, e caracterizariamos mais facilmente um tipo con
tinental de existência geográfica, ou antes alguns tipos menos numerosos do 
que aquêles que nos oferecem as variações do mundo insular. 

Seria melhor para o leitor deste esbôço, que a geografia das ilhas tendesse 
a traços mais sumários, mais concretos; ou a uma negação total, como as dos 
críticos e contemporâneos, bem convencidos que hão aparece nada de original 
no caso das insulares. Infelizmente acontece muitas vêzes que velhas questões, 
dissecadas antigamente a golpe de machado, devem ser reparadas com um es
calpêlo. Tal é o éaso da insularidade geográfica. 

~ Se lhe interessa adqulrlr as publicações do Conselho Nacional de GeografJa, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 

atenderá pronta e satlsfatõrlamente. 



Contribuição 
à Ciência Geográfica 

A População Brasileira* 
FORMAÇAO E EVOLUÇAO 

Em nenhum momento da história da civilização· foi dado maior aprêço ao 
homem, maior significação ao valor humano, do que no presente. Por isso o 
estudo dos valores humanos de um país se impõe na avaliação da sua evolu
ção potencial, da sua riqueza, da sua contribuição para o bem estar da espécie, 
na colaboração universal para a civilização. 

A antropologia vem tomando desde as últimas décadas do século passado, 
a$pectos novos, vem deixando de ser aquela "contribuição da anatomia e da zo
ologia g~ral ou sistemática" de que nos fala Linton. Passou a estudar o homem 
nos seus aspectos bio-sociais de animal evidentemente gregário; passou a ocupar
-se menos das raças e mais das culturas, sem desdenhar o estudo somático que 
foi superado pela antropologia cultural, pela antropossociologia. O estudo do in
divíduo cedeu proeminência ao estudo do grupo e das formas de relação. 

Foi. assim que o estudo dos grupos humanos das populações adquiriu uma 
importância extraordinária nas suas expressões numéricas, quantitativas e es
pecialmente qualitativas. Na análise dos caracteres biológicos, da sua dinâmica, 
como dos seus aspectos sociais, tomam parte várias ciências que vão desde a 
biologia humana até a sociologia, passando pela antropologia somática e cul
tural, pela demografia e pela geografia humana que, em interrelações, vêm . 
dando ao estudo das populações - a demologia - um conhecimento realmente 
mais profundo. 

Acontece que na vida das populações civilizadas, no conceito da civilização 
ocidental (que se universaliza rápida, quase vertiginosamente), êstes estudos da 
população tornam-se fundamentais sob vários aspectos, desde a sua expres
são numérica, até o seu valor qualitativo que se expressa no domínio das téc
nicas modernas de relações humanas, de produção, de comunicações, de trans
portes, que afinal, são as descobertas científicas aplicadas ao bem estar hu-
mano. -

O conhecimento da população brasileira, uma simples notícia, uma rápida 
síntese é o que tentamos tracejar no momento. 

• • 
• 

Ao ser descoberto pelos navegadores portuguêses em 1500, o território que 
viria a ser o Brasil era habitado por uma população escassa, pertencente ao 
estoque mongolóide, isolada do resto do mundo. No sentido cultural, vivia essa 
população autóctone, o período neolítico: conhecia o fogo mas não utilizava .os 
metais; de osso e de pedra eram os -seus instrumentos Pt:incipais e embora al
gumas tribos possuíssem técnicas mais avançadas do que outras, eram de mo
do geral, pescadores, caçadores e colhedores. 

O Brasil não teve durante o primeiro século qualquer limitação geográfica 
e Pedro Alvares Cabral ao descobri-lo calculava a sua costa em 20 léguas. Era 
impossível conhecer os números da sua população. A terra incógnita era co
berta de florestas e dominada pelos índios, assim chamados por Colombo, que, 
a princípio, considerava os habitantes da América, como da índia. 

Primeiro foi a vastidão de um mundo, no estado genesíaco e depois foram 
as lutas entre as grandes nações marítimas e as suas conseqüências sôbre a 
il!lensa colônia americana; a seguir, a adaptação, a aclimação do europeu e 

• Transcrito do Jornal do Comércto de 1-10-52. 
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sobretudo a ocupação, a expansão demográfica, em terra selvagem onde se cho
cariam, naturalmente, ádvenas e autóctones, europeus e indígenas, em tão afas
tados estágios culturais. Uma alimentação diversa; organização social, fam111ar 
e jurídica, econômica ~ ética absolutamente di,ferente, teriam que colidir por 
suas enormes disparidades, de modo que não só as lutas contra a natureza 
virgem e selvática, onde os agressores da saúde e da vida são multíplos, mas 
a própria aculturação só se processaria lentamente. 

A princípio os da cultura européia foram tragados pelo meio indígena até 
que pelo crescimento, a população branca, largamente acolitada pelos negros 
africanos, entrou a sobrepor-se e a expandir-se. Assim correu o primeiro sé
culo, ao fim do qual alguns milhares de brancos existiam na imensa colônia: 
soldados: exploradores de pau de tinta, aventureiros e igualmente alguns do
natários e até suas famílias. O regime das capitanias instituído em 1530 de 
acôrdo com o plano de Diogo de Gouveia, contribuiu para a vinda de um bom 
número de europeus e de gente capaz para a administração. Os pontos povoa
dos de brancos, na costa, eram a ilha de São Luís, no Maranhão, Olinda ou 
Mari e Itamaracá, em Pernambuco; São Salvador e Pôrto Seguro, na Bahia; 
Rio de Janeiro e afinal, São Vicente, em São Paulo. De São Paulo até o Prata 
permaneceria a imensa e difícil região despovoada de brancos, com exceção da 
Colônia do Sacramento. j 

Até os fins do século XVII, os pequenos núcleos da vastíssima costa maríti
ma, eram intercalados pelo domínio de inúmeras tribos selvagens. 

Deve ter sido grande sua população autóctone, tanto assim que "com es
paço de 40 anos se mataram e se destruíram por esta costa e sertões mais de 
dois milhões de índios e mais de quinhentas povoações, como grandes cidades", 
diz-nos o padre Vieira em uma das suas "Cartas". Ainda assim era impressio
nante a raleza demográfica, porque imensa a terra; o estágio cultural de ca
çadores e colhedores impunha igualmente essa densidade ínfima. 

Uma vez no largo meio selvático, os europeus viram-se na dura contingên
cia de serem assimilados muitas vêzes, pela cultura indígena e assim desde a 
toponímia até os alimentos e as técnicas de pesca -e caça, de navegação, de 
guerra . . . eram índio-americanos. Até hoje sentimos a aculturação indígena 
em ritos religiosos populares mas especialmente na língua brasileira onde as 
palavras de origem tupi-guarani são numerosíssimas e predominam, nas desig
nações geográficas bem como na fauna marítima ou terrestre; na culinária, 

, nos instrumentos domésticos e na dieta, assinala-se o papel da mulher índia 
tomada ao gentílico, pelo branco. 

Embora o índio não se houvesse fàcilmente adaptado às lavouras dos bran
cos, que . passariam a ser operadas pelos negros, prestaram relevantes servi
ços, a princípio na extração de pau-brasil e depçiis no fornecimento de ali- · 
mentos, mas sobretudo nos transportes fluviais e terrestres e nas guerras, co
mo aliados, defendendo, º1'.ª contra outras tribos hostis, ora contra o próprio 
flibuste}to ou invasor estrangeiro, como aconteceu no Nordeste, no Norte e no 
Rio de ·Janeiro. 

As pequenas "ilhas demográficas" que os portuguêses iam estabelecendo 
com as suas capitanias, com os seus fortins, só tiveram êxito em Pernambuco 
na Bahia e em São Vicente, de modo que o seu poder demogênico foi pequeno; 
dependendo não só da capacidade e do senso dos donatários, como do relêvo 
·geográfico e até dos próprios índios como aconteceu em São Vicente onde os 
rios Tietê e Paraíba "corriam para dentro" e os mesmos índios (guaianases) 
dominavam o país identificado e até uma grande profundidade, liderados por 
João Ramalho e por Francisco Chaves, o bacharel de Cananéia". Apesar do 
esfôrço da metrópole portuguêsa, lutando inclusive com intrusos franceses e 
outros, por voltas de 1640 quando a coroa de Portugal se libertou de Espanha, 
havia no Brasil mais de 100 000 europeus. Cumpre notar que o domínio es
panhol sôbre Portugal, que durou 80 anos (1560-1640) concorreu para a vinda 
de inúmeros portuguêses insatisfeitos ao mesmo passo que propiciou um pe
ríodo sem lutas entre as duas potências marítimas, que foi hàbilmente apro
veitado pelos portuguêses para a sua expansão geográfica e, concomitantemen
te, demogênica. E foi assim que, Jà em 1617 Jorg_e de Lemos Betencourt obteve 
uma carta régia "a fim de conquistar e povoar o Rio Pará com duzentos casais 
somando todos mil pelos quais hão de repartir-se terra". Em 1620 o Conselho 

B.G. -3 
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das índias enviava para o Brasil os primeiros casais de ilhéus e em 1621 criava 
o Estado do Maranhão, abrangendo os atuais do Ceará, Piauí, .Pará e Amazonas. 
Era ~ política do genial brasileiro Alexandre de Gusmão que enviando numero
sos casais para os pontos mais convenientes, antecipavEr-se ao famoso tratado 
de Madrlde, de 1750. . 

Desde as primeiras décadas do século XVI, ao iniciar as tentativas da agri
cultura da cana de açúcar (que trouxeram das ilhas em 1526), verificaram os 
portuguêses a impossibilidade de utilizar o gentio nômade, caçador e pescador, 
nos trabalhos penosos e sistemáticos da agricultura. 

Era o primeiro choque cultural: o índio estava ainda muito longe do se
dentarismo agrícola e, indômito, reagia ao cativeiro e à repentina transição que 
lhe pretendiam impor os brancos. ~stes, antigos conhecedores da Africa desde 
o século XIII, apelaram para o largo campo do continente negro onde a ser
vidão era institucional e constituía a maior fonte de renda de sobas e reis. · 

O continente africano não sómente era um largo reservatório humano, 
mas as analogias geográficas e climáticas e o nível cultural de muitas tribos 
e reinos que, em contacto CQm os povos mediterrâneos e os do Oriente, através 
do Mar Vermelho, praticavam a agricultura, a criação e até a mineração, re
presentavam uma inestimável contribuição geográfica e econômica e a metró
pole empreendeu desde então uma enorme migração negra, forçada, para o 
Brasil, visto que já em 1516 chegavam à colônia 400 "peças". O negro fazia 
trabalho de quatro índios, dizia o Chanceler Sauvage. 

Mas a população negra do continente africano estava muito longe de ser 
uniforme, quer do ponto de vista antropofísico, quer do cultural, de modo que 
os vários milhões de negros que vieram ter ao Brasil entre os séculos XVI e XIX 
variam com as regiões de procedência desde os belos haussás do vale do Ní
ger: os minas, notáveis pelos traços fisionômicos delicados das mulheres; os 
orubas, por suas habilidades como artífices, até as tribos do Centro e do Sul, 
mais rudes e mais passivas, como os gêges, para os duros trabalhos da agricul-
tura e da mineração. . . 

Além da contribuição de trabalho material, trouxeram os negros as suas 
culturas, de nível muito variável. Essas culturas iam desde os primários habi
tantes das imensas florestas, caçadores exclusivos, como os negritos, até as tri
bos do Congo e de Angola que mineravam e forjavam principalmente o ferro 
e ainda outros metais. A influência da agricultura e da alimentação dos ne
gros foi enorme nos primeiros tempos, não só por suas técnicas próprias e ex
periência dos fenômenos meteorológicos de um melo idêntico, mas ainda pelo 
aporte de inúmeras espécies vegetais comestíveis que viriam acrescentar-se à 
dieta limitadíssima do indígena, cujos elementos culturais dominavam, prin
cipalmente nos 2 primeiros séculos e preponderavam pelo número e pelo me
lhor conhecimento do país. 

Outros aspectos em que as culturas negras tiveram grande importância fo
ram o lingüístico e o mágico-religioso. Embora menor do que a dos índios, a 
contribuição lingüística de vários povos africanos foi muitíssimo larga para 
o enriquecimento do idioma brasileiro. No domínio mágico-religioso foi tal a 
influência dos cultos africanos, que se operou com a religião dos dominadores 
um sincretismo do maior interêsse culturológico: os deuses, nos orixás, os exus, 
incarnavam-se no Menino Jesus, em São Jorge e em outras figuras do catoli
cismo. Um dos fenômenos mais interessantes do ponto de vista antropológico, 
foi êsse sincretismo reUgioso que se não limitou ao culto dos brancos, mas se 
processou entre os ritos e cultos dos múltiplos povos negros no· Brasil, livres do 
fechamento tribal. O mesmo aconteceu na miscigenação negra que concorreu, 
dispersando negros de várias nações africanas, para reduzir as características 
de cada uma delas, homogeneizando, até certo ponto, a população negra do 
Brasil. 

o mà.is importante fenômeno demogênico se operou, entretanto, desde os 
primeiros tempos, com a intensa miscigenação entre as três "raças''. Essa misci
genação, essa ausência de prejuízos raciais tão forte entre os anglo-saxões, re
sultou de três fatos sociais: 1.0 - o português e ainda o francês, o italiano e 
mesmo o holandês que nas suas aventuras marítimas não traziam mulheres. 
Os portuguêses em virtude dos seus largos contactos anteriores com povos "de 
côr" não tinham nenhum preconceito contra êstes; 2.0 - a escassez absoluta 
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de mulheres . brancas que perdurou na Colônia em todos os tempos lançava o 
homem branco perdido no isolamento con.tinental, nos braços da mulher índia 
ou negra, accessível, quando não escrava; 3.0 - o desejo das mulheres servis 
de elevar o status social, fazia com que o branco fôsse tentando ao largo con
cubinato, mesmo quando chefe de família branca. Essa liberdade, a ausência 
de princípios morais frenadores da licença, levavam os colonos à poligamia e 
por vêzes ao serralho. As proles eram imensas "o que não pode surpreendei:, 
dizia o abade Correia da Serra, em 1776, porque as instituições e talvez mesmo 
os costumes, favorecem singularmente a população do Brasil". 

Dês~e inbreeding, do qual participavam os três estoques, originou-se uma 
crescente popw.lação cuja gama cromática é a mais extensa possível; o mulato 
em tôdas as suaiii gradações, do quase branco ao quase negro, resultante do 
branco com a mulher negra e raramente do negro com a mulher branca; o ca
boclo ou mameluco, nas mesmas condições, da mestiçagem do branco com a 
índia; o cafuso, filho do cruzamento entre negras e índios. Naturalmente pre
dominava no mulato a cultura branca, porque êste desejava sempre "subir" na 
escala da côr, queria ser sempre mais branco do que negro; o mameluco em ge
ral não se preocupa~a de ser branco, e muitos dos caboclos não somente faziam 
praça da sua origem índia, como se inclinavam quase sempre para a liberdade 
dos sertões, para as zonas da criação mais compatíveis com as suas tendências; 
o próprio nomadismo glorioso dos bandeirantes, que. eram em geral originários 
de brancos e índios, traduz essa inclinação, como o nascente nativismo fazia 
mesmo muitas brancas trocarem os nomes e sobrenomes europeus por Iracema, 
Jaci, Paraguaçu, Camarajibe, etc . 

Foi assim crescendo a população brasileira ilimitadamente, como convinha 
à metrópole, por sua política de "povoar para defender", preconizada desde os 
primeiros anos por Diogo de Gouveia, com a tolerância e muitas vêzes com a 
anuência da Igreja, com o agrado de homens qlie em geral trocavam a vida cal
ma das cidades e aldeias natais pela aventura e a licença no Brasil. 

Centros de maior população eram Salvador e Recife visto que em São 
Vicente os paulistas sempre foram mais rurais e inquietos, com o movimento 
das bandeiras que dur-0u século e meio, instável, nômade, tendo a prea dos in
dios como principal objetivo. 

Duzentos anos depois do descobrimento, em 1700, a vila de São Paulo já 
na categoria de cidade, "era tão pequena que o edifício da cadeia, junto ao 
convento de São Francisco, está fora das ruas do Conselho". Enquanto isto, o 
domínio holandês em Pernambuco •lançava uma cidade magnífica, de pontes 
e palácios, de grande e rico empório de exportação de açúcar e de uma cul
tura cujas obras documentam uma época. A Bahia ao fim do século XVI con
tava 16 freguesias, 62 igrejas, segundo Gabriel Soares. Concorriam para o en
grandecimento dêsses dois poderosos centros ·demogênicos a maior proximida
de da metrópole, o tráfego marítimo em larga escala e a agricultura de base 
- a cana de açucar, de que foram os maiores produtores, no mundo, atingindo 
Pernambuco a 2 milhões de arrôbas anuais no período de Nassau. Os curra
leiros da Bahia e de Pernambuco penetrando fundamente os sertões, foram po
voando até o Maranhão e o Piauí, ao mesmo passo que os pernambucanos mar
chando pela costa foram expulsando os franceses, os piratas e invasores de vá
rias bandeiras, até as Guianas, para depois se haverem com um conquistador 
mais forte que se instalara em Recife e aí ficou até 1649 - o holandês. A ex
pulsão dos holandeses tem uma grande expressão na formação da gente bra
sileira, visto que ficou sendo o marco da colaboração ilimitada de brancos, 
negros, e índios, devotados à nação brasileira que surgia nos montes Guararapes, 
onde comandava êsses bravos regimentos de negros, brancos e índios, um ge
neral reino! . 

Evidentemente não existem nem podem existir senão dados numéricos apro
ximativos sôbre a escassa população do país até virar o século XVIII mas ainda 
assim, o abade Correia Serra, em 1776, avaliava os seus nabitantes em 1 900 000. 

Pelos meados do século XVIII sentiu a metrópole a imperiosa necessidade 
de povoar a magnífica região do sul especialmente os lindes e o território de 
Missiones que, pelo tratado de 1750, passava ao domínio português. · 

Foi nesse século que o Brasil começou a ser povoado com maior intensidade 
pelos portuguêses. Ilhéus, "casais" de ilhéus da Madeira, de São Vicente, que 
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em número menor já haviam aportado do Rio de Janeiro até o Pará, começa
ram a ser dirigidos para o sul até o rio dos Patos, (Santa Catarina) e a pro
víncia de São Pedro do Rio Grande do Sul, seguindo os caminhos abertos pelos 
paulistas: Caminho de Sorocaba e a Estrada da Laguna. Os paulistas marchan
do para o sul fundaram as vilas de Laguna. São Francisco e outras, enquanto 

· El Rei enviava "casais" contanto que não fôssem homens de mais de 40 anos 
e mulheres de mais de 30". · 

A chegada constante de inúmeros navios negreiros a São Luís, ao Recife, 
a Salvador, ao Rio de Janeiro e a São Vicente; outros trazendo casais de ilhéus, 
de portuguêses do continente, de europeus de várias nacionalidades; a desco
berta dos filões auríferos no oeste em Minas, Mato Grosso e Goiás, imobilizan
do as bandeiras e provocando a corrida para as minas, transformando-se nu
ma torrente povoadora dos sertões desconhecidos e ainda deslocando a maio
ria das populações agrícolas sedentárias, foram povoando irregularmente o imen
so país. 

Não falamos até o presente em imigrantes, porque só se considera como 
tais os europeus vindos para o país após a chegada da côrte ao Brasil e a 
abertura dos portos em 1808. A enorme trasladação de negros, foi uma mi
gração forçada que foge inteiramente ao conceito de imigração. O mesmo 
acontece a funcionários, so1dados, marinheiros, mercenários, mercadores, aven~ 
tureiros que aportavam ao Brasil colônia. 

• • 
• 

Desde 1812 começaram a chegar imigrantes europeus para as colônias de 
Santo Agostinho e Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo e Bahia. 

O ano de 1819 marcou entre~nto o verdadeiro início da vinda de imigran
tes para o nosso país. Desembarcaram em Itaborai, no estado do Rio . de Ja
neiro, 2 003 colonos suíços que vinham fundar na imensa fazenda do Morro 
Queimado - a colônia de Nova Friburgo. Não tiveram êxito, por incúria e 
ausência de recursos do Govêrno que os não instalou nem os orientou. Outras 
levas de alemães e outros, vieram a seguir, em 1824. Muitas outras vilas do 
estado do Rio e algumas de Minas Gerais receberam imigrantes no primeiro 
quartel do século XIX, principalmente alemães e suíços. Petrópolis nasceu 
assim, da colônia do mesmo nome, em 1845. 

Desde 1824 '0 Rio Grande do Sul recebia colonos alemães e .italianos e San
ta Catarina começou a recebê-los em 1816, e o Paraná fruía, desde 1829, imi-
gração de alemães, vindo de Santa Catarina. · 

A imigração nunca foi realmente organizada, dependendo o fluxo de eu
ropeus da iniciativa particular, da imigração espontânea . Entre 1812 e 1833 
quase nada se fêz oficialmente, embora entrassem estrangeiros sem que se fi
zessem estatísticas, sem qualquer ajuda ou policiamento. O Govêrno decretou 
em 1834 a descentralização, atribuindo a iniciativa aos estados tôdas as ques
tões relacionadas com o assunto. 1!:stes, na sua maioria, não deram a devida 
importância à imigração, tanto assim o Espírito Santo e Bahia que tiveram as 
primeiras colônias (1812), não prosseguiram no empenho. O próprio estado do 
Rio, que deve tantas cidades aos colonos europeus, não continuou incentivando 
o surto imigratório. O mesmo não aconteceu com o Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Santa Catarini e Paraná, que, estimulando e protegendo através da le
gislação e da distribu~ão de terras e favores a vinda do europeu, puderam tirar 
grande proveito do seu ingresso em maior número. A contribuição cultural e 
mesmo demográfica de alemães e italianos para o enriquecimento dêstes esta
/:los, é incalculável e muito maior teria sido para êles próprios e para os demais, 
se uma política populacional bem orientada houvesse ampliado e racionalizado 
a imigração durante o período sem limitações políticas que findou em 1914. 

Ficou entregue o país a uma imigrai;ão espontânea e sem qualquer limi
tação, por um período de mais de um século, pois só em 1938 criou o Govêrno 
o Conselho de Imigração e Colonização cuja atividade logo extremamente re
duzida pela segunda grande guerra, continuou revelando-se ineficiente depois 
dela, quando novamente um período áureo para emigração européia se iniciou, 
em 1945. 
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Não é possivel obter com precisão, dada a absoluta escassez de dados esta
tisticos, o número de imigrantes entrados no país desde 1812, data em que vie-

. ram os primeiros colonos com as características de imigrantes - "todo estran
geiro que chegue a um país em busca de trabalho com indicada e presumível 
intenção de estabelecer-se definitivamente", conforme a Conferência de Roma, 
em 1924. 

Entre os imigrantes chegados a um país há sempre um certo porcentual 
maior ou menor que volta ao país de origem por causas, várias, sociais, econô
micas, sentimentais. É possível ,admitir que cinco milhões de imigrantes tran
soceânicos chegaram ao país desde 1812 até 1950, dos quais 4 800 000 entre 1840 
e 1940, periodo mais bem estudado por Mortara, havendo uma emigração de 
1500 000. O saldo de 3 300 000 durante um século é admitido. N~sse período 
(1840-1940), porém, a população brasileira cresceu de 35,3 milhões ou sejam-
32 de crescimento natural e 3,3 milhões devidos aos emigrantes. Mas os imi
grantes não concorrem só diretamente para o aumento da população, como os 
seus descendentes representam um notável contingente no crescimento demo
gráfico . Segundo o autor dos Estudos Brasileiros de Demografia, 81 % do cres
cimento total da população durante o século, foram devidos ao crescimento na
tural independente da imigração; 9,63% devidos ao crescimento natural depen
dente do contingente imigratório; 9,35% aos imigrantes propriamente ditos, isto 
é, apenas 19% do aumento da população brasileira foi determinado direta ou 
indiretamente pela imigração. 

Conquanto tenham entrado imigrantes em todos os estados do Brasil, a 
canalização dos mesmos para os estados do Sul, predominou absolutamente, 
concorrendo para tanto, fatôres políticos e administrativos, geoeconômicos e 
climáticos, de modo que somente pelo pôrto de Santos entraram 57% dos imi
grantes chegados a êste pais, até 1930, e, ·enquanto para ·São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul cresceu notàvelmente a torrente imigra
tória, nos estados do Rio de Janeiro e Mfnas Gerais, não somente ela foi sus
tada, como diminuiu neste último, de modo impressionante, o número de estran
geiros, de acôrdo com os últimos censos. 

Entraram neste país, procedentes de quase todo o mundo, homens e mu
lheres procurando aqui se estabelecerem: foram portuguêses, italianos, alemães 
e espanhóis, os mais numerosos, vindo a seguir centro e norte ·europeus como 
poloneses, húngaros, baltas e ultimamente filhos do Oriente Médio e do Extre
mo Oriente, isto é, balcânicos, sírios, libaneses, ucranianos e japonêses. 

Sem desprezarmos a importância demogênica da imigração, consideramos 
a sua influência cultural na evolução da população brasileira, da máxima im
portância para êste país onde o crescimento natural bate todos os recordes, 
como acaba de acontecer na década de 1940 a 1950, com uma taxa para todo o 
território, de 27,67% e taxas regionais como a do Paraná ou Goiás de 73,87% 
e 49,11 % , respectivamente! 

A influência cultural da imigração no país, as suas expressões na evolução 
econômica, na criação de riqueza, na elevação do padrão de vida é tal que está 
concorrendo para o tremendo desequilíbrio sócio-econômico entre as várias re
giões do Brasil, principalmente aquelas que recebem .novas contribuições cul
turais e as que não desfrutam essas vantagens. 

Diga-se de passagem que a questão da qualidade do imigrante é funda
mental, já porque não podemos importar "milhões de itnigrantes" (como que
rem pessoas mesmo altamente colocadas socialmente) , o que custaria fabulosa 
fortuna e exigiria enorme aparelhamento, já porque o que nos deve interessar 
é o imigrante útil e capaz, principalmente os elementos-pilôto: mestres espe
cialistas e obreiros especializados nas múltiplas técnicas que a produção atual 
impõe. "Povoar é enriquecer quando se povoa, com gente capaz, na indústria, 
e habituada ao trabalho", já dizia Alberdi, em 1870. As raças interessam muito 
pouco, talvez só do ponto de vista estético; o que interessa é a cultura ,de que 
o in,divíduo é portador, isto é, os valores materiais e espirituais que compõem 
a pessoa humana: tradições, hábitos e costumes, crenças, conhecimentos e 
técnicas, para maior elevação da vida em todos os sentidos. 

A fusão de tipos antropossomáticos que o Brasil vem realizando não so
mente é a base da paz social, mas do conceito integral da democracia. "Essa 
virtude brasileira (a ausência de preconceitos raciais), disse recentemente Toyn-
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bee, tem um especial valor por ser infelizmente um tanto rara no conjunto do 
mundo ocidental". O juízo do escritor norte-americano Roy Nash, lançado há 
um quarto de século, é ainda mais expressivo: "o destino erigiu no Brasil um 
vasto laboratório social que há de um dia revelar ao mundo o verdadeiro sen
tido da palavra "raça" e confirmar ou desmentir de vez a superstição de que a 
fusão de correntes humanas afastadas por grandes diferenças étnicas implica 
em degenerescência da espécie . A vertiginosa evolução do Brasil é a resposta a 
esta questão. O atraso sócio-econômic~ a subalimentação, e o parasitismo, o 
subdesenvolvimento do homem brasileiro salpicado em longínquas regiões sel
vagens ou inóspitas, sem qualquer assistência e sem comunicações, não pode 
mais servir de argumento para os seus frívolos maldizentes, que muitas vêzes 
vivem dessa , miséria. A sua subsistência, a sua tenacidade em ocupar e em 
vencer o meio, nos ergs e areões do Centro-Oeste ou no imenso dédalo amazô-
· nico, devemos muito, mesmo porque nessa batalha da civilização que penetra 
o imenso território, .o mais duro, o pior, é feito pelos "caboclos", pelos negros e 
pelos brancos brasileiros, aclimados, sóbrios e resistentes: canoeiros, machadei
ros, boiadeiros, cassacos, maquinistas e foguistas, tudo, tudo que é trabalho pe
sado e pioneiro, é com êles . E nas horas supremas, é ainda com êles que temos 
contado . Tudo isto sem diminuir em nada a extraordinária colaboração do imi
grante, mais bem organizado, mais bem assistido e dirigido, mais bem alimen
tado e senhor de melhores técnicas. 

• • 
• 

Para o ·crescimento dessa população no tremendo melting-pot brasileiro, 
contamos com uma taxa de natalidade das mais elevadas do Il}Undo, que ainda 
vai a 43 por mil, com uma mortalidade em franco declínio, de 19 por mil, em 
virtude dos progressos da ciência médica, da saúde pública, e da assistência 
médico-social que se alarga dia a dia nas regiões mais ricas do país . Sem dú
vida concorre poderosamente para êsse declínio da mortalidade o rápido desen
volvimento sócio-econômico de certas regiões. No Distrito Federal, nos últimos 
25 anos, ela baixou de 20 por mil em 1925, a 12,8 por mil em 1950, sofrendo por
tanto uma redução de 30% . No que respeita à mortalidade infantil, basta lem
brar que na capital da República, entre -1941 (182 por mil) e 1951 009 por mil) , 
a redução foi de 40% ! Dispensa comentário a importância dêsses dados da rea
lidade d~mográfica, para um pais carente de população . 

Infelizmente não se estende, como é de prever, a todo o país, essa proporção 
no declínio da letalidade, mas é evidente que a meritória campanha contra a 
latalidade infantil começa a dar frutos, com o declínio geral da hecatombe. A 
proteção à gestante e à criança constituem uma idéia em marcha, em todo o 
Brasil. 

A população brasileira que no início do século XIX não ía além de 4 mi
lhões, com uma fertilidade das mais elevadas, em 1840 já era de 6 184 000 habi
tantes; em 1870, de 9 762 000; em 1890, de 14 24q 000; em 1920, de 27 572 000; em 
1940, 41 040 000 e em 1950, de 52 645 479. Devemos ter neste momento (7 de 
1952) mais de 54 milhões! 

~ entretanto desigual o crescimento demográfico nas várias regiões: o Les
te, 36,4% da população total; o Sul, 32,6%; o Nordeste, 24%; e o Norte e o 
Centro-Oeste com· 7%, embora representem 63,5% da área total do país . Den
tro das regiões mais habitadas verificam-se grandes diferenças de densidade 
e imensas áreas com população muito escassa . 

Do ponto de vista demográfico, da estrutura da população, apresenta o 
Brasil um grande equilíbrio entre os sexos, o que não acontecia no período 
de intensa imigração espontânea, na qual havia uma notável predominância de 
indivíduos do sexo masculino. Enquanto o Reino Unido da Grã-Bretanha ou 
a U.R.S.S. contam 521 mulheres para 477 homens em cada mil habitantes, o 
Brasil apresenta a relação 500 para 500 . 

A religião dominante é a católica, com mais de 95%, ficando 4 e uma fra
ção para os demais cultos . O número de estrangeiros em todo o pais é relati
vamente muito pequeno: pelo censo de 1940, eram 1283 833 e mais 133 000 na
turalizados, representando ao todo, 3,41% da população , No censo de 1950 êsse 
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porcentual deve ter baixado, em virtude do Intenso crescimento e da quase au-
sência da imigração. . 

A generalidade da língua portuguêsa é um caráter cultural da maior im
portância e dos que mais concorreram para a unidade do nosso imenso território, 
que apresenta as maiores diticuldades de transporte, de comunicação, de ra
leza demográfica. 

As pequenas ilhas culturais alemãs e japonêsas estão quase literalmente 
assimiladas e o idioma nacional dominante, desde as providências tomadas du
rante a II Grande Guerra. 

A distribuição funcional da população revela ainda, 68,82% dela na vida 
rural , nas atividades rurais e apenas 31,8% nas urbanas 0950), isto é, menos 
que a China (85%) no nível da Rússia (67%) e muitíssimo maior que as da 
Argentina (23%) ou dos Estados Unidos (10%). O êxodo rural que se agravou 
nestes últimos anos atingiu profundamente a estrutura da nossa população: ain
da temos muita gente nos campos. Se a produção agrícola é escassa, não é tan
to por "falta de braços", mas por falta de braços armados das técnica~ e dos 
instrumentos da moderna produção, que, reduzindo ó sacrifício dos pesados tra
balhos rurais, multiplica essa produção e a torna compensadora. 

Conquanto seja extremamente difícil determinar a composição de uma po
pulação como a nossa, com origem étnica nos três grandes stocks humanos, num 
intenso inbreeding, podemos asseverar a crescente ascensão do número dos bran
cos e do branqueamento dos mestiços, já pela forte imigração de europeus, há 
multo mais de um século, já pela parada na trasladação dos negros africanos. 

O predomínio econômico e social dos brancos e a servidão dos mestiços e 
negros, concorreram sempre para um nível de vida multo mais baixo dêstes 
e conseqüentemente para uma letalidade muito mais elevada entre êles . Entre 
os "de côr" cumpre notar o alto porcentual de negros ·e seus mestiços, na Bahia, 
no Maranhão, em Pernambuco, no estado do Rio de Janeiro e na Capital Fe
deral, e mesmo em São Paulo, em Minas Gei::ais, ao passo que predomina o 
índio e seus mestiços em tôda a bacia amazônica, em Goiás, em Mato Grosso 
e Rio Grande do Sul. 

Qua~to à côr em 1940, existiam: 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

1 - Santa Catarina . ............•.......... .. ...... . . . ............. . . 
2 - Rio Grande do Sul. .... . . .. ...................... " .. . ,. ... ..... . 
3 - Paraná . .. . . ....... . .... ·" ........ ... ................ . . ... •. ..... 
4 - São Paulo ............................ .. ., ... . . ., ............. .. 

! = gf~i~ . F~<l~~~i .': .· .· .· :.: : : : : : : .·: .'.'.·.'.'. .. '. '. '..':::::: ::::::::::::::::: 
~ = ~f~t~:a~!º:::: : .. ·:.·: :: ::·: ::: :: :::: :: :::::::::: : :::: : : : : ::::: 
9 - Rio de Janeiro ........... .... . .... . . . , ............ . ....... . .... . 

10 - Alagoas . .......... . . . ...... . . ...... . . . ............ ... . .. ... .. . 
11 - Pernambuco . ....... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . . .... . . . 
12 -Acre . .... . ............... , ........ . ... ... .. ...... , . .......•.... 
13 - Paralba . ........ . ..... . ..... . . . ................. . ...... ... . . .. . 
14 - Ceará . .. ............................ , . ...... . .. . ...... . . . . . . . , . 
15 - Mato Grosso . ..... .. . .................. . . ................... . .. . 
16 - Maranhão . . . ......... . . ..... . ....... . ... . . ... . ..... . . ..... . ... . 
17 - Sergipe... .. .. ... .... .. ......... . .. . .. . .... . .......... . . 
18 - Piauf ... . ... . .. . . .... .. .... ... . . ....... ... . ................ ... , . 
19 - Pará ....... . ... . ......... .. . , .......... . ...... ... . •..... . . .. .. . 
20 - Rio Graode do Norte.. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. , ................. . 
21 - Amazonas . .............. ....... ..... ... . . . .. . . .... . ... .... . .. . . 
22 - Bahia . ................ .... ........ . . ....... ....... . . .. . . . . . .... . 

EM 100 HAB.; FORAM 
DECLARADOS 

Brancos 

94,44 
88,66 
86,56 
84,9~ 
72,11 
71,lO 
61,54 
61,25 
59,85 
56,71 
54,45 
54,29 

. 53,76 
52,65 
50,83 
46,81 
46,69 
45,23 
44,56 
43,48 
30,96 
28,74 

Pretos ou Pardos 

5,54 
11,27 
12,28 
12,01 
27,75 
28,62 
38,42 
38,63 
39,93 
43,14 
45,37 
4õ,22 
46,11 
47,15 
48,39 
53,05 
53,08 
54,58 
55,11 
56,47 
68,53 
71,20 
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A composição etária da população tem uma importâncJa especial para o 
crescimento. Entre 1850 e 1950 a população da França abaixo de 60 anos cres
ceu apenas de 10%, enquanto a que \Tal acima dessa idade quase dobrou. A 
nossa população abaixo de 20 anos é de 54%. 

Em resumo, o crecimento da população do Brasil a partir de 1840 até o 
presente é o seguinte: 

1.0 de Setembro 
1.º de Setembro 
1.º de Setembro -
1.º de Setembro 

.._ 1.º de Setembro 
1.º de Setembro 

1840 - 6 184 000 
1870 - 9 762 000 
1890 - 14 246 000 
1920 - 27 572 000 
1940 - 41 040 000 
1950 - 52 645 479 

Na última década a ordem de grandeza dêsse crescimento foi 27,67%, que 
far~ provàvelmente dobrar a nossa população em uns 25 anos. 

Mas o que é mais notável é que o crescimento se estendeu em tôdas as 
regiões, indo desde 15,3% no Espírito Santo até 72,3% no Paraná, dando ao 
todo a média do crescimento de 27,7% e a taxa média geométrica de 2,1 %, que 
é das mais elevadas do mundo. 

A esta altura devemos examinar a população do país em função da sua área, 
da sua superfície. Essa densidade demográfica extremamente variável neste 
país continental, vai de 1950 de 0,15 habitantes por km2

, no território do Gua
poré, a 2 046,34 no Distrito Federal, cabendo ao Norte 0,43 hab. oor kmº; ao 
Nordeste, 12,96; ao Leste, 15,10; ao Sul, 21,09; ao Centro-Oeste, 0,93 e à totali
dade do território brasileiro, a densidade absoluta de 6,18 hltb. por km2

• Não 
é possível atribuir a todos os oito milhõel'! e meio de km2 condições de habitali
dade, de modo que a superfície utilizável do país, afora lagos, rios, c:umes, ter
ras submersas, áridas, estepes, não podem ir além de 6 700 000 km2 sob o crité
rio da geografia humana. Apesar da ausência de regiões propriamente' desérti
cas, a abundância do sistema hidrográfico, de vastíssimas áreas submersas e 

. lacustres ou ipundáveis, reduzem de 21 % a superfície, de modo que a "densidade 
relativa'', embora baixa de 7,78 encontra-se bem acima da dénsidade fisiológi
ca de Ferenczi. Não somos conseqüentemente, um país tão despovoado como se 
costuma assoalhar, embora disponhamos de uma densidade baixa a compatível 
e conveniente ao nosso rápido crescimento demográfico interno de um milhão 
e duzentos mil habitantes por ano. Somos um povo receptivo para a imigra
ção. A distribuição da população é que é muito desigual: há pequenos municí
pios agrícolas no Nordeste com 150 hab. km2 enquanto em todo o magnífico 
estado de Goiás não chega a 2 habitantes por km• e no de Mato G.rosso a den
sidade não atinge a meio habitante, isto para não falar dos estados da bacia 
Amazônica com seus territórios, onde nenhum atinge a densidade de 1 habi
tante por km2

• 

Sem dúvida precisamos aumentar muito a nossa população, o que estamos 
fazendo quase vertiginosamente com um crescimento interno progressivo e pre
cisamos receber muitos e boris imigrantes pelas razões expostas, não tantos 
porém, quanto nos propõe o empirismo dos que atacam problemas tão com
plexos como os de população, de acôrdo com os seus interêsses ou as suas ten-· 
dências emotivas. 

O ótimo de população, para um país ou mesmo para uma região, se é tão 
difícil de definir, ainda o é mais de medir diz Saury. :e:ste ótimo pode ser bio
lógico vital, mas deve atender aos principais objetivos almejados: o econômico 
e o cultural. A capacidade de uma área para comportar um determinado nú
mero de habitantes depende antes de tudo da ecologia, da maior ou menor ' fer
tilidade dos solos, mas depende ainda do nível de vida conveniente e especial
mente do nível cultural, das possibilidades técnicas para a utilização das rique
zas naturais, de modo que a imigração com um.a finalidade econômica exclu
siva ou mesmo principal, além de poder apresentar inconvenientes políticos, por 
exemplo, pode, em certas condições, tornar-se anti-econômica. Lembraremos 
apenas o custo elavadíssimo do imigrante atual, não só o custo imediato, mas o 
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mediato, que inclui desde o transporte, a hospedagem, a instalação, a sua ma
nutenção inicial, mas, ainda, os ônus das atuais leis securatórias, etc. Preci
samos mandar gente para onde falta gente, mas os que nos chegam, em geral, 
só desejam ficar onde existe gente demais. 

Ora, não é tão grande a falta de braços no país, tanto assim que enormes 
deslocações de população se operam num jôrro constante de migrantes inter
nos, especialmente de nordestinos em busca de trabalho, sob condições miserá
veis e contristadoras. 

Recebemos de braços abertos todos os que de boa vontade venham ajudar
-nos, sem intolerância e sem preconceitos. Tudo neste país concorre para a 
mais completa assimilação de todos os que desejam fazer do Brasil a sua se
gunda pátria. Só não têm sido assimilados os que com convicções paranóicas, 
se consideram superiores àqueles que os recebem, os hospedam e lhes esten
dem a mão amiga para o prosseguimento de um esfôrço conjunto . E assim tem 
sido, justiça se faça, com italianos, espanhóis, sírios e mesmo alemães, e outros, 
para não falar dos nossos avós, os portuguêses que, em verdade, são "de casa". 

A tendência à urbanização é hoje universal, concorrendo para tanto vá
rios fatôres, entre os quais predomina a economia industrial, que oferece me
lhores salários, a era da mecanização que reduzindo o sacrifício e multiplicando 
a produção reduz, ao mesmo tempo, o número de braços nos pesados trabalhos 
da vida rural e oferece melhor remuneração. A própria agricultura, nos seús 
progressos atuais, tende a industrializar-se. 

Embora a população rural dêste país só em restritas áreas e só agora co
mece a melhorar as condições de trabalho, os fatôres acima apontados já co
meçam a exercer sôbre ela uma grande atração urbanófila. O crescimento das 
populações das 14 cidades brasileiras com mais de 100 000 habitantes foi real
mente notável: representavam em 1940, 11,95% da população do país; em 1950, 
13,87% . 

POPULAÇAO DAS 14 CIDADES DO BRASIL EM 1940 E EM 1950 

CIDADE 

Rio de Janeiro . . . . . .. . ..... .. . . .. .. .... ... .... . ... .. . .... ... ......... : 
São Paulo ... . . . ... . .. . . ... .. .. . . . ... ..... . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 
Recife . . ... .. .... . . .... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. ... . .. .. . . .. . . . 

~~~~~d.ri ~~~ -""""""' .' .'. '. '.'.' .............. .. .... .. .. .. ::::: :::::: :::: :::: :::: :: :::::: 
Belo Horizonte .... .... . . .. ..... . .. ·" . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . 
Belém . . ... . . . . . . . ... .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . 
Fortaleza . . . . . . . . . .. . ... .. . ... . . ....... . .. . ... . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . 
Santo~ . . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . ... .. . . . .. . . .. . .... . . .. . . . . . .... . 
Niterói . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . , . ... ... ... . . . .. . . . . 
Curitiba . . . . .... . .. . .. .. . . . ... .. . . . . . ... .. . .. .. . . .. . . ..... . . . . .. . . . , . . 
Manaus . ... . . ..... . .. . . .. . . . . . . .. ...... . . .. . . . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. . . 
Maceió . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . : . . . . ... .. .. . . . .. .. .. .. .. . ... . . . . . . . . . 
Campinas . ... . . . . . . ....... . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . • . . . . . . . . .... .... .. . .. . 

População 
presente 

l.0 -IX-940 

1 710 000 
1 258 482 

323 177 
290 443 
259 246 
177 004 
164 673 
140 901 
155 894 
124 507 
99 440 
66 854 
80 045 
77 779 

População 
registrada 
1.0 • Vll-950 

2 335 931 
2 041 716 

522 466 
395 993 
381 964 
346 207 
230 181 
213 604 
201 739 
174,535 
141 349 
110 678 
102 301 
101 746 

O país, com o rápido aumento da ' sua população nas últimas décadas, se 
por um lado eleva a sua capacidade de utilização de suas riquezas naturais e 
de defesa, por outro lado começa a ver-se a braços com certas dificuldades da 
sua economia: pela pro~ressão na taxa de crescimento dos seus centros popu
losos e pelo próprio aumento do porcentual dos que elevam o padrão de vida. 
Sobe o poder aquisitivo de uma crescente porcentual da população e aumenta 
a capacidade de consumo per capita de alimentos e de tôdas as utilidades, sem 
que coincida a produção da sua agricultura e da sua pecuária, como se pode 
deduzir, por exemplo, do rendimento médio por hectare, nos últimos anos : êsse 

. rendimento médio vem caindo para os alimentos básicos, enquanto a taxa de 
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crescimento vegetativo da população durante o decênio de 1940-50 foi, como 
já vimos, de 27,67%, ultrapassando a previsão mais otimista, a taxa média de 
aumento da produção agrícola durante o mesmo período foi apenas 12%. Nes
se desequilíbrio tremendo entre o crescimento demográfico e o da produção, 
ainda é mais grave o fato de ser tal desnível muito mais acentuado nos gêne
ros de primeira necessidade do que nos de exportação. Sem atendermos devida
mente ao consumo interno, continuamos a exportar a insuficiente produção de 
arroz, carnes e outros alimentos essenciais, cujos pre.ços sobem desabaladamen
te, tornando-os dia a dia menos acessíveis à grande maioria da população. l!:sse -
é o mais grave fenômeno sócio-econômico que enfrentamos. 

Nada disso entretanto impede um rápido crescimento demográfico e um 
impressionante desenvolvimento material do Brasil que se industrializa num 
admirável crescendo, já passando o valor da produção industrial de 100 bilhões 
de cruzeiros anualmente, enquanto a produção agrícola que é afinal, a -fonte , 
de divisas, fica pela metade. Se por um lado devemos felicitar-nos por êsse 
formidável surto industrial do sul do país, por outro lado salta à vista do ob
servador o desequllibrio entre as duas fontes da produção de riqueza, ocorren
do que a: produção industrial é quase exclusivamente para consumo interno, de 
modo que quase todo o intercâmbio com o estrangefró, tôdas as importações, de
pendem da produção agro-pastoril que se apouca, criando as maiores dificul
dades à nação. 

"A verdade é que o volume das nossas exportações não tem correspondido 
ao progresso brasileiro, com as suas exigências de maiores importações", disse 
recentemente o ministro Horácio Láfer. 

O contingente da produção agrícola para a exportação é de mais de 80% em 
valor e de mais de 60% em quantidade (1952). 

Outro grave desequllibrio é o que se acentua dia a dia entre o desenvolvi
mento econômico das populações do Norte e do Sul do país, compelindo as pri
meiras a uma dolorosa e lamentável migração contínua no sentido Nor-Nor
deste-Sul, cujas conseqüências são imprevisíveis. O desnível entre as popula
ções de certas áreas do nosso país não somente é enorme como é da maior gra
vidade para a paz social e para a unidade nacional. · 

• • 
• 

A população brasileira, apesar da complexidade das suas origens formati
vas, apresenta uma extraordinária unidade cultural que os números de cada 
censo vêm revelando; apresenta por sua estrutura social, pela ausência de 
castas ' e prejuízos étnicos e religiosos, por seu profundo sentido democrático, 
um incomparável poder de assimilação e, como conseqüência das contribuições 
humanas, culturais, de tantos povos, de tantas culturas, um formidável meta
bolismo social. Os fenotipos brasileiros, que quatro séculos de" adaptação eco
lógica vêm definindo, embora sob a ação variante, nas regiões de forte imigra
ção, continuam representando a base biológica do inbreeding que forma o ho
mem brasileiro, o portador de uma nova cultura. Contingências cósmicas, cli
máticas, históricas e políticas criaram enormes óbices ao desenvolvimento da 
gente luso-brasileira, na sua luta ciclópica contra a natureza trópico-equato
rial de um país imenso onde estamos realizando uma das mais belas obras da 
geografia humana, domando o deserto, a floresta equatorial e os rios gigantes
cos, vingando enormes distâncias, enfim, construindo a maior e a mais brilhante 
civilização jamais vista nessas latitudes. 

Entretanto grande parte da população do Brasil vive um padrão de vida 
muito baixo, absolutamente fora da nossa era industrial, desinteressada ou mes
mo ausente dos problemas nacionais, do sentido da vida dos nossos dias. Não 
é absolutamente satisfatória a situação demográfica, apesar da magnífica fer
tilidade; perdemos ainda em impressionantes coeficientes, a incomparável ri
queza que é a infância; a extensão média da existência é baixa, como conse
qüência da subnutrição, dos maus hábitos alimentares, da falta de educação 
e de assistência, numa palavra, do nível sócio-econômico. Entretanto nenhum 
problema supera em importância o da elevação do homem - valor fundamen
tal. É. o pensamento de Ruskin: '"I'here is no wealth but life". 
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Por tudo isto, o que os brasileiros estão realizando é admirável. o brasilei
ro não teve escolas, nem assistência, nem educação técnica, nem financiamen
to das suas emprêsas. Precisamos elevar o homem biológico mas ainda preci
samos mais elevá-lo no sentido cultural, armá-lo para a vida do seu tempo: 
produzir muito mais, não apenas para viver, mas ainda para enriquecer; e essa 
produção "de sobra" só é possível quando o homem se encontra armado da 
educação, das técnicas .• dos instrumentos indispensáveis. 

Estamos fazendo um grande esfôrço para melhorar as condições de vida 
dum altíssimo porcentual do povo brasileiro assistindo a infância e melhorando 
a saúde "Pública; criando escolas e melhorando a sua qualidade ; desenvolvendo 
o ensino técnico ; recebendo elementos de aperfeiçoamento pelo intercâmbio 
cultural e pela importação dos armamentorum para a mecanização do trabalho; 
instituindo e melhorando o financiamento e criando o "senso econômico", in
dispensável ao progresso de qualquer grupO: iniciando a seguridade . Mas pre
cisamos urgentemente elevar o sentido ético da existência que os cataclismos 
das grandes guerras fizeram baixar em todo o mundo, dando em resultado o 
materialismo imediatista, a fascinação da riqueza e do luxo, do supérfluo, quan
do não do inútil e do nocivo . Precisamos elevar o sentido ético nacional, que 
seleciona os melhores ; o respeito pela riqueza nacional e por tudo que é cole
tivo, para que não venhamos, em terras de tantas possib111dades, a cair na anar
quia que flagela tantos povos, neste terrível momento mundial. 

Castro Barreto . 

@"' Se lhe Interessa adquirir as publlcaçlies do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edlticio Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderá pronta e satlsfatilrlamente. • 



As Cabeceiras do Amazonas* 
A Geografia e a História têm um caráter de tal forma conservador, que 

dificilmente conseguem alijar as primeiras asserções ou hipóteses feitas a res
peito de quak!uer fato , mesmo quando não sejam comprovadas pela documen
tação. Assim é que, após a controvérsia, o tradicionalismo mantém as infor-

. mações primitivas, as quais se transformam em verdadeiros dogmas . Nesse 
caso está o Descobrimento. Para muitos, ainda, foi obra do acaso, embora o 
"Esmeraldo" e a própria carta de Vaz de Caminha comprovem o contrário, aquê
le em virtude da incontestável prioridade de Duarte Pacheco e esta ao afirmar, 
categàricamente, a necessidade de se procurar um ponto de apoio no Brasil, para 
o contôrno da Africa. 

É por isso que a velha restrição que comumente se faz ao Amazonas, quan
to à extensão de seu curso, e à posição de sua principal nascente, causa arre
pios ao geógrafo que estuda e compara os grandes caudais. Dessa forma, a 
localização do Lauricocha, ou Ninococha, como quer agora Flornoy, e a esco
lha do rio Maranhão tornaram-se verdades compendiais, apesar das provas em 
contrário . Os jornais estão publicando notas sôbre as cabeceiras do Amazonas, 
como se tratassem de excepcional novidade, como se essas fôssem as primeiras 
contradições à antiga hipótese do Lauricocha, de onde provém o Maranhão, cuja 
descoberta se deve ao padre Samuel Fritz, no princípio do século XVIII. Eu, 
entretanto, me felicito por ter sido discípulo do geógrafo sueco Gustavo Engel 
que me abriu os olhos para o problema, alertando o meu espírito para uma in
vestigação documentária. Assim, ao · me candidatar a uma cátedra em São 
Paulo, no início de minha carreira, ventilei temàriamente a questão susten
tando os 7 200 kms do curso amazônico . Logo depois, no meu ensaio sôbre Re
giões Naturais do Brasil, publicado em 1924, completei o meu trabalho, susci
tando, ainda mais, o .exercício da cadeira, vários. debates em classe, sôbre o as
sunto. Por êsse motivo, volto hoje a um estudo que muito me agrada, mor
mente após a minha recente viagem ao Peru. 

Ao iniciar esta apreciação, devo referir-me primeiramente ao historiador 
peruano Garcilaso de la Vega, cognominado o Inca. ll:sse notável índio perua
no, autor dos primeiros estudos sôbre a civilização e geografia locais, já afir
mara, no século XVI, que o Ucaiale devia ser o formador básic<l do Amazonas. 
Por aí se vê que o Maranhão não goza nem mesmo do direito de primogeni
tura . 

Na verdade, nos começos do século XVIII, como já ficou dito, o padre je
suíta Samuel Fritz, auxiliado por seu colega Richler em trabalhos de cateque
se, explorou o rio Maranhão e atingiu o Lauricocha (lago Lauri), considerado 
êste como primeiro manancial do grande rio . Essa descoberta se acha descrita 
no vol. XII de Lettres Edtfiantes, famosa obra dos jesuítas . Narra o abnegado 
pesquisador e catequista, em suas memórias de viagens e trabalhos, não só a 
existência do Lauricocha, como também as lutas e dificuldades que enfrentam, 
chegando a ser prêso como espião ao penetrar em território português . 

Do mapa primitivo do padre Fritz ainda existe uma redução feita pelo 
padre Juan Norvaes. Ali estão assinalados o Lauricocha como fonte do Ama
zonas e as missões por êle eçiificadas. Foi assim que se fixou o curso do Ama
zonas sob uma extensão menor do que aquela que realmente possui, sem que, 
apesar das inúmeras contestações posteriores, os compendistas enfrentem a 
verdade geográfica . Convém ressaltar que alguns mestres estrangeiros, auto
res de livros didáticos ou cartas de informações, como os do Instituto De Agos
tini, de Milão, colocam o Amazonas acima dos seus dois grandes rivais, que 
são o Nilo e o Mississipi . 

• Transcrito do O Dtário, de Belo Horizonte, Estado de Minas (Edição de 2-11-1952) . 
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O rio Maranhão (Maranón ou Tungurágua), que não atinge 1700 km. de 
curso, tem sua fonte inicial junto às geleiras de São Lourenço, no Ninococha, 
a 4 900 m. de altitude, e forma o Lauricocha na puna central do Cerro de Pas
co. Desce por tumultuoso vale, ladeando a cordilheira Branca, onde se ergue 
o Huascaran, com seus 6 700 m de altitude, centro da maior geleira equatorial. 
Parece que o rio se destina ao gôlfo · de Guaiaquil, tal a orientação do vale. 
No entanto, impedido pelo nó de Loja, desvia-se para leste, rompendo as cor
dilheiras orientais por meio de braços e corredeiras, constituindo os pongos 
de Manseriche. É · navegável daí por diante. Recebe, entre outros tributários, 
o Pastaza e o Tigre, vindos do Equador, e o Ualaga êste oriundo de Cerro de 
Pasco. Tal é o rio que tem sido considerado errôneamente como principal ca
beceira do Amazonas. 

Além de Garcilaso, outros exploradores notificaram a hipótese do Ucaiale. 
Entre êles, Charles de La Condamine, quando de volta da medição do grau de 
meridiano equatorial, medição essa efetuada a propósito de memorável tertú
lia científica sôbre o achatamento da Terra no século XVIII. O jovem sábio 
francês desceu o 'amazonas e reparou atentamente na confluência Maranhão
-Ucaiale, opinando, em vista do volume, pela superioridade do segundo, como 
se lê no seu diário de viagem (América do Sul - Ed. Cultura) . A dúvida lan
çada não provocou as pesquisas necessárias, continuando o Maranhão a pre
valecer. 

A respeito dessa confluência a razão, a meu ver, está tôda com La Conda
mine e Garcilaso, como se conclui do estudo elucidativo que passo a fazer, me
diante comparações com as confluências Mississipi-Missuri e Paraná-Paraguai, 
tendo em vista os motivos históricos e geográficos que justificam a prevalên
cia de um rio como eixo principal de um sistema hidrográfico. 1l:sses motivos 
podem ser os seguintes: a) denominação que atualmente prevalece abaixo da 
confluência; b) precedência histórica que possa ter causado a tradição ter
minológica; <D eixo de penetração mais importante; d) direção mais reta do 
curso no local da confluência; e) maior comprimento; f) maior volume d'água; 
g) bacia mais ampla; h) navegabllldade mais intensa; 1) função econômica 
mais importante. 

Assim, representando, respectivamente, as confluências Mississipi-Missurl, 
Paraná-Paraguai e Maranhão-Ucaiale pelos números I, II e III e os motivos 
pelas letras acima adotadas, faço o seguinte quadro comparativo: 

I 

a) Mississlpl 

b) Mississipi 

e) Missuri 

d) Mississlpi 

e) Missurl 

/) Missuri 

g) Mlssuri 

h) Missurl 

i) Missuri 

II 

Paraná 

Paraná 

Paraguai 
./ 

Paraguai 

Paraná 

Paraná 

Paraná 

Paraguai 

Paraná 

III 

Maranhão 

Amazonas 

Maranhão 

Maranhão 

Ucaiale 

Ucalale 

Ucaiale 

Ucaiale 

Ucaiale 
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o quadro presente mostra que o Missuri predomina com 5 motivos contra 
4, o Paraná com 6 a 3 e o Ucaiale com 5 contra 3. A preponderância do Ucaiale, 
sob o ponto de vista geográfico é absoluta, pois ao Maranhão sõmente cou
beram os motivos de ordem histórica e o geométrico . Em conclusão, as razões 
para se' considerar ô Ucaiale como principal cabeceira do Amazonas são mais 
numerosas e mais importantes do que as do Maranhão. 

O problema, entretanto, sofreu outras complicações. O naturalista italia
no, Antônio Raimondi, que explorou as regioos andinas e amazônicas durante 
quarenta anos, surgiu, em 1890, com uma terceira hipótese completamente di
ferente daquelas duas. Para êle seria o rio Napo o eixo básico. Esta opinião, 
não obstante, viria quando muito eliminar o Maranhão, pois Raimondi só. se 
referia à superioridade do Napo sâbre aquêle rio. Dêsse modo, além· de ser 
o Napo, pGr seu tipo de confluência, já no Amazonas peruano, um afluente 
bem caracterizado, sua supremacia não pr'evalece sôbre o Ucaiale, que o su
pera em mais de mil quilômetros . 

Assim, resta a controvérsia inicial. Enquanto os nossos compêndios e, re
centemente, o geógrafo francês Bertrand Flornoy repetem a asserção do padre 
Samuel Fritz, estudos mais pormenorizados, seguros e indiscutíveis, feitos in 
loco, por cientistas norte-americanos, inglêses, peruanos e brasileiros, susten
tam a tese Ucaiale, o que vem colocar o Amazonas em seu verdadeiro pôsto de 
maior rio do mundo. Entre êstes · pesquisadores estão Squires, Hesley, Stiglich, 
o peruano Pinillos, os brasileiros Sousa Martins e coronel Palmeira e os fran
ceses Monnier e Le Cointe, todos partidários de La Condamine. 

Os trabalhos de Squires datam do comêço dêste século. Trata-se de um 
ilustre arqueólogo norte-americano, cujos estudos sôbre os povos pré-colom
bianos são excelentes. Suas investigações contaram com o auxílio do govêrno 
peruano e o apoio da Sociedade de Ge9grafia de Lima . 

Foi êle o primeiro a localizar as nascentes do Amazonas no planalto de La · 
Raya, no Peru Meridional. tsse planalto não é senão um passo transversal 
junto ao nó de Vilcanota, entre os departamentos de Arequipa e Cusco, onde 
se erguem vulcões como o Ampato e o Misti. Dêsse planalto descem os rios 
Apurimaque e Urubamba, os quais, por sua junção dão origem ao Ucaiale. 

A essa investigação, que tanto fêz avançar a hipótese de La Condamine, 
se~uiu-se o estudo mais minucioso de Champbell Besley, chefe de uma expe
dição anglo-americana. Saindo do Mollendo, na costa, Besley atingiu as ge
leiras do Cunumani, no Vilcanota. O nó de Vilcanota é um divortium acquarum 
muito semelhante ao São Gotardo. Dêle repartem-se três vertentes diversas: 
para sudoeste, o Pulpera, que deságua no Pacífico; para sudeste, o Pucara, tri
butári.õ do lago de Titicaca; finalmente para nordeste, o riacho Monigote, que 
é a verdadeira nascente do Amazonas, segundo o geógrafo peruano Martinez 
de Pinillos. O Monigote forma, junto à cordilheira de Chile, o lago Vilafro, de 
onde desce o Apurimaque por entre os fortes declives andinos, tomando os 
nomes de Tambo e Ene e recebendo o Mantaro que é contra vertente, do Ma
ranhão, no Cerro de Faseo. Depois, ainda no maciço, se reúne ao Urubamba, 
começando, então, o Ucaiale. O rio Apurimaque apresenta um curso muito 
acidentado, com inúmeros saltos e corredeiras, baixando dos 5 000 m., da. sua 
nascente para menos de 1 000 na sua junção num curso total de 1 050 km. O 
vale é realmente um canon profundo, com algumas planuras laterais, onde se 
erguem pequenos povoados e se faz alguma plantação. A cidade de Cusco, tão 
notável por seu grandioso passado, esta além do flanco ocidental daquele va
le, mas na bacia do Urubamba. O rio Ucaiale, que completa o canon do Ene, 
vence os últimos coqtrafortes andinos, formando duas grandes corredeiras (Ter
mópilas e Santa Rosa) . Nesse trecho, que é de 524 km, o leito se ajusta ao vale, 
cavando-o excessivamente, razão por que é quase completamente despovoado. 
Mas, ao atravessar a planície florestal amazônica, torna-se amplamente nave
gável em mais de mil quilômetros. É tortuoso, tomado de meandros, margens 
pantanosas, mas férteis, e banha cidades como Pucalpa, Atalaia, Orelana e San
ta Isabel, centros que apresentam certa vitalidade, principalmente Pucalpa, pon
to terminal da rêde ferroviária central do Peru, e que. estabelece a ligação Li
ma-Belém. Nesse trecho o Ucaiale recebe cêrca de 80 tributários. Das nascen
tes do Monigote até a confluência Maranhão-Ucaiale contam-se 2 612 km de 
curso. 
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Acrescentando-se agora ao Ucaiale os 729 km do Amazonas peruano, isto 
é; da junção a Tabatinga, ter-se-ão os 3 347 km do curso amazônico fora do 
território brasileiro. A extensão do curso inferior, de Tabatinga ao Atlântico, 
pelo grande estuário é· avaliada em 3 570 km e pelo rio Pará que é considerado 
como o braço meridional do grande rio, em 3 853. Por conseguinte, a extensão 
total do Amazonas, do Monigote ao Atlântico, pelo estuário do Pará, atinge 
7 194 km, extensão essa que supera em muito quer o Nilo, quer o Mississipi
-Missuri. ll:sses dados não estão exagerados, pois há quem faça estimativas 
maiores, como o Prof. Honório de Sousa Silvestre que calcula em 4 500 km só 
o Amazonas brasileiro. O ,professor Lúcio de Castro Soares, geógrafo-chefe d.a 
Secção .Norte do Conselho Nacional de Geografia, e o padre Geraldo José Pau
wels têm ·razão, portanto, ao conferirem ao Amazonas cêrca de 7 200 km de 
extensão total. 

Tabafara Pedroso 



Aspectos Geográficos Gerais do T erritôrio 
Federal do Guapo ré 

O território do Guaporé foi criado simultâneamente com vários outros, 
graças ao decreto presidencial n.0 5 812, de 13 de setembro de 1943 . A seme-

· lhança do que se fêz com outras terras da faixa de fronteira subdesenvolvidas, 
como o Amapá e Rio Branco na bacia Amazônica, e o Iguaçu e Ponta Porá, no 
sul (êstes dois últimos hoje extintos) tornou-se o Guaporé uma área sob a 
jurisdição direta do govêrno federal. 

A região que corresponde ao atual território do Guaporé havia merecido 
do Departamento Administrativo do Serviço · Público (DASP) uma exposição 
de motivos encaminhada ao presidente da República em 17-6-1932 no sentido 
de que fôsse ;riado um território com a denominação de Mamoré, cujos limites 
seriam fixados posteriormente. Todavia nenhuma providência foi tomada e 
somente com a proposta feita pelo Conselho Nacional de Segurança em ..... . 
14-12-1938, o presidente da República resolveu tomar providência quanto a uma 
ocupação efetiva da área da fronteira. 

Situado no noroeste do estado de Mato Grosso e ao sul do estado do Amazo
nas, com uma superfície de 254 163 km', foi constituído por áreas desmembra
das dêsses mesmos estados. De Mato Grosso foi retirado o município de Gua
jará-Mirim e partes dos de Alto Madeira e Mato Grosso; e do estado do Ama
zonas, os municípios de Pôrto Velho e parte do de Humaitá. Em superfície é 
o mais extenso dos territórios (Fig. n.0 1) , representando 7 ,11 % da Grande 
Região Norte e 2,98% da área do Brasil; apenas 8 estados da Federação têm 
área superior 1 

• 

.. 
T. F. GUAPORÉ 254,163 Km' 

T. F. RIO BRANCO 214.316 Km1 
1 

T. f. ACRE 153.170 K.J 1 

T. F. AMAPÁ 137.419 KrJ ~ 1 

Fig. 1 - Superfície dos territórios federais 
(excluindo-se o de Fernando de Noronha) 

1 

Observando-se a área de algumas unidades da Federação vê-se por exem
plo que o território do Guaporé poderia conter os seguintes estados: Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e ainda o 
Distrito Federal e a área insular do território de Fernando de Noronha. 

A posição geográfica· tem grande importância e fornecerá a base para a 
explicação qe certos elementos da paisagem natural, como: clima, vegetação, 
tipo de alteração de rochas, rêde hidrográfica, etc . O território do Guaporé 
tem tôda sua áreJt dentro da região amazônica sendo coberto na quase tota
lidade por densa floresta. 

1 

1 A ·supertlcle do território é Inferior apenas aos estados de: Amazonas (1595818 Km") , 
Mato Grosso (1 262 572), Pará (1188 769 Km2 ), Goiás (622 463 Km'), Minas Gerais (581 975 Km•). 
Bahia (563 281 Km2), Maranhão (332 239 Km•) e Rio Grande do Sul (267 455 Km'). 
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Do ponto de vista da longitude, a área do Guaporé está tôda incluída no 
fuso horário de 4 horas em relação ao meridiano de GreenWich e a apenas 1 
hora em relação ao do Distrito Federal. 

, 
TERRITORIO FEDERA~ 

DO 

GUAPORE:'. 

ESCAL..A 1 : O 000 000 .. .. 100 1:io &OO .._ 

Fig. 2 - Mapa do território federal do Guaporé. 

A divisão política do Guaporé compreende atualmente dois municípios, o 
de Pôrto Velho e o de Guajará-Mirim, sendo que ambos confrontam na sua 
parte oeste com terras bolivianas numa extensão de 1342 km; Pôrto Velho con
fronta com Mato Grosso, Amazonas e território do Acre, e Guajará-Mirim, ape
nas com Mato Grosso . O município de Pôrto Velho é mais importante e com
põe-se de 6 distritos a saber: Pôrto Velho, Abunã, Ariquemes, Calama, Jacipa
raná e"Rondônia. Os distritos de Ariquemes e Rondônia só são acessíveis gra
ças às ligações aéreas feitas por pequenos aviões, pois as fluviais são realizadas 
com grandes dificuldades. Calama é fácil de ser atingido por via fluvial, en
contrando-se sua sede próximo à confluência do Jiparaná com o Madeira. 
Quanto aos distritos de Jaciparaná e Abunã a ligação é muito fácil, graças à 
ferrovia Madeira-Mamoré (Fig. 2) . 

O município de Guajará-Mirim, situado a sudoeste do município da capi
tal, tem a forma essencialmente alongada acompanhando, grosso modo, o tra
çado dos rios Guaporé e Mamoré na direção noroeste - sudeste. É constituí
do apenas por três distritos: Guajará-Mirim, Pedras Negras e Príncipe da. Bei
ra, os quais em razão de sua forma possuem as sedes administrativas à margem 
do rio Mamoré e de seu afluente Guaporé. 

B.G. -4 
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Fig. 3 - Diagrama das diferentes áreas do 
Território segundo sua altitude. 

Antes de iniciarmos a parte refe
rente às regiões físicas do Guaporé, 
vamos transcrever alguns dados de 
ordem altimétrica, que mostrarão de 
modo mais fácil que os terrenos dêss~ 
território não são constituídos de ter
renos baixos como os do território do 
Amapá ou mesmo de tôda a bacia ter
ciária da Amazônia. De modo geral 
cêrca de 96% da área do Guaporé se 
encontram acima da cota de 100 me
tros. Observando-se a curva hipso
métrica do relêvo vê-se que 91% das 
terras dêsse território estão acima de 
100 metros e abaixo de 600 metros, e 
apenas 2% entre 600 e 900 metros 
{Figs. 3 e 4) . Resta por conseguinte 
4% da área do território, que se en:.. 
contra realmente abaixo da cota de 
100 metros ª . A quase totalidade des
sas terras se encontra na parte norte 
do território. No sul o relêvo é bem 

mais alto; o pôsto meteorológico de Vilhena, por exemplo se encontra a 663 metros 
acima do nível do mar. 
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Fig. 4 - Curva hipsométrica do relêvo do território do Guaporé. 

De modo precário dividimos a área dêsse território em quatro reg1oes como 
fêz o Prof. Fábio de Macedo Soares Guimarães, a saber: a) planície amazóni
ca, b) encosta setentrional do planalto brasileiro, e) chapada dos Pareeis, d) 
vale do Guaporé ' . , 

Cada uma dessas regiões possui os seus caracteres típicos. Na primeira 
encontramos o predomínio .dos terrenos terciários da planície amazônica, as 
chamadas terras firmes. Na segunda se verifica o predomínio dos terrenos do 
embasamento cristalino (Fig. 5) . Quanto à região da chapada dos Pareeis, 
representa um relêvo residual, e o prolongamento da grande chapada que se 
encontra nos estados de Goiás e Mato Grosso. Finalmente a última região, 
do vale do Guaporé, (Figs. 6 e 7) abrange a vasta planície aluvial do rio Gua
poré propriamente dito, e também a região que se encontra desde a confluên
cia dêsse rio com o Mamoré, (Fig. 8) até próximo à cidade de Guajará-Mirim. 

I 

• •Anuário Estattsttco do Brasil" I.B.G.E., ano XI, 569 pàglnas, Rio' de Janeiro - 1950 
1 Ff.blo de Macedo Soares .Guimarães "Território do Guaporé", ln: "Boletim Geográfico", 

ano II, n.0 18, setembro de 1944, pp. 852-855. 
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No tocante ao estudo dos solos, apenas faremos referência ao adiantado 
processo de laterização que encontramos em certas zonas, como a da cidade de 
Pôrto Velho, Tanques (3 km a NE da capital do território), nos quilômetros 9 
e 33 da rodovia Pôrto Velho-Cuiabã; e também a ocorrência de lateritos em 
certos trechos da ferrovia Madeira-Mamoré •. 

F 1g. 5 - Aspecto do rio Jamari_ na altura da 

cachoeira Samuel. Esta corredeira é produ

zida pelo afloramento de rochas eruptivas 

do embasamento como o granito. Vê-se no 

último plano dois níveis principais de terraço. 

(Foto do autor) 

Fig. 7 - Nas proximidades do Forte Prín
cipe da Beira, observamos que a topografia 
do grande vale do Guaporé é constituída por 
uma superfície plana, possuindo grandes 
áreas de inundação. Todavia, nas proximi
dades do campo de aviação, olhando-se do 
avião, na direção de leste observa-se uma sé
rie de pequenas colinas relativamente altas 
como a que podemos ver na foto acima. Estas 
colinas embora cobertas pela floresta, apre
sentam em certos casos abruptos rochosos 

em sua encosta. 
(Foto do autor) 

Fig. 6 - Aspecto do rio Guaporé próximo 
ao Forte Príncipe da Beira, vendo-se ao 
fundo um relêvo ondulado inteiramente re
coberto pela vegetação, o que nos tornou di
fícil a identificação da natureza da rocha. 
Estas formas de relêvo, embora pouco ele
vadas, se destacam sensiyelmente na paisa-

gem plana e monótona da região do 
vale do Mamorê . 

(Foto do autor) 

Fig. 8 - Planície aluvial do rio Mamoré um 

pouco a montante da cidade de Guajar~-Ml
rim. A drenagem nessa região se realiza com 
difiçuldade, e as divagações do leito do rio 

são freqüentes. 

(Foto do autor) 

Outros aspectos da geografia física da reg1ao a serem considerados são: 
clima, vegetação e hidrografia. De modo geral o clima reinante na região é 
quente e úmldo do tipo Am Wl, segundo a classificação de K'.õppen. Os dados 
climãticos são fornecidos por dois postos meteorológicos: um situado na pia-

• A propósito dos laterltos no Guaporé já tivemos oportunidade de apresentar ao XVII 
Congresso Internacional de Geografia uma tese Intitulada: "Formaçao de Zateritos sob a flo
resta equatorial (T. F . do Guaporé - Brasil)" de modo que não voltaremos aqui a Insistir 
sôbre êste assunto. Vide transcrição na Revista Brasileira de Geogra/l.a, ano XV, n.0 4. 
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nicie amazônica - Pôrto Velho, e outro em Vilhena, no alto do chapadão, 
quase na fronteira com o estado de Mato Grosso•. 

Do ponto de vista pluviométrico verifica-se a existência de um período 
pouco chuvoso, ou mesmo sêco, nessa região. Em Pôrto Velho o período sêco 
dura três meses e no pôsto de Vilhena no alto do chapadão é um pouco maior, 
isto é, quatro meses. As estações conhecidas no território, são a estação do in
verno - época das ehuvas e a estação do verão, época da estiagem. 

No que diz respeito ao clima do Guaporé cumpre-nos ainda fazer referên
cia ao _fenômeno da friagem por ocasião dos meses de maio a setembro, que 
ocorre nessa zona oeste da região amazônica. Até bem pouco tempo a friagem 
era explicada como sendo devida aos ventos frios, oriundos dos Andes, por oca
sião do degêlo. Porém, após o trabalho do meteorologista Adalberto Serra pas
sou-se a explicar êste fenômeno como devido à onda de frio que vem do ex
tremo sul do continente sulamericano penetrando pela bacia do Prata e che
gando finalmente à Amazônia•. 

A vegetação dominante em tôda a região, ou mais precisamente em cêrca 
de 80% da área do território é a floresta densa. Os outros 20% da área do 
Guaporé são cobertos pelos campos cerrados, campos limpos e sujos, como se 
observa no alto do chapadão dos Pareeis. 

A sudoeste de Guajará-Mirim, voando-se em direção do forte Príncipe da 
Beira, observa-se uma série de chapadas dissecadas pela erosão, constituindo 
pequenas elevações, cobertas na quase totalidade por vegetação do tipo flores
tal, aparecendo porém de quando em vez nessa cobertura vegetal pequenas 
manchas sem vegetação, que constituem geralmente clareiras abertas pelos ín
dios. 

Na travessia da zona denominada chapada dos Pacaás Novos, observam
-se claramente pequenas elevações cujos topos em certos casos, são mais ou 
menos planos, cobertos na quase totalidade de florestas e não de campos, como 
observamos na chapada dos Pareeis. 

Do estudo da localização do território observamos que todos os rios que o 
atravessam vão desaguar direta ou indiretamente no Madeira. O rio Roosevelt, 
por exemplo, antes de se lançar no Madeira percorre larga extensão dos es
tados de Mato Grosso e Amazonas, estando apenas suas cabeceiras no extremo 
sudeste do território . Os rios são perenes, sofrendo porém grande decréscimo 
no volume das águas por ocasião da estiagem. Para a navegabilidade, não são 
aproveitáveis em longos percursos, sendo interrompidos pelas cachoeiras. No rio 
Madeira e no seu· afluente Marp.oré, por . exemplo, no trecho que vai desde a 
localidade de Alto Madeira ate Guajará-Mirim, encontram-se 19 cachoeiras 
(Fig. 9) . 

A ocupação da área que constitui o território do Guaporé é feita com di
ficuldade por causa da cobertura vegetal que é muito densa. O estabelecimen
to de uma população de baixo nível de vida, usando técnicas rudimentares, 
obrigada a viver quase exclusivamente da extração de produtos silvestres ou da 
simples caçada de animais, torna as atividades agro-pastoris, difíceis nesta: 
região. 

O território do Guaporé, de acôrdo CQlrl os dados fornecidos pelo recensea
mento de 1950, possui uma densidade de população de 0,15 hab/km• ou seja, 
15 habitantes por 100 km2 e a absoluta de 37 511 habitantes. Esta população 
é superior apenas à do território de Rio Branco que conta com 17 623 habi-
tantes. · 

O povoamento da região foi intensificado no período áureo do ciclo da 
borracha, isto é, entre os anos de 1908 e 1912. Depois, com o declínio da extração 
gomífera novamente a região permaneceu em abandono, até que em 1943, esta 
área transformada em território federal, sofreu assim um novo impulso, pro
porcionando melhorias (relativas), tais como o saneamento feito com a dede
tização, a ampliação de novos horizontes de trabalho, e a intensificação de obras 
por parte do govêrno. 

• Em Gue.re.Já-Mlrim, no campo de e.viação, e. Compe.nhle. de Serviços Aéreos Cruzeiro do 
Sul Ltde. ., mantém um pôsto meteorológico, todavia, e. colete. de de.dos não é ree.llzade. com 
e. mesma orientação dos postos do Serviço de Meteorologia do Ministério de. Agricultura. 

• A. Serre. e L. Re.tlsbonne. - "As ondas de frio de. be.cle. Ame.zônlce." In: "Boletim Geo
gráftco". e.no nI, n.0 26, me.lo de 1945, pp. 172-206. 
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Fig. 9 - Aspecto parcial da cachoeira de 
Santo Antônio do Madeira, na estação do 
alto Madeira. No leito do rio aparecem ano-

ramentos de rochas do embasamento . 
(Foto do autor) 
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Quanto à distribuição da população, observa-se que, de modo geral, é 
dispersa essencialmente ao longo dos rios, aparecendo entre um rio e outro, 
os vazios demográficos, no que diz respeito ao caboclo. Todavia, as áreas con
sideradas desoGupadas, são muitas vêzes habitadas pelos índios (Fig. 10) cujo 
número é muito variado, segundo as diferentes estimativas. 

Fig. 10 - tndio civilizado no pôsto de atra
ção do Serviço de Proteção aos tndlos, em 

Chocolatal (parada da ferrovia 
Madelra-Mamoré) . 

(J'.'oto do autor) 



BOLETIM GEOGRAFICO 

A dispersão da população e a rarefação, isto é, a fraca densidade rela
tiva são dois traços característicos da população guaporense. Em Rondônia, por 
exemplo, são necessários 33 quilômetros quadrados para se encontrar um ha
bitante . . ' 

Os dois maiores núcleos populacionais são indiscutivelmente as cidades de 
Pôrto Velho, (Figs. 11, 12, 13, 14, 15 e 16) capital do território e Guajará
-Mirim, ponto terminal do trajeto da ferrovia Madeira-Mamoré (Figs. 17, 18 
e 19) . 

Fig. 11 - Vista aérea de um trecho da 
cidade de Pôrto Velho . 

(Foto do autor) 

Fig. 13 - Aspecto da narte comercial da 
cidade de Pôrto Velho, vendo-se no último 
plano um nível alto, que corresponde mais 

ou menos ao do bairro Caiari, Isto é, o 
bairro residencial e administrativo 

por excelência. 
(Foto do autor) 

Fig. 12 - Palácio do governador, situado na 
borda da cornija capeada pela crosta de la
terl to, a qual estã encoberta pela pavimen
tação das ruas e também pelas construções 

(Bairro Cal.ar!) . 
(Foto do autor) 

Fig. 14 - Aspecto das instalações da ferro
via Madeira-Mamoré e do põrto da cidade de 

Pôrto Velho . 

(Foto do autor) 

Além dêsses dois núcleos, temos outros de importância secundária: Abunã, 
327 hab., Jacipraná, 207 hab., (Fig. 20), Ariquemes, 172 bab., Rondônia, 156 
hab., Pedras Negras, 148 hab., Príncipe da Beira, 113 hab., e Calama, '74 hab. 
Através dêsses dados, pode-se avaliar o tamanho e a importância populacional 
dêsses núcleos (Figs. 21 e 22) . • 

A colonização- tem sido tentada em várias áreas, e atualmente as duas co
lônias mais importantes são as .de "Presidente Outra" (lata) no município de 
Guajará-Mirim e a de "Candeias" no município de Pôrto Velho. O sistema 
agrícola adotado em todo o território, e nas colônias é o das culturas itineran
tes. Após ~ broca, isto é, a operação preliminar de limpeza do mato, segue-se 
a derrubada e finalmente a queimada. O caboclo começa então a plantar por 
entre os troncos e raízes que não foram totalmente queimados. 
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A produção dessas colônias pode ser reduzida aos seguintes produtos: man- / 
dioca, arroz, feijão e algumas frutas como, abacaxi, banana e laranja . 

· Os colonos são· todos nacionais, e grande parte procedente do Nordes
te e também do estado do Pará . 

Fig. 15 - A topografia da cidade de Põrto 
Velho é ligeiramente ondulada por causa do 
afundamento 40 rio Madeira e seus afluen
tes. De grande Importância é a capa de can
ga que aparece no alto dessa superfície, que 
constitui o bairro Caiar! . Nas proximidades 
'do palácio do governador há afloramentos 
de canga maciça de textura pisolítica, por 
vêzes . 

Os terrenos da área urbana de Pôrto Ve
lho estão Incluídos entre as teJTas-firmes e 
integram a chamada região da planície ama
zônica. 

(Foto do autor ) 

Fig. 17 - Na cidade de GuaJará-Mlrlm não 
podemos distinguir uma série de bairros, 
como no centro urbano de Põrto Velho. Toda
via podemos destacar em Guajará-Mirlm a 
rua principal, (zona onde está localizado o 
comércio) e algumas ruas cujas construções 
são de "taipa", como as que se vêem na foto 

· acima. 
(Foto do autor) 

Fig. 16 - Sede do Banco do Brasil na cidade 

de Pôrto Velho, localizada a pouca distân

cia do põrto e da estação inicial da estrada 

de ferro Madeira-Mamoré. Ao fundo .i.ê~se 

Fig. 18 

o rio Madeira formando um 

grande meandro. 

(Foto do autor) 

Aspecto da cidade boliviana de 

Gualarámerim, situada na margem esquerda 

do rio Mamoré e defronte da cidade 

brasileira de Guajará-Mlrim . 

(Foto do autor) 

Um traço cultural da paisagem que devemos considerar, é o que diz res
peito aos diferentes tipos de habitação. Apresentaremos alguns exemplos q\!e 
darão idéia dos diferentes tipos de casas e a importância dos gêneros de 
vida expllcando os seus diversos aspectos. Aqui apenas mostramos alguns ti
pos sem procurar esboçar um trabalho sistemático uma vez que o caráter de 
divulgação que demos a êste artigo não comportaria tais minúcias . 

No território do Guaporé encontramos freqüentemente, além das casas de 
madeira (Fig . 23), as casas de taipa (Fig. 24) . As habitações de madeira são 
construídas na quase totalidade sôbre estacas, enquanto as casas de taipa as
sentam diretamente sôbre o solo. Todavia há casos esporádicos de habitação 
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de taipa sôbre estacas. l!:sses tipos de casas são encontrados tanto na zona ru
ral como na área urbana dos dois maiores núcleos populacionais do território. 
Somente as casas de alvenaria fazem exceção, uma vez que a sua quase tota-

1!'1g. 19 - Pôsto alfandegário do Brasil loca

lizado na cidade de Guajará-M1rlm. 

(Foto do autor) 

) 

Fig. 21 - Aspecto · parcial das instalações do 
povoado de Cachoeira Samuel 

no rio Jamari. 
(Foto do autor) 

Fig. 23 - Casa de madeira construída sõbre 
estacas, fechada lateralmente com tábuas e 
coberta com fôlhas de palmeira. l:ste tipo 
de habitação é muito comum tanto na zona 

rural, como na própria zona urb.ana. 
(Foto do autor) 

Fig. 20 - Aspecto da sede da vila de Jacl
paraná, que apresenta como traço caracte
rístico a disposição das casas no sentido 
longitudinal e apenas no lado direito, da 
linha • férrea pouco se afastando do local da 

estação como se pode ver na foto acima. 
(Foto do autor) 

Fig. 22 - Aspecto parcial de Vila Murtinho, 
vendo-se à esquerda a estação e a igreja. 

• (Foto do autor) 

Fig. 24 - Na foto acima vê-se uma boa casa 
de taipa, isto é, de barro batido, cuja cober

tura foi feita com fôlhas de palmeira. 

(Foto do autor) 
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lldade se encontra na zona urbana e as poucas que por caso existem na zona 
rural, especialmente ao longo da ferrovia, são construções que pertencem ao 
govêrno do território (Fig. 25) . 

Após os exemplQs referentes a habitações de madeira, de taipa e de alvena
ria, citaremos as casas cujo arcabouço é construído de madeira e todo o resto 
feito com fôlhás de palmeira, como se pode ver nas fotos 26 e 27. !:ste tipo de 
casa, construído principalmente com fôlhas de palmeira, é multo comum entre 
os seringueiros. Existe também um tipo intermediário cujo acabamento se faz com 
madeira, em cuja construção, porém, alguma palha é utilizada. (Fig. 28). 

Flg. 25 - Ao longo da ferrovia encontram-se 
algumas vêzes casas de alvenaria bem cons
truídas, pertencentes aos operários que tra
balham para a ferrovia. Na foto acima vemos 

o acampamento dos Periquitos, não longe 
do Km. 268. 

(Foto do autor) 

Fig. 27 - Tipo de casa que tem todo o seu 

arcabouço construído .de madeira, sendo co

berta e fechada inteiramente com 

fôlhas de palmeira. 

(Foto do autor) 

Fig. 26 - Tipo de habitação quase tôda 
construída com f&lhas de palmeira, na mar
gem do rio Madeira, próximo ao local onde 
desciam os aviões "catalinas" da Panair do 

Brasil, e a pouca distância da 
fazenda Milagres. 

(Foto do autor) 

Fig. 28 - Tipo de habitação de caboclo en
contrada ao longo da ferrovia Madeira-Ma
moré, vendo-se ao fundo a densa floresta. A 
habitação acima é construída em grande par
te com fôlhas de palmeira, como se pode 
ver na cobertura e em parte no lado direito 
e na frente da casa. 

Alguns caboclos aproveitam o porão para 
criar algumas galinhas ou mesmo porcos. 
Todavia, êste hábito não é freqüente. Na 
parte direita da foto vê-se também um· pe
queno chiqueiro, 

(Foto !fo autor) 

No que diz respeito às atividades econômicas,- a dominante é a da coleta 
de látex, e, secundàriamente, a da castanha e da poaia. A extração do látex 
é realizada mais freqüentemente na estação sêca, e, 'na éstação do inverno, 
isto é, época das chlivas, os caboclos são obrigados a permanecer inativos nos 
trabalhos dos seringais. Em outras regiões da Amazôn1a, como no sul do terri
tório do Amapá, durante a estação das chuvas os caboclos sobem para os cas-
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tanhais, e na época da sêca descem os rios e vão extrair látex . Além das ati
vidades de coleta temos as ocupações -assalariadas dos empregados do govêrno 
do território e também da ferrovia Madeira-Mamoré . 

Quanto às atividades da pesca e caça, são praticadas, quase somente para 
subsistência, isto é, obtenção de carne fresca . As atividades agro-pastoris são 
pouco desenvolvidas, de modo que muito pouco podemos falar dêste meio de 
vida . 

Os aspectos gerais da economia dessa região, são como já dissemos, carac
terizados, pela coleta de produtos da floresta, especialmente a borracha e a cas
tanha . Aliás são os dois produtos de maior importância na balança comercial 
do território . O ano de maior produção de borracha no período de 1946 a 1949 
foi o de 1947, cujo total alcançou 4 541 toneladas, e o mínimo em 1948, 3 381 to-
neladas . · 

Os produtos agro-pastoris são quase todos importados . Esta situação é 
resultante do fato de a economia da região estar baseada na coleta de produtos 
silvestres e secundàriamente na caça e pesca . A situação alimentar dos cabo
clos da região não é muito favorávél . A dieta é restrita a alguns poucos pro
dutos, dominando ªI\lPlamente o consumo da farinha d'água (Fig . 29) e al
guns cereais como arroz e feijão . A carne de gado é pouco consumida, (Fig. 

1 ~~~ p~r:~~~°Je s;~~~ais os caboclos procuram completar a alimentação- diária 

P!g. 29 - Casa de farinha à margem do rio 
Candeias, pr6ltlmo à colônia do mesmo nome. 
Embora a construção seja tôsca, esta casa 
de farinha não é das mais primitivas e dis
põe de um "caltltu" e de uma •prensa ma-

nual construída de madeira . 
(Foto do autor) 

Fig. 30 - Em Guajará-Mirim junto à estação enste um grande cercado onde é prêso o gado 
bollvtano, que depois é embatcado no chamado "trem de gado" e levado para a cidade de 
Pôrto Velho. É preciso salientar por conseguinte que a quase totalidade da carne frei;ca de 

gado vacum consumida no territ6rlo é importada da Bolívia. - (Foto do autor) 
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Ao começarmos a falar da produção agrícola vamos nos limitar pràticamen
te a enunciar os principais produtos sem nos preocuparmos com o calendário 
agrícola, com as condições ecológicos que afetam as plantas cultivadas, nem 
com o exame sistemático dos dados estatísticos da produção, uma vez que trans
cenderia o objetivo dêste trabalho. Também no que concernia à produção ex
trativa vegetal e à animal procederemos· igualmente uma vez que êstes assun
tos estão desenvolvidos em outro trabalho de nossa autoria intitulado Obser
vações geográficas do território do Guaporé. (Vide Revista Brasileira de Geogra
fia, ano XV, n.º 1) . 

A produção agrícola se resume em poucos produtos tais como: mandioca, 
batata-doce, milho, arroz e feijão. Entre as frutas podemos destacar' as laran
jas, abacaxis, bananas, etc. O volume dêsses produtos é completamente insufi
ciente para abastecer a população do território, obrigando os administradores 
da região a recorrer à importação. · 

Quanto à pecuária, é de· pouca importância não sendo mesmo computado 
o número de cabeças de gado aí existente. 

Entre os principais produtos de exportação, além da borracha e da cas
_.tanha temos os couros e peles de animais silvestres, como: caititu, veado, on
ça, jacaré, queixada, capivara, ariranha, etc. E, na importação, além dos pro
dutos agro-pastoris, temos a quase totalidade de produtos manufaturados . 

. A conseqüência final dêsse tipo de economia, baseada na coleta de produtos 
fornecidos pela floresta e o quase completo abandono das atividades agro-pas
toris, é que o govêrno é obrigado a importar tudo, de outras áreas do Brasil. 
Isto faz com que os produtos cheguem extremamente onerados devido aos fre
tes . ll:ste fato é perfeitamente esclarecido, quando se analisa os quadros esta
tísticos do custo médio da vida nas cidades de Pôrto Velho e Guajará-Mirim. 
Aliás, êste panorama se apresenta com os mesmos característicos em quase tô
da a Amazônia . 

Quanto aos meios de transporte, o mais usado em tôda a região é indiscuti
velmente o fluvial, porém, não se pode deixar de citar no território do Gua
paré a importância da ferrovia Madeira-Mamoré, que partindo da cidade de 
Pôrto Velho, nas margens do rio Madeira, alcança a cidade de Guajará-Mirim, 
já na fronteira boliviana. Percorre esta ferrovia 366 quilômetros e margeia 
os rios Madeira e Ma.1)1.:0ré. O marco zero da ferrovia localizado em Pôrto Ve
lho facllltou o desenvolvimento de um aglomerado urbano e o despovoamento 
da localidade de Alto Madeira situada a 6 quilômetros a montante de Pôrto 
Velho. Os produtos mais importantes transportados por esta ferrovia são; bor
racha, castanha, couro e peles. 

A ferrovia Madeira-Mamoré foi ·construída pelo govêrno brasileiro em cum
primento a uma das cláusulas estabelecidas no Tratado de Petrópolis, a fim 
de possibilitar a existência de uma via de transporte do nordeste boliviano. 
Por conseguinte no lado oeste do Guaporé temos a estrada de ferro uniaxial 
Madeira-Mamoré, que liga Pôrto Velho à cidade de Guajará-Mirim. Assim o 
trecho das cachoeiras fica contornado por esta ferrovia, e os dois centros ur
banos ligados de maneira fácil pela Madeira-Mamoré. 

As funções estratégicas desta linha férrea são, como já dissemos, muito im
portantes, e além do mais serve de porta de saída do nordeste boliviano. 

Resta fazer referência aos transportes rodoviários, os quais são importantes 
apenas em ligações de pequenos trechos. A rodovia mais importante e que 
representará um grande eiXP nas ligações do território do Guaporé, será a q.ue 
ligará a capital dêste território à capital do estado de J.l.;lato Grosso . Porem, 
no momento já se acha construído um trecho de quase 100 quilômetros, que 
partindo de Pôrto Velho vai até Tôrno Largo (Fig .. 31) . Outros trechos me
nores de rodovia estão em construção, como o que partindo da cidade de Gua
jará-Mirim, alcançará a colônia agrícola Presidente Outra (lata) . A 1êde ro
doviária é portanto precária e pouco extensa. 

A navegação fluvial no rio Madeira é feita com certa facilidade em quase 
tôdas as épocas do ano, até a cidade de Pôrto Velho. No trecho porém entre 
Alto Madeira e Guajará-Mirim ela é impossível por causa das cachoeiras, daí 
para montante no rio Mamoré e, Guaporé novamente, ela é realizável. 
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O território se encontra ligado diretamente ao Rio de Janeiro por via aérea, 
e flúvio-maritima, não existindo ainda ligações terrestres com a Capital 
Federal. É necessário chamarmos a atenção daqueles que não conhecem a 
região, para a importância do uso dos transportes aéreos nas ligações ex
ternas, como t~mbém nas ligações internas. 

Fig. 31 - Aspecto da rodovia que ligará a 
cidade de Pôrto Velho, capital do Guaporé, 
à cidade de Cuiabá, capital do estado de 
Mato Grosso. Ao -longo de todo o percurso que 
já se acha construído a vegetação 1" na qua
se totalidade constituída de florestas. A 
topografia plana é a dominante; algumas 
vêzes encontramos saliências do relêvo que, 
quase sempre, coincidem com afloramentos 
de rochas do embasamento, como se pode 
observar nas proximidades da cachoeira do 
Samuel. Aliás o mesmo fato é observado em 
vários trechos da ferrovia Madeira-Mamoré. 

(Foto do autor) 

• Finalizando êste breve trabalho de divulgação desejamos frisar que o nosso 
principal objetivo foi fornecer algumas informações geográficas e apresentar 
uma série de fütografias da região para melhor ilustrar e completar o texto 
resumido que apresentamos . 
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Alguns Aspectos do "Mato Grosso de Goiás" 
Tendo realizado uma série de viagens a Goiás, desde 1946, recolhi bastante 

material sôbre o chamado "Mato Grosso de Goiás". 
Parte dêst~ material foi p\lbliéado, sob a forma de monografia regional, 

e constitui o volume n .0 9 da Biblioteca Geográfica Brasileira, com o título de 
Mato Grosso de Goiás . Aqui pretendemos focalizar aspectos não estudados 
naquele volume, ou ali apenas mencionadas. 

- A REGIÃO CENTRAL DO "MATO GROSSO DE GOIAS" -

É a parte de ocupação mais antiga situada ao norte de Goiânia e a oeste de 
Anápolis, até Itaberaí. 

,Neste trecho fizemos uma série de excursões, cujos percursos passaremos a 
expor . 

Saímos de Goiânia pela manhã, na estrada principal que vai para o sul. 
Logo de início entramos em uma zona de campos cerrados ralos, no chapadão, 
ao sul de Goiânia, com solo pardo-amarelado, por vêzes pouco arenoso <argi
las arenosas), segundo Erichsen. 

No Km. 7 deixamos a estrada do sul para nos dirigirmos para sudoeste, 
na estrada de Rio Verde. Observando-se o campo cerrado nessa região, verifi
ca-se que poucas árvores estão completamente desfolhadas, e muitas têm flores, 
como a lobeira, que facilmente se identifica. O aspecto do campo cerrado, nesta 
época do ano em que mal terminou a estação chuvosa, é diferente do que se 
observa em pleno período sêco, em agôsto, principalmente pela coloração das 
fôlhas, que agora têm um verde mais vivo. 

No meio do chapaaão observamos, por vêzes, pequenos capões de mato 
sêco, circundado pelo campo cerrado; êsses capões estão localizados sistemàti
camente em "dales", e são usados pelo gado que pasta no campo cerrado, como 
sombra que ali não existe. 

Até o Km. 27 a paisagem é de campo cerrado mais ou menos ralo, com 
pequenos capões de mato em "dales"; é uma topografia plana, de solos ora ver
melhos, ora pardos, um tanto arenosos; aí, cruzamos o ribeirão dos Dourados, 
margeado de estreita faixa de mata ciliar. Volta então a dominar o mesmo as
pecto de chapadões com solos pardos e avermelhados e campos cerrados, inter
calados de campos sujos, até a altura do , ribeirão dos Pereiras, no Km. 40, 
onde se observa novamente uma faixa de mato sêco, para se voltar em seguida 
ao chapadão. No Km. 44, cruza-se novamente o ribeirão dos Pereiras, já na vila 
de Guapó, ex-Ribeirão. 

Guapó, sede do distrito do mesmo nome, é um pequeno povoado quase ao 
· longo da estrada. 

Logo depois de Guapó, no Km. 50, começa a zona das matas, a chamada 
"Mata da Posse", que se prolonga com pequenas interrupçôes até depois do rio dos 
Bois. Esta mata já está em parte devastada e dela restam sõmente algumas fai
xas nos vales e nos espigões. Nestes últimos, em sua quase totalidade, predomina o 
mato sêco, de menor aproveitamento para a lavoura. 

Logo depois do córrego Barreiro, no Km. 65, há uma faixa de campo cer
rado de 3 km. de largura; e em seguida reaparece a mata, que continua até o 
Km. 78, já depois do rio dos Bois, que cruzamos no Km . 75 . 

Voltamos então a observar a mesma paisagem de campos cerrados nos 
chapa,Pões, com capões . 

No Km. 85 está-se desenvolvendo um pequeno povoado - Patrimônio de 
São João - em pleno chapadão. No chapadão os solos, embora possuam, por 
vêzes, côr cinzento-clara, mas quase sempre são avermelhados ou pardos. 
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Essa paisagem continua até chegarmos à cidade de Mataúna, ex-Palmeiras. 
A cidade de Mataúna está situada em um terraço do córrego Alemão, que 

lhe deu o primeiro nome, o qual foi-se estendendo até o divisor e atravessou-o 
alcançando as margens do córrego Pontilhão. É uma cidade muito antiga e foi 
fundada por um alemão (dai o nome do córrego e da cidade ) , quando da cons
trução da linha telegráfica para Cuiabá. As casas são antigas, as ruas tortuosas 
e não há um plano urbanístico organizado. A parte mais nova da cidade está 
situada no alto, quase no chapadão, onde se observam ruas mais regulares e 
onde se localiza a parte comercial mais movimentada. A antiga igreja acha-se 
em ruinas e em seu lugar está surgindo uma nova, na parte alta da cidade . 

Segundo Erichsen "Em Palmeiras afloram rochas metamórficas, chistbs e 
quartzitos micáceos e também eruptivas gabro-dioríticas", mas não pudemos ob
servar nenhum afloramento nas redondezas da cidade ; entretanto a existência 
de matas frondosas ao longo da estrada para Nazário, em terreno plano, poderia 
ser o indício da presença de rochas básicas nessa região. 

* * • 

MATAúNA - NAZÃRIO - GOIANIA 

Logo à saída de Mataúna, acompanhando até . certo ponto a linha tele
gráfica, a vegetação é de matas, porém já substituídas, em grande parte, por 
gramíneas. No Km. 3 aparece campo cerrado, na subida para o chapadão, com 
solo vermelho. Muito poucas árvores estão sem fôlhas ; aos poucos o campo 
cerrado vai-se tornando mais denso, até se transformar em cerradão e, em se
guida, mato sêco . A direita da estrada, cêrca de 1 quilômetro, a mata que ob
serváramos desde a saída de Mataúna, vem continuando, como que circundan
do esta área de campo cerrado . No Km. 10 o cerrado desaparece e volta a do
minar a mata, logo depois de um córrego, na subida para uma serra. :a:ste tre
cho de matas está quase intacto e somente derrubado nas proximidades . das fa
zendas, que não são muitas. Tal paisagem continua at~ o Km. 19, quando re
aparece o campo cerrado no chapadão, que se prolonga até Nazário, nas proxi
midades do rio dos Bois. No entanto, no vale do ribeirão Mutum, há uma faixa · 
de mato ciliar, não muito larga. No cerrado o solo é quase sempre pardo ou ver
melho e muito raramente cinzento-claro. Nazário está a 29 quilômetros de 
Mataúna. 

De Nazário para. Goiânia cruza-se o "Mato Grosso", no sentido oeste-leste, 
desde o rio dos Bois até as proximidades de Goiânia, logo depois de Trindade. 
Pouco adiante do rio dos Bois entramos em uma zona plana, de onde se avista 
a serra da Jibóia, que se apresenta como extensa linha de serras desde mais 
ao norte até a região de Mataúna, mais ou menos paralelamente à serra Dou
rada. Esta serra apresenta um escarpamento de cêrca de 200 metros, a 300, obser
vada do ribeirão Anicuns e de onde apresenta um aspecto tabular . No Km. 22, a 
partir de Nazário, chega-se a uma pequena interrupção do "Mato Grosso", em 
Santa Bárbara. 

Em Santa Bárbara há um pequeno .chapadão, com campos cerrados em uma 
área muito pequena. :a:sse cerrado cont~nua um pouco para o norte, mas não 
chega a atingir o rio do Peixe. Tal aspecto foi observado melhor quando da 
viagem Salobro-Santa Bárbara, onde cruzamos o rio do Peixe, para Santa 
Bárbara. · 

Depois de Santa Bárbara, o campo cerrado desaparece e voltam a dominar 
matas de primeira classe, como as da fazenda denominada "Terra Podre", no 
córrego do mesmo nome . A topografia nessa região é levemente ondulada e 
continua com êsse aspecto até um pouco depois de Trindade, quando . entramos 
nos chapadões das proximidades de Goiânia . :a:sses chapadões nem sempre são 
devidos ao arenito cretáceo, mas também ao algonquiano, sob a forma de ta
buleiros, que muito se assemelham à topografia do cretáceo . Idêntica paisagem 
continua até Goiâ-nia, de onde se avista o prosseguimento do "Mato Grosso" para 
nordeste e norte. 
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GOIANIA - GOIANDffiA - BRASABRANTES - GOIANAS - DAMOLANDIA 

De Goiânia para Golandira segue-se por alguns trechos do estreito divisor 
entre o rio Meia Ponte e os ribeirões do Peixe e Fazendinha; em alguns pontos 
se cruzam pequenos afluentes do Meia Ponte e seus divisores. 

Ao longo dêstes pequenos afluentes a vegetação é de matas (mato sêco), e, 
nos espigões, de campo cerrado. Jtste trecho constitui extensa língua de campo 
cerrado em uma das bordas do "Mato-Grosso", cujo limite é exatamente a vila 
de Goiandlra, que está situada na bôca da mata, como se chama no local. 

De Goiandira continua-se pela estrada geral para Qoiás até alguns quilô
metros mas, depois se segue pela direita, na direção do antigo povoado de São 
João, atual Brasabrantes. Já neste ponto o terreno é de matas e o solo é ver
melho. Pouco adiante cruzamos o rio Meia Ponte, nesse trecho ainda pequeno, 
de 10 ou pouco mais metros de largura. 

Logo após o rio Meia-Ponte chegamos à vila de Brasabrantes, situada na 
encosta do vale, em um terraço bastante amplo; é a sede do distrito do mesmo 
nome, do município de Anápolis. Foi fundada há cêrca de 25 anos e se desenvolveu 
muito pouco, de início; sàmente de 3 a 4 anos para cá é que o seu desenvolvi
mento tem aumentado, com a chegada de grande número de imign1.ntes de ou
tras partes do estado e principalmente de Minas •. 

A zona rural também se desenvolveu bastante e hoje o distrito é um dos 
mais povoados do "Mato Grosso", principalmente na zona dos córregos Ta
bocas e Caetés. 

Os produtos agrícolas · mais importantes são arroz, café e milho; os dois pri
meiros são exportados quase na sua totalidade para Anápolis e o segundo é 
consumido no local, na engorda de porcos - que são exportados também para 
Anápolis. Uma pequena parte de tôda a produção é exportada para Goiânia 
e consumida ali mesmo, ao passo que o grande volume da exportação para 
Anápolis é devido ao fato de ser esta um centro reexportador e de beneficiamento. 

As propriedàdes rurais mais comuns são as de tamanho médio, que variam 
entre 50 e 80 alqueires . As menores, que se encontram em regular número, pos
suem de 10 a 20 alqueires. As grandes propriedades do distrito, com 100 a 200 
alqueires, são poucas; tanto nas pequenas como nas médias e nas grandes pro
·priedades a quantidade de mata ainda em pé é muito pequena, encontrando-se 
em pequenos capões aqui e all, sem continuidade e, principalmente, nos espigões, 
constituindo mato sêco ou cultura de 2.ª. O mato em pé representa atualmente 
cêrca de 15% da área antiga em matas. 

BRASABRANTES - GOIANAS 

Nessa regiao a topografia é mais ou menos plana, com pequenas ondula
ções. O terreno. é todo de mata, mas já transformada em sua quase totali
dade em pastagens e em roças. Em certos trechos observamos grande número de 
guarirobas, o que segundo tradição local e observação de várias pessoas indica 
um solo de melhor qualldade. Verificamos a existência de plantações de cana e 
um pouco mais adiante, no vale do ribeirão Cachoeira, muitas sedes de fazenda; 
em um trecho contamos 10, numa distância de 1 quilômetro, isto já muito perto 
de Goianás. 

Goianás, é sede do distrito de Goianás. Foi criado em 1930, com o nome 
de Nova Veneza e tem tido progresso relativamente lento. O seu antigo nome 
foi devido ao fato de ter sido êle fundado e povoado inicialmente por italianos, 
vindos de São Paulo, há muitos anos, embora o nosso informante não pu
desse ·precisar a data. 

• Data da última dlvls!io territorial também a sua passagem à categoria de vila, o que 
é um Indicio de seu progresso recente. Atualmente possui cêrca de 80 casas, sendo que multas 
delas s!io bastante novas, como a da igreja matriz, embora haja também a1gumas casas velhas. 

A vila tem também, para o norte, uma parte em terraço do córrego Atolador, parecendo 
mesm,, que foi nesta parte que começou a construç!io do povoado. Bem no centro da cidade 
há uma grande praça, onde foi construida a Igreja e onde está a parte comercial da vila e maior 
concentraç!io de casas. · 

.B.G. -s 



66 BOLETIM GEOGRAFICO 

Atualmente, cêrca de 15% da população rural ainda são constituídos por 
descendentes de italianos e pràticamente os restantes 85% são constituídos de 
mineiros, pois a porcent~gem de goianos é muito pequena (cêrca de 5%, talvez). 
A produção agrícola principal é de café, feijão e arroz, que são exportados para 
Anápolis. · 

O tamanho médio da propriedade agrícola varia entre 15 a 20 alqueires, 
sendo muito raras as fazendas com 50 e 100 alqueires. Não há no distrito ne
nhuma fazenda com mais de 200 alqueires; de modo geral tôdas sãó cercadas 
e subdivididas com arame farpado, quer para a criação de gado, quer para a 
delimitação de áreas aos novos sitiantes. 

O preço da terra tem aumentado nos últimos anos, pois que há cêrca de 
dez anos custava mais ou menos Cr$ 1 000,00 o alqueire (200,00 o hectare) de 
terra de primeira qualidade e atualmente está custando de 4 000,00 a 5 000,00. 

Em tôda a área do distrito as matas estão quase totalmente devastadas e boa 
parte delas foi transformada em lavouras. 

A vila está situada em um terraço do ribeirão Cachoeira, e tem de 100 a 120 
casas, atualmente. A sua população em 1940 era de 744 habitantes, na zona · 
urbana e 3 248 na zona rural. Com o grande desenvolvimento havido de 1940 para 
~á, a situação deve ter mudado; a população rural atinge aos 5 000, segundo 
fomos informados em Anápolis, por pessoa conhecedora da região. 

GOIANAS - DAMOLANDIA 

Do ponto de vista do relêvo, não há diferenças sensíveis na direção de Da
molândia, assim como também no que diz respeito à vegetação, que continua 
sendo de matas, em parte devastadas. Quanto à população, a situação muda 
um pouco, pois logo de início continuamos pelo vale do ribeirão Cachoeira, 
onde encontramos grande concentração de fazendas: assim observamos que em 
um trecho de menos de dois quilômetros havia 19 casas, sedes de fazenda, apa
rentemente, pois eram modernas e novas, tôdas situadas ao longo do vale. Do 
vale do ribeirão Cachoeira, passamos para um pequeno espigão, divisor entre 
êste e o ribeirão Capoeirão, onde verificamos a existência de mato em pé em 
alguns trechos; observamos, também, que no espigão há poucas casas, embora 
haja muitas roças, principalmente de café. , 

Já no vale do Capoeirão observamos uma paisagem semelhante à do vale 
do Cachoeira, principalmente no que diz respeito . à ocupação humana. 

Continuamos ao longo do vale e verificamos ser êle bastante povoado tam
bém, com as casas situadas em terraços do rio, as roças na meia encosta e 
também em terraços mais altos e mata em pé no alto do espigão. Ainda nesta 
zona predomina", sôbre outras culturas, o café. 

A topografia é levemente ondulada, com vales pouco encaixados e morros 
· muito pouco elevados, fortemente peneplanizados. Os solos são quase sempre 
vermelhos e argilosos. Depois de cruzarmos novamente o ribeirão Capoeirão, pois 
estávamos viajando no município de Inhumas, cuja divisa com Anápolis é mar
cada por êste ribeirão, chegamos à vila de Damolândia, sede do distrito do mesmo 
nome. 

Foi fundada há mais de 50 anos e não tem tido grande desenvolvimento, 
a despeito de seu movimento comercial importante. Possui apenas uma casa 
comercial, que faz um movimento de cêrca de 6 milhões de cruzeiros p'or ano, 
extraordinário para uma casa comercial do interior. Dêle se pode julgar pelo 
número de cavalos parados à porta; por outro lado, êste movimento comercial 
desusado explica-se pelo número elevado de habitantes da zona rural, que em 
1940 era de 2 628 e, atualmente, segundo nos informou o delegado de polícia local, 

•• O solo é de fertlU<tade pouco comum, sendo as safras multo rendosas, isto é verdade 
principalmente no que diz respeito aos legumes e frutas que dá.o uma safra às vêzes fora do 
comum. Vimos uma plantação de legumes em uma horta na vlla, que além de uma produção 
grande de alhos, cebolas, batatas etc. produziu dois nabos gigantescos, que juntos pesaram 
5 qullos e um rabanete de tamanho também descomunal. 

.. 
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é de cêrca de 6 000 habitantes. Como o distrito não é grande a propriedade se está 
tomando cada vez mais dividida com o aumento da população; atualmente o 
tamanho médio das propriedades varia entre 5, 10 e 20 alqueires (20, 50 e 100 
hectares) (e o preço da terra é de mais ou menos 5 000 cruzeiros o alqueire, 
1 000 cruzeiros o hectare) . 

Houve, já há alguns anos, muita imigração de mineiros, mas atualmente 
está estacionária. Cêrca de 80% da população atual são compostos de mineiros 
e o restante de goianos e de naturais de outros estados. 

A vila, cqmo grande número de outras, está situada em um terraço no vale 
do ribeirão Capoeirão, bem na divisa do município de Inhumas. 

Possui cêrca de 70 a 80 casas, atualmente; em 1940 tinha uma população de 
323 habitantes, o que corresponderia a cêrca de 65 casas (5 ·habitantes por ca
sa). Tem uma praça grande, onde está construída a igreja matriz, que constitui 
a construção principal; também nesta praça· estão os estabelecimentos mais im
portantes assim como casas mais modernas e bem construídas. Essa praça é 
muito ampla e tôda plantada com grama, embora nela pastem os animais dos 
"roceiros" que vêm à vila fazer suas compras e vender seus produtos. 

GOIANIA- NERóPOLIS - ANAPOLIS 

Na saída para Nerópolis, na direção do norte a vegetação é de campo cer
rado e logo no Km. 2 passamos por um capão do mato, no córrego Capim Puba, 
mas o cerrado volta a dominar em seguida. Quase ao se transpor o ribeirão 
Anicuns, já estamos em terrenos de mata; neste local existe uma cerâmica, que 
aproveita o barro de boa qualidade existente no local, e que produz atualmente 
tijolos e telhas, que são exportados exclusivamente para Goiânia. A topogra
fia é plana e o solo vermelho, mesmo quando estamos fora do campo cerrado. 

A estrada segue ao longo do ribeirão Capivara, que é muito habitado, e onde 
a mata já foi totalmente devastada, restando somente pequenos tocos quei
mados, espalhados no meio do capim. 

Nos córregos afluentes do ribeirão Capivara, há grande número de sedes 
de fazenda, quase tôdas localizadas em terraços dos córregos. 

Pouco depois de se atravessar o córrego Sêco, passamos para o município 
de Anápolis; a paisagem continua sendo a mesma até se atingir Nerópolis, no 
Km. 36. De Nerópolis continuamos para Anápolis, pela estrada geral Aná:i;ialis
-Inhumas. Também neste trecho a situação nãô difere essencialmente; os vales 
são muito povoados, os espigões quase todos estão cobertos de mata ainda em 
pé; alguns dêstes espigões têm plantações de café, que nesta área é cultivado 
em escala maior, por paulistas e descendentes de italianos. Ao longo das es
tradas a população não se concentra muito, a não ser quandô"" segue ao 
longo dos vales ou quando os corta. No Km. 12, perto de Nerópolis, está
se desenvolvendo um pequeno povoado - São Sebastião - pouco antes de . se 
cruzar o ribeirão João Leite. Ji:ste povoado foi fundado em 1944 pelo padre de 
Anápolis, que ganhou dois alqueires de terra de sete fazendeiros da região e 
começou a construção da capela. Vários moradores estão pagando o impôsto 
da terra por um período de 'três anos, e no fim dêste período, será feita a di
v!são da terra em lotes e vendidos; cada um dos atuais proprietários terá en
tao de pagar o seu lote, pelo preço que fôr arbitrado na época . Existem, atu
almente, neste povoado, cêrca de 30 famílias, sendo que muitas delas são ar
rendatárias de terras nas fazendas vizinhas e moram no pequeno povoado; 
êste fato é muito freqüente nesta região e tivemos oportunidade de observá-lo 
em outras ocasiões. 

A produção agrícola mais importante nesta área é o café, mas vimos tam
bém algumas plantações de cana de açúcar. 

A topografia é mais ou menos plana, com suaves ondulações; no entanto, 
aparecem extensas zonas planas, mas sem o aspecto de chapadão e em tôdas 
predominando a vegetação de matas. No Km . 25 aparece a primeira pequena 
mancha de campo cerrado, que só volta a reaparecer no Km. 30 e prossegue 
continuamente até se éhegar a Anápolis, pela estrada de Goiânia. 
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ANAPOLIS - SOUSANIA 

De Anápolis para Sousânia vai-se peia estrada federal para a Colônia Agri
cola, até a altura do Km. 19, no pequeno povoado de Pau Terta; êste trecho 
da estrada é justamente a parte dos grandes chapadões do Planalto Central, ao 
norte e a leste de Anápolis. o seu aspecto é o de uma verdadeira mesa, total
mente plano, e nêle a estrada encontrou um terreno excelsnte para a sua con
servação e mesmo para a sua construção. A vegetação que cobre êstes extensos 
chapadões é de campo cerrado, quase sempre pouco espêsso, e muitas vêzes 
campo sujo. o solo tem côr pardo-amarelada às vêzes recoberto por uma 
camada de cascalho fino, não muito espêssa. 

De Pau Terra já se observa, para o norte, a paisagem da bacia do Tocan
tins, que é muito diferente da paisagem dos chapadões. Dêste mesmo ponto, 
para a esquerda, segue-se rumo a Sousânia, a poucos quilômetros de distância. 
Logo em seguida, começa-se descida abrupta, como também acontece no ca
minho para Jaraguá, para o vale dos afluentes do ribeirão Padre Sousa; o cha
padão termina aí tanto na direção leste como na do norte, pois o ribeirão Pa
dre Sousa escavou-o profundamente, até encontrar o complexo cristalino sob 
o chapadão. 

O relêvo na região- de Sousânia é caracterizado por êste aspecto, sendo for
temente dissecado, com vales profundos e muito habitados, cobertos em parte 
por matas ainda em pé; a própria·vna de Sousânia está situada num dos vales, 
o do córrego Traíras, que lhe deu o primeiro nome. Encontra-se em um pequeno 
terraço, no fundo do vale, que é muito amplo, .embora esteja muito abaixo do 
nível do chapadão, <cêrca de 100 metros) . 

Sousânia é uma pequena vila, sede do distrito do mesmo nome, sem nenhum 
sinal de progresso, com cêrca de 50 casas, antigas e'mal conservadas, e ruas esbu
racadas. Aliás, segundo nos informamos lá, há cêrca dé doze anos a vila perma
nece mais ou menos no mesmo estado, o que não acontece, no entanto, na zona 
rural, que- se tem desenvolvido normalmente, principalmente nos últimos anos. 

A vila foi fundada há cêrca de trinta anos mais ou menos, e desde o inicio, 
o seu desenvolvimento não foi grande; atualmente possui uma pequena farmá
cia, uma casa de comércio e um grupo escolar, cuja freqüência não foi possível 
apurar. Soubemos, no entanto, que não é grande; não existe nenhum médico 
no lugar. Tudo isto deve ser devido à proximidade de Anápolis, que como ·cen
tro urpano do,s mais importantes do estado, atrai todo o movimento comercial; 
também médicos, farmácia e escolas são procurados em Anápolis, segundo fo
mos informados mais tarde nesta cidade, por pessoa conhecedora de Sousânia. 

Já na zona rural a situação é diferente, pois a proximidade de Anápolis é 
um fator de incentivo à produção e, em conseqüência, do desenvolvimento da 
zona rural. O produto agrícola de maior importância é o árroz, seguido pelo 
feijão, milho e em menor escala pelo café; a importância desta produção não 
pode ser avaliada, pois, na ocasiãio, não estava o agente de estati~tica, que nos 
poderia informar a respeito. Soubemos que esta produção tem aumentado nes
tes últimos anos, principalmente depois que a estrada da Colônia Agrícola co
meçou a ser trafegada. Causou também êste aumento a entrada de muitos imi
grantes mineiros e de outros estados; nos últimos 6 a 8 anos, os quais se espalha
ram por todo o distrito e prinCipalmente na zona dos córregos Jurema .e Padre 
Sousa, que é onde existe a maior concentração demográfica. 

A propriedade rural não é pequena, sendo em média de 200 a 300 alqueires 
1(1000 a 1 500 hectares). Estas grandes fazendas estão concentradas nas mãos 
.dos velhps proprietários que não vendem a terra; no entanto, aceitam agre
,gados e êstes constituem a maior parte dos trabalhadores rurais da zona, se
,gundo fomos informados em Goialina, no município de Jaraguá. 

Em razão disso, não se pode avaliar o preço da terra, pois raras vendas de 
-terra tem havido ultimamente, embora se saiba que muitos pequenos proprietá
rios estejam dispostos a aumentar o tamanho de suas propriedades, pagando 
_preços acima de 2 000 cruzeiros o alqueire de terra de primeira ,qualidade. 
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Muitos agregados desta zona estão já deixando-a e se dirigindo à "barran
ca", como é chamada a zona da Colônia Agricola, pois lá existem maiores opor
tunidades. 

ANAPOLIS - CAMPO LIMPO - MATAO 

Logo na saída o aspecto do relêvo é dlferente: fracamente ondulado, com 
lombadas de declive suave, mas sem o aspecto de chapadas. lt tipicamente um 
relêvo de rochas cristalinas. Como se pode observar em vários outros lugares, 
a vegetação original é de matas, pois ainda agora se vêem tocos queimados de 
grandes árvores. H;oje, tudo está transformado em capim e poucas roças. A 
partir do Km . 5 começamos a observar o vale do córrego Catingueiro, que é 
muito povoado, com grande número de casas nas suas encostas. No Km. 10, 
a vegetação passa a ser de campo cerrado e a topografia torna-se mais plana, 
mas não se observa a paisagem das chapadas. No campo cerrado há uma pe
quena predominância de faveiras em certos trechos; às vêzes se observam tam
bém algumas bromélias, epífitas, orquídeas e cactáceas. 

No Km. 16 chegamos ao povoado de Campo Limpo, em extensa chapada, 
com vegetação de campo limpo. Essa área do campo limpo está cercada . pela 
mata. Tem cêrca de uma légua quadrada, segundo informação local, e é talvez 
uma das mais importantes manchas de campo no meio do "Mato Grosso". Não 
foi possível encontrar afloramentos. 

No povoado de Campo Limpo há uma estação da Estrada de Ferro Goiás, 
mas ainda sem tráfego normal até aí; a sua evolução sempre dependeu da 
construção da estrada de ferro. Atualmente, devido à quase paralisação dos 
trabalhos, o povoado está estacionário, sem sinais de progresso; notam-se mes
mo algumas casas abandonadas. 

Logo depois de Campo Limpo, transpõe-se uma ·pequena área com mato 
sêco, para em seguida voltar-se ao campo cerrado novamente, mas como árvo
res grandes, notando-se grande quantidade de pau-terra, pau-santo, além de 
outras de porte elevado. No Km. 24 observamos blocos de rocha ·no fundo 
do vale. Nesta zona, já tôda de matas, encontramos muitas fazendas com ca
sas novas e, às vêzes, com plantações de hortaliças. Nas matas há grande nú
mero de jatobás. 

A to.pografia é suavemente ondulada, e à medida que nos aproximamos de 
Ma tão vamos subindo pouco a pouco até 1080 metros, que é a altitude de Matão. 
De modo geral, os afloramentos são de gnaisse e, às vêzes, graníticos. 

Matão é um pequeno povoado, a 31 quilômetros de Anápolis, pertencente 
ao distrito de Sousânia. Em 1937 foi levantada a capela, mas somente em 1938 
é que se começou a c.onstruir . Já havia uma popula,ção rural bastante desen
volvida e numerosa. O desenvolvimento do povoado foi normal até 1940 e des
ta data em diante, tornou-se mais intenso. Coincidiu êste desenvolvimento 
maior, com o aumento de imigração, que se constituiu principalmente de 
mineiros, (cêrca de 75% do total de imigrantes) . Havia muita criação de 
gado, mas a lavoura não era muito próspera; agora já há uma produção 
apreciável, principalmente de café, feijão, batatas, cebolas e hortaliças, que abas
tece Anápolis. Estas culturas foram iniciadas por imigrantes mineiros, e atu
almente estão bastante desenvolvidas. A cebola foi introduzida por paulistas. 
A zona mais fortemente povoada é a do vale do ribeirão Padre Sousa, onde a 
lavoura está muito desenvolvida; em tôda a área a criação de gado é mais 
importante que a lavoura, cuja produção exportável vai tôda para Anápolls. 

Estas culturas são praticadas por. processos rotineiros, e não bá ainda na 
zona nenhuma terra arada. A mata já foi quase tôda derrubada, só restando 
intactas as matas dos es1'igões, que em geral são consideradas como de 2.ª classe, 
embora não sejam de mato sêco. , 

O valor da terra aumentou sensivelmente de 1940 para cá, pois naquela 
época o preço do alqueire era de 100 a 300 cruzeiros ao passo que atualmente 

• varia de 3 a 4 mil cruzeiros. Segundo informação de um fazendeiro, em 1938 
havia sido comprada uma fazenda por 150 mil cruzeiros que foi vendida em 
1942 já por 400 mil cruzeiros. O tamanho médio das propriedades nesta zona 
é de 30 . a 80 alqueires sendo que as maiores não ultrapassam 200 alqueires. 
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Perto de Matão há um pequeno trecho de mata ainda em pé, e se bem já 
esteja ela bastante alterada pelos sucessivos incêndios nos arredores, os quais pe
netram na mata, dá idéia da mata que se encontra nesta área: a altitude 
média em tôrno é de cêrca de 1.100 metros, e estamos em terreno de rochas 
cristalinas e com mata, o que não acontece nas proximidades de Anápolis ou 
em qualquer outro ponto do "Mato Grosso". ~ste é o único trecho do "Mato 
Grosso" em que a mata está acima , de 1 000 metros e dai o interêsse em se 
observar êste pequeno trecho de mata. Ela não é muito densa; tem algumas 
lianas (viçus) e muitas bromé'lias. A camada de fôlhas sêcas caídas não é 
muito grande, mas forma um tapête macio que faz desaparecer o solo. Há 
gramíneas, árvores e muito poucos arbustos. Entre as grandes árvores que 
formam a abóbada foliar, predominam os vários tipos de peroba, o jequitibá, 
e o ipê, tôdas com uma altura de cêrca de 20 metros. São de tronco muito grosso, 
de até quase 1 metro de diâmetro, com fôlhas finas 'e pequenas, casca fina; tôdas 
perdem fôlhas, algumas mais que outras e dão a esta mata o caráter semi-deci
dual. Abaixo destas grandes ãrvores, há outras menores, formando o sub-bosque, 
com cêrca de 10 a 12 metros de altura, algumas atingindo mesmo 15 metros. 
Entre estas predominam o óleo vermelho (Copaífera Langsdorff), o jacarandá, 
a canela, o açoita-cavalo, etc. 

Evidentemente não se trata de mata virgem pois o fogo já destruiu um 
grande número de pequenas árvores e arbustos e fêz nascer outro tanto de 
novas espécies, principalmente · bambus; muitas espécies de gramíneas e pe
quenas árvores de 1 a 2 metros, não se pode precisar se fazem parte da vege
tação original ou se já são vegetação secundária; mas dão uma idéia geral do 
que seja o "Mato Grosso" neste trecho, com madeiras de lei tanto entre as gran
des árvores que formam a abóbada foliar, como no sub-bosque, mostram o .seu 
caráter semi-decídua!. 

GOIANIA - INHUMA-S - ITAUÇU - I'~ABERAt 

De Goiânia, mais ou menos, na direção norte, segue-se em uma zona de 
campo cerrado, com solos pardos e vermelhos, de topografiá quase inteira
mente plana, com suaves lombadas. 

Nos vales há sempre uma pequena faixa de matas e nu alto dos esp1goes 
aparecem, às vêzes, no meio do campo cerrado, pequenos capões de mato. Esta 
paisagem continua sem alterações até se atingir a vila de Goiandira, que 
marca o limite da zóna da mata. A partir daí os solos são muitos argilosos e 
vermelhos, e aparecem várias roças e em maior quantidade, plantações de ca
pim jaraguá. Ao longo da estrada e nos vales dificilmente se observa mata 
em pé; ela quase está limitada, nas regiões mais povoadas, aos altos dos 
espigões e dos morros; mesmo nestas partes a mata não é mais de l.ª quali
dade, nem tão exuberante como a que se observa nos vales, em pequenas man
chas que ainda restam; as árvores têm um porte mais reduzido, são mais fi
nas e de caráter semi-decidual mais acentuado; em muitos trechos obser
vamos árvores com fôlhas caídas e mesmo inteiramente sem fôlhas em 
maior quantidade que nas matas dos vales; o proprietário de terras nesta 
região, dá a esta espécie de mata, o nome de mato sêc'o, embora não seja 
exatamente a mesma coisa que o mato sêco que observamos em alguns capões 
da região de Anápolis, principalmente quanto ao número de árvores sem fô
lhas. 

A exata delimitação das zonas de mato sêco e de mata de 1.ª qualidade é 
quase tão importante quanto a delimitação do campo · cerrado, pois segundo a 
crença geral, dominante na região, o mato sêco não serve para ser usado du
rante muitos anos . na lavoura e deve ser transformado em pastagem. Dêste 
modo, as zonas atualmente usadas para a agricultufa continuada são tôdas 
de mata de l.ª qualidade, segundo a classificação do1> fazendeiros, que se baseia 
em espécies de árvores características de terras de l.ª qualidade: entre estas 
estão a guariroba, o bacuri, a peroba, o cedro, o jatobá da mata, e muitas outras. 

No Km. 55, depois de Goiânia, situa-se Inhumas, às margens do córrego • 
Goiabeiras, que se está desenvolvendo mais para o alto do pequeno espigão; a 
parte mais velha da cidade encontra-se próxima do vale, em um pequeno terraço, 
e a parte mais nova é a mais elevada. 
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O município de Inhumas teve origem na antiga fazenda "Cedro'1, que lhe 
deu o primeiro nome. Em princípios do século XX chegaram alguns imigran
tes já atraídos pela fertilidade das terras; pouco depois o local passou a se 
chamar Goiabeiras e já então era distrito de ltaberaí, ex-Curralinho. O seu de
senvolvimento inicial não foi grande; somente a partir de 1930 é que teve um 
impulso maior, tanto na zona rural como na urbana; esta última principal
mente se tem desenvolvido bastante, pois até 1936 só existiam 150 casas, in
clusive ranchos de capim, e em 1940 êste número já era superior a 320 prédios, 

· sendo que alguns muito novos, bem construídos e grandes. Há uma praça ar
borizada e as ruas são retas e paralelas, formando um conjunto urbanístico bem 
planejado. 

Na zona rural, o desenvolvimento não foi menor, pois houve forte imi
gração principalmente de paulistas e mineiros, que aumentaram sensivelmente 
a produção agrícola e valorizaram a terra. Os paulistas introduziram a cultu
ra do café, que é hoje uma das mais importantes do município e mesmo do 
estado. 

Os imigrantes constituem hoje ~êrca de 70% dos proprietários rurais, com 
fazendas de ta~anho médio de 70 alqueires; existem cêrca de 700 propriedades 
rurais, sendo que algumas delas resultaram de desmembramentos de antigas 
fazendas. 

I . 

Os produtos agrícolas mais importantes são o arroz, 'o café e o milho, além 
de cana e do feijão, êstes menos importantes, porém produzidos regularmente. A 
plantação de café tem aumentaP,o muito, pois nos 3 últimos anos foram plan
tados cêrca de 700 000 pés, por 146 plantadores. 

A exportação dêstes produtos também tem aumentado, e faz-se prin
cipalmente para Anápous· e Leopoldo de Bulhões. A exportação de arroz é 
de cêrca de 75 000 sacos de 60 quilos e a de café atingiu a 45 000 sacas de café 
beneficiado. Parte da produção de arroz, é também beneficiada em Inhumas, 
onde existem 5 máquinas de beneficiar café e outras tantas de beneficiar arroz. 

Com o aumento da imigração, houve uma valorização geral nos preços das 
terras pois em 1940 o preço do alqueire de terra de mata era de 150 cruzeiros 
o alqueire, e em 1946 havia subido para 3 000,00 cruzeiros, isto próximo à ci
dade; longe da cidade o preço era de 900,00 e 1 000,00 respectivamente. 

As zonas mais povoadas são as do vale do Inhumas e Capoeirão na parte 
norte e leste, e do vale do rio do Peixe e do córrego Serra Abaixo. 

A vegetação no município é constituída na sua quase totalidade de matas, 
embora cêrca de 40% destas já estejam transformados em pastagem; segundo 
fomos informados em Inhumas, há uma pequena mancha de campo cerrado na 
saída para Goiás, mas a que observamos na estrada Itaberaí-Goiãs, não era 
campo cerrado, mas sim uma capoeira muito degradada, com árvores muito 
finas, mas sem nenhum aspecto de campo cerrado. Daí para diante, no caminho 
para Itaberaí, a pastagem não muda muito; hã sempre um número regular de 
roças, muitas sedes de fazenda, principalmente nos vales; na maior parte, 
as fazendas são de lavoura, mas sempre se observam os currais ao lado das 
sedes e gado pastando nas inveflladas. 

No Km. 83 passamos por Itauçu, distrito de Itaberaí, zona de antigos cafe
zais, hbje parcialmente transformada em pastagens. Itauçu tem-se desenvolvido 
ao longo da estrada e não é uma vila muito importante, pois está muito pró
ximo de Inhumas e de Itaberaí, que lhe tiram as possibilidades de maior de
senvolvimento. Além disso há deficiência de estradas pois a única existente 
é a que vai de Inhumas a Itaberaí. A zona rural, no entanto, é bastante de
senvolvida, pois estando todo o distrito em zona de mata e de povoamento an
tigo, já tem uma produção regular sem grandes aumentos, mas constante e 
organizada. 

Logo depois de Itauçu observamos afloramentos de um quartzo leitoso, em 
topografia ondulada; nos pequenos morros existem muitas guarirobas e bacuris, 
nas invernadas, que são testemunhos da antiga mata devastada, e que foram 
preservados Em seguida, começa-se a subir a chamada serra do Catingueiro, 
que neste ponto é o divisor de águas norte-sul, e que tem uma altitude de cêrca 
de 1 000 metros: do alto da serra avista-Se para W uma topografia plana, mas 
com morros escarpados, que dão idéia de um relêvo de regiões de arenitos hori-
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zontais (Bauru) Pelo mapa geológico esta região constitui uma mancha de are
nito cretáceo; isto, de acôrdo com a nossa experiência em Goiás, corresponde a 
uma mancha de campo cerrado no melo da mata . Realmente no Km 101, en
contramos a primeira mancha de campo cerrado, com 4 quilômetros de extensão. 
Esta mancha correspondia a uma topografia plana de chapada, com solos muito 
arenosos, e variando entre pardo e vermelho . Em seguida, volta-se à mata, que 
não se continua muito. 

Pouco depois de se cruzar o córrego Lagoa Velha, no Km . 110, reaparece 
o campo cerrado, com solos pardos e arenosos, em uma extensa chapada, que 
continua até a cidade de Itaberaí para W. ; para o norte ela se prolonga até 
o ribeirão Palmital ou São Domingos e para o sul ela vai a W. do córrego 
Lagoa Velha até 4 quilômetros ao sul da estrada Inhumas-Itaberaí. 

Continua-se por êste chapadão até se começar a descida para o vale do 
rio das Pedras, onde está situada a cidade de Itaberaí. 

Logo que se começa a descida para o vale, entra-se numa das ruas prin
cipais da cidade, que tem o seu desenvolvimento principal no sentido este
-oeste. Há uma praça principal, onde está construída uma igreja, além do ho
tel existente . Há tambéJil outra praça arborizada, onde foi construído o novo 
edifício da Prefeitura, um grupo escolar bem aparelhado e vá.rias casas resi-
denciais modernas . . ' 

O movimento da cidade não é grande, e o seu desenvolvimento tem sido 
pequeno, ao contrário do que .acontece na zona rural. Nesta última é que se 
verifica maior sqrto de progresso. 

Na zona de Itauçu, de Salobro, no vale do ribeirão Anicuns e no vale do 
ribeirão Sucuri, na divisa de Jaraguá, é que está a maior concentração da po
pulação rural do município, pois nestas zonas é que está situada a maior quan
tidade de matas de l.ª qualidade. Também é nestas áreas que estão os menores 
proprietários agrícolas, e onde a agricultura é mais desenvolvida. 

Há muitas fazendas antigas, hoje subdivididas em pequenas e médias pro
priedades, como a fazenda Palmital, que tinha cêrca de 3 000 alqueires e que 
já foi e continua sendo subdividida; tôdas elas têm de 100 a 200 alqueires mais 
ou menos, ao passo que o número atual de propriedades rurais é de 2 150, sendo 
que cêrca de 503 dos proprietários são imigrantes, vindos principalmente de 
Minas. Na zona de Itauçu há predominância de baianos e paulistas, que são 
os cultivadores de café. A pequena propriedade tem um tamanho médio que 
varia de 20 a 100 alqueires; ela começou a se subdividir mais, de 1940 em dian
te. Ao me&pio tempo houve uma valorização geral, com aumento de exportação 
agrícola, devido ao fato de ter-se fomeptado nesta época, a imigração de mi
neiros e outros. Além disso, outros fatôres contribuiram para êste aumento 
geral, como, a va·1orização do gado e a melhoria das estradas. 

Depois da queda do gado de raça, como conseqüência do retraimento ge
ral dos negócios nas zonas predominantemente criadoras, houve também uma 
queda nos preços das terras, (em tôda a região aliás) sem dúvida um tes
temunho da valorização artificial, com base na especulação. 

Desde 1930, a produção agrícola, principalmente a de café e arroz, come-. 
çou a aumentar, e foi iniciada a exportação do excedente desta produção. Em 
1930 o café era exportado para Goiás Velha, pois lá é que estava o· maior 
mercado consumidor, além de estar muito próximo de Itaberaí. Atualmente 
esta exportação já está sendo feita para São Paulo - via Anápolis - ou 
mesmo para Anápolis. 

O preço do cat'é somente depois de 19'40 começou a aumentar, e aí, já se 
exportava parte desta produção beneficiada . 

A produção de arroz também é das mais importantes, principalmente na 
parte sul, na zona de Salobro e ao norte, onde se produz mais. 

Foi também de 1940 para cá que a produção de arroz aumentou muito; 
tôda esta produção é enviada para Anápolls ou para Goiânia, e muito pequena 
parte é beneficiada em Itaberaí ou em Itauçu. 

Todo êste grande desenvolvimento da produção agrícola, provocou um au
mento considerável no preço das terras. Até 1940 o preço da terra de l.ª qua
lidade era de 100 cruzeiros o alqueire, ao passo que em 1946 já era de 2 000 a 
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3 000 cruzeiros; as terras. de campo cerrado, atualmente, estão custando de 500 
a 1 000 cruzeiros o alqueire, isto é, multo mais que as terras de mata de 1.ª 
antes de 1940. 

A produção pecuária é mais importante que a agrícola. Existem: no municí
pio, cêrca de 100 000 cabeças de gado, que dão uma produção de 30 000 cabeças 
anualmente. Destas, cêrca de 50% são exportadas para as charqueadas de Aná
polis, Pires do Rio e Cumari, principalmente.• O resto ou é vendido para recria
dsres do extremo sul de Goiás, da região de Buriti Alegre e Itumbiara, ou é 
vendido diretamente aos invernistas de Barretos. O desenvolvimento do mu· 
cípio por outro lado pode ser avaliado· pelo aumento da arrecadação munici
pal de 1930 para cá. Em 1930 esta arrecadação era de 64 mil cruzeiros; em 
1937 era de 85 mil cruzeiros, isto é, uma média de 3 mil cruzeiros de aumento por 
ano. Em 1938 passou a 127 mil cruzeiros e em 1945 já era de 347 mil cruzeiros. 
De 1945 o aumento médio por ano foi superior a 30 mil cruzeiros que é bem 
um indício de como o desenvolvimento foi grande nos últimos anos. 

IT ABERAt - GOIAS 

Cêrca de 900 metros depois de Itaberaí, cruza-se o rio das Pedras, que é 
quase o limite da zona suburbana de Itaberai. 

Pouco depois observamos afloramentos de granito em blocos arredondados; 
a topografia é plana, quase, com o aspecto de chapada e a vegetação é de campo 
cerrado. Os &olos são meio pardos e arenosos; no Km . 6 depois de Itaberai, o 
solo torna-se mais arenoso e a vegetação menos densa até o Km. 12, quando 
há uma pequena mancha de solo vermelho escuro, com um cerrado mais denso. 
As vêzes o solo toma uma coloração cinzento-clara, quase branca e torna-se 
muito arenoso. · 

No Km. 17 cruzamos o rio Uru, que apresenta neste trecho alguns rápidos, 
devidos ao afloramento de rochas gnáissicas, em direção contrária à do vale. 
A direção dêste é nordeste e a das rochas é sudeste; o rio se aprofundou for
mando um pequeno canal e um terraço de 5 a 7 metros, onde observamos um 
extenso leito de seixos rolados, em meio a afloramentos da mesma rocha, que 
se viam no fundo do rio. Acima das corredeiras o seu curso é calmo e o declive 
é muito suave . · 

Daí para diante continua a mesma topografia plana com um campo cer
rado ralo, e aqui e ali pequenas manchas de mato. Atravessa-se a serra Dou
rada, em um colo, e quando se começa a descida já estamos muito próximo de 
Goiás, que se atinge no Km . 42 depois de Itaberaí. 

Em Goiás, do alto de uma colina onde está construída uma igreja, domi
na-se todo o panorama da cidade e da serra Dourada que a cerca pelo lado sul. 
Esta última parece um grande anticlinal cortado_ ao meio e que agora tem for
ma de uma cuesta, segundo observou o Prof. Waibel. Tem um escarpamento 
de 200 a 300 metros mais ou menos . O tôpo da serra, que forma a parte mais 
resistente constituída de quartzitos é ainda muito recortado, cheio de blocos 
pesgarrados; os quartzitos estão fortemente inclinados para leste aproximada
mente. Na base da escarpa há uma zona de acumulação de detritos, com 
acentuada ruptura de declive, e mais abaixo observam-se baixas colinas arre
dondadas, constituídas de gnaisses e granitos e, em seguida, a planície do rio 
Vermelho, onde está situada a cidade. 

Para a direita e para a esquerda encontramos morros mais elevados, pro
vàvelmente constituídos de gnaisses e granitos, e onde a vegetação é de um cer
rado ralo com árvores pouco retorcidas, embora pareça ser a vegetação ori
ginal. 

Na zona mais plana, e subindo pela encosta de alguns morros, desenvolve
-se a cidade de Goiás, de aspecto triste e ' de semi-abandono. 

O próprio sítio da cidade foi muito mal escolhido, pois torna muito difícil 
as comunicações eficientes pelo estreito colo da serra Dourada; a única razão 
de ser dêste sítio, foi sem dúvida, a próximidade das minas de ouro, que lhe 
deram no seu apogeu uma importância primordial. Mas logo que se iniciou 
a decadência da exploraç~o aurífera, a cidade teve uma fase de retraimento 
(que aliás atingiu tôda a província de Goiás) . Mais recentemente, quando foi 
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transferida para Goiânia a sede do govêrno estadual, a velha cidade de Goiás 
sofreu um novo golpe na sua evolução, a ponto de poder ser hoje considerada 
uma cidade em franca decadência, uma cidade morta. 

No entanto, na zona rural a situação é completamente diferente; possuin
do o município uma grande área, sendo que uma boa parte de terras de mata 
(A C.A. está dentro do município de Goiás), o seu desenvolvimento foi cres
cente . Há duas grandes áreas de rápido desenvolvimento no município de Goiás 
que são a do distrito de Moçâmedes, (Zona do Córrego de Ouro) e a de Xixá, 
não se contando com a da e.A., que é um capítulo à parte . 

Desde 1940 já se registava em Goiás uma procura de terras muito grande 
por parte de imigrantes mineiros, principalmente. 

De 5 anos para cá esta imigração tem aumentado e provocado um aumen
to das pequenas propriedades, pois calcula-se que nestes últimos anos tenham 
imigrado cêrca de 800 famílias de lavradores, que se localizaram especialmente 
nas zonas de Xixá, Buenolândia e Moçâmedes, onde estão as terras de 1.ª qua
lidade. 

A produção agrícola mais importante é a do arroz, em seguida a do milho, 
cana de açucar, sendo pequena a do café; na região de Moçâmedes há uma 
regular produção de fumo de corda, que é considerada como das boas do es
tado. · 

Uma boa parte desta produção é exportada para Goiânia e Anápolis, ao 
passo que a outra parte é vendida ao Mercado Municipal de Goiás, para os 
consumidores locais ou das proximidades. · 

~ste grande desenvoNimento da zona rural deveria acarretar em conse
qüência maior movimento na cidade, mas a falta de estradas faz com que esta 
produção se escoe por outros lugares ; assim é que a produção da região de Xi
xá, que é apreciável, é exportada por Uruana, ao passo que a de Moçâmedes e 
Córrego do Ouro se escoam por Itaberaí-Inhumas, sem passar por Goiás. O 
problema dos transportes é uma das razões mais sérias para a paralisação de 
Goiás, pois a sua posição em relação às zonas produtoras e às principais vias 
de escoamento da produção regional é muito excêntrica. 

O preço das terras tem aumentado constantemente, à medida que vão che
gando mais imigrantes; em 1940 na época em que a imigração ainda era mui
ta fraca, o preço de um alqueire de terra de mata era de cêrca de 300 cru
zeiros, ao passo que agora está custando mais ou menos 1 000 cruzeiros, o que 
representa um grande aumento . Na ocasião em que se suspendeu o financia
mento do gado zebu, houve uma queda nos preços da terra, e paralisação dos 
negócios. 

Houve uma tentativa de colonização por parte do estaélo, com a instalação 
da colônia de Uvá, constituída de alemães; esta tentativa malogrou pois não 
fQi bem organizada, seja por culpa dos próprios colonos, seja por culpa do -go
vêrno que lhes não ofereceu meios adequados à sua prosperidade, levando-os 
a se retirarem para a cidade e cair nas mesmas condições dos lavradores da 
região. 

Agora têm surgido outras tentativas: perto de Uvá foi feito um novo lo
teamento e fundada a colônia Itapirapuã e também um grande loteamento do 
estado, o de Agua Limpa, com os mesmos objetivos . Há ainda em Goiás, uma 
grande quantidade de terras devolutas, sendo que boa parte é constituída de 
terras de mata, portanto boas para a lavoura. 

O tamanho médio das propriedades varia muito, mesmo nas zonas de ma
ta, pois em alguns há verdadeiros latifúndios, como o da . fazenda Areias, nas 
proximidades de Córrego do Ouro, que tem mais de uma dezena de milhar de 
alqueires. 

Cêrca de 80% dos proprietários, nas zona de mata já bastante povoadas, 
como as de Xixá e Moçâmedes e. Córrego do Ouro, têm pro~riedades que va
riam entre 50 e 80 alqueires, no máximo 100. 

Onde tem havido atualmente um forte movimento pioneiro é no distrito 
de !porá, onde existe _uma grande mancha de mata; estas terras eram e ainda 
são em parte devolutas, e os loteamentos feitos deram um grande número de 
pequenas propriedades, tôdas elas em tôrno de 500 hectares (100 alqueires, mais 
ou menos) . O povoado foi fundado em 1937 e, em seguida, transferiu-se para lá o 
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cartório e mais tarde a sede do distrito, ficando Rio Claro que era a antiga sede 
abando.nada e entregue aos garimpeiros, que formam um total de 3 000 a 4 000 
mais ou menos. 

' Com exclusão dos loteamentos de terras devolutas e alguns outros de par
ticulares, as propriedades são enormes nesta área, variando entre 1 000 e 5 000 
alqueires, sendo que algumas ultrapassam mesmo esta cifra. Nesta zona há 
uma predominância de campo cerrado sôbre a mata, e da pecuária sôbre a 
lavo,,ra. 

O relêvo é, de modo geral, acidentado, mas próprio para a criação de gado; 
além• disso, a falta absoluta de transporte ainda mais dificulta o desenvolvi
mento da lavotlra, pois elimina as possibilidades de escoamento. 

Outra região, que devido à faltít de transportes não se desenvolve ràpida
mente, é a de .Itapirapuã, pois aí existem grandes áreas de mata de I.ª qua
lidade, e já em parte loteadas e ocupadas. Assim mesmo já está havendo um 
regular fluxo de produção desta zona, que é a única capaz de trazer à cidade 
de Goiás algwn movimento, pois está no caminho natural para Anápolis. 

Também têm possibilidades análogas outras zonas da bacia do Araguaia, 
no município de Goiás, e que atualmente estão cheias de terras devolutas. 

ANICUNS - SALOBRO - CATURAí - GOIANDIRA - GOIÂNIA 

Na saída vai-se pela estrada para Goiás, passando-se pela serra Pelada, 
que consti-tui um alinhamento de hog-backs, formados por uma rocha forte
mente inclinada para W. cêrca de 70° e cuja direção é S 45 E. :a:ste aspecto 
já tinha sido observado antes, e levara a se admitir a existência de grande 
sinclinal desde a serra Dourada, que seria o anticlinal, e que talvez tivesse con
tinuidade mais para leste. 

A vegetação na serra Pelada é de campo limpo. 
Do outro lado da serra, no caminho para Capela, o relêvo apresenta-se mui

to mais suave, tornando-se apenas ligeiramente ondulado. Dêste lado, que al
cançamos através de uma passagem na serra, verificamos a existência de caieiras, 
e em conseqüência calcário; não pudemos verificar a qualidade da rocha que 
dá êste calcário, pois os afloramentos estavam em local pouco accessivel. :a:ste 
calcário é, provàvelmente, a razão pela qual o relêvo nesta parte é mais suave, 
pois êle não oferece muita resistência à erosão. O calcário está situado em 
baixo das formações inclinadas para W., e o pequeno vale que dá passagem 
na serra, está já sôbre êste calcário, formando um vale subseqüente. Daí para 
diante a topografia continua com o mesmo aspecto mas logo em seguida a ve
getação já é de mata transformada em capim, quase sempre. Estas matas 
continuam durante todo o tempo até cheghrmos a Capela. No Km. 16 há uma 
pequena mancha de campo cerrado de apenas 700 metros de extensão, e mais 
estreita que comprida. O campo cerrado é muito ralo, dando o aspecto quase de 
campo sujo. Vê-se à esquerda, que a mata recomeça muito perto. Dêste trecho 
até Capela a paisagem não muda, tanto sob o ponto de vista do relêvo como da 
vegetação. Nesta região, onde predomina a criação de gado, passamos pela sede 
de wna fazenda; à esquerda vêem-se os currais e plantações de banana. 
A casa é antiga com grande número de janelas e grandes vigas de aroeira 
como bases da construção. Segundo podemos saber, a criação de gado pre
domina sôbre a lavoura nesta zona, embora haja uma produção de arroz 
bem apreciável, que é exportada através de Salobro e Santa Bárbara; como 
estas estradas não são boas e a distância para Anápolis ou Goiânia é muito 
grande, o preço do transporte é muito alto, e diminui o preço Uquido 
do produto e por conseguinte não estimula o aumento da produção. Em Ca
pela não nos foi possível tonseguir dados estatísticos, quer sôbre a produção 
do distrito, quer sôbre preços, propriedades, etc. Capela é um pequeno povoado 
com cêrca de 30 casas, com aspecto pouco progressista. Tem apenas uma casa 
de comércio e não há propriamente uma pensão, mas apenas uma casa parti
cular que fornece refeições e às vêzes cama, para os fregueses eventuais. Não 
há médicos nem farmácias; os medicamentos são trazidos de Anicuns, quan
do necessários, assim mesmo a cavalo, pois a estrada está inteiramente aban
donada, e só é trafegada por um único caminhão, e assim . mesmo na estação 
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sêca, pois na estação chuvosa é intransitável. Entre Capela e Salobro, iriamos 
cortar no sentido oeste-este a região cretácea assinalada no mapa geológico, 
e era então de se esperar uma vegetação de campo cerrado e chapadão, no 
entanto não foi esta a paisagem que vimos, pois durante todo o percurso a 
vegetação é de mata, embora esta mata. não exista mais e esteja transformada 
em pastagem. ' 

Aqui como também em Capela a criação de gado é muito importante, mas 
não temos dàdos para dizer se é mais importante que a lavoura ou não. De
pois de Salobro é que há uma mudança substancial na paisagem, do ponto de 
vista da ocupação humana, mas isto já no município de Inhumas, nos c'õrre
gos Serra Abaixo, todos afluentes do rio do Peixe. Esta região é uma das mais 
densamente povoadas do "Mato Grosso"; ela foi povoada na sua maior parte 
por imigrantes paulistas, plantadores de café,. que se agrµparam em colônias, 
formando pequenos povoados; a quantidade de roças existentes n'esta região é 
surpreendente e as casas dos colonos têm um aspecto moderno e confortável. 

A partir do Km. 20 depois de Salobro, na direção de Caturai, começam a 
aparecer em grande número os cafezais, e também grande número de casas, 
quase de 200 em 200 metros. Pràticamente tôdas as casas e sedes de fazendas 
estão no vale, em pequenos terraços dos córregos . Esta paisagem continua até 
se atingir Caturaí, úm pequeno povoado, sede do distrito do mesmo nome, do 
município de Inhumas. :tl:ste distrito foi criado devido à forte densidade da popu
lação rural nesta área. A vila de Caturaí é. muito pequena, e não tem tido- muito 
desenvolvimento, provàvelmente devido ao fato de ter sido fundada por espíritas 
e habitada somente por êles também, sem o convívio de .outras pessoas; assim, 
o progresso do povoado fica condicionado ao aumento dos adeptos da referida 
religião que se queiram transferir para a vila . 

É um fato curioso em Goiás, êste dos espíritas procurarem se isolar em 
agrupamentos urbanos próprios, sem admitir a convivência de outras pessoas 
que não comunguem de suas idéias religiosas. Assim acontece em Caturaí, em 
Centro Espírita (perto de Piracanjuba) e Palmelo, nas proximidades de Pires 
do Rio. 

Logo depois de Caturaí cruzamos o rio do Peixe, e entramos no município 
de Goiânia, ainda em uma zona de matas e solos vermelhos; logo· adiante do 
rio do Peixe passa-se por um pequeno trecho de campo cerrado de menos de 
1 quilômetro, mas entra-se em seguida na mata. No Km. 7 passamos pela en
cruzilhada que vai para a fazenda "Bôca da Mata'', onde existe uma serraria 
que exporta madeira para Goiânia e adjacências. Esta fazenda está situada na 
divisa entre Inhumas e Goiânia, e é uma das mais bem instaladas do estado 
de Goiás, tendo uma populaçã'o agrícola apreciável, possui também máquina de 
beneficiar arroz, caminhões para o transporte de sua produção. :tl:ste conjunto. 
lhe dá o aspecto de uma organização rural moderna, com todos os modernos mé
todos, com exceção do arado, pois a produção ainda é entregue a arrendatários 
ou a agregados, que usam os velhos métodos agrícolas; além disso, não dispõem 
de nenhuma assistência técnica, seja do govêrno seja da própria fazenda. 

Quase ao se chegar a doiandira, a vegetação muda para campo cerrado, com 
solo pardo, recoberto .-por uma camada de cascalho fino. 

Daí para Goiânia a paisagem continua a mesma, pois a estrada vai ao lon
go de um estreito espigão, de topografia plana de chapada. 

• JARAGUA - ITABERAt 

A estrada que vai para Itaberaí é a mesma que ..-ai para Uruana até o Km. 
1, quando se desvia para a esquerda. Esta estrada é muito antiga, embora tenha 
sido reconstruída há pouco tempo relativamente, e é ao que parece a. mesma 
seguida em parte por Saint-Hilaire e pela Comissão Cruls, no século passado. 

Logo na saída o que se observa é um solo pardo e arenoso, com capoeiras; 
nesse trecho aflora uma rocha muito decomposta, de côr vermelha, e que dá 
êste solo arenoso que parece ser um arenito. Nestas capoeiras existem árvores · 
grandes, distanciadas uma das outras, sendo que algumas são retas e outras 
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um pouco tortas, sem serem árvores de cerrado. A altura média destas árvo
res é de 6 a 8 metros, e é aparentemente êste o trecho que Saint-Hilalre des
creve como "tendo esparsas árvores de pouco desenvolvimento, e em seguida pe
netrei em gran~es matas" (p . 66, Saint-Hilairel. 

Realmente, a cêrca de 6 quilômetros depois de Jaraguá, quase ao cruzar 
o rio dos Patos, começa a mata, de aspecto frondoso, com dois andares bem 
marcados, tal como se pôde observar na Colônia Agrícola. As árvores mais al
tas medem cêrca de 20 metros e as do 2.0 andar medem mais ou menos 12 
metros. 

Se se observar caminhamentos feitos pela Comissão Cruls, entre Jaraguá e 
Itaberaí, (ex-Curralinhol, verificamos que êles marcam o inicio da mata, que 
chamam de "Mato Grosso de Goiás", pouco' antes do rio dos Patos, (Atlas da 
Comissão, p. 46) , que se prolonga até pouco depois do ribeirão São Domingos 
e José Manuel, segundo ainda o mesmo, atlas. Atualmente esta mata está qua
se tôda terrivelmente devastada e abandonada, transformada em invernadas, 
que de mal cuidadas vão-se tornando capoeiras, aos poucos . 

No Km. 17, observamos pequeno tr.echo de mata em pé, muito aberta, com 
1 · fortes sinais de queimadas nas cascas das árvores . 

Ao longo da estrada não há muitas fazendas e as roças são poucas; na maior 
parte dos lugares, onde a mata foi _derrubada, hoje se encontra capim em triste es
tado de conservação. 

No Km. 23 a topografia torna-se mais acidentada, com morros meio arre- , 
dondados, e grandes lombadas. O solo da mata é vermelho e em alguns pontos 
onde ainda existe barro das últimas chuvas, observa-se que o solo é bastante 
pegajoso, com muita argila. Aqui, como em outros lugares vem-se confirmando 
a observação de que "a maior parte das matas ainda não devastadas, estão nos 
espigões ou em morros"; as roças ou as invernadas vão até meia encosta e não 
raro ocupam todo o morro . . 

Poucos quilômetros depois de cruzarmos a divisa do município de Jaraguá, 
no ribeirão Sucuri, existe uma pequena mancha de campo cerrado, com dois 
quilômetros de extensão. Esta mancha de campo cerrado está circundada pela 
mata que reaparece ao longo da estrada pouco depois, para continuar até quase 
se atingir o rjbeirão Palmltal . . · 

Dai para diante até chegar a ,Itaberaí, voltam a aparecer os campos cerrados 
e o chapadão que ~ontinuam até a cidade, já na encosta do vale. 

ITABERAí - SALOBRO - SANTA BARBARA 

Vai-se pela estrada de Itauçu, até o Km. 8, quando se encontra a .bifurca-
ção para o Salobro, para o lado esquerdo. · 

A vegetação continua sendo de campo cerrado e não se vê sinal de ocupa
ção humana a não ser algumas cabeças de gado pastando aqui e acolá. Quanto 
ao relêvo é o chapadão onde o solo é de côr pardo-amarelada, com regular quan
tidade de areia. 

Já no Km. 12, isto é, 4 quilômetros ao sul da estrada principal, observa-se 
o aparecimento da mata pela primeira vez, desde a saída de Itaberaí, ao longo 
do vale do córrego Lagoa Velha, que vamos seguindo de perto. Quando se 
sobe um pequeno espigão, vê-se ao longe a mata que .se ·estende para W. e S. 
dando a impressão de que é contínua e não apenas floresta-galeria. 

Ao longo das estradas. observam-se sucessivamente invernadas, tôdas mais 
ou menos bem cuidadas, e mais distante cêrca de 500 a 1 -000 metros já é a 
mata em pé novamente. Nessa zona verificamos que há um número relativa
Rlente grande de fazendas de criação. . 

Segundo nos informaram em uma fazenda perto da estrada, a atividade 
econômica nessa área, é a criação de gado, embora a lavoura seja também mui
to' importante e esteja em franco desenvolvimento. Na área de Salobro a 
lavoura predomina sôbre a pecuária . Aqui confirmamos a observação de 
que a maior parte das matas ainda em pé no "Mato Grosso", são as que 
estão nos espigões, observação esta confirmada pelo nosso informante, que 
declarou ser de cêrca de 80% a -quantidade de matas em pé nos espigões; a 
razão disso ainda segundo a mesma pessoa, é que a mata dos espigões dá me-
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nor rendimento que nos vales, devido à maior umidade do solo nas baixadas. 
Isto é verdade para todo o "Mato Grosso", daí o fato de serem os vales muito 
mais importantes para a distribuição da população rural, do que as estradas; es
tas últimas têm uma influência muito grande no desenvolvimento geral da 
região, inclusive no que diz respeito à população, pois esta aµmenta considerà
velmente nas regiões bem servidas por boas estradas. Na região de Salobro 
também tem-se registado um movimento importante de imigrantes, principal
mente vindos de Minas, que se dedicam à lavoura e fizeram esta predominar 
sôbre a pecuária. As lavouras mais-importantes são a de arroz e a de milho, 
sendo relativamente pequena a de café. 

No Km. 50 chegamos a Solobro. É um pequeno povoado, situado nas encos
tas do ribeirão Salobro, em pequeno terraço. É um povoado muito antigo e 
que não apresenta nenhum sinal de progresso, segundo nos informou a dona 
da pensão, que reside há 20 anos nesta localidade . Durante êste período só se 
construíram algumas casas; a zona rural, no entanto, foi bastante modificada, 
pois os pioneiros deram um impulso grande à lavoura, atraindo para ela ele
mentos tradicionalmente ligados à pecuária. 

Pouco antes de se chegar a Salobro, do outro lado do vale do ribeirão Salobro 
colhemos a amostra n.0 3 de rocha; esta rocha é parecida com um gnaisse. A 
topografia é plana, com pequenas lombadas. 

Daí continuamos viagem para o sul, em direção a Santa Bárbara, tendo em 
vista principalmente um objetivo: verificar a existência ou não de uma área, 
que de acôrdo com um mapa geológico de Othon Leonardos (Rutilo em Goiás) , 
seria constituída de arenitos cretáceos. Isso teria como conseqüência a exis
tência de grande mancha de campo cerrado no coração do "Mato Grosso". 
Nesta viagem iríamos cortar essa área na direção norte-sul e mais tarde a 
cortaríamos na direção W-E. O que verificamos foi o contrário de que supúnha
mos; pois logo depois de Salobro entramos em uma zona de matas riquíssimas, 
tanto no município de Itaberaí como no de Inhumas, ao longo do vale do ri
beirão Anicuns e córregos Serra Abaixo. Verificamos mesmo a existência de 
uma serraria que explora as madeiras de lei desta zona, e que tendo uma pro
dução relativamente grande, abastece a própria cidade de Goiânia, em madei
ras. de lei, para construção e marcenaria. Observamos ainda esta zona, uma 
das mais densamente povoadas do "Mato Grosso", que continua pelo município 
de Inhumas, no vale dos córregos Serra Abaixo até Caturaí. Nesses córregos exis
tem casas de 200 em 200 metros mais ou menos e muitas plantações de café. A 
tópografia nesta zona é levemente onµulada, sem nenhum sinal dos chapadões, 
que caracterizam a topografia do cretáceo nesta região . 

Quase ao chegar ao rio do Peixe, no Km. 15 depois de Salobro, a topografia 
torna-se plana, embora a vegetaç~o ainda seja de mata, e pouco depois en
contramos afloramentos de uma rocha cristalina (provàvelmentel, em blocos 
arredondados, com forte camada de. decomposição. Depois de cruzarmos o rio 
do Peixe a vegetação muda para cerrado não muito típico; adiante observamos 
faveiras e embora não haja muitas árvores retorcidas, o aspecto é de cer
rado muito denso, ou então um tipo de vegetação intermediária entre o ceitra
do e a capoeira. 

A topografia continua sendo plana e o solo vermelho, um pouco arenoso. 
Adiante, em pequeno córrego onde está situada uma fazenda, novamen

te ocorre uma rocha cristalina, em umas corredeiras do córrego sem que haja 
outras alterações · da paisagem. Pouco menos de 1 quilômetro antes de Santa 
Bárbara a vegetação torna-se de campo cerrado bem claramente. 

• • 
• 

- A MATA DE SAO PATR!CIO 

GOIAS - XIXA 

Logo na saída, começa-se a subida da serra, na direção do norte. Esta su
bida se faz através de grande número de blocos rochosos que transformam 
a subida numa verdadeira aventura. b solo é fortemente arenoso quando não 
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se está sôbre a rocha viva, que é chisto muito m1caceo; o seu nome local é 
"pedra sabão", porque escorrega muito na mão. Já no alto da serra a topogra
fia é menos acidentada e a altitude muito maior; a diferença é de aproxima
damente 180 metros. 

Na encosta da serra observamos mato e depois de atingirmos o tôpo da 
serra, nas proximidades de pequena lagoa, já começa a mata: em seguida, cru
zamos o rio Vermelho, cujo curso acompanhamos durante certo temP?· 

Depois que se passa o obstáculo da serra a topografia é ondulada e a vege
tação passa a campo cerrado, que às vêzes se torna mais ralo, quando os solos 
são mais pedregosos; em alguns pontos há eapões de mato ou então floresta
-galeria, ao longo de pequenos cursos· d'água, ·onde se localizam as fazendas 
nesta área. Na maior parte estas fazendas são de criação com pequena pro
porção de lavoura; esta é dificultada e desencorajada pela inexistência de uma 
estrada de rodagem transitável, ligando esta zona a Goiás ou mesmo a Uruana 
ou Itaberaí. Só nas proximidades de Xixá é que a lavoura se desenvolve mais, 
devido à proximidade de Uruana, que está muito mais próxima de Anápolis. 

Das 8 horas da manhã até às 9,%, em uma distância de 20 quilômetros, a 
vegetação é de matas, entremeadas com capim; observamos poucas roças nes
te trecho, e segundo fomos informados em uma fazenda, a atividade econômica 
mais importante é a pecuária. 

A partir das 9,% horas da manhã até às 10 horas viaja-se em uma zona 
de campos cerrados, com pequenos eapães de mato, quase sempre nas cabecei
ras dos córregos, em pequenas "dales". O solo é pedregoso às vêzes, e quase 
sempre muito arenoso. O campo cerrado é às vêzes muito ralo, chegando a 
campo sujo. 

A partir das 10 horas da manhã, no lugar onde começa a fazenda do Sr. 
Altamiro .de Barros, entrl(l--Se na mata de Xixá, que é a "Mata de São Patrício". 
O aspecto desta mata é mais exuberante que o das matas que havíamos obser
vado antes na mesma estrada; o solo é vermelho e argiloso, ao passo que na 
outra é às vêzes meio cinzento ou vermelho e menos argiloso . 

As 11,% horas chegamos a Xixá, que já está no coração da mata, em uma 
área já bastante povoada. 

o povoado foi fundado há mais ou menos 12 anos, mas somente se desen
volveu de cinco anos para cá·. Há atualmente cêrca de 60 a 80 casas, no povoa
do e uma igreja nova e bem construída . As casas, na maior parte são novas 
e tôdas de tijolo eº telha. O povoado não se estende muito e as suas ruas são 
mais ou menos retas; tôdas elas têm muita poeira, pois não são nem calçadas 
nem encascalhadas. A planta da vila de Xixá foi organizada por ocasião da insta
lação do distrito e, por conseqüência, não reflete mais a situação atual da vila 
que tem cêrca do dôbro de casas que regista a planta. El;l está situada na meia 
encosta do córrego Xixá subindo para o divisor. Nas proximidades de Xixá ainda 
existem matas em pé, mas principalmente as matas das partes mais altas, nos 
espigões. 

A região de' Xixá é subsidiária de Uruana, da qual dista cêrca de 50 qui
lômetros, mas sem estrada de rodagem, o que dificulta muito o escoamento da 
produção. Por outro lado, a estrada que a liga a Goiás é tão precária e aumen
ta de tal maneira a distância entre Xixá e Anápolis que o frete absorve tôda a 
possibilidade de lucro na produção agrícola; daí o seu escoamento por Uruana, 
em carros de boi. A produção mais importante é a de arroz, cuja safra é de 
cêrca de 20 000 .a 30 000 sacos, não ·· incluindo a zona de Rio Verde que faz parte 
do distrito de Xixá. A exportação é grande, pois atinge a 90 000 sacas (inclu
sive Rio Verde) para todo o distrito de Xixá. A produção de porcos e feijão 
também é grande, mas a maior parte sai diretamente por Uruana; sem ser 
registada em Xixá, pois a coletoria de Xixá não tem meios para fiscalizar as 
vendas. Assim mesmo a renda estadual aumentou muito, pois em 1945 foi de 
105 mil cruzeiros e no ano seguinte foi 240 mil. f:ste aumento tem sido devido 
à muita imigração que tem havido nos últimos anos, principalmente de minei
ros que constituem cêrca de 90% do total ,de imigrantes, principalmente da zona 
este de Minas. 1!:les são na maior parte agregados e arrendatários de fazenda; 
os arrendamentos são feitos na base de 20% sôbre a produção. 



80 BOLETIM GEOGRAF!CO 

Localizam-se nas zonas mais accessíveis, nas proximidades de Xixá, Rio 
Verde e Uruana, que é a zona mais fortemente habitada da região; ela tem 
20 000 a 22 000 habitantes (distrito de Xixá) . Em virtude disto a propriedade 
é pequena nas proximidades dos povoados, variando. entre 50 e 300 hectares 
ao passo que, longe dêles, é muito maior, embora não pudéssemos obter dados. 
Há, no entanto, muita terra devoluta na região norte e a W. da Colônia Agrí
cola, que é constituída de mata em pé, principalmente nas cabeceiras do rio 
Verde, córrego ôlho d'Agua, com cêrca de 85% a 90% de mata - em pé. 

A mata da zona de Xixá, que faz parte da "Mata de São Patrício" conti
nua para leste até à fazenda "Capim Puba" por onde se liga ao "Mato Grosso". 

O preço da terra tem aumentado paralelamente ao aumento da produção 
e da imigração. Há 5 anos atrás ·era de 500 cruzeiros o alqueire e atualmente 
é de 1 000 cruzeiros e mais, nas zonas mais próximas às vilas e povoados; nas 
zonas mais distantes os preços variam muito, havendo mesmo terra devoluta 
cujo preço é arbitrado pelo estado, em função da distância da capital e da qua-
lidade da terra. · 

. . . 
• 

COLÔNIA AGRíCOLA - GOIANÉSIA 

A encruzilhada para Goianésia, ex-Ca1ção de Couro é no campo de aviação 
da Colônia, situado a cêrca de 25 quilômetros da referida Colônia . Êste campo 
de aviação está situado em uma zona de campo cerrado, que foi destocado e 
preparado para sua construção. A primeira vista parece que a vegetação é de 
campo limpo, mas segundo informação do diretor da Colônia, a vegetação ori
ginal (por êle observadá há alguns anos) era de campo cerrado. 

Do campo de aviação segue-se na direção leste aproximadamente, em uma 
grande reta da estrada que está sendo construída pela Comissão de Estradas 
de Rodagem de Goiás, que ligará a estrada da Colônia ao povoado de Goianésia 
e a sua importante zona rural. 

Nesta área a vegetação é de campo cerrado com solos cinzento-claros que, 
às vêzes, têm uma côr parda também. A topografia é plana, com o aspecto de 

_pequenas chapadas recortadas por uma série de cursos d'água de pequeno por
te. Em algumas baixadas se observa uma vegetação mais exuberante, com as
pecto de mata secundária, com árvores muito finas e ba,stante densa . Em al
guns trechos, no campo cerrado, observa-se sôbre o solo cinzento uma camada 
de cascalho fino e pouco espêssa, isto apenas em alguns trechos, e já depois que 
se passa para a estrada velha para Calção de Couro . Também observamos que 
as árvores do cerrado nesta zona, perderam muito poucas fôlhas, tendo estas 
uma coloração verde bem acentuada, parecendo estar bem abastecida d'água, 
apesar de estarmos no dia 8 de julho, em plena estação sêca. 

No Km . 29 chegamos ao rio do Peixe (7Ó7 mm., 17,50 ns.) 
. O rio tem uma largura de cêrca de 30 metros; é caudaloso e corre na dire
ção geral WSW; observamos um terraço de .5 a 8 metros com li-reia fina e ve
getação de mata, não muito larga. 

Do rio do Peixe para Goianésia a paisagem muda um i:iouco; a quantidade 
de mata observada é maior, no entanto, e principalmente o tipo de mata se
cun<iária que observamos antes, com árvores finas e muito densa. Também ob
servamos que nos vales a mata é mais exuberante do que a que observamos até 
o rio do Peixe~ muito mais · povoada e mais larga. Por fim chegamos a Goianésia, 
no Km. 62, isto é, 33 quilômetros depois do rio do Peixe. 

O povoado foi fundado há 3 anos e já conta atualmente cêrca de 150 ca
sas, dispostas em ruas retas e largas, embora não tenha ainda um plano ur
banístico organizado, aliás, para êste fim já foi solicitado o auxílio de um en
genheiro do estado. 

O povoado foi construído no limite da mata, para se aproveitar ao máximo 
os bons solos desta para a lavoura. 

Antes da fundação do povoado a. zona era relativamente pouco povoada, 
mas agora tem-se verificado intensa imigração principalmente de mineiros 
que se têm distriQuído pelas matas do rio do Peixe e ~ais para leste o nor-
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te. ·SegundG informação local, entraram nos últimos 40 dias cêrca de l 800 pes
soas para a lavoura, tanto na parte de Jaraguá como na de Pirenópolis, que 
também tem grandes áreas de mata. Isto se deve em parte à Cia. Agricola 
Pastoril de Goiás (Fazenda São Carlos) que tem atraído grande porcentagem de 
imigrantes. 

A zona mais densamente habitada é a que está situada entre o córrego 
São Bento, rio do Peixe e o córrego Calção de Couro, calculando-se que haja 
nesta área cêrca de 6 000 a 7 000 habitantes; no vale do São Bento a concentra-
ção é maior. · 

A produção principal é o arroz e depois o gado, sendo que a de milho e 
porcos é também apreciável. Calcula-se que a safra de arroz seja de 40 000 
sacas. Tôda esta produção é exportada para Anápolis através da estrada da 
Colônia Agrícola . O preço do frete de um saco de 60 quilos para Anápolis é 
de Cr$ 20,00, para uma distância de 180 quilômetros, sendo que cêrca de 60 quilô
metros em estrada péssima. ll:ste frete alto onera o produtor e lhe dá um rendi
mento muito menor do que em outras áreas bem servidas por rodovias. No en
tanto, com o inicio da construção da estrada federal para Goianésia, esta zona 
está-se transformando em uma das mais ativas no movimento pioneiro do "Mato 
Grosso". 

De Goiânésia seguimos em direção à Cia. Agrícola Pastoril de Goiás, já 
no município de Pirenópolis. Logo -depois de Goianésia inicia-se a subida de 
uma serra na divisão dos dois municípios; em suas encostas, de um lado e de 
outro a vegetação ~ de matas frondosas, ~xceção feita de um trecho de cêrca de 
200 metro no alto da serra, que é de mato sêco. 

A altitude da serra é de cêrca de 900 a 950 metrqs e logo depois da descida 
no Km. 12 depois de GoiaQ.ésia, a mata está devastada em grandes áreas, com 
enormes plantações de arroz, café, milho, etc. Era a sede da Cia. Agrícola Pastoril 
do Goiás que está cogitando de uma grande cultura de café nesta região, com 
imigrantes mais ou menos especializados em café. 

Esta fazenda, que tem cêrca de 12 000 alqueires de terra, possui cêrca de 
6 000 alqueires de mata, ou sejam cêrca de 30 000 hectares de terras de mata, 
o restante, que é de campo cerrado, está atualmente abandonado, pois a Cia. 
não se interessa no uso do campo cerrado para agricultura. 

O seu objetivo principal é a plantação de grande área de café, até atingir 
cêrca de 1 000 000 de pés. Atualmente já estão plantados 200 000 pés mas não 
têm ainda nenhuma produção, pois são cafezais novos. ll:stes são cuidados por 
cêrca de 60 a 80 familias de imigrantes de Minas e Bahia, sendo que a direção 
da Cia. é de paulistas, descendentes de italianos . 

As familias dos colonos que moram na fazenda, trabalham por empreitada. 
e recebem 70 centavos por cova de café plantado e no fim de 4 anos. No l.º 
ano a fazenda custeou as despesas destas famílias e do 2.0 ano em diante elas 
têm liberdade de plantar para o seu consumo, sem nenhuma retribuição pelo 
uso da terra. ' 

A produção que sobrar do consumo de cada família pode ser vendida a 
qualquer compradw.- sem nenhuma obrigação para com a Cia. A produção prin
cipal dêstes colonos tem sido até agora arroz, e não pôde ser avaliada para 
êste ano, porque a falta de sacos atrasou a. exportação e prejudicou o cálculo. 

O que se está fazendo nesta fazenda é a primeira tentativa de colonização 
particular em escala média, no "Mato Grosso de Goiás", e muito perto da Co
lônia Agrícola, de que sem dúvida vai ser uma espécie de concorrente, se bem 
que em pequena escala . Além diS!?O, vai dar margem a que se possa saber qual 
é o tipo de colonização que terá mais êxito: se a dirigida ou a espontânea. 

Em ambos os casos se conta com uma boa estrada, pois a que a Comissão de 
Estradas de Rodagem de Goiás está construindo em Goianésia para a estrada da 
Colônia é do mesmo tipo da desta última. , 

A Colônia Agrícola é um empreendimento muito maior e conta com mais 
recursos; tem, portanto, muito maiores possibilidades de êxito; a Cia. Agrícola 
Pastoril de Goiás é uma tentativa em pequena escala e é neste sentido que ela 
deve ser interpretada e estudados os · resultados que ali se obtiver. 

B.O. -6 



82 BOLETIM GEOGRAFICO 

GOIANÉSIA .,..- CASTRINóPOLIS 

De Goianésia volta-se pela mesma rota até à estrada da Colônia, onde se 
continua até pouco depois de se cruzar o córrego Marinho, já em plena mata. 

O povoado de Castrinópolls está situado a 6 quilômetros da estrada da Co
lônia, em uma zona de mata de 1.ª qualidade, com solos argilosos, de côr ver
melha bem carregada; além disso, em alguns trechos de mata derrubada, pu
demos observar grande número de guarirobas e buritis, que são característicos 
de terras de 1.ª qualidade. 

t!:ste povoado, filndado há poucos anos pelo .Sr. Castro, de tradicional fà
mília de Jaraguá, desenvolveu-se à medida que a estrada da Colônia foi-se 
aproximando. Posteriormente, com o rápido progresso da Colônia e de 
sua sede, Ceres, Castrinópolis paralisou o seu crescimento e não tem mais 
significação como pequeno centro urbano abastecedor, função hoje intei
ramente monopolizada por Ceres e pelo pequeno pov-0ado que se desenvolve à 
margem direita do rio das Almas. A zona rural continua, no entanto, com 
desenvolvimento intenso, como se pode verificar pelo. grande número de roças 
que se observam ao longo da estrada; também fomos informados na Colônia 
de que grande número de imigrantes têm-se dirigido à zona de Castrinópo
lis e mais para o norte, pois tôda esta região é uma continuação da "Mata de 
São Patrício" e está em franco desenvolvimento. 

C.A.N.G. - Rio São Patrício. 
Esta é a zona máis densamente ha'bitada da Colônia e ao longo da estrada 

já quase não se observa mata em pé: quase tôda a área está plantada com arroz, 
milho, feijão. A topografia é ondulada, sem muitas variações de altitude de , 
mais de 50 metros ao longo da estrada. Desde o inicio há uma sucessão per
feita de mata e roças, com diferenças de mais ou menos 1 quilômetro de uma 
para outra. Há grande número de casas já construidas pela Colônia, mas a 
maior parte ainda é de pau a pique, com cobertura de fôlhas de buriti. No 
Km. 40 há pequeno trecho de mato sêco e, logo depois, roças. 

Uma coisa que pudemos observar bem, é que as matas que existem ao longo 
da estrada não são tôdas de 1.ª qualidade, como as que· existem para o lado de 
Rio Verde e mesmo perto da Colônia; em muitos trechos a mata se assemelha ao 
mato sêco, com árvores menores, mais finas e menos densamente distribuídas. 
Em alguns lugares. observamos até uma camada fina de cascalho rolado no 
mato sêco. 

No Km . 50 começa o campo cerrado, com solo pardo, muito cascalho e de
saparecem as roças, até se atingir o Km. 54, já no rio São Patrício, no limite 
norte da Colônia. O rio São Patrício é pouco profundo e tem o seu leito for
mado por grandes lajes. Sua calha tem cêrca de 5 a 7 metros de largura. Logo 
depois de se cruzar o rio, há uma venda de bebidas e artigos variados. Observa
mos ainda, pela primeira vez depois da Colônia, cêrcas de arame farpado, o que 
marcava bem o comêço d~ um novo tipo de uso da terra, sem a tutela oficial. Daí 
para diante a vegetação é sempre de campo cerrado, tornando-se cada vez mais 
rala até o entroncamento para Itapaci. Pouco antes dêste entroncamento obser
vamos o afloramento de grandes blocos de granito, e um solO' cinzento-claro, no 
campo cerrado. 

C.A .N.G. Rio Verde. 

Logo na saída, depois de uma clareira na mata, entra-se na floresta espês
sa, com grande número de guarirobas. altas. Poucas árvores da mata per
dem as suas fôlhas na estação sêca, embora o solo esteja coberto delas; ainda 
no solo, observamos uma densa cobertura de gramíneas, principalmente uma que 
tern o nome local de "papuã" de excelentes qualidades forrageiras, segundo nos in
formaram. O solo da mata é muito escuro e tem ·uma camada grossa de humo, 
que o torna fôfo. Ao longo da est.'\ada, em que o solo está inteiramente desco
berto, a sua côr é vermelha, é argiloso, barrento. 

A mata é ligeiramente aberta, pois penetra um pouco de sol no seu inte
rior e a sombra não é completa. Além da cobertura de papuã há ainda outras 
gramíneas e árvores baixas, algumas de cêrca de 2 metros. A abóbada foliar é 
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constituída pelas árvores mais altas, de 20 a 30 metros de altura, destacando-se 
o jatobá e a peroba. É justamente esta parte que perde maior número de fôlhas, 
especialmente o jatobá. 

Observamos neste trecho de mata muitas árvores com sinais visiveis de 
fogo no seu tronco, o que confirma a informação que obtivéramos antes, se
gundo a qual o fogo ateado nas roças penetrava as matas e as queimava du
rante longo tempo, eliminando árvores e fazendo crescer uma vegetação secun
dária de pequeno porte. 

Nesta região há muitas roças, mas a quantidade de mata em pé é maior 
que a já derrubada. Isso se nota principalmente na Colônia Agrícola, pois depois 
de Rio Verde a quantidade de mata derrubada parece ser maior. Rio Verde está 
a 20 quilômetros da Colônia, il,s margens do rio Verde, que é o limite da C.A. 
N. G . . Foi fundado há cêrca de 7 anos; o primeiro fazendeiro veio de Minas 
para esta zona em 1929. Existem hoje aproximadamente cêrca de 500 pessoas 
no povoado, e na zona rural, em um raio de 60 quilômetros vivem cêrca de 
15 000 habitantes. Tôda a zona em tôrno é de matas, que vão até Urua
na, no limite do campo cerrado. O povoamento desta zona, se bem teriha sido 
aumentado devido à existência da Colônia e da estrada de rodagem, foi feito 
de maneira diversa . Havia ai grande área de terras devolutas do estado, e 
à medida que a colônia se ia desenvolvendo, foram sendo vendidas a la
vradores, na sua maior parte · vindos de Minas; eram pequenos proprietários, 
que desejavam adquirir uma nova pequena propriedade nesta região, e nela 
se instalaram e iniciaram a produção agricola. A construção da estrada fede
ral valorizou muito esta produção; e a partir desta época os terrenos de mata 
passaram a ser mais procurados que os de campo cerrado. A lavoura era me
nos importante que à criação de gado; o saco de arroz de 60 quilos custava 
em 1939 e 1940, cêrca de 4 a 5 cruzeiros ao passo que, agora, o seu valor é de 
quase dez vêzes mais. O preço da terra de matas na mesma época era de 200 
a 300 cruzeiros o alqueire e agora custa cêrca de 1 000 cruzeiros. 

O tamanho médio da propriedade atualmente é de cêrca de 50 alqueires, 
nas zonas de mata. O comércio desta região é feito em Rio Verde mesmo, ou 
em Uruana, segundo a maior ou menor distância para um ou outro ponto. A 
produção mais importante que vai para Rio Verde se escoa pela Colônia pois 
embora Uruana esteja mais perto de Anápolis, não existe estrada de rodagem. 
Além disso, a estrada da Colônia está em melhores condições que a Uruana-Ja
raguá, de sorte que o primeiro trajeto é sempre preferido, embora com um per-
curso maior. -

Speridião Faissol 

(Conclui np próximo número) 



Comentário do Mapa da Produção. de Mandioca 
no Estado da Bahia 

A cultura da mandioca está disseminada por todo o estado, caracterizando
-se pelo seu aspecto de cultura vulgar, de subsistência . Não se lhe dá geral
mente grande importância, embora apareça a Bahia como o maior produtor de 
mandioca no Brasil . A produção em 1948 foi de 2 041172 toneladas, havendo 
uma diferença de cêrca de 700 000 toneladas para o segundo produtor, o estado 
de M~nas Gerais, com 1346013 toneladas. 

A mandioca fornece um dos alimentos básicos, de grande consumo entre 
grande parte da população brasileira - a farinha - e além disso é cultura 
pouco exigente quanto aos solos, processos de cultivo, condições de clima, etc. 
É planta tropical, mas produz bastante também, nas regiões · subtropicais do 
sul do país. Na Bahia ela se desenvolve bem em todo o estado, mesmo nas 
regiões sujeitas ·a sêcas, resistindo a planta, sem que haja grande baixa na pro
dução, porque se fazem as plantações quando há chuvas e as raízes podem 
permanecer por muito tempo no solo; sem apodrecer. Em geral, é cultura de 
"pé de serra", onde há sempre mais umidade. 

Quanto aos solos a mandioca dá em qualquer tipo, desde que não sejà por 
demais compacto, dificultando o crescimento das raízes tuberosas . Nos solos 
férteis é natural que haja maior aesenvolvimento ·da planta. As terras de ma
ta em geral dão ótimas colheitas, mas, são aproveitadas para outras culturas 
mais rendosas. Quando muito a mandioca é plantada de associação com outros 
produtos, principalmente milho e feijão, na Bahia, semeando-se os três na mes
ma ocasião ou, a mandioca é plantada na última limpa do milho e do feijão. 
Nas zonas onde se faz a cultura do fumo, principalmente no Recôncavo, a man
dioca entra sempre como um dos produtos da rotação de culturas praticada. 
Para cada campo de fumo há sempre um de mandioca . 

A mandioca em geral é cultivada empiricamente peló pequeno agriculto:r 
em roça organizada junto das choças em que vive - é o mantliocal - tão co
mum ao interior d-0 estado. A preocupação imediata do sertanejo, após a cons
trução da casa, é plantar mandioca para obter alimento barato, qµer a man
dioca doce, quer a mandioca brava, pará transformá-la em farinha. Nesse tra
balho êle emprega tôda a família. A indústria da farinha é rudimentar, feita 
por processos primitivos . 

Em função do abastecimento de farinha, para o consumo dos mercados 
locais é que se faz a cultura da mandioca na Bahia, pois pràticamente não 
existe exportação dêsse produto para fora do estado. O desenvolvimento da 
cultura . esta, por conseguinte, estreitamente ligado à distribuição da popula
ção, correspondendo as zonas mais produtivas que se notam no mapa, às re
giões onde existem maiores mercados e onde a população é mais densa. É per
feitamente razoável, que a região mais produtiva, corresponda ao Recôncavo; 
onde se concentra o grosso da população baiana. grande número de vilas 
e cidades, as mais importantes e populosas do estado, a capital e outras, como 
Cachoeira, São Félix, etc. Por outro lado, sendo a região de agricultura mais 
desenvolvida no estado, ela engloba uma população rural também bastante 
densa . e a mandioca quase sempre é cultivada em maior escala nas zonas de 
cultivo do fumo. 

No Recôncavo os municipios que apresentam maiores densidades de pro
dução de mandioca, acima de 200 são quatro, Cruz das Almas, São Filipe, Mu
tuípe e São Miguel das Matas, seguidos de Conceição do Almeida e Ubaíra, com 
densidades entre 100 e 200. Fora dessa região, há densidades relativamente 
altas em comparação com as demais regiões do esta.do, em Jacobina e Mairi, 
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na encosta da Chapada Diamantina, em Caculé e Itauçu na serra Geral e en
costa, em Poções na zona de Conquista, e em Itabuna na região cacaueira. 
Correspondem essas densidades a uma -população relativamente densa. Jaco
bina concentra uma população de garimpeiros, exploradores de ouro, havendo 
uma agricultura de subsistência para suprir o mercado local. Na Chapada 
Diamantina e serra Geral há também inúmeras localidades, vilas e cidades em 
desenvolvimento. Quanto a Itabuna é um dos principais centros na zona ca
caueira; a agricultura ai se faz em função dêsse núcleo e zona rural circun
vizinha. 
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Quanto às demais reg1oes do estado têm produção insignificante, embora 
possam ser mais bem aproveitadas, com maior desenvolvimento para o futuro. 

É grande o número de variedades de mandioca cultivadas, com nomencla
tura variada, muitas vêzes aborígine ou de origem local. Varia de lugar para 
lugar, a época de preparo das terras e ·plantação de estacas, conforme a época 
das chuvas. No vale do São Francisco, norte, e nordeste do estado, preparam-se 
as terras entre julho e setembro, para de outubro em diante iniciarem-se as 
plantações, coincidindo com a época das primeiras chuvas de trovoadas. No 
litoral a época preferida varia entre janeiro e março, porém no Recôncavo, faz
-se a cultura em qualquer tempo, principalmente a de aipim para o abasteci
mento das cidades. 

A cultura da mandioca no estado da Bahia é portanto subsidiária de outras 
mais lucrativas; caracteriza-se pela sua rusticidade, só alcançado maior de
senvolvimento nas zonas mencionadas, em função de melhores mercados con
sumidores. 

Ruth Matos Almeida Simões 



Comentário do Mapa da Produção de 
Fumo na Bahia 

O fumo tem notória importância na Bahia, pois ao contrário da maioria 
dos seus produtos, é objeto de consumo interno, produto de industrialização e 
artigo de exportação. Ocupa o terceiro lugar em importância econômica e co
mercial, sobrepujando-o, em valor, somente a produção 'de cacau e mandioca. 
O valor de sua produção, em 1948, foi de 155 041 000,00 cruzeiros. Das 35 758 
toneladas produzidas, 21 548 foram exportadas para o exterior num total de 
218 641 000,00 cruzeiros. 

No estado da Bahia a cultura do fumo iniciou-se nos tempos coloniais 
quando boa parte da produção se encaminhava à Africa, servindo no tráfico de 
escravos: adaptou-se .bem, pois sendo cultura tropical, aí não encontrou con
dições que impedissem o s.eu desenvolvimento. O fumo necessita de calor e umi
dade especialmente no período de crescimento mas, quanto ao solo não é mui
tO exigente sendo cultivado em terrenos diferentes. O importante na escolha 
é considerar a utilização futura da planta, pois, do solo, principalmente, re
sulta a variedade de tipos produzidos. 

A cultura do fumo espalha-se por vários pontos do território baiano aden
sando-se, entretanto, a leste do estado, no Recôncavo e regiões vizinhas. Ex
plica-se a concentração da produção nesta área pela proximidade do mercado 

·consumidor, aí representado pelas fábricas que industrializam ou beneficiam 
o fumo para exportar. · 

Numerosas são as fábricas de charutos. O desenvolvimento da indústria foi 
rápido bastando dizer que uma delas tinha cinco operários ao iniéiar a fabri
cação de charutos (1905) e em 1942, contava com três mil. No estado há 177 
fábricas registradas de charutos. As de cigarro são em número menor e cabe 
ao Rio Grande do Sul a primazia desta modalidade de industrialização do ta
baco. 

Êste consumo próximo e permanente garantiu o desenvolvimento da cultu
ra do fumo que se tornou tradicional na Bahia. A cultura e a indústria fuma
geira determinam as maiores aglomerações de população do estado. 

Atendendo à quantidade e à qualiclade de fumo produzido, o govêrno es
tabeleceu zonas de produção, em número de quatro, a saber: Mata, Caatinga, 
Feira e Sertão (Decreto n.0 10 218, de 12 de agôsto de 1942, que aprova novas 
especificações e tabelas para a classificação e fiscalização da exportação do 
tabaco em fôlha da Bahia, visando a sua padronização). 

A zona da Mata • engloba municípios do Recôncavo e da região vizinha 
a SE dêle. Nesta zona notam-se duas faixas distintas: a da mata propriamen
te dita e a mais' interior onde a mata começa a apresentar características de 
transição. Na primeira estão as maiores densidades de produção, registadas 
nos municípios de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Al
meida e São Félix com 1 781,00 - 911,45 - 577,61 e 439,22 arrôbas/km2

, respec
tivamente. Êstes são os únicos municípios detentores de densidades superiores 
a 400 arrôbas/km2

; os demais possuem densidades inferiores a 200 arrôbas/km'. 
A cultura do fumo no Recôncavo faz-se, notadamente, no vale do rio Pa

raguaçq sendo famosos, perto de sua foz, os tabuleiros de Muritiba, Cruz das 

• zona de. Mata ~ constltulda por distritos do municipio de Santo Amaro, e pelos mu
nicipios de São Gonçalo, Conceição da Feira, Cachoeira, São Féllx, Murttiba, Cruz "das Almas, 
Maragogipe, São Flllpe, A!onso Pena, (atual 'Conceição de Almeida), Nazaré, Aratulpe, Santo 
Antônio de Jesus, São Miguel, Amargose., Jequlrlç6, Mutulpe e Areia (atual Ubaira) . 
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Almas, Conceição do Almeida, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira e 
Cachoeira. Os tabuleiros têm solos arenosos e fofos muito convenientes para 
a cultura do fumo. 
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Há referências de que as .melhores qualidades de fumo brasileiro provêm 
do vale do Paraguaçu, particularmente da margem direita, sendo o mais afa
mado o fumo de São Félix ou de Muritiba que pouco ou nada cede em quali
dade ao fumo de Havana. · 
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A grosso modo, a zona da Mata produz fumos mais finos, .quer sejam fortes 
·ou suaves, e as restantes, fumos médios e ordinários. Tal classificação é rela
tiva, poi~, numa mesma zona há manchas de terra capazes de dar fumôs de 
alta qualidade e inferiores. Nota-se isto no tabuleiro de Feira de Santana que 
produz tabacos fortes-finos e ordinários, ou no município de Santo Aqi.aro cujos 
distritos fazem parte da zona da Mata e da zona de Feira. 

No Recôncavo as precipitações ocorrem, principalmente, no inverno e, Po
risso, a lavoura do fumo começa no outono (março a abril) , com a preparação 
das sementeiras . De junho a julho as mudas são transplantadas e a planta 
recebe, como requer, chuvas durante o crescimento . 

. Verifica-se que, no mapa, embora êste obedeça ao critério de densidade da 
produção, a zona da Mata é, realmente, a mais importante das zonas fuma
geiras assinalando as mais altas densidades e os maiores volumes ci€ produção. 

A segunda zona quanto à importância é a de Feira • . Esta é um prolonga
mento da Mata em direção ao norte. Está compreendida entre os rios Para
guaçu e Inhambupe, abrangendo terras das bacias dêstes rios e de outros en
tre os quais o Pojuca, contando assim, com muitos terrenos aluviais que dão 
plantas de fôlhas grandes e fortes, mas, consistentes e lenhosas. Há produ
ção de tabaco de melhor qualidade no tabuleiro de Feira de Santana e em 
outras manchas de terra. O fumo fino de P'eira de Santana é equivalente ao 
de São Gonçalo para onde êle é vendido. Isto acontece freqüentemente com 
o fumo superior produzido em outros trechos da zona, que é remetido para 
localidades vizinhas, conhecidas produtoras de fumo de qualidade . 

Na zona de Feira, três municípios apresentam maiores densidades de pro
dução: Coração de Maria com 194,17 arrôbas/km', Irará com 173,84 arrôbas/km' 
e Catu com 97,93 arrôbas/km'. O segundo é o maior produtor. 

A zona da Caatinga abrange Santo Estêvão, Castro Alves, · Ipirá e Santa Te
resinha, municípios vizinhas de oeste do Recôncavo. Produz fumos pesados · que 
requerem menos trato. Santo Estêvão e Castro Alves assinalam as maiores den
sidades de produção: 38,02 e 11,89 arrôbas/km". As cifras confirmam a menor 
importância desta zona . em relação às anteriores . 

Finalmente, a última zona, o Sertão • • . enquadra dezesseis municípios con
tornando, a oeste, as zonas citadas e estepdendo-se para o sul, até Poções. Das 
quatro zonas, esta é a de maior densidade. o tabaco do Sertão é escuro sen
do procurado para enchimento de charutos. Nesta zona il cultura do fumo faz-se 
nos vales . o município de Rui Barbosa, principal da zona, tem 10,50 arrôbas/km". 

No mapa ~eriftca-se a existência de produção em municípios não incluídos 
nas zonas citadas, nos quais as densidades são bem inferiores. A produção é 
consumida internamente sob forma de fumo de corda. O consumo faz-se em 
larga escala e de vários modos. · 

A cultura do fumo na Bahia já apresenta certos recursos agrícolas pouco 
empregados no país. Figura entre êles a adubação orgânica usada em regiões 
de solos mais pobres, exauridos ou mesmo nos tabuleiros (favoráveis à cultu
ra mas quilnicamente pobres em humo) . Estão neste caso municípios como 
Cruz das Almas, São Gonçalo, Feira de Santana, Alagoinhas e outros, onde 
se faz· a fertilização empregando o processo de prender o gado; durante a noite, 
em currais volantes, mudados periodicamente . Além do estercamento adota-se 
a rotação de culturas: colhido o tabaco, plantam-se milho,. e feijão, sucedidos 
pela mandioca cultivada por dois anos. Somente após a rotação, estruma-se o 
terreno e volta-se a plantar fumo. 

Aplica-se adu_bação química em escala diminuta ; pràticamente, limita-se 
esta aos campos experimentais do Instituto de Experimentação Agrícola e do 
Instituto Baiano do Fumo, situados, respectivamente, em São Gonçalo e Con-

• Zona de Feira - constituída pelos municípios de Feira de Santana, Coração de Marta, 
Irará, Serrinha, Inhambupe, Entrerrlos, Alagolnhas, Catu, Pojuca, São Sebastião e parte do 
município de Santo Amaro . 

•• Zona do Sertão - constituída pelos municípios de Riachão do Jacuipe, Monte Alegre, 
(atva1 Malrl ), Baixa Grande, Mundo Novo, Caplvarl (atual Macajuba), Rui Barbosa, Itabe
raba, Andara!, Maracás, Itlruçu, !taquara, Jaguaquara, Jequlé, Rio Novo, (atual Jplau) ; Boa Nova 
e Poções. 
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ceição do Almeida. A adubação química não produz os resultados desejados em 
virtude do solo, muito arenoso e permeável, não reter ·os elementos fertilizantes. 

O fumo é objeto da chamada "lavoura dos pobres" porque em geral ela é 
feita em pequenos pedaços de terra muitas vêzes arrendados. O lavrador de 
fumo da zona do Recôncavo, não raro, trabalha em usinas de cana ou em 
outras atividades, só se dedicando à sua cultura de fumo nas horas de folga. 
A lavoura fica entregue às mulheres que substituem os homens em todos os 
cuidados que a cultura do fumo necessita. Como alguns lavradores não têm 
recursos para comprar estêrco e não fazem a rotação completa o fumo que 
produzem é inferior. Ao contrário do café, não é cultura de grande proprieda
de. Seu cultivo representa luta constante de homens e mulheres que, quase 
sempre, vivem do produto de sua venda, enfrentando sem esmorecer, as altas 
e baixas do mercado. 

O fumo figura como artigo de exportação dos mais vantajosos para a Bahia. 
Exportam-no industrializado ou em fôlha. O fumo em fôlha passa por bene
ficiamento e enfardamento. A exportação destina-se a países sul-americanos 
e europeus. 

Regista-se importação, reservada para mistura, preparo de fumo para ca
chimbo e capas de charuto. 

Quanto às fábricas, estão aparelhadas técnica e materialmente para pro
dução sistemática e lucrativa. 

A cultura do fumo no estado da Bahia, apresenta em resumo, os seguintes 
aspectos: concentração a leste do estado, especialmente no Recôncavo, pela 
proximidade do mercado que consome permanentemente a produção; sistemas 
agrícolas mais adiantados que os das outras culturas; fábricas bem aparelhadas 
e em grande número; boa exportação. Por êstes motivos o fumo representa 
fonte de renda apreciável para o estado. 

A produção está sob orientação do Instituto Baiano do Fumo, órgão criado 
em 1935. 

Ariadne Soares Souto Mayor 
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INTRODUÇAO 

1 - O DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E SUA ORGANIZAÇAO: Fun
dada. a Faculdade de Filosofià., Ciências e Letras da Universidade de São Pau
lo, em 1934, entre as suas cadeiras figurou uma dedicada à Geografia. 'Em 
1939, desdobrou-se ela em duas outras: a de Geografia Física e a de Geografia 
Humana. A partir de 1942, uma terceira passou a ter existência autônoma: 
a de Geografia do Brasil. 

No desejo de resolver em comum os mesmos problemas, foi criado, em 
1946, o Departamento de Geogi:afia, destinado a "coordenar as atividades das 
cadeiras que se dedicam ao ensino e às pesquisas de Geografia'', dentro da
quela Faculdade. 

De acôrdo com o regulamento ora em vigor e que teve a aprovação do 
Conselho Técnico-Administrativo, cada uma das ·cacfeiras do Departamento go-
za de completa autonomia didática. 1 

Do ponto de vista administrativo, o Departamento é copstituído por seis 
secções diStintas: 1. Biblioteca; 2. Mapoteca; 3. Fichário; 4. Fotografia; 
5. Arquivo; 6. Instrumental Científico e Material de Excursão . 

A administração interna do Departamento é exercida por um diretor ad
ministrativo, escolhido anualmente dentre os titulares das cadeiras, obede
cido o sistema rotativo. É de sua competência: a) superintender todos os as
suntos de caráter administrativo do Departamento; b) nomear, dispensar os 
chefes de secção, sendo a escolha feita entre os assistentes que trabalham jun
to às três cadeiras; c) zelar pela exata aplicação das verbas concedidas pela 
Reitoria da Universidade; d) despachar a correspondência do Departamento. 

Ao assumir suas funções, no início do ano, o diretor administrativo designa 
os assistentes que devem ficar, durante horas determinadas e em cada dia da 
semana, à disposição dos alunos que desejarem estudar no Departamento. 

Pelo menos uma vez em cada semestre, o diretor administrativo convoca 
os demais professôres e os assistentes para uma reunião coletiva, na qual 
são discutidos os assuntos referentes à marcha dos serviços administrativos do 
Departamento. 

2 - OS CURSOS DE GEOGRAFIA E SEU CURRICULUM: Atualmente, os 
cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras dividem-se em duas cate
gorias: a) curso fundamental; b) curso de especialização. 

O curso fundamental é realizado em quatro anos, dos quais os três primei
ros possuem matérias obrigatórias e o último se constitui dos cursos de Didá
tica e Psicologia Educacional, além de duas outras matérias de livre escolha 
do aluno. Uma vez terminado, recebe êste o diploma de Licenciado em · Geo
grafia e História. 

Dentro dêsse curso, assim se distribui o ensino da Geografia: 
l.º ano - Geografia Física; Geografia Humana 
2.0 ano - Geografia Física ; Geografia Humana; Geografia do Brasil 
3.0 ano - Geografia Física; Geografia Humana; Geografia do Brasil 

Trabalho organizado para a III Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geografia, 
realizada na cidade de Wshlngton, em Julho de 1952. Dados fornecidos ao Conselho Nacional 
de Geografia pelo Departamento de . Geografia da Faculdade de F!losoila, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. 
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O 4.0 ano de Geografia pode ser dado ou não, conforme as preferêncjas 
dos licenciados. 

Por iniciativa do Departamento, os alunos do 1.º ano estudam duas maté
rias afins: Elementos de Geologia e Elementos de Cartografia. 

O curso de especialização em Geografia destina-se a todos quantos hajam 
terminado o curso básico de três anos de Geografia e História, feito em Facul
dade de Filosofia oficial ou reconhecida. Tem a duração de dois anos e com
preende o ensino de três disciplinas, a serem escolhidas pelo aluno dentre as 
seguintes: Geografia Física, Geografia Humana, Geografia do Brasil, Carto
grafia, Geologia, Topografia e Geodésia, Etnografia, Sociologia, Economia Po
lítica e Estatística, consideradas as três. primeiras como fundamentais. Além 
dos cursos regulares, o aluno deverá estagiar em um departamento especiali
zado (que se dedique · a estudos geográficos ou afins), no qual terá de demons
trar assiduidade, interêsse e competência; compete aos professôres do Depar
tamento de Geografia, de comum acôrdo, escolher o local dêsse estágio e fixar 
o tempo de sua duração . Na hipótese de o aluno escolher uma só das matérias 
consideradas fundamentais ou apenas matérias consideradas subsidiárias, o es
tágio será obrigatóriamente de um ano, no mínimo. Ao aluno que obtiver apro
vação nas matérias do curso e realizar o estágio de maneira satisfatória, será 
concedido o diploma de ESPECIALIZAÇAO em Geografia. 

3 - OS PROGRAMAS PARA. 1952: Os programas das cadeiras que formam 
o Departamento de Geografia contêm uma parte fixa (noções básicas) e uma 
parte móvel, que varia em éada ano letivo. 

GEOGRAFIA HUMANA 

1.ª Série 

I - Introdução" à Geografia Humana - Conceito e campo da Geografia Hu
mana. Os elementos da paisagem. Distribuição da população. Elemen
tos de geografia urbana. O "habitat" rural. 

II - Pontes de energia - A hulha, o petróleo e a energia hidro-elétrica 
(com estudo da distribuição geográfica, condições geográficas da explo

ração, utilização, produção e comércio para cada tópico . Feitos os estu
dos gerais seguem-se sempre estudos regionais) . 

III - Trabalhos práticos - exercícios de interpretação de cartogramas e cartas 
geográficas (em conjunto com a cadeira de Geografia Física). 

2.ª Série 

I - Gêneros de vida - Conceito, Gêneros de vida e civilização. Gêneros de 
vida nas regiões tropicais, nas regiões áridas, de clima temperado, boreais 
e de montanha (o curso é dado através de vários exemplos concretos 
em cada região, afim de possibilitar o estudo das várias modalidades 

de gêneros de vida com a conseqüente comparação. 
II - Geografia da circulação - Geografia das indústrias (cada um desses tó

picos desenvolvido em um semestre). 
A - A circulação marítima: aspectos gerais, os domínios de na

vegação, os grandes canais e a circulação das águas interio
res. 
A circulação terrestre: aspectos gerais, a circulação ferroviá
ria e rodoviária. 

' A circulação aérea. 
B - Tipos de indústria, a indústria metalúrgica ·e a indústria têxtil. 

III - Trabalhos práticos - Orientação bibliográfica, didática e para pesqui
sa (em conjunto com as cadeiras de Geografia Física e Geografia do 
Brasil. , · 

Nota. : para. os -estud~ntes de especialização que cursam o 5.0 a.no, o curso I é obrigatório, 
assim como o é a. a.presentação de um trabalho de pesquisa. pessoal. 
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3.ª Série 

I - Sistemas agrícolas - Produtos agrícolas' (cadà um dêsses tópicos é de
senvolvido em um semestre). 

A - Princípios gera~s da geografia agrária . Os sistemas agríco
las em região tropical (agricultura itinerante, de plantação e 
de jardinagem). Os sistemas agrícolas em regiões temperadas 
(agricultura de afolhamento, intensiva e extensiva) . Os sis
temas agrícolas em regiões áridas (agricultura mediterrânea, 
de irrigação e o "dry-farming") . 

B - Culturas das regiões tropicais (cana de açúcar e a borracha), 
curturas de cereais (arroz e trigo) e culturas de fibras (algo
dão e sêda). 

II - Geografia Regional - 4,mérica Central e as Antilhas. Estudo geral das 
condições físicas. e humanas . Estudos monográficos. 

III - Trabalhos práticos: exercícios e pesquisas de campo (em conjunto com 
as cadeiras de Geografia Física e Geografia do Brasil) . 

Curso de especialização 
4.ª e 5ª Séries 

I - Técnicas humanas de luta contra o meio - O problema das regiões ári
das. A conquista dos desertos. A irrigação no Mediterrâneo . O exemplo 
da "huerta" espanhola. O probleµla da água na Asia das Monções. A ir
rigação e a drenagem na Asia de Sudeste. O exemplo do Tennessee. A 
conquista do solo nos Países Baixos . 

II - Problemas geográficos das regiões tropicais - Problemas do · clima, os 
complexos patogênicos, a floresta e sua conquista, os solos e . a á.gricul

tura, a industrialização, o povoamento . Problemas coloniais . 
III - Trabalhos práticos - Exercícios e pesquisas de campo na região de São 

Paulo. 

GEOGRAFIA DO BRASIL 
II - Ano 

I - Introdução: o "continente" brasileiro, visão de conjunto. Biblio
grafia geral. 

II - As bases físicas : traços essenciais de estrutura geológica; as gran
des unidades do relêvo; o Atlântico Sul e as ilhas oceânicas; morfo
logia do litoral; o clima e as regiões climáticas ; a rêde hidrográ
fica e os regimes fluviais; a vegetação e as regiões botânicas . 

III - A população e a vida humana: a população; os tipos étnicos; o 
homem brasileiro e o meio; o habitat rural; as cidades. 

IV - bs fatôres econômicos ; os ciclos .econômicos e sua importância geo
gráfica; as regiões geo-econômicas; a vida agrícola e seus proble
mas; a industrialização e seus problemas; os transportes; o comér
cio externo e interno. 

V - Seminário: trabalhos práticos e discussão de problemas referentes 
a temas do curso: 

III- Ano 
I - Introdução: o problema das divisões regionais do Brasil. 

II - Amazônia: "Terra incógnita" ; o rio Amazonas e sua bacia; a gran
de planície e os plan,altos margina:1s; a vegetação; o clima; as sub
-regiões naturais; o "deserto" amazônico; conquista do terr~tório 
e seus problemas; o ·homem amazônico e seus problemas; gêneros 
de vida. 

III - Nordeste: uma região geográfica ímpar dentro do Brasil; o quadro 
natural e seus contrastes; a população e seus gêneros de vida. Os 
dois Nordestes; a zona da Mata e o Sertão. 
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IV - Seminário (rotativo) 
Região Leste (exposição de temas e debates) 
Região Centro-Oeste (exposição de temas e debates) 

IV - Ano e· Especialização 

I - Cursos Ínonográncos: a cidade dó Rio de Janeiro; a borracha; o 
ferro e a siderurgia; transportes terrestres; Baixo Amazonas; Sul 
da Bahia; Rio Grande do Sul; Pantanal Matogrossense. 

II - Seminário: Geografia do Estado de São Paulo (Exposição de temas 
e debates). 

GEOGRAFIA F1SICA 

(Curso rotativo para as três primeiras séries) 

A - REL:ll:VO DO SOLO 
Introdução: Conceitos gerais e importâno-ia geográfica das form~s do ter

reno. Princípios de classificação. 
1.0 - Topografia fluvial. Importância da ação fluvial. 

a) Evolução da topografia fluvial numa região homogênea: princ1p1os 
gerais da erosão fluvial: conceito do nível de base: níveis de bases ge
rais e locais: conceito de perfil de equilíbrio: evolução dos perfis, expan
são das drenagens e captações: aluvionamento: princípios gerais do ci
clo de erosão e conceito de peneplano: relevos poli-cíclicos. 
b) Influência das rochas: propriedades gerais das rochas e suas ·influên
cias no modelado. Estudo de exemplos. 

2.0 - Influências estruturais. Noções sôbre tipos de estruturas de interêsse geo
gráfico. Critérios de Lapparent e de De Martonne para a interpretação 
da erosão diferencial. · 
a) Topografias características das regiões de estrutura concordante: pla
taformas estruturais e topografia de "cuestas". 
b) Topografias características das regiões de fraturas. Tipos e evolução 
das zonas de falhas. 
c) . Topografias características das ·regiões de dobramentos. Evolução das 
formas. · 

3.0 - Topografia eólia: noção geral. 
a) Mecanismo da evolução topográfica nas regiões áridas 
b) desertos: ciclo árido e tipos de desertos. O Saara. 

4.0 - Topografia litorânea: noção de litoral 
a) Agentes da esculturação litorânea e mecanismo geral da evolução dos 
litorais. 
bl Influências diversas na formação dos tipos de costa. · 
c) Ciclo dos litorais e tipos de costa do ponto de vista geográfico. 

5.0 - Topografia glacial: importância dêsse tipo de relêvo na superfície do 
globo. 
a) Mecanismo da ação topográfica da neve e do gêlo. 
b) Geleiras e foi:mas topográficas. 

6.0 - Topografia vulcânica: distribuição geográfica do vulcanismo 
a) Papel dos vulcões na topografia e formas de relêvo características. 

7.0 - Movimentos de conjunto e suas conseqüências topográficas: generalida-
des. ·· · 
a) Epigenia e formas "fósseis"; gênese das depressões periféricas. · 
b) A topografia chamada apalachiana. 

8.0 - Noções sôbre a evolução topográfica nals regiões chamadas tropicais. 
, 

Nota: No desenvolvimento dêste programa a Cadeira, tendo em vista que se trata de en
sino para geógrafos e não para geomor!ólogos, procurará sempre: a) relacionar as formas do 
terreno com os demais elementos do quadro natural e mesmo com o homem; b) conduzir os 
estudos para o exame de casos regionais tiplcos, onde a percepção global das paisagens per
mita u'a maior contribuição para a formação do geógrafo. 
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B - HIDROGRAFIA 
Introdução: Conceito e importância da hidrosfera. 

1.º - Oceanos e mares 
a) O relêvo do fundo dos mares e noç9es sôbre sedimentos marinhos 
b) Propriedades gerais da água do mar. 
c) Caracteristicas das águas das grandes profundidades. 
d) Movimentos das águas marinhas. 
e) Correntes oceânicas. 
f) Os mares. Características originais e tipos de mares. 
g) Estudo particular do Oceano Atlântico. 

2.º - Os lagos 
a) Condições topográficas e tipos de lagos. 
b) Condições gerais da água dos lagos e seus regimes. 
c) Variação dos níveis lacustres. 
d) Salinização e extinção dos lagos. 

3.º - Os rios: importância geográfica dos rios 
a) Fontes. 
b) O escoamento: fatôres que influem e princípios gerais. 
c) Regime fluvial. Fatôres que ·influem na oscilação dos débitos. 
d) Tipos de regimes' fluviais. 

C - CLIMA 
Intr:odução: Importância do estudo do clima para a Geografia. 

1.º - A atmosfera: conceitos gerais. 
a) Radiação solar e outros fatôres cósmicos. 
b) Fatôres geográficos nos climas. Climas oceânicos e continentais 
c) Temperatura do ar. Estudo das cartas isotérmicas. Variações térmicas 
d) Pressão atmosférica. Estudo das cartas isobáricas e da circulação 
e) Umidade do ar · e precipitações 
f) Noções sôbre massas de ar e .sua importância para a formação dos 

tipos de tempo 
g) Conceituação de tipo de clima em função das diferentes combinações 

das condições do ar e de suas evoluções. 
2.º - Tipos de clima 

a) Critério para as distinções, segundo De Martonne 
b) Climas quentes: interpretação e estudo de uma região característica 
c) Climas subtropicais. o clima mediterrâneo 
d) Climas de monções nas áreas quentes e subtropicais. A Asia de 

Sudeste · · 
'e) Climas temperados oceânicos. A Europa Ocidental 
f) Climas temperados continentais. A Europa Central 
g) Climas frios. A Sibéria 
h) Os climas desérticos. Distribuição no globo e características gerais. 

o Saara. 
i) Climas de montanha. O clima alpino. 

3.0 - A carta climática do globo e suas relações com a distribuição das paisa
gens geográficas. 

Nota: Neste curso, a Cadeira, tendo em vista a grande significação do cllma para os de
mais aspectos geográ!lcos da paisagem, insistirá nas correlações, particularmente nos estudos 
regionais. Atendendo ao interêsse geográfico, o curso ptocurará caracterizar os gtandes 
,padrões climáticos, mas lembrará a formação dos mlcrocllmas. A .escolha da orientação de De 
Martonne, na distinção dos padrões, deve-se ao fato de nos parecer ser · a que melhor condiz 
com os interêsses dos trabalhos puramente geográficos . 
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D - BIOGEOGRAFIA 

• Introdução: Conceito de Biogeografia; a Biogeografia no estudo dos qua
dros naturais. 

1.º - A Biosfera e os sêres vivos 
a) Conceito, limites e composições da Biosfera 
bl As espécies: aparecimento e evolução; áreas; . relações com o meio 
c) Associações: tipos e evolução; perturbações. 

2.0 -;- Geografia das plantas 
a) Relações entre os vegetais e o meio 
bl O homem e a vegetação natural 
c) Correlações entre as paisagens vegetais e os outros elementos do qua

dro geográfico: tipos de paisagens vegetais 
d) Estudo dos quadros regionais para caracterizar as correlações entre 

as paisagens vegetais e os quadros gerais. L A floresta equatorial: 
estudo da floresta do Congo; II. A vegetação nos chamados climas 
tropicais (De Martonne): estudo de vegetação do Sudão; III. Vege
tação nas áreas subtropicais; Vegetação mediterrânea; IV. Paisa
gens vegetais nas regiões temperadas; Vegetação nos Estados Unidos; 

V. Paisagens vegetais das regiões frias; Vegetação do Canadá e do 
Norte da Rússia. 

3.0 - Geografia dos animais 
a) Relações da vida animal com o meio: vida animal no meio aquático 

e no meio terrestre 
b) As grandes regiões zoológicas do globo. 

4.0 - Importância dos fenômenos biológicos para a caracterização dos quadros 
geográficos. Relações com o homem. 

E - ESTUDO REGIONAL 

Para os alunos da 4.ª Série e de especialização a Cadeira ministrará cur
sos regionais. Em 1951 será estudada a América Setentrional. 

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOF!A 

PROGRAMA DE GEOGRAFIA HUMANA 

Cu,rso de Jornalismo . 

1.ª Parte 

Fatos essenciais de Geografia Humana 

1. . O domínio da Geografia. Evolução dos estudos geográficos. A ciência geo
gráfica. A Geografia Física e Geografia Hun:ana. 

2.. Princípios básicos orientadores e métodos de estudo, fundamentais da ci-
ência geográfica. · 

3. A Geografia Humana, como disciplina científica. Exame crítico do seu 
conceito. A paisagem natural e a paisagem cultural. 

Neta: No desenvolvimento dêste programe. e. Cadeira se afastará, o quanto posslvel, das 
noções de lnterêsse puramente das ciências natura.Is, procurando, por m,elo de comparações, . 
oferecer e.os alunos o conhecimento geral de. vlde. na superflcle de. terra. e a sue. significação 
pare. os estudos pura.mente geográficos. 
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A noção do meio . geográfico. Seus elementos componentes, a ecologia e 
as correlaç.ões geográficas . 

• 
A distribuição geográfica do efetivo humano . Formação, locallza~ão e evo-
lução dos núcleos demográficos. 
O conceito de raças e a distribuição geográfica dos grupos raciais . 
Estudo geográfico das línguas. Sua distribuição geográfica . 
Estudo geográfico da habitação. Os tipos de habitação e as influências 
do meio geográfico. · 
A distribuição geográfica dos estabelecimentos humanos . A dispersão ru
ral e o agrupamento urbano. 
Tipos de agrupamento humano. A cidade como paisagem geográfica . Ti
pos funcionais de cidades. 
O problema da circulação: meios de transporte e vias de comunicação. 
O problema das migrações humanas. Imigração e colonização . Tipos de 
colonização . 

2.ª Parte 

Geografia Econômica 

13. Objetivos da Geografia Econônúca . A organização econômica e as possi-
bilidades geográficas . As regiões naturais. 

14 . As economias coletoras: A caça e a pesca . A noção dos gêneros de vida. 
15 . A economia agrícofa. Tipos de agricultura . A agricultura no Brasil. 
16 . O problema da alimentação em seus aspectos geográficos. As grandes áreas 

de alimentação. Areas alimentares no Brasil. 
17. Estudo econômico das grandes cultur~s alimentares. 
18. O problema das matérias primas . A agricultura dos produtos industriali

záveis. 
19 . A economia pastoril. A criação e a vida nômade . As ·grandes áreas pas

toris no Brasil. 
20. A exploratão mineral. Classificação da produção mineral e. sua distribui

ção geográfica . 
21 . O problema dos combustíveis: . o carvão e o petróleo . 
22. ·A orghnização industrial. Tipos, bases e distribuição geográfica das in

dústrias. 
23. O comércio . Centros dis~ribuidores e centros importadores. 

3.8 Parte 

Geografia Regional 

24 . As grandes regiões naturais, sua classificação e distribuição . 
25. As regiões polares e subpolares . Suas possibilidades geográficas e sua uti-

lização econômica. · 

26 . As regiões temperadas de floresta e sua ocupação humana . 
27 . As regiões de floresta equatório-tropical. A floresta amazônica . 
28. As regiões desérticas e semi-desérticas e sua ocupação humana . o sertão 

do nordeste brasileiro . . . 
29 . As regiões de c·ampos aberto~: os prados, as estepes e as savanas . 
30. Estudo de conjunto da Geografia Econômica do Brasil. Sua expz:.essão na 

economia mundial. 

B .G . -7 



Noticiário 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

FEITA A CONEXAO DA RtDE BRASI
LEIRA DE NIVELAMENTO COM AS RtDES 
BOLIVIANA, CHILENA E PERUANA . INAUGU
RAÇAO DO MARCO COMEMORATIVO EM CO
RUMBA. EXPOSIÇAO DO ENGENHEIRO HO
NôRIO BEZERRA. HISTôRICO DA TRIANGU
LAÇAO GEODtSICA DO PAtS - O Conselho 
Nacional de Geografia concluiu recentemente 
a llgaçlio da rêde brasileira. de nivelamento com 
as rêdes bollviana, chUena e peruana que vil.o 
ao Pacifico . Para assinalar· êste fato, reallzou
se na cidade de Corumbá, em 16 de Janeiro do 
corrente ano, o batismo de um marco comemo
rativo com a inscrição em chapa de bronze: 
"Referência de nlvel n. 0 261 - z - I.B.G.E. 

O C.N.G. ali compareceu represe~tado por 
uma delegação especial composta do Eng. Vlr
glllo Corrêa Filho, representante do tenen te-co
ronel Luis Eugênio de Freitas Abreu, secretá
rio-geral Interino do referido órgão; Eng. Gll
vandro Bimas Pereira, diretor da Divisão de 
Cartografia; Prof. Lúcio de Castro Soares, re
presentante da Divisão de Geografia ~ Sr. Car
los Pedrosa, do gabl~ete da Presidência do 
I.B.G.E., além da turma que executou o re
ferido trabalho sob a chefia do Eng. Honório 
Bezerra, chefe da Secção de· Nivelamento da 
Divisão de Cartografia. Achavam-se ainda pre
sentes na expressiva cerimônia as seguintes 
pessoas: - Srs. Eng. Mário Leite, e;ogenhelro 
chefe substituto da Comissão Mista da Ferrovia 
Brasil-Bolívia; Dr. Antonio M. Moreira FUho, 
secretário da Prefeitura e representante do pre
feito de Corumb&; Drs. Wllllam Dfbgghlckl e 
Leonino Teixeira Junior, Juiz de direito; Newton 
Silva Pinto, Inspetor da Alfândega local; Luis 
Aclóll de Vasconcelos, Inspetor .do Trabalho; 
Antônio Pinto de Almeida ; vereador Onésimo 
Vale Espirita Santo, presidente da Cãmara Mu
nicipal ; deputado Vicente Bezerra, Dr. César 
Dantas; Gilberto Santos Sllva, presidente da 
Associação de Proprietários de Imóveis e repre
sentante da Associação Comercial; Dr. Artur 
Afonso Marinho; Dr. Castro Brasil; Sr. Joeé 
Migueis; E'ng. Luis Aguiar; Dr . Vieira Neto; 
Adolfo Frederico Josettl ; Pedro Pecara; Eng. 
Luis Feitosa Rodrigues; Dr. Franélsco Vila Nova; 
Eng. Manuel Canedo; Dr. Alonso Qulntana, 
cônsul do Paraguai; Aurlste Bailes, Dr. José 
Ameraldo Sousa Lima; Dr. Benevrando Sousa 
Llm& e João Gonçalves de Figueiredo do Minis
tério da Agricultura. 

DISCURSO PROFERIDO PELO ENGE
NHEIRO HONôRIO BEZERRA - O Eng. Ho
nório :ijezerra, que dirigiu os trabalhos daquela 
Ugaçll.o, fêz, em seguida, uma exposição técnica, 
cuja ln tegra é a. seguln te : 

"A solenidade que ora nos congrega para 
o batismo dêsse pequeno marco tem, para nós, 
uma elevada significação . 

Sem pretensão de fazer discurso e, tão 
sómente, para dar aos presentes uma noção do 
que foi o trabalho realizado pelo Conselho Na
cional de Geografia, se fundamenta a Indica
ção, para vos falar, do responsável pela exe
cução dêsse árduo e penoso trabalho que atra
vessou o estado de Mato Grosso, de leste a 
oeste, das margens dci rio Paraná às do Para
gu11ol . 

A 7 de fevereiro de 1952 tiveram Inicio os 
nossos trabalhoe, com a partida, em Ol!mplii., 

no oeste de São Paulo, em referência de nivel 
cuja altitude jã estava devidamente compen
sada pelo cálculo do ajustamento da rêde uti
lizando o método dos mlnlmos quadrados. 

No território de 811.o Paulo toram ultlmados 
dois circuitos, utlllzando, para Isto os traba
lhos Já reallzadoe pelo Instituto Geográfico e 
Geológico de São Paulo, órgão Integrante do 
sistema geográfico brasUelro . 

De Andradlna, em São Paulo, partimos com 
, linha simples até a chegada a esta cidade, com 
o comprimento de 938 km . . 

No Intervalo de tempo compreendido entre 
7 de fevereiro de 1952 e o dia de hoje reallza
mos o nivelamento de 1 267 km., porém como 
a medtçãt> é levada a efeito em duplo sentido, 
fizemos uma caminhada de 2 534 km. atlriglndo 
o número de estações a 23 542 . 

O "datum" adotado para a rêde de nive
lamento da l.• ordem do Brasil tem como 
referência , o valor do nivel médio do mar, re
sultante de observações realizadas por ItLaré
grafo Instalado em Tôrres, no Rio Grande do 
Sul, estando presentemente, com grande parte 
de suas áreas cobertas pelo nivelamento de 
alta precisão os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mi
nas, -Espirita Santo e Rio de Janeiro, 

Não constitui , porém, a realização que hoje 
se comemora empreendimento Isolado ou único 
em suas caracteristicas, em nosso pais. Enfim 
a continuidade de um longo plano, em exe
cução, por organizações federais e estaduais, 
sendo que só por Parte <(o Conselho Nacional 
de Geografia Já atinge a éêrca. de 18 000 km. 

Entre 30 de abrll e 7 de mato de 1951, desta 
mesma cidade, os técnicos do Inter-Amerlcan 
Geodetlc Survey providenciaram a ligação . do 
nivelamento de a.lta precisão, através da Bollvla, 
que será referido ao marégrafo de Antofagasta\ 
no Pacifico . 

No momento, porém, a principal razão de 
ser da presente cerimônia é a oportunidade 
que agora temos de estabelecer um coteJo entre 
os nivels médios dos oceanos Atlântico e Pa
clflcô, fornecendo vasto material .Para as deci
sões de caráter geodésico que os estudiosos do 
assunto poderão tirar. 

. . Inestimável também será a ut111zação prá
tica das altitudes estabelecidas nos marcos de 
referência de nlvel como êste - espaçados em 
geral de 3 em 3 km ao longo de tôda a rêde 
Já referida, nos múltiplos e variados trabalhos 
de engenharia . 

Serviço árduo foi realizado em curto es
paço de tempo . Não o seria, é verdade, se o 
conselho Nacional de Geografia tivesse con
tado tão só e exclusivamente com seus próprios 
recursos. São do conhecimento de todos, aqui 
presentes, as dificuldades que apresenta a re
gião atravessada, principalmente, a parte do 
Pantanal. 

Assim sendo, com satisfação proclamamos 
a excelente e decisiva cooperação a nós pres
tada pela Estrada de Ferr~ Noroeste do Brasil e, 
de públlco, expressamos a nossa gratidão ao 
general Marinho Lutz, seu eficiente diretor, por 
mais êste serviço prestado ao Brasil e à ciên
cia . 

Ao Inter-Arnerlcan Geodetlc Survey, na pes
soa do major C. B. Tenhagen, seu represen
tante no Brasil, o nosso agradecimento pela 
cooperação material que nos tem proporcio
nado . 
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E, finalmente, queremos salientar o elevado 
•esplrit_o de compreensão e de brasUldade das 
autoridades e do povo em geral por onde temos 
ande.do. 

se e.sslm não acontecesse e. nós serie. lm
posslvel e. ree.ltze.ção de tão vasto programe., 
que se destine. e. fornecer altitudes de precisão 
e. tôde. ve.ste. extensão territorial do nosso pais. 

Sr. Secretário Gere.! do Conselho Na.clone.! 
de Geografia.. 

Injusto serie. se e.qul terminasse sem se.
llente.r o espírito de dedicação e entusiasmo 
fora do comum, dêsses bravos funcionários que 
constituem o Setor B de. nossa. Secção de Ni
velamento, O'B verdadeiros ree.llze.dores me.teria.Is 
de tão relevante obra, que, assim agindo, ree.
!lrme.m, mais uma. vez. e.s excelentes que.llde.
des de nossa raça.". 

CARACTERÍSTICAS DA LIGAÇÃO GEO· 
DÉSICA - A ligação fêz-se por Intermédio de 
uma. extensa. Unhe. recém-lne.ugure.de. de nl· 
vele.mento que se superpõe, em território bra
sllelro, à E.F. Noroeste, cujas be.llze.s. do Ia.do 
bollvle.no, são e.s cidades de Roboré e Se.nte. 
Cruz de la. Slerra. Esse. operação, e.lém de pos
slbUlte.r utilizações práticas de engenho.ria. e 
estudos de geofísica., pe=ltlrá um cotejo de.s 
altitudes referidas e.os níveis médios do Atlân
tico e do Pacifico. 

Os tre.be.lhos ,geodésicos do nivelamento de 
e.lte. precisão lnlcle.re.m-se no Bre.sU em 1913. 
na. antiga. Comissão de. Carte. Gere.! do Brasil, 
que operava. no Rio Grande do Sul. Prosse
guiram no Serviço Geográfico do Exército e no 
Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo 
e adquiriram novo Impulso e. partir de 1945 no 
Conselho Na.clonai de Geografia., órgão Inte
grante do I.B.G.E. A rêde de nivelamento de 
e.lte. precisão no Bre.sll desenvolveu-se por cêr
ce. de 25 mil quilômetros. Feche. uns 40 gran
des pol!gonos que percorrem e.s prltklpe.ls vias 
de comunicação e llge.-se e. me.Is de 10 me.ré
grafos Inste.la.dos e.o !ongo de. costa. desde Rio 
Grande (RSG) e.té Vitória. (ES). Abrange prà
tlce.mente tôde. a área. do Rio Grande do Sul 
(CCGB e SGE) e em grande parte as dos es
tados de Santa Catarina e Paraná (CNG e SGE), 
São Paulo (CNG e IGG), Mato Grosso, Goiás, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado do Rio 
e Espírito Santo . 

Este. grande rêde constitui um arca.bouço 
altlmétrlco homogêneo, cujas altitudes estão 
referidas e. um "de.tum" único que é o ní
vel médio do mar fornecido pelo me.régre.fo de 
Tôrres no Rio Grande do Sul. 

As rêdes bollvlana , chilena e peruana estão 
referi.das ao nível médio Indicado pelo me.ré
gre.fo de Antofe.gasta, nas costas do Chlle. 

i&: 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

NOVO REPRESENTANTE Dl!:SSE MINIS
TÉRIO NO DIRETÓRIO CENTRAL DO C.N.G. 
- DESIGNADO O MINISTRO ALVARO TEI
XEIRA SOARES - Por portaria de 4 de feve
reiro de 1953 o senhor ministro de Estado das 
Relações Exteriores designou o ministro Alvaro 
Teixeira. Soares, chefe de. Divisão de Frontei
ras, pe.re. exercer a função de representante es
pecle.l daquele Ministério Junto e.o Diretório 
Centre.! do Conselho Na.clone.! de Geografia., em 
substituição ao ministro Artul" dos Guimarães 
Bastos. 

i&: 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

NOMEADO NOVO DIRETOR DO INSTITU -
TO NACIONAL DE TECNOLOGIA O PROF. SÍL
VIO FRóIS ·ABREU - ATRIBUIÇÕES ID FINA
LIDADES Dli:SSE óRGAO - Foi distinguido re
centemente pelo chefe cio Govêrno pe.re. dirigir 
o Instituto Naclone.l de Tecnologia. o Prof. S!l
vlo Fróls ·Abreu, consultdr-técnlco do Conselho 

Nacional de Geografia e que tem honrado nos
sos periódicos com vallosas col.&borações. 

Em entrevista que concedeu à Imprense. 
sôbre e.s atribuições e objetivos do referido 
órgão, o novo diretor, declarou o seguinte : 

"órgão destine.do e. promover os meios pare. 
realização dos estudos visando ao melhor e.pro
veltamen to das matérias primas nacionais e 
a promover o aperfeiçoamento técnlco-proflsslo
nàl dos novos elementos, em alguns setores 
da produção, o Instituto Naclom1l de Tecnolo
gia també~ coopere., em caráter consultivo, 
com diversas repartições governamente.Is, diri
mindo dúvidas e esclarecendo questões contro
vertidas, atuando assim, como um supremo 
tribunal técnico. 

Desde sÚa fundação até poucos dias atrás, 
o Instituto só teve um diretor: o. professor 
Fonseca Costa, que o Idealizou, organizou e a 
êle dedicou sua vida. Meu programa, portanto, 
à frente dêsse órgão subordinado ao Minis
tério do Trabalho, consiste apenas em contl· 
nuar a grande obra daquele técnico, procuran~ 
do, como êle o fazia, estimular todos os que 
desejam realmente trabalhar. 

Ao Instituto Nacional de Tecnologia cabe 
a Importante missão de promover a execução 
da recente legislação metrológica. E essa fun
ção tem um grande destaque pelas vantagens 
estendidas às classes produtoras e ao público 
consumidor de mercadorias. 

Os serviços de a!erição de pesos e medidas, 
por exemplo, assim como tôdas as normas da 
legalização, visam a dlflcul te.ti a fraude tão ge
nerallz1>da no comércio, pondo as relações en
tre vendedores e compradores ma!s de acôrdo 
com .~ nível moral médio do povo brasileiro. 

Dentre os trabalhos de pesquisas tecnoló
gicas em curso, e que, na minha admlnlstra.ç&o, 
não sofrerão solução de continuidade, podemos 
destacar os estudos sôbre os ralos cósmicos, 
energia nuclear e dielétricas; trabalhos sõbre 
a Indústria cerâmica de ln vestlgações sõbre tec
nologia da borracha, ensaios sôbre fabricação 
de celulose com matérias primas nacionais, es
tudos com relação ao mate, tendo-se em vista 
sua valorização e ampliação de uso. 

E, além dessas atividades, as nossas vistas, 
no momento, estão voltadas para o aperfeiçoa
mento na extração e preparo da cêra de car
naúba. e para as Investigações sõbre os mine
rais não metálicos, Isso com o fim de substi
tuir os similares Importados, devendo ainda 
figurar os estudos que realizaremos sôbre a 
mecânica dos solos e sôbre algumas formas de 
energia ainda pouco aproveitadas. 

Como se vê, os assuntos são os mais va
rie.dos: alguns têm ainda caráter especulativo, 
acompanhando a evolução cientifica e nos pre
parando para a utilização de nbvas técnicas 
do futuro enquanto outros são de aplicação 
Imediata, levando os benefícios da técnica di
retamente à Indústria. 

Até há pouco, e.s exigências administra
tiva• e as tradições burocráticas dificultavam 
multo o funcionamento do Instituto. Hoje, 
entretanto, encontramos maiores facilidades 
para trabalhar, porque o Conselho Na.clonai de 
Pesquisas velo permitir que se faça com rapi
dez e eficiência multa coisa que a burocracia 
Impedia e prejudicava, em virtude das pro
telações e das exigências que todos nós co
nhecemos". 

i&: 
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS 

ESTRADA DE FERRO BRASIL-BOLíVIA -
IMPORTANCIA Dl!:STE EMPREENDIMENTO -

Está em fase de cone! usão a Estraâa de 
Ferro Brasll-Bollvla que ligará Santos a Arice., 
do Atlântico ao Pacifico, e percorrerá extensa 
área de 4 000 quilômetros na qual se encontra 
a faixa petrollfera subandlna. Será formada 
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por dois importantes' sistemas ferroviários: o 
brastleiro - de Santos a Bauru pela E.F. Bo
Tocabana; de Bauru a Coru111bá, pela E.F. No
roeste do Brasil até a fronteira brasllelro-boll
vlana . e o boliviano - da fronteira do Brasil 
a Santa Cruz pela E.F. Brasll-Bolivia em 
construção; de Santa Cruz a Vila Vila, cujos 
estudos estão ultimados desde 1924; de Vila 
Vlla a Arice. passando por Cochabamba, Oruro 
.e Vlacha com ramal para La Paz pela Bolivla 
Rallway, Já em tráfego, e que demanda o Pa-

ciflco atra vessansio a frontelTa chilena para 
atingir Anca. De Gualaqull na margem do T1-
tlcaca partirá uma ligação para o Peru. 

Discorrendo, na Federação das Indústrias 
de São Paulo sôbre o tema "Realidades de uma 
polftlca continental de comunicações ferroviá
rias'', o engenheiro Luís Alberto Whately es
clareceu que a ligação do Atlântico com o Pa
cífico aproximará dois grandes patrimônios ter
ritoriais em seus principais centros de Irra
diação. 

* 
Certames 

SEGUNDO CONGRESSO NACIONAL DOS 
MUNICiPIOS -BRASILEIROS 

PRINCIPAIS FATOS DO IMPORTANTE 
CERTAME MUNICIPALISTA DE SAO VICENTE 
- íNTEGRA DO DISCURSO PROFERIDO PELO 
CHEFE DO OOV:ltRNO NA SESBAO SOLENE 
DE INSTALAÇÃO - CONCLUSOES E RECO
MENDAÇÕES - EM RECIFE O PRóXIMO 
CONGRESSO - FINALIDADES DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇAO MUNICI
PAL - CONTRIBUIÇÃÓ IBGEANA - MENSA· 
GEM DO PRESIDENTE DO l.B.G.E. - A ci
dade de São Vicente, em São Paulo, foi a sede 
do Segundo Congresso Nacional dos Municípios 
Brasileiros, realizado de 12 a 19 de outubro do 
ano findo . AU se reuniram mais de setecentos 
representantes oe. tôdas as cidades do pais. 

A sessão de instalação foi solene e contpu 
com a presença dos Sra. Dr. Getúl~o Vargas, 
presidente da RepúbUca; Lucas Nogueira Gar
cez, governador do estado de São Paulo;•gene
ral- Calado de Castro e embaixador Lourlval 
Fontes, respectivamente chefes da casa militar 
e da casa civil da Presidência da RepúbUca; 
Renê Glanettl e Armando de Arruda Pereira, 
prefeitos, respectivamente, de Belo Horizonte 
e São Paulo; Rafael Xavier, presidente da As
sociação BrasllelTa de Munlcipios; Charles de 
Sousa Dantas Fotbes, prefeito de São Vicente 
e presidente do Congresso. Compareceram ain
da representantes dos governadores dos esta
dos, o presidente da Assembléia Legislativa de 
São Paulo, secretários de Estado, comandan
tes da 2.• Região Militar e da 4.• Zona Aérea 
e outras altas autoridades civis, m11t!!cres e 
eclesiásticas. 

No ato Inaugural discursaram o chefe do 
executivo de São Vicente, saudando os congres
sistas, em cujo nome falou o Sr. Emillo Póvoa, 
prefeito municipal de São Lourenço; o Sr. Ra
fael Xavier, que historiou o desenvolvimento 
do municipalismo brasileiro; o Sr. Loureiro Jú
nior, secretárl.o de Justiça de São Paulo e pre
sidente da Comissão Executiva do certame; o 
governador Lucas Nogueira Garcez e, por úl
timo, o chefe da Nação . 

O Jfrestdente da Associação Brasileira de 
Municípios encerrou a sua oração com estas 
palavras: 

- "No momento dramático de suas bata
lhas, Constantino recebeu de Deus, através do 
sinal que surgiu no céu, o estimulo para a 
vitória que não lhe tardou. Valeu-lhe a cren
ça, animou-o a fé, crença e fé que o levaram 
a seus triunfos. Desfraldando a bandeira mu
nicipalista, e aqui congregados neste II Con
gresso, para novo exame de nossos direitos, os 
municipalistas brasileiros oferecem ao Brasil a 
esperança de que .não lhe faltarão dias me
lhores . Aqui está o municipalismo, sinal com 
que o Brasil se depara nesta encruzilhada de 
sua vida, mostrando à Nação o rumo a seguir, 
o Ideal com que se alcançará a vitória alme
~daº ., 

DISCURSO PROFERIDO PELO CHEFE DA 
NAÇÃO - Foi singularmente feliz a escolha da 
cidade de São Vicente para a reaUzação dêste 

II Congresso dos Municípios Brasileiros, que 
congrega para um exame dos problemas co
muns os representantes dessas unidades politl
cas municipais ~m cujo selo repercutem e em 
cuja alçada · recaem as questões de lnterêsse 
mais Imediato para o confôrto, a segurança e 
o bem-estar dos cidadãos . 

Foi, com efeito, neste Utoral pauUsta que se 
firmou o primeiro estabelecimento civilizado em 
nosso pais, e nesta terra brotaram as primeiras 
sementes dêsse espirita clvlco e dessa forte 
noção de solidariedade comunal que animou 
com vltaUdade tão notável a nossa história co
lonial, e que se reflete na robustez com que 
o principio da autonomia dos munlciplos se 

· projetou ein nosso sistema jurídico. 
O m~lcipio é a fôrça modeladora da· vida 

política bem como da vida econômica do pais. 
As liberdades municipais são a base da demo
cracia, pois é no àml:>lto do município que o 
cidadão exerce o direito .do voto que lhe per
mite escolher os mandatários a quem confia 
os seus lnterêsses. A prosperidade da econo
mia municipal, por outro lado, é ao meemo 
tempo um indlce fiel e um seguro esteio do 
desenvolvimento nacional. 

Dai a constante preacupação do meu go
vêrno, no sentido de manter em dia os com
promissos da União Federal para com os mu
nicípios, a fim de que não faltem à operosi
dade das administrações locais os recursos que 
lhes atribui a Constituição. Ê testemunho dês
se cuidado a mensagem que enviei ao Con
gresso Nacional em julho do corrente ano, 
solicitando a abertura de um crédito especial 
de · 250 milhões de cruzeiros, destinado ao pa
gamento, aos municípios, da quota que ainda 
lhes era devida sôbre a porcentagem do lm
pôsto de renda arrecadado em 1951. E ainda 
nesta última semana, assinei decreto autorizan
do o pagamento de uma quota de 80 milhões 
de_ Cl'l.\Zelros, · devida .ao mesmo titulo, e cor
respondendo ao mesmo exercício. 

Não é pensamento do govêrno, nem cor
responde à boa prática administrativa, admi• 
tlr Q,Ue a autoridade municipal possa substi• 
tulr-se aos órgãos· federais na execução daque
las obras de grande vulto e de âmbito nacio
nal cujos ônus e orientação pertencem de 
tóda evidência à esfera de competência da 
União; mas nem por Isso deixa de subsistir o 
fato de que a União pode e deve encorajar os 
governos municipais, e colat>oraT com êles, na 
realização de empreendimentos tendentes a be
neficiar de modo Imediato as respectivas po
pulações, ministrando ao seu confôrto pessoal 
ou abrindo novtfs perspectivas a sua atividade 
econômica. Para Isso, é necessário que os re
éursos financeiros e os meios técnicos à dis
posição das administrações .locais &ajam ade
quados às tarefas a desempenhar. 

Eis porque observo, com satisfação, que 
a maior parte dos nossos municípios anseia por 
uma assistência técnica que permita a reestru
turação de seus quadros administrativos e de 
seu mecanismo de arreqadação, visando à sim
plificação burocrática e melhores padrões de 
eficiência . Disso é prc:Pva a recente criação do 
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Instituto Brasileiro de Administração Munici
pal, emanação da benemérita Associação Bra
sileira dos Munlciplos, o fruto do Congresso 
de PetróJ)Olls, em cuja Carta se lnscreve111 re
comendações de alta transcendência. Entre elas 
destacam-se as que dizem respeito à conces
são de facllldades para o desenvolvimento de 
Indústrias; à locallzação de postos agropecuá
rios visando ao Incentivo da exploração rural; 
à criação de cooperativas de produção, consumo 
e crédito; ao censo da população escolar e ma
nutenção da educação pública e à organização 
de estabelecimentos de crédito para financia
mento da produção. Essas providências, em 
conjunto, valem por um planejamento que, 
sem acarretar excessivos encargos financeiros, 
produzirá benefícios Imediatos e crescentes. 

Multo me. preocupa, Igualmente, o fato que, 
sendo nitidamente rural a fisionomia da gran
de maioria dos munlclplos brasileiros, a. nossa 
economia a grária, mercê çle fatôres Inerentes 
a uma estrutura social herdada de outros tem
pos, ainda. não se plasmou em felçãq consen
tânea com o progresso de nosso hinterland e 
com a. elevação realizados sôbre a matéria pela 
Comissão Nacional de Polltlca Agrária. 

A mesma preocupação de1 vlr em auxilio às 
populações rurais Inspirou, outrossim, a orien
tação do ~ovêrno no sentido de estender a todo 

1o vasto Interior do pais os beneflclos do pro
gresso e da ci villzação, amparando a agricul
tura , descentralizando a 1ndústrta, expandindo 
o mercado interno, e criando assim melhores 
condições de existência. 

É assim que já se acha assegurada, por 
uma legislação de preços minlmos que visa 
garantir o futuro mais ainda do que atender 
às emergências do presente, a estabilidade dos 
preços dos produtos da agricultura e da pe
cuária . Por outro lado, foi posslvel promover 
uma notável ampliação do sistema de crédito 
agrlcola, no sentido de torná-lo mais accesslvel, 
ma.Is rápido, e mais desembaraçado de formali
dades legais ou burocráticas. A criação do Ser
viço Social Rural, que Já foi objeto de projeto 
de lei encaminhado ao Poder Legislativo, de
verá completar essa estrutura de amparo ao 
homem do campo. 

Senhores congressistas ! 

É com prazer Q.ue aproveito êste ensejo 
para fazer .uma comunicação ·de elevado al
cance para os munlclplos que representais, o 
que vale dizer, para tôda a comunidade na
cional. 

Vivamente Impressionado com o fato que, 
dos mll e novecentos munlclplos brasileiros, 
mais de mll e quinhentos não dispõem de ser
Vlços de abastecimento de água, o meu govêrno 
decidiu facllltar aos governos munlclpals os 
recursos necessários para . atender a essa ne
cessidade Imperiosa. e elementar de seus habi
tantes. 

Acabo de autorizar, portanto, a Secretaria 
da Presidência. da República. a receber, para 
encaminhamento às autoridades agropecuárias, 
pedidos e projetos de financiamento para ser
viços públicos assenclals ao desenvolvimento 
econômico e ao bem-estar das populações, como 
seja água, luz e esgôto. 

Para tanto, serão mobll1zados recursos fl• 
nancelros do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico, do Banco do Brasll , das 
Caixas Econômicas Federais e das Instituições 
de previdência social, além da utlllzação das 
reservas técnicas das companhias de seguro, 
que terão, assim, aplicação mala consentânea 
com os altos lnterêsses da coletividade. Será 
assegurada., Igualmente, a necessária assistên
cia técnica, consubstanciada na elaboração dos 
respectivos prójetos, que ficarão a cargo de 
entidades governamentais ou privadas, de re
conhecida Idoneidade profissional . 

~sse plano acarretará, sem dúvida, o dis
pêndio de vultosas quantias; tais gastos, po
rém, devem ser considerados como proveitosas 
e benéficas Inversões de capital, porquanto é 
bem sabido que a ausência. de facll1dades ade
quadas de abastecimento de água e de sa
neamento é responsável J)Or excessivos índices 
de mortalidade e pela alta Incidência de nu
merosas moléstias, prejudicando assim o nosso 
crescimento demográfico e a capacidade de 
trabalho de nossa gente. É fato provado que 
a supressão de vários tipos de endemlas res
ponsáveis pela baixa produtividade e subde
senvolvimento econômico de algumas regiões, 
pode ser conseguida tão sómente com a Ins
talação de setvlços de água e esgotos. · 

Atendendo h que a construção da rêde de 
esgotos depende da existência de água em abun
dância, flnnou-se o crttêrlo de que o abaste
cimento de água terá absoluta prioridade, entre 
os serviços públlcos municipais a serem Insta
lados. 

Dessa forma , removidos os obstáculos prin
cipais à execução dêsses serviços, que são a 
falta de financiamento a Juros baixos e o custo 
relativamente elevado dos projetos técnicos, es
pera o govêmo federal poder contemplar gra
dativamente tôdas as localidades que ainda não 
dispõem dêsses serviços tão Intimamente ligados 
ao progresso, à saúde e ao confôrto de tantas 
regiões até agora esquecidas e abandonadas. 

Senhores congressistas l 
Faço vMos para que os vossos patrtótlcos 

e meritórios trabalhos sejam coroados de êxito, 
e que do exame de problemas comuns, aqui 
empreendido, resultem conclusões e recomen
dações benéficas para a totalidade dos brasi
leiros . A êsses esforços e a êsses resultados Ja
mais faltarão o aplauso e o li.polo do govêrno 
federal, cujo vivo lnterêsse em vossas delibe
rações quis demonstrar vindo ao vosso encon
tro . Natural de um pequeno munlcfplo nos 
confins da pátria, tendo Iniciado a minha vida 
pública no âmbito das atividades clvlcas mu
nicipais, sinto-me perfeitamente Integrado nos 
problemas e nas preocupações que aqui se re
fletem, e predisposto a acolher com a maior 
simpatia e o mais decidido esplrlto de coope
ração as sugestões que daqui emanarem. O 
govêrno federal estará atento aos vossos dese
jos, e partilha da vossa aspiração de levar a 
todos os rincões do pais, desde a orla litorânea 
até as mais remotas fronteiras, o confõrto, o 
bem-estar e a felicidade que serão alcançados 
pela união dos vossos esforços e pela estreita 
solidariedade entre governantes e governados". 

CONTRIBUIÇAO IBGEANA AO II CON
GRESSO NACIONAL DE MUNICtPIOS BRASI
LEIROS - MENSAGEM DO PRESIDENTE DO 
I.B.G.E. - tNTEGRA DE UMA INDICAÇAO 
DO C.N .G . - O desembarga.dor Florêncio de 
Abreu, presidente do I.B.G.E., compareceu à 
sessão de lnstalaçli.o do certame municipalista, 
a cujos organizadores dirigiu a mensagem se
guinte: - "Expressando a adesão do Conselho 
Nacional de Estatística . ao · II Congresso Na
cional de Municípios Brasileiros, ex-vi da reso
lução n.º 514, de 16 de Julho de 1952, o Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistlca, por 
seu presidente abaixo firmado, apresenta cor
diais saudações aos senhores representantes dos 
municípios brasllelros ora reunidos em con
gresso na -cidade de São Vicente e formula efu
sivos votos pelo pleno êxito dos seus Importan
tes traba.lhos. 

Unidade originária e primária da organiza
ção admlnlstrat1va e política. do Estado -
verdadeira célula da democracia -, é no mu
nicípio que prlmàrlamente se efetivam as pes
quisas e as coletas para a obtenção dos resul
tados estatísticos globais e finais . Reitera, por
tanto, o I.B.G.E. os seus aplausos e reafirma 
o seu concurso moral e a sua colaboração à 
feliz Iniciativa e à realização dos Congressos 
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de Munlclpalldades, no seu merttórto esfc)rço 
em prol do desenvolvimento e progresso do mu
nlciplo, como sucedâneo do desenvolvimento e 
progresso de nossa pátria. 

Formula finalmente os seus votos o I .B .G .E. 
para que cada vez mals se estreitem e desen-

• volvám os vlnculos de reciproca assistência en
tre as suas agências locais e os munlclplos, 
no lnterêsse da fecunda polltlca de vltallzação 
munlclpe.l. Rio de Janeiro, 12 <le outubro de 
1952 - Desembargador Florêncio de Abreu -
Presidente . " 

t:ste documento reporta-se à resolução n. 0 

514, <le 16 de Julho de 1952, e.prove.da pela As
sembléia Geral do Conselho. Nacional de Este.
tlstlca, e que expressa a adesão dêsse órgão 
ao Congresso de São Vicente . g\s o seu texto : 
- " A Assembléia-Geral do Conselh o Ne.clone.l 
de Estatlstlca, usando" das suas atribuições, e 
considerando que o Instituto Brastlelro de Geo
grafia e Estatlstlca tem proclame.do a Indis
pensabilidade de. revitalização munlclpe.~ como 
fundamento à obra de renovação nacional; 

Considerando que e. Assembléia-Geral do 
Conselho Na.clona! de Este.tlsttce. , através de. 
resolução n .º 324, de 20 de julho <le 1946, dei
xou " expresse.mente consignado o lnterêsse do 
Instituto pelo movimento munlclpe.llsta, e.sslm 
compreendido. o conjunto <le esforços que vi
sem e.o reergulmento e e.o progresso do munl
clplo brasileiro, em todos os seus aspectos"; 

Considerando, e.Inda, que o Instituto se 
obrigou nos Convênios Na.clone.Is de)!:ste.tlstlcas 
Municipais, a "prestar assistência moral e a 
colaboração que estiver ao seu alcance a todos 
os movimentos soeis.Is, econômicos ou culturais 
que visem a lnterêsses co!etlTos ou ao progres
so da comunidade municipal"; 

Considerando que êsses Convênios não de
vem ser Interpretados apenas à luz de fatôres 
administrativos, de alta relevância , é certo, mas 
como uma realização da malar significação pa
triótica e de profundo sentido sócio-cultural, 
porque permitem ao Instituto manter em cada. 
munlclplo- brasllelro uma agência. de Este.tls
tica à qual se atribuem pesadas responsabili
dades na obra de soergulmento e ve.lorlzação 
da vida comunal; 

Considerando que os compromissos solene
mente assumidos pelo Instituto perante os mu
nlciplos têm sido satlsfatôriamente cumpridos, 
embora a entidade reconheça que deve ampliar 
cada vez mais a pol!tlca de vitalização munici
pal, consoante Idéias consubstancia.das em di
versas resoluções do Conselho Nacional de Es
tatlstlca; 

Considerando, finalmente , que a realização, 
êste ano, em São Vicente, do II Congresso Na
cional dos Munlclplos Brasileiros otereceré. opor
tunidade ao planejamento de medidas de alta 
relevância para a polltlca municipalista, 

Resolve : 
Art. l.• - Fica expressamente consignada 

a adesão do Conselho Nacional de Estatística 
ao II Congresso Nacional dos Munlclplos Bra
sileiros . 

Parágrafo único - O Conselho, por sua 
Secretaria-Geral, daré. decidido apolo às Ini
ciativas tendentes a prestigiar o retendo cer
tame. 

Art. 2.0 - :t recomendada à Secretaria-Geral 
a publicação de monografia especial do munl
clplo de São Vicente, como contribuição do 
Conselho ao Congresso e às testlvlde.des come
morativas do· 42.• anlversá.rto daquela munl
clpalldade paulista . 

Art . . 3.0 - O Conselho Nacional de Estatls
tlca formula caloroso e.pêlo ao II Congresso 
Nacional <los Munlclplos Brasllelros, no sen
tido de que recomende aos poderes mun\clpals 
lntegral apolo moral e material à execução dos 
Convênios Nacionais de Estatística Municipal". 

O Conselho Nacional <le ºGeografia apresen
tou, Igualmente, uma proposta relativa à divi
são territortal do pais, que está Ve.Zl}da nestes 
têrmos; -

"inegàvelmente a base da boo administra
ção brasileira e do progresso do pais é o aten
dimento das neceBSl<lades minlmas fundamen
tais dos munlcfplos e distritos brasileiros. 

A Constituição de 1946 aprovou o benéfico 
principio que faz reverter aos munlcipios cer
tas porcentagens <lo lmpôsto de renda, Impor
tância esta que aplicada devidamente acarrete.
ré. como já vem acontecendo grandes benetlclod 
para as regiões do interior do Brasil . 

No entanto êste principio constitucional 
sadio tem sido perturbado pela Prática revo
gação pelos estados do decreto-lei n.0 311, de 2 
de março de 1938, que, apesar dos seus defei
tos, garantia a Integridade territorial dos mu
nlciplos e dlst!1tos por um perlodo <le cinco 
anos e permitia ·dentro desta sistemãtica uma 
melhor divisão territorial - administrativa para 
todo o pais . 

O problema da divisão terrttorlal-admlnls
tratlva e Judlclárla do 't)als foi ventllado pela 
primeira vez na Convenção Nacional <le Esta
tlstlca, celebrada a 11 de agôsto de 1936 entre 
a União e as unidades federadas. 

Neste. ocasião procurou-se estabelecer uma 
divisão territorial sistemática com o tlm de 
uniformizar a data para e. revisão do quadro 
terrttorlal, em todo o pala; sistematização de. 
nomenclatura municipal etc., ficando êstes pon
tos gravados no Instrumento da cltade. Con
venção, no Capitulo III - Compromissos dos 
Governos Regionais, em sua clé.usula décima 

· quarta . 
Outras resoluções a respeito do SBSUnto to

ram baixadas, e finalmente o decreto-lei n .0 

311, de 2 de março de 1938 velo tornar passivei 
a sist ematização do quadro territorial do pais. 

Os prtnclplos básicos estabelecidos pelo re
ferido decreto tornaram passivei um melhor 
entrosamento nos trabalhos estatlstlcos, geo
gré.flcos e cartogré.flcos, permitindo maior es
tabHldade terrltorlal-admlnlstratlva" . 

Para assine.lar a realização ·do II Congresso 
Municipalista de âmbito nacional o Conselho 
Nacional de Estatlsttca elaborou u'a monogra
fia do munlciplo de São Vicente , tendo o Con
selho Naclonal de Geografia organizado um 
trabalho relativo às áreas <los municípios bra
sllelros, uustrado com cartogramaa, gráficos e 
quadros . 

RECOMENDAÇÕES APROVADAS - O ple
né.rlo aprovou grande nllmero de recomenda
ções, das quais destacamos as seguintes : -

1 - ECONOMIA MUNICIPAL 
Quanto ao Item da organização agré.rla: 

l.º - O II congresso Nacional dos Munl
clplos está convencido que se Impõe às auto
ridades de. nação, dos estados e dos munlclplos 
uma conjugação de esforços no sentl<lo de se 
promover a organlzação da economia agrária 
do país; 

2.0 - No sentido de se promover a forma
ção dos equipamentos para os trabalhos agrl
colas, se lnste Junto ao govêrno federal para 
que se realizem os entendimentos com as In
dústrias estrangeiras, para que se instalem no 
pais fé.brlcas <le tratores e mais Instrumentos 
para a lavoura, dando-se-lhes. as facilidades e 
garantta.s para a obtenção dêsse desiderato; 

3. • - Que os governes estaduais Instalem 
em cada munlciplo a "Casa da Lavoura" cõm 
secções de dlstrlbulção de adubos e de mece.
nlzação agrícola, fornecidos os servlçoe e as 
utlll<lades aos lavradores pelo justo preço; 

4.0 - Que a União conceda l&epção de di
reitos, tributos e facilidades de divisas para a 
Importação de maquinarias, Inseticidas e adu
bos, nos mercados estrangeiros; 
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· 5.0 - Que se advirta os poderes este.duais 
da conveniência de, garantindo a plena auto
nomia dos munlclplos, reservar aos poderes mu
nicipais a legislação sõbre a produção, trans
porte e comércio dos gêneros alimentícios e 
particularmente do leite e seus derivados; 

6.0 - Que se apele para o senhor presidente 
da República no sentido de solicitar seja ela
borado, pelo Conselho Florestal Federal, um 
plano de reflorestamento obrigatório, à base 
mais ou menos de 10% da é.rea de cada pro
priedade rural, funcionando os munlclplos como 
órgão executivo e fiscalizador através do Con
selhô Florestal Municipal, a ser criado junto 
a cada Prefeitura; 

7.0 - Que seja o Ministério da Agricultura 
autorizado a vender às Prefeituras, tratores e 
demais má.quinas agrlcolas a preço nas mesmas 
condições de vendas a particulares, dentro dos 
limites mínimos para cada munlclplo, da quota 
do lmpôsto sôbre a renda; 

8. 0 - Que o Ministério da Agricultura es-
. tabeleça nas diferentes zonas geoeconômicas 

dos estados, oficinas mecânicas especializadas 
na conservação das má.quinas agrlcolas, e esco
las de tratoristas; 

9.0 - Que seja garantido a todos os pro
dutos d'a. lavoura o preço mínimo fixado anual
mente, antes do .Inicio da plantação de cada 
gênero: 

10 - Que seja recomendada aos órgãos 
competentes da União a conveniência do con
trôle da Industrialização, e exportação da carne 
bovina como também as providências para a 
ampliação dos nossos plantéis, com a Inste.lação 
de estações de monta; 

11 - No sentido de descentralizar o fo
mento agrléola, que se recomende aos municí
pios a necessidade da. criação de Departamentos 
de Defesa Vegetàl e Anima.!, bem assim como, 
onde e quando oportuno, o estabelecimento de 
colônias tipo-granjas ou fazenda.s-modêlo mu
nicipais; 

12 - Que se recomende ainda. a.os munlcl
plos .a promoção de congressos regiona.Is de 
agricultores e Incentivem a. modernização da 
lavoura., através daqueles conclaves: 

Quanto ao Item sôbre o escoamento da. pro
dução: 

1.0 - Que se recomende a.os munlclplos a 
estrita observação a.o Inciso constitucional que 
regula.menta a. distribuição da. quota do lm
pôsto de renda., Invertendo-a realmente em em
preendimento de ordem rural, especialmente 
em rodovias; 

2.0 - Que se lembre .aos poderes da. União 
s urgente necessidade do serviço da dragagem 
dos rios, como a vis de comunicação mais ba
rata, s serviço de vastas zonas do pais. 

De referência ao Item sôbre armazéns re
guladores e entrepostos agrlcolas: 

Que o governo da Unl!lo ponha, no menor 
espaço de tempo, em exerclclo o programa de 
Instalação de armazéns frlgorlflcos, bem como 
facilite aos estados e munlclplos, por melo de 
crédito, os recursos pars execuç!lo dessas obras, 
por squêles poderes públicos nelas Interessados. 

Sôbre o Item referente à criação de bancos 
municipais: 

1.0 - Que êste Congz-esso recomende aos 
munlclplos s conveniência de se empenharem 
na crlsç!lo dos Bancos dos Municípios, no sen
tido de reter, no Interior, s fortuna gerada nas 
zonas do hlnterland, e que se apele pars o pre
sidente da República e pars a Superintendên
cia da Moeda e do Crédito para que sejam 
apressadas as providências de ordem burocrática 
para a concess!lo de cartas patentes às Insti
tuições dessa natureza. 

De referência ao Item sôbre s organlzsç!lo 
das cooperativas: 

1.0 - Que os munlclplos estimulem a Ins
talação de cooperativas de crédito, consumo e 
dlstrlbulç!lo, fac1lltando o seu funcionamento 
com s convocação de técnicos e vantagens de 
ordem material e tributá.ria, Instalando mes
mo, onde conveniente, o serviço municipal de 
cooperativismo. 

2. 0 - Que a Mesa do Congresso pleiteie 
Junto à Carteira de Redescontas do Banco, do 
Brasil, o direito de as cooperativas de crédito 
gozarem dos beneficias de redescontas para fi
nanciamento da lavoura, no plano atualmente 
em andamento do Congresso Federal relativo 
à smpllsç!lo das margens do redesconto, para 
as Instituições bancá.rias. 

Quanto ao Item sôbre energia elétrica: 
1.0 - O ll Congresso Nacional dos Munl

clplos proclama ser da competência municipal 
a elaboração dos contratos locais pars distri
buição e fornecimento da energia elétrica; 

2.º - Recomenda aos governos estaduais s 
urgente necessidade de se aparelharem técnica 
e administrativamente para exercerem as atrl
Õulções constantes do artigo 153 da Constitui
ção Federal; 

3. 0 
- Propõe que passe a ter a seguinte re

dação a letra "c" do Item 18 da Carta de 
Principias e Reivindicações, elabOrada em Pe
trópolis; 

"a suspensão pelo govêrno federal, de tôdss 
as revisões pars aumento de tarifas sôbre o 
fornecimento de !Orça e luz aos municípios 
com Imposição de reduç!lo no preço da de
manda, proporcionalmente ao racionamento nas 
zonas s elas sujeitas até que o Congresso Na.
clona! vote s lei especial regula.dora. do regime 
de conoess!lo de serviços públicos na forma da. 
constltulç!lo vigente". 

. 4. 0 - Recomenda que se Imponha. a obri
gatoriedade ·da lnstala.ç!lo de conjuntos termo
elétricas para auxilio em épocas de estiagem 
coma soluç!lo de emergência. a.li, onde a.a usina.a 
hidroelétricas n!lo a.tendam à demanda.; 

5.0 - Recomenda. a.os poderes competentes 
a. constituição de sociedade de economia. mista., 
para obtenç!lo do capital necessário à explora
ção de energia. elétrica., como melo de dar a 
prevalência nas concessões de serviço público 
ao lnterêsse coletivo, sõbre o particular; 

6.0 - Recomenda que o poder competente 
reexamine o critério do custo histórico como 
base para. flxa.ç!lo de ta.rifas, a.dotando o pro
cesso realista, que evite a hipertrofia artificial 
do capita.! como expediente frauda.tá.rio da. le
glslaç!lo regula.dora; 

7.• - Recomenda. a.os poderes competentes 
que facilitem a. Importação de equlpa.inento 
necessário à melhoria das Insta.lações hidra ou 
termoelétricas em todo o pais; 

a.• - Que se recomende à Hidroelétrica de 
São Francisco, a.o firmar os seus contratos com 
as emprêsas redistribuidoras, Inclua. cláusula 
que obrigue a. adoção de preços uniformes, tan
to para as capita.Is, como para. o Interior. 

Quanto a.o Item sobre Imigração e colonl
.zação: 

1.0 - Que se a.pele para. as autoridades 
competentes, a. fim de promoverem a dlstrl
bulç!lo de terras da faixa da fron telra em lotes 
coloniais entregues a. bras11elros; 

2. 0 - Que se recorra ao Ministério da Agri
cultura. para. que promova. a. dlstrlbulç!lo da.a 
terras marginais dos açudes públicos, no triân
gulo da sêca., em lotes coloniais, em caráter 
definitivo, a. lavra.dores da. regl!lo; 

3. 0 - Que no plano nacional de coloniza
ção e Imigração se dê a.o Imigrante na.clona! 
o mesmo tratamento concedido a.os estran
geiros emigra.dos. 
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2 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL 

l Organização Administrativa 

1.0 - Que em cada estado se organize um 
núcleo de formação de técnicos de administre:
ção municipal que se encarregue, também, de 
elaborar estudos sôbre medidas e condições pe
culiares à administração municipal; 

2.0 - _Que se promovam, periódicamente, 
congressos, conferências públicas, reuniões re
gionais de munlclplos, propiciando a moderni
zação de serviços, a discussão e o estudo das 
eventuais alterações na leglslaÇáo federal e es
tadual, aplicáveis aos munlciplos, ajustando 
tais alterações à realidade municipal; 

3.0 - Que os munlciplos brasileiros . pro
cedam a uma organização racional' de seus ser
viços, criando-se, de Inicio, um Oódlgo Admi
nistrativo de Normas Processuais que v1se a re
gulamentar o trànslto de papéis em seus ór
gãos, bem como se proceda ao estudo de um 
saneamento funcional e à classificação racional 
dos cargos públ1cos. 

II - Planejamento Econômico, Financeiro 
e Social 

1.0 - Que seja criado o Serviço Municipal 
de Assistência Rural, cQmo departamento au
tônomo, sob a direção das administrações mu
nicipais, regulamentado por leis federal, esta
dual e municipal; 

2.0 - Que se organizem cursos Intensivos 
sôbre administração municipal; 

3.0 - Que. se crie um órgão técnico, direta
mente subordinado à Câmara Municipal, em 
cada munlciplo, destinado a aux111á-la na !!s
cal!zaçáo da execução orçamentária. 

lll - Urbanismo 

1.0 - Sejam criados Conselhos Municipais 
de Urbanismo; 

2.0 - Sejam propiciadas condições para o 
surgimento de pequenas metrópoles regionais, 
detendo, por esta maneira, a evasão dos dinhei
ros obtidos pela produção municipal, para as 
grandes metrópoles; 

3.0 - Seja criada uma rêde de estações ro
doviárias nas grandes cidades atingidas por 
estradas federais e estaduais; 

4.0 - Que se criem laboratórios de sanea
mento em tôdas as cidades servidas por rêdes 
de água e esgôto, a fim de melhor assegurar 
as condições de salubridade; 

5.• - Seja elaborado o plano diretor das 
cidades-sede dos munlclplos que ainda não o 
possuam; 

6.0 - Seja evitada a colocação de . nomes 
de pessoas vivas em ruas, praças e estabeleci
mentos públ!cos. 

IV - Planejamento e Execução dos Serviços 
Públicos Municipais 

1.0 - Que se criem Departamentos de Assld
têncta Técnica aos Municlplos, em todoe os 
estadoe da Federação, respeitados os pr!nciplos 
de autonomia municipal, não só no sentido de 
padronizar os serviços públ!cos municipais, co
mo ainda de modernizá-los periódicamente, me
lhorando a vida administrativa do munlclplo; 

2. 0 - Que os três poderes, federal, estadual 
e municipal, num esfôrço conjunto, procurem 
criar aeroportos, no maior número possivel de 
cidades brasileiras, o que é o caminho para 
estabelecer-se a unidade nacional; 

3.0 - Que se efetive melhor flscal1zação, 
no tocante ao problema florestal, evitando-se 
a devastação das florestas nacionais; 

4.0 - Que se organizem planos quadrienals 
de assistência obrigatória aos municlplos, pelos 
governos estaduais; 

5.0 - Sejam· fomentadas as organizações de 
emprêsas púb!1cas e de sociedades destinadas 
a execução de serviços pú bl!cos regionais; 

6.0 - Sejam Instaladas nos estados, secções 
do I.B.A.M. (Instituto Brasileiro de Adminis
tração Municipal), capacitando-as a cumprirem 
a sua missão de cooperar nas atividades admi
nistrativas do munlciplo; 

7,0 - Sejam estudados e resolvidos os pro
blemas pecul!ares à familia rural brasll~lra, 
célula bàslca da economia municipal; 

8. 0 - Beja realizado um planejamento ver
dadeiramente cientifico, ao mesmo tempo prà
tlco e econômico, para o desenvolvimento das 
estâncias hldromlnere.is. 

V - Convénios e Acordos lnteradministra
tivos 

1.0 - Que cada municiplo brasileiro, que se 
esteja defrontando com o problema do menor 
abandonado, procure dar amparo à criança 
nessas condições, na medida de seus recursos 
econômicos ,e, tanto quanto posslvel, procuran
do a ajuda do poder públ!co federal e estadual; 

2.• - Seja sol!cltada a regulamentação do 
dispositivo constitucional, contido no artigo 151 
da Constituição federal, de modo a se tornar 
legal o direito de Intervir os poderes públ!cos 
estadual e municipal na emprêsa partlculBl', 
sempre que se verifique o abandono e o descaso, 
a falta de segurança, sendo declarado, expres
samente na lei reguladora, o direito de retomar 
o poder concedente, temporàriamente, o ser
viço público concedido, sempre que o lnterêsse 
públ!co o exija, sem prejuizo dos prazos.e cláu
sulas contratuais; 

3.0 - Seja entrosado o Plano Rodovlàrlo 
Municipal ao Estadual. 

Quanto ao item sôbre o :l!:xod.o Rural 

1.0 - o Congresso reconhece a nece5sldade 
de uma reforma agràrla como única medida 
certa para solução dos problemas do êxodo e 
das migrações dos ruricolas; 

2.0 - Que no plano da reforma agrária em 
estudo no Parlamento faça êste Congresso ai! 
chegarem as sugestões que se propõem: 

a) A constituição da pequena propriedade 
agricola, em terras férteis, próximas aos cen
tros consumidores e às vias de transporte; 

b) Constituição de colônias agrlcolas para 
a exploração coletiva das áreas cultiva.das por 
proce8808 técnicos, sob a assistência do poder 
pllbl!co; 

c) Slmpl!flcação d_o processo expropriató
rio; 

d) Adoção 1medlata do novo regulamento 
da Carteira de Crédito Agr!cola do Banco do 
Brasil, de modo a atender às. necessidades ml
nlmas do produtor nacional. 

3.0 - Que se apele aos poderes federais 
para 'que se faça Imediata apl!cação de, pelo 
menos, um têrço da quantia prevista no ar
tigo 198 da Constituição na Instalação de co
lônias agrlcolas no Nordeste; 

4. 0 - Que se apele para o presidente da 
República a fim de fazer funcionar imediata
mente o Banco do Nordeste, como melo subsi
diário, capaz de favorecer a fixação do campo

,nês no "Po!lgono das Secas;" 
5. 0 

- Que o Banco do Brasil e o Ministério 
da Agricultura promovam os financiamentos 
agrlcolas e o fornecimento de máquinas e ins
trumentos necessários ao· Incentivo da vida 
agricola. do "Po!lgono das Sêcas", no sentido 
de fixar o nordestino rural à terra e à região; 
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6. 0 - Que se apresse a Instalação do ser
viço social rural que garantirá a extensão ao 
rurlcola dos beneflclos da legislação social do 
trabalho; 

7.• - Que para difusão dos métOdos de 
Irrigação se apele para o congresso Nacional 
a fim de que formule a legislação necessária 
sôbre uso das águas correntes, seu represamen
to, desvios e canalização. 

8.0 - O Congresso reconhece a necessidade 
da criação de escolas rurais, com ensino espe
cializado (agro-técnico; agrlcola · e de Inicia
ção) atendendo mesmo ás modalidades funcio
nais das escolas mantidas pelo Ministério da 
Agrlcu! tura . 

9.0 ~ Que se recomende a criação de esco
las de capatazes rurais e de patronatos agri~ 
colas, para a formação de administradores de 
fazendas agrícolas e de pecuária, escolas rurais 
femininas para aprendizagem de letras, tra
balhos manuais, pequenas Indústrias caseiras, 
arte culinária, com conhecimentos técnicos, no
ções de prática de veterinária e de enfermagem. 

10 - Que se organize o serviço de assistên
cia rural, ou social rural, dirigido pelos próprios 
munlciplos, com seus estatutos, administração 
própria e Instalações adequadas; 

11 - Que se apele ao Ministério da Guerra 
para que crie Tiros de Guerra nos municípios, 
de preferência nos municiplos cujas bases eco
nômicas se assentam na agricultura; 

12 - Que os municípios organizem serviços 
volantes de cinema educativo e recrea tivo para 
a zona rural , bem como a criação de postos de 
saúde volantes, os quais visitarão as sedes dis
tritais e núcleos de regular densidade; 

13 - Que se recomende ao Ministério e Se
cretaria de ~ducação a estruturação de escolas 
primárias pa ra as zonas rurais á base e regime 
d e escolas de trabalho; 

14 - Que se recomende aos governos dos 
estados que as concessões de terras devem tor
n a r obrigatória a colonização, mediante um 
planejamento aprovado pelo estado e que se
jam respeitados os posseiros que ali se encon
trarem ; 

15 - Que se recomende aos . governos dos 
estados a necessidade de se aplicarem novos e 
progressivos Impostos sôbre as terras rurais não 
cultivadas, exceção feita naturalmente ás áreas 
ocupadas com matas; 

16 - Que os munlciplos tentem a recupe
raçào social do co:iono através de rêdes de hos
pitais regionais e postos agro~ecuárlos; 

17 - Que seja destinada uma quota do 
lmpõsto de consumo aos municlpios para ser 
aplicada ao combate ao êxodo rural, com me
didas que venham !ac111tar a fixação do homem 
ao solo ; 

18 - Que se apele ás autoridades federais e 
estaduais no sentido de fazerem cumprir a lei 
que proibe o emprêgo de transportes coletivos 
Inadequados como os caminhões " paus-de-ara
ra" , e outros veicules que não ofereçam con
!ôrto e segurança aos passageiros; 

19 - Que se recomende aos Departamentos 
de Saúde dos estados a Instalação de postos 
sanitários nos pontos de partida, chegada e 
trànslto das correntes migratórias internas, para 
assistir os emigrantes com exames abreugráfl
cos pulmonares, exames gerais de sanidade flsl
cal e mental e vacinações; 

20 - Que as autoridades municipais orga
nizem serviços de fi scalização sôbre contrato 
de trabalho e orientação sôbre os locais em 
que se empreguem os emigrantes nacionais; 

21 - Que seja elevada a porcentagem das 
quotas devidas aos munlclpios; 

22 - Que promovam os municlplos a maior 
assistência à !am111a rurlcola, com serviços pré
-natal de maternidade, médicos e educativos. 

23 - :E:ste Congresso recomenda aos munl
clplos a criação das associações rurais e o 
planejamento racional do fomento á prOdu,.ão. 

24 - Que se alertem as administrações 
municipais com o fenômeno da transformação 
de zonas de lavoura em pastagens, o que está 
constituindo um forte fator do êxodo rural. 

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO - Na 
cerimônia de encerramento fizeram-se ouvir os 
seguintes oradores: - Senhores Alberto Antu
nes, do Amazonas, falando em nome do Extre
mo Norte; Félix Araújo, de Campina Grande, 
Paralba, pelo Nordeste; deputado Cunha Bueno, 
Oscar Gonçalves, da Bahia, pelos estados do 
Lest,e; Messias de Sousa Costa, pelos estados 
do Centro; Ulisses Braga, em nome do gover
nador do estado de Alagoas; Alfredo Gomes 
Júnior, em nome dos munlc!plos paulistas; 
Osélas Martins, vice-presidente do Congresso; 
Osório Nunes; o Dr. Charles de Sousa Dantas 
Forbes, que se congratulou com os congressistas 
pelo êxito do certame, e, finalmente , o Prof. 
Canuto Mendes de Almeida, que saudou, em 
nome do governador paul!sta, os municipalistas 
reunidos em São Vicente . 

RECIFE - SEDE DO III CONGRESSO NA
CIONAL DOS MUNIC:tPIOS BRASILEIROS . -
Quatro cidades - Recife, Salvador, Goiânia e 
Poços de Caldas - !oram apresentadas para 
sede do próximo congresso municipalista, sendo 
escolhida por unanimidade a capital pernam
bucana. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS
TRAÇÃO MUNICIPAL - Em conseqüência da 
reforma que se fêz nos estatutos da Associa
ção Braslleira de Municípios, em reuniões rea
lizadas durante o Congresso de São Vicente, 
ficou estabelecido que a ..$.ss~lação terá como 
órgão executivo de suas diretrizes o Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal que tun
clonará como departamento técnico de natu
reza apol!tica e, ao mesmo tempo. como enti
dade de caráter privado, devendo prestar, nes
sa qualidade, quando solicitado, assistência téc
nica às comunas Interessadas na colaboração 
do referido órgão. 

~ 
XVII CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE GEOGRAFIA 

REALIZADO EM WASHINGTON DE 8 A 15 
DE AGOSTO DE 1952 - NAÇÕES E INSTITUI
ÇõES PRESENTES - COMUNICAÇÕES E TE
SES - TRABALHOS DAS COMISSÕES - EX
POSIÇÃO DE MAPAS - ACEITAS NOVAS ADE
SõES A U.G .I. - ELEITO O PROF. HILGARD 
O"REILLY STERNBERG (BRASIL) UM DOS 
VICE-PRESIDENTES D"@:SSE: ALTO ORGANIS
MO - RIO DE JANEIRO - SEDE DO PRÓXI
MO CONGRESSO - SÍNTESE COMPLETA DO 
CERTAME DE WASHINGTON - · Sôbre o XVII 
Congresso Internacional de Geografia, realizado 
em Washington, entre 8 e. 15 de agôsto do ano 
findo, Roberto Almaglá e.presentou na Rivista 
Geoçrafica Italiana, número de setembro de 
1952, uma slntese complete. donde extra!mos os 
dados para esta nota. . 

Cumpre assinalar primeiramente o elevado 
número de estudiosos que compareceram àquele 
certame, o qual contou com 1 200 participantes 
efetivos . 45 nações enviaram delegados oficiais, 
assim como Instituições e sociedades cientifi
cas de diferentes palses como a Austrália, o 
Peru, a Nigéria, a Malásia . Com exceção da 
Unlllo soviética e dos países do bloco oriental, 
!!zeram-se representar tOdos os palses civili
zados Inclusive a Alemanha Ocidental , o Ja
pão, a índia e o Paquistão._ Em 8 de agôsto 
realizou-se a solenidade de Inauguração . O 
Congresso constou de sessões plenârias, reu-
niões das Secções e das Comissões. · 

Para o estudo de cada. éspecialldade foram 
constitu!das 12 Secções, como sejam: 1 - Car-
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togratl.a; 2 - , Geomortologie.; 3 - Hidrografia; 
~ - Cllme.tologle.; S - Biogeografia; 6 - Este.
beleclmentos Rurais e Urbe.nos; 7 - Geografia 
Demográfica e Cultural; 8 - Geografia His
tórica e Polltlce.; 9 - Geografia de. ,PrOdução, 
de. Agricultura e de. Indústria; 10 - Geografia 
do Comércio e dos Transportes; 11 - Geogra
fia Regional; 12 - Ensino de. Geografia. 

COMUNICAÇõES E TESES - Dentre as 
principais contribuições leve.das e.o exame de 
cada uma dessas Secções, cite.remos: - Na par
te de. Cartografia. as comunicações sõbre o es
te.do atual de. carte. topográfica de. França e 
as novas cartas do "Atlas de Fre.nce" . 

No setor de. Geomorfologia, uma comuni
cação de. Prof.• A. Lefévre sõbre e. existência 
de um nlvel de erosão e. cêrca de 200 metros de 
altitude em tOdo o mundo. 

No que concerne à Hidrografia, os traba
lhos de M. Pe.rdé sõbre a erosão lateral .dos rios 
e a gênese dos meandros . 

Na parte de Geografia Histórica e Polltlca, 
a comunicação sõbre e. migração dos grupos 
étnicos na Eurásia seten trienal, do geógrafo 
polonês B. Ze.borskl, professor par muitos e.nos 
na McGr111 UnlverB1ty de Montréal. 

No setor da Geografia Regional, a lguns tra
balhos relativos ao conceito de região e à sub
divisão de um território em regiões geográficas; 
a exposição de H. Lautensach sôbre o método 
de classificação slstemá tice. das paisagens geo
gráficas aplicável e.o mundo, baseado no con
ceito de Formenwandel; o estudo de S.S . Vlsher 
sôbre uma nova tentativa de subdivisão do 
mundo em regiões geográficas . 

Na Secção rele.tive. ao Ensino da Geografia, 
apareceram interessantes exposições sõbre as 
condições do ensino desse. me. térla nas esco
las elementares e secundárias de vários pe.lses 
(Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Por
tugal, Peru ) . 

ATIVIDADES DAS COMISSÕES - Das 13 
Comls.sões de estudo, criadas ou resta belecidas 
após o Congreaso de Lisboa, apenas uma - e. 
que trate. da erosão do solo - não funcionou. 

A Comls.sã.o pare. e. carta · Interne.clona! do 
mundo e.o milionésimo aprove. proposta que 
confia à O .N.U. a u!Uma9ão daquele. carta . 

A Comissão pare. e. utilização das fotogra
fias aéreas apresenta Interessante rele.tório sõ
bre o emprêgo dessas fotografias nas es<:ole.s 
e alguns exemplos de sua Interpretação . 

A Comissão para e. morfologia perlg!acle.1, 
ln&tltulde. em Lisboa, apresenta um rele.tório 
com 11 breves contribuições e Indicações . de 
pesquisas origine.is . · 

A Comlasão para o estudo dos terraços e 
das superflcles de· aplainamento apresente. o 
seu sétimo rele.tório, à maneire. de vocabulário, 
em Inglês, alemão e ..fra11cês, referente à ter
minologia, multo minuciosa, das formas e dos 
fenômenos considerados. 

Em resumo, as Comissões já existentes cujas 
atividades terão prosseguimento são: - Sôbre 
morfologia periglaclal; zonas áridas; utilização 
do solo (Land Use); Geografia médica e bl
bl1ogre.fla dai> cartas an tlgas. 

Além dessas, toram criadas outras, e. saber: 
- Comissão para os fenômenos cárstlcos ( espe
cialmente nas regiões tropicais); Comissão para 
o estudo de evolução das vertentes; Comissão 
de estudo da sedimentação 11torAnea; Comissão 
para e. Geografia nas escolas . 

A Comissão para os partos Industrie.is pla
neja publlce.r uma bibllografie. sõbre portos, e. 
partir de 1925 . 

EXPOSIÇAO DE MAPAS - Organizou-e.e· 
uma anexa ao Congresso, através da qual pôde 
ser note.da a atividade cartográfica recente de 
alguns palses como Pôrto Rico, Ceilão, Mada
gáscar e outros territórios da União Francesa. 

Ali se achava deste.cada a contribuição de 
cada entidade oficial e particular . De. França -
uma carte. da Europa. e.o mUlonéslmo de tipa 
diverso do Internacional . Dos Este.dos Unidos 
- as cartas do Departamento de Agricultura 
( cartas de vegetação, pedológicas e represen
tativas da Intensidade dos processos de erosão 
do .solo etc . ) . A carte. de. América Latina ao 
mUlonéslmo, elaborada pela Society Geographl
cal de Nove. York . 

Por ocasião do Congreaso, anunciou-se o 
aparecimento, ainda no curso de 1952, de um 
repertório mundial ·dos geógrafos vivos 
("World's Dlrectory ot Geographers"). Aos con
gressistas foi distribuído 1 exemplar do rela
tório correspondente a 22 nações, sôbre as con
dições da Geografia nos palses filiados à União 
Geográfica ln temaclonal . 

REUNIÕES DO COMIT~ EXECUTIVO DA 
U . G : I. - 11'.sse Comi tê realizou várias sessões 
para tratar de assuntos de sua competência. 
Dellberou continuar e. publicação da " Blbllo
graphle Géographlque Internatlone.le" e tám
bém da " Blb11ographle Cartographlque In
ternatlonale" . Apreciou ainda nume-rose.s pro
postas de novas adesões à U.'0.I. (Austrla, Fl
Jandla, Israel, Paquistão, Ceilão, Indonésia, ve
nezuela, México, Colômbia, etc.) . 

A Assembléia Geral da U .G .I. !oi também 
convocada. Aprovou-se e. Inclusão de novos 
membros naquele organismo cujo número sobe 
atualmente a 49 . Procedeu-se, igualmente, à 
renovação do Comitê Executivo que tem a se
guinte composição : - :pro!. L. Ludley Stamp 
(Londres, eleito presidente; Prof. G. A. Klmble 
- confirmado no cargo de secretário-tesourei
ro; Pro!. G . Cressey - permanece no Comlt~ 
como 1.0 vice-presidente; Prof. Bõsch (Svlzzera) ,. 
Kurlye.n (índia) e Orlando Ribeiro (Portugal) 
- reeleitos; 

Novos vice-presidentes eleitos : Ahlman (No
ruega), Sorre (França) e Hllgard O 'Rellly Stem
berg (Brasil). O Comitê compõe-se de cinco 
membros europeus, dois norte-e.merice.nos, um 
sul-americano e um asiático . 

SEDE DO XVIII CONGRESSO INTERNA
CIONAL DE GEOGRAFIA - ESCOLHIDO O 
RIO DE JANEIRO - Três capitais - Viena, 
Edimburgo e Rio de· Janeiro - toram lem
bradas para sede do próximo Congresso Inter
nacional de Geografia , marcado para Julho ou 
e.gôsto de 1956 . Graças e.os esforços da dele
gação brasileira foi escolhida a capital do Bra
sil. 

Não é tempe ainda para avaliar os resulta
dos do Congres.so de Washington. Avulta, en
tretanto, o papel que desempenhou na reapro
ximação dos geógrafos de todo o orbe. concor
rendo para atenuar, de certa forma, e.a dolo
rosas conseqüências da. última guerra mundial . 

QUARTO CONGRESSO DA ASSOCIAÇAO 
PARA O ESTUDO DO QUATERNARIO - Ree.
zar-se-à, de 30 de e.gôsto e. lO de. setembro do 
corrente ano, nas cidades de Roma e Pisa, o 
IV Congresso da I.N .Q .U.A. (Associação In
temaclmi.a! para o Estudo do Que.temário) . 
De acõrdo com as respectivos estatutos, foi 
eleita I' nova diretoria dessa Instituição com
posta do Pro!. Glan Alberto Blanc, como pre
sidente, e Pro!s. Alberto C. Blanc, Elzlo Fon
glorgl e Livlo Trevlse.n, como secretários . 

A Secrete.ria Geral do certame acha-se Ins
talada no Instituto de "Geologle. da Universidade· 
de Pise. (Via S. Me.ri.a 31) . 

Serão organizadas. no decorrer do Congresso, 
Secções de Astronomia , Fisice. Terrestre, Pedo
logia Climática e Petrografia dos Sedimentos, 
Morfologia, Glaclologla, Hidrologia e Llmnolo
gia, Paleontologia, PaleoantropoJogla, Paleoet
nologla. Serão, também, programe.das excursões 
de estudos. 
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Exterior 
ESTADOS UNIDOS 

(Nova York) 
A POPULAÇAO JUDAICA NO MUNDO -

Segundo Informa o Anuário Judatco Americano 
de 1953, estlima-se em 11 568 830 habitantes a 
populaçã(\ judaica. Dêsse número dois milhões 
e melo vivem nos paises comunistas. O maior 
núcleo Israelita no mundo encontra-se nos 
Estados Unidos contando com cinco mUhões de 
judeus. Seguem-se depois o da Ingfaterra com 
450 mil; o da França com 235 mU; o da Ar
gentina com 360 mil; o do Brasil com 120 mil, 
sendo que a Alemanha, onde o número de Is
raelitas atingiu no passado a 600 mil, possui, 
atualmente, apenas 23 mil judeus. 

PORTUGAL 

(Lisboa) 

FUNDAMENTOS GEOGRÁFICOS E HUMA
NOS DO BRASIL - TEMA DE UMA CONFE
RtNCIA DE JAIME CORTESAO, EM LISBOA -

O historiador e escritor português Jaime Cor
tesão pronunciou na Sociedade de Geografia 
de Lisboa uma conferência sôbre os "Funda
mentos geogrã!lcos e humanos do Brasil", cujo 
esquema foi o seguinte: "O problema da terra 
e do homem nas suas relações com a formação 
do Estado. Caracter!stlcas geográficas do Bra
sil, a posição e o espaço: zona de floresta cir
cundada por centros formadores de fronteira, 
em contraste com as regiões vizinhas. Os gran
des grupos culturais pré-históricos da América 
do Sul, segundo Wlssler. Os grandes circulos 
culturais da zona de florestas tropicais. Se
melhança e diferenciação entre os Tupi e os 
Portuguêses. O índio, bússola e mapa vivo -
"Raumslnn" e o "libido" no Português. índio 
e Português, duas raças que acertavam o paaso. 
As bandeiras, produto hibrldo de cultura luso
-tupi. O bandeirismo como fonnador da cons
ciência tisica do Estado. As grandes bandeiras 
- Caracteres do Brasll como nação". ' 
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Livros Nacionais 
ALAGOAS E SEUS MUNICiPIOS - De

partamento Estadual de Estatística 
- Maceió - Alagoas - 1952. 
Constitui esta obra um documen-

tário para consulta rápida e oportuna 
fonte informativa. Reúne informações 
geográficas, subsídios históricos e da
dos estatísticos referentes a qualquer 
dos municípios de Alagoas. · 

RENATO DA SILVEIRA MENDES -
Paisagens Culturais da Baixada 
Fluminense - Universidade de São 
Paulo - Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras - Boletim CX -
Geografia n.º 4 - São Paulo -
Brasil. 
Tese de doutoramento à cadeira 

de Geografia Humana da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras da Univer
sidade de São Paulo . Compõe-se de 
três partes o trabalho. A primeira tra
ta dos traços essenciais do relêvo, dos 
solos do clima e da vegetação e da di
visão' regional da Baixada Fluminense. 
É consagrada a sêgunda ao estudo das 
paisagens antigas, cuja evolução é se
guida através de docume~tos e_ mapas 
históricos. Versa a terceira sobre as 
paisagens modernas, compreendendo o 
estudo da ocupação do solo, distribui
ção da população, além do estudo das 
paisagens rurais da Baixada da Gua
nabara e da Planície de Santa Cruz, 
das planícies litorâneas, lagoa de Ara
ruama e vales interiores, e por fim, da 
paisagem da cana de açúcar na Pla
nície Campista. O autor apresenta dez 
conclusões. Segundo a primeira delas 
as paisagens culturais da Baixada Flu
minense estão intimamente ligadas às 
possibilidades do meio físico e às con-

dições econômicas características das 
diferentes fases da história da civiliza
ção brasileira. Tais fases explicam a 
evolução dessas paisagens, ora assina
lada pela conquista efetiva do solo, 
quando o permitia a situação econômi
ca ora pelo abandono da terra à medi
da' que se modificavam as condições 
econômicas e sociais. Volume farta
mente ilustrado, 171 páginas, com bi
bliografia . 

SUBSiDIOS PARA A HISTÓRIA MA
RÍTIMA DO BRASIL - (Almiran
te Júlio César de Noronha) - Pro
grama Naval de 1904 - Volume IX 
- Imprensa Nacional - Rio de 
Janeiro - 1950. 
Volume de 448 páginas organizado 

pelo Serviço de Documentação da Ma-. 
rinha, do Ministério da Marinha. Reú..:. 
ne considerável material atinente ao 
programa de reerguimento de .nossa 
marinha levado a cabo pelo almirante 
Júlio César de Noronha, no quadriênio 
Rodrigues Alves. Introdução do con
tra-almirante Dídio Iratim Afonso da 
Costa. 

SUBSiDIOS PARA A HISTÓRIA MARÍ
TIMA DO BRASIL - Extratos do 
Arquivo do Almirante Tamandaré 
- Volume VIII - Imprensa Nacio
nal - Rio de Janeiro - 1950. 
Volume de 286 páginas, organizado 

pelo Serviço de Documentaç.ão do ~i
nistério da Marinha, com mtroduçao 
do contra-almirante Dídio Iratim Afon
so da Costa. Enfeixa a documentação 
essencial referente à carreira e ativi
dades do almirante Joaquim Marques 
Lisboa, marquês de Tamandaré. 

Livros Estrangeiros 
AMÉRICO VESPUCIO - EL NUEVO 

MUNDO - Roberto Levillier - Edi
torial Nova - Biblioteca America
nista - Buenos ·Aires. 

Volume dé 337 páginas. Reúne as 
cartas relativas às viagens e descobri
mentos de Américo Vespucio, atribuí
das ao navegador genovês. Texto em 
italiano, espanhol e inglês . 
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CONFER€NCIA INTERNACIONAL DOS 
AFRICANISTAS OCIDENTAIS .._ 
Ministério das Colônias - Junta 
de Investigações Coloniais - Lis
boa, 1952. Volumes IV e V - Tra
balhos apresentados à 3.ª .Secção. 

Enfeixa as contribuições apresen-
tadas na Segunda Conferência de Afri
canistas Ocidentais, realizada em Bis
sau (1947), dentre as quais salienta-

. mos: - "Sur quelques traits géographi
ques de la Guinée Portugaise" - Or
lando Ribeiro ; "Sôbre a apreciação dos 
caracteres descritivos nos Negros" -
Hugo de Magalhães; "La pré-histoire 
de Guinée Française - Inventaire et 
mise au point de nos connaissances" -
J. Joire. "Contribuição portuguêsa pa
ra o conhecimento da Guiné - Os tes
temunhos de André Alvares de Almada 
e de André de Faro" - Luís Silveira. 

UNION GÉOGRAPHIQUE 4 INTERNA
TIONALE - Comptes Rendus du 
Congres internattonal de Géogra
phie - Lisbonne, 1949 - Tome I 
- Actes du Congres - Travaux de 
la Section I; Cartographie Lis
bonne, 1950. 

Volume primeiro dos Anais do 16.0 

Congresso Internacional de Geografia, 
realizado em Lisboa, em 1949. Apre
senta llstas dos diferentes comitês, pro
gramas, relação dos mem!)ros e dele
gações oficiais, discursos pfoferidos na 
sessão inaugural, relatório sôbre as ati
vidades da União Geográfica Interna
cional, seus Estatutos, discurso do Prof, 
Orlando Ribeiro, secretário-geral do 
Comité de Organização do Congresso e 
resumo da exposição do Prof. George 
B. Cressey, na reunião de encerramen
to. 

Publica também as contribuições 
sôbre Cartografia, cuja lista é a seguin
te: "Nouvelles cartes en relief et re
liefs" - Ed. Imhof; "On general topics 
concerning orographic representation 
under topographic and morphologic 
point of view". -:- Istituto Geografico 
Militare Italiano; "La représentation 
du relief sur les cartes" - J. Mauge
nest; "Some rules of representatlon of 
land forros on small scale maps" (with 
6 figures) - A. Pannekoek; "Land-tipe 
maps" - E. Raisz; "La cartographie 
des régions plates et três boisées en 
zone équatoriale" - J. Hurault; "Utlli
té d'accompagner la publication de 
toutes les cartes à grande, moyenne ou 
petite échelle, topographiques ou autres 
(hydrographiques, botaniques, forestiê-

res, touristiques, aéronautiques, etc.) 
par l'indication des bases qui ont servi 
à les dresser, de Ieur provenance et de 
leur degré d'exactitude" - F. Gelich; 
"Utilité d'établir une terminologie in
ternationale uniforme permettant un 

· cla.5sement des cartes suivant leur de
gré de précision" - Le Méhauté; "In
dication des bases qui ont servi à dres
ser les cartes de !'"Atlas universel des 
plantes cultivéeS", de leur provenance 
et de leur degré d'exactitude" - O. 
Widmer; Le probleme de l'uniformisa
tion des signes conventionnels sur les 
cartes topographiques" - M. Couzinet; 
"Advantages to standardize the con
ventional signs of the topographical 
maps: means to get the purpose" -
Istituto Geograflco Militare Italiano; 
"La cartographie mondiale et l'O. N. U ." 
- C. Leite de Castro; "Suggestions sur 
un mouvement international pour l'uni
formisation des signes conventionnels 
des cartes topographiques" - C. Leite 
de Castro; "Les slgnes conventionnels 
en Espagne" - J. Arnau Mercader; 
"Cartography in Canada since 1938" -
F .I. Alcock; "Survey work of the 
Louise A. Boyd arctic expeditions of 
1937 and 1938" - L. A. Boyd; "Problems 
of Revision of Large Scale National 
Plans" - D .I. Burnett; "L'Atfa.s géné
ral du Congo Belge" - R. Cambier; 
"Une carte d'unités fonctionnelles de 
second, troisiême et quatrieme ordres" 
- J. M. Casas Torres; "Global maps 
representing reorientation of word con
cepts" - M.V. Rossum Daum; L'eu
vre cartographique du Ministére de 
la Reconstruction" - M. Foncin; "Pro
jets pour diverses cartes du monde à 
1: 000 ooo . La Carte Écologique du 
Tapls Végétal" - H. Gaussen; "Por
tugal - Densidade da População por 
Freguesias 0940) . Escala 1: 500 000" 
- A. De Amorim Girão; "Activité car
tographique développée par l'Istituto 
Geografico Militare depuis le Congrés · 
d'Amsterdam jusqu'au Congrês de Lis
bonne (1949)" - F. Gelich; "Carte 
morphologique de Ia Belglque" - M. 
A. Lefévre; "L'élaboration de la carte 
géographique du Brésil" - C. Leite de 
Castro; "Ordnance Survey post-war 
maps" - H.E. M. Newman; "Project 
for intemational population map on 
scale of 1: 1000 000" - A .G. Ogilvie; 
"The Mapping of New Guinea: a Re
port on the Work of the Topografische 
Dienst, Batavia" - T. J. Ormeling; "La 
topographie du Portugal à l'échelle du 
1: 10 000" - A. Pais Clemente; "Une 
nouvelle carte de la répartition de la 
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population au Portugal" - Orlando 
Ribeiro; "A new Atlas of China in the 
making" - S. Tseng & J. T. Fang; "La 
nouvelle carte nationale de la Suisse 
au 50.000e: développement et situa
tion actuelle" - K. Schneider; "La car
te topographique de la Suisse .au 
100 000 e (Carte Dufour) : nouvelle édi
tion en trois couleurs" - K. Schnei
der; "Présentation de !'Atlas de Bel
gique __,_ O. Tulippe; ."Economic map 
of Europe, scale 1: 2 000 000" - W. 
William - Olsson; "A new series of 
Maps of Britain" - E. C. Willatts; 
"Highlights in American cartography, 
1939-1949" - J. K. Wright; "Regional 
Planning Atlas (Tasmânia); A Review 
of Swedish Cartography (with 4 figu
res)"; "Report of Photogrammetrical 
Works in Turkey, 1934-1949"; "P~mph
lets shown by their authors." 

UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNA
TIONALE - Lisbonne 1949 - Tome 
II - Travaux des Sections II et III 
Géographique Physique et Biogéo
gi;aphie - Lisbonne, 1950. 
Tomo segundo dos Anais do 16.0 

Congresso Internacional de Geografia, 
realizado em Lisboa, em 1949. Reúne 
as contribuições sôbre Geografia Física 
e Biogeografia, cuja lista é a seguinte: 
"Sur le problême de }'origine des pé
diments" - P. Birot; Sur les pédiments 
en Afrique méditerranéenne et tropica
le" (avec 3 figures) - J. Dresch; "Las 
rasas litorales de la costa cantábrica 
en su segmento asturiano" (con 9 fi
guras y XIII láminas) - Francisco 
Hernández Pacheco; "Las rafias de las 
Sierras Centrales de Extremadura" (con 
4 figuras y VIII láminas) - Francisco 
Hernández Pacheco; "Pédiments et gla
cis d'érosion dans le Sud-Est du Maroc" 
(a'vec 3 figures et IV planches) - Fer
nand Joly; "Essai d'une classification 
des vestiges des surfaces pédimentaires 
et de leurs couvertures de dépôts gros
siers, conservés dans les pays médíter
ranéens - Gaspard Mistardis; "Some 
remarks on pediment surface and de
trital deposits in Southwestern Iberia 
and Southern Egeid (AegeiS)" - Gas
pard Mistardis; ':Les pédiments arides 
et semi-arides de l'Attique Centrale" 
(avec 5 figures et une planche) -
Gaspard Mistardis; "Depósitos detríti
cos pliocénicos das proximidades de 
Bragança" - J.M. Cotelo Neiva; "Les 
dépôts de type "rafia" au Portugal 
(avec II planches)" - Orlando Ribeiro 
et Mariana Feio; "Sur l'existence d'an:.. 
ciens reliefs de piémont arides ou se-

mi-arides sur la bordure septentrlonale
des Pyrénées" (avec 2 figures) - F. 
Talllefer; "Geomorphólogy of the Ta..'. 
rim Basin and the Formatfon of Pe
diments - Su Ting; La théorie de la 
flexure continentale" (avec 16 figu
res) - Jacques Bourcart; "Tectonlc 
scarps and fault valleys" - C. A. Cot
ton; "Tectonic relief in Australia" -
C. A. Cotton; Rôle des déformations 
récentes dans la Cordillêre Abruzzaise" 
(avec 1 figure) - Jean Demangeot; 
"Physiographique Stages ln the L. Nile 
Valley During the Pleistocene" - S.A. 
Huzayyin; "Contribuição para o estudo 
dos depósitos detríticos e da morfolo
gia da região de Chaves" - J. M. Cotelo 
Neiva e Sá Fernandes; "The river 
system in Tanganyika in relation to 
tectonic movement" (with 2 figures) 
- E. O. Teale; "Recherches sur le 
comportement de l'érosion différentiel
le dans les "roches granitiques de Cor
se" (avec I figure) - P. Birot et E. 
Jérémine; Les vallées de fracture dans 
le modelé granitique portugais" (avec 
5 figures) - Mariano Feio et Raquel 
Soeiro de Brito; "Rainfall as a factor 
in the weathering of granite" - Dr. 
J. Gentilli; Granitische Abtragungs
formen auf der Iberischen Halbinsel 
und in Korea, ein Vergleich" - Her
man Lautensach; "Discussion des 
communica1Jons sur le problême Clu 
modelé granitique"; "Comparison of 
the regional and seasonal frequency 
of air masses" <with I figure) - E. M. 
Frisby & F. H. W. Green; "Examples 
of the influence of relief on the seaso
nal incidence and intensity of valley 
inversions of temperature" (with 3 fi
gures) - A. Garnett; "Subsídios para 
o. .estudo da distribuição anual da tem
peratura do ar em Montalegre, Évora 
e Faro" (com 3 figuras) - Alfredo Si
mões Mendes; "Régime des cours d'eau 
méditerranéens de l'Asie . Mineure" 
(avec 2 figures) ~ I. H. Akyol, "Con
tribution à la connaissance du régime 
des fleuves portugais et de leur .action 
morphologique" (avec II figures) -
Mariano Feio et A. Martins Rapôso; 
••Aportación al conocimiento del régi
men fluvial mediterráneo" (con 14 fi
guras) - Valentin Masachs Alavedra; 
"Sur les régimes fluviaux méditer
ranéens" (avec 4 figures) - M. Pardé; 
Contribution à l'étude des crues de 
quelques · riviêres languedociennes" 
(avec 4 figures) - J. Sanson; "I regi
mi dei corsi d'acqua della Penisola Ita
liana (con II figure·) - A. R. Toniolo; 
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"La notion de "Terràsse" " - Jac
ques Bourcart; "Les formations allu
viales de la Gironde" (avec 3 n
gures) - Henri Enjalbert; ''Les terras
ses dans les vallées de l'Altai Nord
Est, témoins de l'évolution morpholo
gique de ces montagnes" - J. Granõ; 
"Morfología y evolución de Ias zonas 
litorales de Ifni y dei Sáhara Espaííol" 
(con IV láminas) - Eduardo Hernán
dez Pacbeco; "Raised Beach Studies in 
Japan" (with 3 figures) - Gakuro 
Imamura; "Genese des terrasses flu
viatiles en r'elation avec Ies cycles cli
matiques" (avec 9 figures) - Livio 
Trevisan; "Planetary Sun-Tide Origin 
of Climatic Cycles in South Central 
U .S.A." (with I figure) - Clyde J: 
Bollinger; "Rainfall Variability or Re-

-liability" (with 3 figures) - Liu En
Lan; "Rainfall Varia.tions and Agri
cultura! Risks Analysis" - Liu En-Lan; 
Chinese Droughts" (with 2 figures) -
Liu En-Lan; "Sur certaines variations 
de la. température, des précipitations 
et de la pression en France au cours 
du XIX• et de la premiêre moitié du 
XX• siecle (avec 5 figures)-J. Sanson; 
"Attributed climatic changes in the 
Levant" (with 1 figure) - N. Shalem; 
"Solar activity .and heat waves in t~ 
Netherlands" - S. W. Visser; "La -sur
face Infra-Tertiaire dans Ie Bassin de 
Paris" (avec I figure) - A. Cailleux 
et J. Tricart; "Les surfaces d'érosion 
de Ia région sub-orientale du Plateau 
central brésilien" (avec I figure et X 
planches) - Francis Ruellan; "Evolu- , 
ción morfológica comparada de tres 
macizos hercinianos espafíoles (con 5 
figuras y V láminas) - L. Solé Saba
rís; NS: "La position relative du -
Mozambique et de Madagascar selon 
la théorie de Wegener" - José An
tónio Madeira; Divisions Climatiques 
du Portugal" - J. C. Morais; Zo
nation pluviométrique au Portugal" 
- J. Pina Manique e Albuquerque; 
''.La tectonique locale hercynienne 
et alpine- des Pyrénées centrales" 
(avec 5 fig-qres et V planches) 
Luis Garcia-Sáinz; "The cronological 
parallelisation of the geomorphic de
velopment in the Eastern and Western 
Alps" - H. Annaheim; "Le d,éplace
ment du pôle et Ies oscillations glaciai
res" - Luis Garcia - Sáinz; "L'origine 
des glaciers ibériques · quaternaires et 
la trajectoire cyclonale de l'Atlarlti
que" (avec II figures) - Luis Garcia
Sáinz; "La Dépression de Fayyoum: un 

exemple d'érosion éolienne" - S .A. 
Huzayyin; "La Cordillera de los Orga
nos, en Ia porción occidental de .Cuba" 
- Salvador Massip y Saràh E. Ysalgué 
de Massip; "Observações sôbre à Mor
fologia das margens do :Saixo-Amazo
nas e Baixo-Tapajós (Pará, Brasil) " 
(com 4 figuras e V estampas) - Lúcio 
de ·castro Soares; "Relêvo de "cuestas" 
na bacia .sedimentar do rio Paraná, 
Brasil (com 1 figura e II estampas) -
Fernando P. M. de Almeida; "De l'ex
pansion culturale du cyprés de Buçaco 
en Portugal" - João M. A. P: do Ama
ral Franco; "L'étude expérimentale des 
essences de reboisement en France" -
J. Pourtet; "Note sur l'équilibre de la 
forêt ãomaniale de la Sainte-Baume" 
(Var) - A. Dugelay, "L'influence du 
passé · dans la répartition des Gymnos
permes de la Péninsule Ibérique" - H. 
Gaussen; "Sur la distribution au Por
tugal du Rhododendron ponticum" -
Carlos Romariz; "Contribuição da aná
lise polínica no estudo da vegetação 
primitiva da serra da Estrêla (com 1 
figure. e II estampas) - Carlos Ró
mariz; "Mapa da vegetação original 
das regiões Central, Sul e da Mata, 
do Estado de Minas Gerais". (com 4 fi
guras) - Dora de Amarante Romariz, 
Raife Tauile e Orlando Valverdej 
"Quelques plantes relictes des plaines 
de l'Afrique Occidentale Française" 
(avec 1 figure) - Jean Trochain; "Sur 
la présehce du Genévrier Cade dans la 
flore de la Région "Duriense" - João 
de Carvalho e Vasconcelos. 

UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNA
TIONALE - Comptes Rendus du 
Congres lnternationa de Géogra
phie - Lisbonne 1949 - Tome IV 
- Travaux des Sections V, VI, VII 
- Géographie de la Colonisation, 
Géographie Historique et Histoire 
de la Géographie, Methodologie, 
Enseignement et Bibliographie -
Lisbonne, 1951. 
Tomo quarto dos Anais do 16.0 

Congresso Internacional de Geografia, 
realizado em Lisboa, em 1949. Apresen
ta as contribuições sôbre Geografia da 
Colonização, Geo~rafia Histórica e His
tória da Geografia, Metodologia, Ensino 
e Bibliografia cuja lista é a seguinte: 
"L'agrlculture en Pays Nomade" (avec 
1 figure) - F. Bonnet-Dupeyron; "No
tas para um estudo da distribuição das 
propriedades rurais no Estado de Mi~ 
nas Gerais" (com 2 figuras) - Elza 
Coelho de Sousa; "A agricultura na 
Ilha de S. Tomé: suas relações com as 
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condições geográficas, a colonização e 
a economia geral" (com 2 figuras e II · 
estampas) - Francisco Tenreiro; "A 
colonização dos campos do Estado do 
Paraná" - Leo Waibel; Déplacements 
récents et astuels des populations du 
bassin de la Moulouya (Maroc Orien
tal)" (avec 1 figure) - René Raynal; 
"The Towns of Ashanti: a Oeographi
cal Study" - R. W. Steel; "The Evo
lution of Railways in French and Bri
tish West Africa" (with 3 figures) -
R. J. Harrison Church; "L'Evoluzione\ 
dei mezzi di trasporto in Eritrea a se
guito della Colonizzazione Italiana" 
(con 3 figure) - Centro di StJ,ldi Co
loniali della Università di Firenze; "La 
colonisation des basses terres du Pa
rana et Rio de la Plata" (avec III plan
ches) - Pierre Deffontaines; "Den
sité de la population et méthodes de 
culture chez les Kabré du Nord Togo" 
(avec 3 figures) - J. C. Froelich; 
"Densités de population dans le Moyen
Dahomey" (avec 4 figures) - P .' Mer
cier; "Les densit~s de population au 
Fouta-Dialon et dans les régions en
vironnantes" (avec 2 figures) - J. Ri
chard-Molard; "Discussion des com
munications sur le problême des den
sités de population"; "Populações pré 
e prato-históricas do concelho de Mar
vão" - Afonso do Paço; "La• topony
mie et le peuplement du Portugal aux 
temps pré-historiques" (avec 3 figu
res) - Virgínia Rau; "L'evoluzione 
delle conoscenze sulla . figura dell' Afri
ca e sul'Oceano Indiano secondo al
cune carte italiane dei secoli XV e XVI" 
- Roberto Almagià; "Dell'unico ma
noscritto conosciuto della "Cosmografia 
dell'Africa" di Giovanni Leone !'Afri
cano" - Angela Codazzi; "A influência 
dos grandes descobrimentos marítimos 
dos séculos XV e XVI sôbre as evolu
ções geográficas e cartográficas" -
Alfredo Machado e Costa; "As descri
ções das viagens dos séculos XVI e XVII 
e a Geografia Humana" - A. de Amo
rim Girão; II patrimonio cartografico 
della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze e il suo rí"ordinamento" -
Giuseppe Barbieri; "The World's An
cient Globes" - Robert Haardt; "A Me
thod of Studying Ancient Hinterlands" 
(with 1 figure) - Karl Erick Bergsten; 
"Pontos de vista geográficos da histó-

-ria da América Portuguêsa" - F. A. 
Raja Gabaglia; "La morphologie et 

l'étude des sols dans la Géographie ré
gionale" - Henri Enjalbert; "As divi
sões territoriais portuguêsas" (com 36 
figuras) - Fernando Falcão Machado; 
"La formation et l'evolution des regions 
anthropogéographiques" - Y. M. G.o
blet; "Régions géographiques et une 
méthode pour les délimiter" (avec' .7 
figures) ~ J. G. Grano; · "Las fronteras 
antropológicas y estatales de Espafía 
y Portugal" - Luís de Hoyos Sainz y 
Nieves de Hoyos Sancho; "Les limites 
naturelles de la Suisse occidentale" -
Henri Onde; "Sur les divisions géogra
phiques dans les études régionales" -
Orlando Ribeiro; "Difficultés dans les 
études de la Géographie Régionale" -
Luís Schwalbach; "Terminologia das 
divisões geográficas" - Fábio de Ma
cedo Soares Guimarães; "La Géogra
phie dans l'enseignement secondaire au 
Canada français" - Jean-Gérard Au
mont; "Geography and Post-War 
trends in education in Great-Britain" 
- A. Garnett; "A map of the British 
Isles which would be useful in secon
dary education" - Zofia Holub- Pa
cewicz; "L'Atlas scolaire suisse pour 
l'enseignement secondaire" Ed. 
Imhof; "Une année d'initiation géo
graphique dans l'enseignement secon
daire" - M. Quicke; "La Bibliographie 
Cartographique Internationale" - My
r'\em Foncin; "L'activité géographique 
en Australie" - J. Gentilli; "L'activité 
géographique du T. C. I. depuis 1938" 
- Touring Club .Italiano. "A Polyglot 
Glossary of ' Geographic Terms" -
Edgar Kant; International Geographic 
Terminology" - Jiri Král - "Incom
préhension générale de la Géographie; 
Nécessité d'une délimitation et d'une 
classement précis" - Charles Burky; 
Os métodos da geomorfologia - Victor 
Ribeiro Leuzinger; "O equilíbrio fluvial" 
(com 4 figuras) - Victor Ribeiro Leu
zinger; "L'Enseignement de la Météo
rologie Agricole et ses rapports avec 
l'enseignement de la Géographie -
J. Sanson; "Geography as a Pro
fession in Switzerland" - W. Kün
dig-Steiner; "Géographie der Schweiz, 
de J. Früh, ancien professeur à l'École 
Polytechnique fédérale" Charles 
Burky. 

UNION GÉOGRAPHIQUE INTERNA
TIONALE - Comptes Rendus du 
Congres International de Géogra
phie" - Lisbonne 1949 - Tome IV 
- Travaux de la Section IV (Geo-

graphie Humaine et Géographie Éco
nomique) - Lisbonne, 1951. 
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Volume terceiro dos Anais do 16.0 

Congresso Internacional de Geografia, 
realizado em Lisboa, em 1952, apresen
tando trabalhos sôbre Geografia Hu
mana e Geografia Econômica, cuja lis
ta é a seguinte: "Types de migration 
estivale, en Turquie" - Cemal Arif 
Alogoz; "L'estivage en Anatolie mérl
dionale" - Cemal Arlf Alogoz; The 
transhumance ln the Spanish Navarra'! 
~ José Manuel Casas Torres; "Note 
sur l'état actuel de la transhumance 
dans la Province de Soria (Espagne) " 
- José Manuel Casas Torres; "Les ca
racteres de la transhumance hivernale . 
dans Ia moitié orientale des Pyrénées 
françaises" (avec 1 figure) - M. Che
valier; "Les troupeaux transhumants 
et Ieurs chemins" (avec IV planches) 

· - A. Jorge Dias; Les formes et les ty
pes de Ia vie pastorale dans les Carpa
thes Occidentales" - Zofia Holub-Pa
cewicz; "La trashumancia en Catalufia" 
(con 1 figura) - Salvador Llobet y 

·Juan Vilã Valenti; "Gli spostamenti 
periodici dei pastor! e degli agricoltori 
nelle Alpi Apuane (ltalia)" (con II 
stampa) - Bruno Nice; "Montanhas 
Pastoris de Portugal" (com 4 mapas) 
- Orlando Ribeiro e Maria Augusta 
Plácido Santos ; "Exemples caractéris
tiques de nomadisme économique dans 
les Alpes suisses" - Erich Schwabe; 
"La vita pastorale nell'Appennino Li
gure Orientale (con 5 figure) - Pietro 
Scotti; "Mlgrations pastorales et agri
coles dans les montagnes du Minho" 
(avec II planches) - Raquel Soeiro de 
Brito; "Recent Trends in Transhuman
ce in Norway (with 5 figures) - Axel 
Somme; "Vie pastorale et économie 
d'élevage dans la province de Santan
der" - Manuel de Terán; "Contribu
tion to the study of primitive habita
tion" (with 2 figures and IV plates) -
A. Jorge Dias ; "La situation actuelle 
des recherches sur la maison paysanne 
en Suisse" - Max Gschwend; "La casa 
manchega (Espafia)" (con 3 figuras 
e V Iáminas) - Nieves de Hoyos San
cho; "Types de maisons rurales disso
ciées dans le centre de la Gâtine Tou
rangelle" (avec 3 figures) - Jean 
Robert; "Les toits plats du Sud-Est de 
l'Espagne" (avec II planches) - J. 
Sermt;"Les habitations rurales en Suis
se . · Types, classification, répartition" -
Prof. Dr. Otmar Widmer; "A pesca no 
litoral do Rio de Janeiro" - Lísia Ma
ria Cavalcanti Bernardes e Nilo Ber
nardes; "A pesca marítima em Setú
bal" - Fernando Falcão Machado; 
"Notes on Western Australian Fisheries 

B .G . -8 

and Fishing Industry" - Dr. J. Gentil-
11; "La pêche sur les côtes du Golfe 
du Lion (Bas-Languedoc et Roussil
lon)" - Paul Marres; "La pesca ma
rittima in Sardegna" (con 4 figure) -
Alberto Mori; "A Costa da Caparica: 
origem de uma aglomeração de pesca
dores" (com I estampa) - J. Ribeiro 
Lisboa; "Um pequeno pôrtq de pesca 
do Algarve: Albufeira" (com I estam
pa) - Raquel Soeiro de Brito; "L'uti
lisation des eà.ux de crue dans les pays 
arides de l 'Afrique du N ord. Exemple 
des plaines du Hodna" (a\tec 1 figure 
et II planches) - M. Despois; "Evolu
ción económica de la Bardena (Navar
ra) y de las vegas del Aragón y Ebro 
circundantes (con 7 figuras) - Alfre
do Floristán Samanes; "La evolución 
de los' cultivos en las huertas levantinas 
de Espafía" (con 1 figura e II láminas) 
- Vicente Fontavella González; Um re
parto de tierras en Espafia en el sigfo 
XVIII y sus consecuencias agrícolas: el 
vifiedo de Requena" (con IV láminas) 
- Adela Gil Crespo; "L'agriculture par 
irrigation en Afghanistan" (avec 2 fi
gures) - Johannes Humlum; "Les 
transformations de l'habitat et des cul
tures dans la contrée de Pinhal Novo" 
(Portugal) (avec 4 figures) - Orlando 
Ribeiro et J. Ribeiro Lisboa; "Floods 
and Iandslides in the Paraíba Valley, 
December 1948 . Influence of destruc
tive explication of the Iand (with 5 fi
gures and XII plates) - Hilgard 

"O'Reilly Sternberg; "Les bases géogra
phiques du "Groupement Régional 
d'Urbanisme" de Toulouse et son amé
nagement" (avec 1 figure) - J . Cop
polani; "The influence Ôf mineral pro
duction upon town development in the 
East Midlands" - K. C. Edwards; 
"Quelles sont les contributions que la 
Géographie doit apporter aux plans 
d'aménagement des villes? - Fernando 
Falcão Machado; Hinterlands of Towns 
in England and Wales" - F. H. W. 
Green; "Les anciens quartiers musul
mans dans le plan de la ville de Lisbon
ne" - E. Lambert; "Growing of Cities 
in the main industrial countries" - L. 
Mecking; Causes qui déterminent l'ab
sorption rapide de la province par la 
capitale en Alava" - Maria Teresa Ro
drigues Mellado; "Birth-place fields 
and hinterlands" - (with 1 figure) -
Karl Erik Bergsten; "Les sources de 
l'étude du peuplement au Canada et 
plus particulierement dans la Province 
de Québec" - Benoit Brouillette; "The 
Rural Settlements of the Solway Firth 
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Plain" (with 4 figures) - J. M. Hous
ton; Underground waters and rural 
habitations" (with 3 figures) - Ga
kuro Imamura; "Los modernos y actua
les Censos de Población en Espana" -
Amando Melón Ruiz de Gordejuela; 
"Pour une étude des types d'agglomé
ration et de dispersion de la popula
tion dans le cadre de l'unité anthropo
géographique minimum" - Bruno Ro
selll; "Les systêmes de culture du Bas
sin Aquitain dans leurs rapports avec 
les types de sols et de climat" - Henry 
Enja)bert; "The homestead and hamlet 
ln celtic lands: their significance in 
agriculture, pastoralism and fishing" 
(with 7 figures) - Arthur Geddes; 
"Rural Settlements: Types and Clas
sification" - Jirí Král: "La Dobrogea 

du Nord et le Delta danubien du Sud" 
- W. Kündig-Steiner; "The agricultu-

' ral landscape of south-western China: 
a study ln land utilisation" - Prof. 
Dr . Mei-Ngo Jen; "Paysages ruraux en 
Méditerranée et en Afrique Noire Occi
dentale" - Orlando Ribeiro; "Types 
and Regions of Norwegian Agriculture 
(with 5 figures) - Axel Sõmme; "Le 
problême du champ allongé" (avec 4 
figures) - J. Tricart avec la collabo
ration de M. Rochefort; "Geographical 
Studies on Esbjerg,. The Port of Wes
tern Denmark" ~ Aage Aagesen; "Un 
inventaire mondial - S. Van Valken
burg; Le delta de I'Ebre, Étude de Géo
graphle Humaine (avec I figure et V 
planches) - Pierre Deffontaines. 

P e r i ó d i e o s N a e i o n a i s· 

CONJUNTURA ECONôMICA - Rio de 
Janeiro - Brasil - 1952. 
Número 8 - Agôsto de 1952 - Ano 

VI - Ressalte-se o trabalho intitulado: 
"Panorama Econômico do Ceará". 

Número 12 - Dezembro de 1952 -
Ano VI - Apresenta: - "O cobre na 
indústria nacionàl" e "Panorama eco
nômico - social do Rio Grande do Sul". 

Número 2 - Janeiro de 1953 -
Ano VII - Apresenta: "Comércio in
ternacional do petróleo". 

N.0 7 - Março de 1951 - São Paulo. 

Matéria publicada neste número: 
"Relevos policlínicos na tectônica do 
Escudo Brasileiro" de Rui Osório de 
Freitas; "Bases geográficas da vida 
econômica no vale do Itapecuru (Ma
ranhão), de Dirceu Lino de Matos; "Pai
sagens rurais do litoral norte de São 
Paulo", de Paulo C. Florençano e co
mentários de Ari França. 

BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA 
- Associação dos Geógrafos Brasi
leiros - Secção Regiona.! de São · 
Paulo - n .0 8 - Julho de 1951. 

. Destaca-se no presente número o 
trabalho: "Notas sôbre alguns samba
quis e terraços do litoral de Laguna 
(Santa Catarina) , de Antônio Teixeira 
Guerra; "O folclore brasileiro e a Geo
grafia", de Roger Bastide; "Teresina, 
capital do Piauí" - (Fotografias e co
mentários de Aroldo de Azevedo. 

BOLETIM DE AGRICULTURA DO DE
PARTAMENTO DE PRODUÇAO 
VEGETAL --,.... Ano I - Belo Hori
zonte - Fevereiro de 1952 - N.0 2. 

Oferecem interêsse neste volume, 
além de outros, os seguintes trabalhos: 
"A Mecanização da Lavoura", de J. Soa
res Ladeira; "Sôbre Transformações de 
Fosfatos em Diferentes Solos do Estado 
de Minas Gerais", de diversos autores; 
"Floresta - Reflorestamento - O Pro
blema da Madeira no Futuro", J. Moa
cir Re.is; "Reflorestamento do Brasil", 
Camilo de Assis Fonseca Fillio . 

BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA 
- N.0 10 - Março de 1952 - São 
Paulo (Capital) - Brasil - órgão 
da Associação dos Geógrafos Bra
sileiros (Secção Regional de São 
Paulo). 

Sumário dêste número: - "Con
tribuição à geomorfologia da região 
oriental de Santa Catarina" - Fernan
do F. M. de Almeida; "As paisagens 
humanizadas da ilha de São Sebastião" 
- Aziz Nacib Ab'Saber; "Relêvo e e&
trutura da cadeia dos Cárpatos" - H. 
de A; "A vida nas salinas de Macau" -
José Mauro de Vasconcelos; "A feira 
de Campina (}rande, na Paraíba" (fo
tografias comentadas) - Inácio N. Ta
Keda ·e Nice Lecocq Müller. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTôRICO 
E GEOGRAFICO BRASILEmo __: 
Volume 206 - Janeiro-março 1950. 
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Departamento de Imprensa Nacio
nal - Rio de Janeiro - Brasil -
1952. 

Alguns trabalhos do presente nú
mero: - "Mato Grosso de Pascoal Mo
reira Cabral a Cândido Rondon" - Ba
sílio Magalhães; 

' "O processo de emancipação do 
Amazonas" - Artur César Ferreira 
Reis; • 

"S'egl,µldo centenário do Tratado de 
Madride" - General E. Leitão de Car
valho; 

"A Comissão de História do Insti
tuto Pan-Americano de Geografia e 
História" - Sílvio Zavala. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRAFICO BRASILEIRO -
Volume 207 - Abril-junho 1950 -
Departamento de Imprensa Nacio
nal - Rio de Janeiro - Brasil -
1950. 

; Alguns trabalhos dêste volume: -
"O gentio acreano" - J. M. Castelo 
Branco; "América Espanhola e Amé
rica Portuguêsa" - Renato de Men
donça; "Dia Pan-Americano e o Ge
neralissimo Francisco de Miranda" -
Feijó Bittencourt; "Bernardo de Vas
concelos" - Min. Alfredo Valadão. 

BOLETIM CARIOCA DE GEOGRAFIA 
- Ano VI - 1951 :__ Ns 2, 3 e 4 -
Rio de Janeiro - 1951. órgão da 
Associação dos Geógrafos Brasilei
ros (Secção Regional do Rio de 
Janeiro). 
Sumlfl,rio: - "Estudo preliminar da 

geomorfologla do leste da Mantiqueira" 
- Francis Ruellan (Resumo de comu
nicação, tradução pe Dora de Amaran
te Romariz); "Ensino da Geografia" -
James B. Vieira da Fonseca; "Aspectos 
da vegetação em Diamantina" - Dora 
de Amarante Romariz (trabalho apre
sentado à V Assembléia Geral da Asso
ciação dos Geógrafos Brasileiros (Belo 
Horizonte, 1950); "Problemas agrários 
do Brasil" - Walter Alberto Egler. 

A parte bibliográfica apresenta dois 
interessantes comentários: - (Lisia 
Maria Cavalcanti Bernardes) "L'Amé-

. rique": Os caracteres originais do novo 
mundo de Jean Gottniann, volume da 
coleção "Les Cinq. Parties du Monde" 
da editôra Hachette 451 pp . , ilustrado, 
Paris, 1949; (Nilo Bernardes - "Imi
gração e Colonização do Brasil" de J. 
Fernando Carneiro. 

A parte informativa estampa notas 
biográficas referentes a dois vultos da 
geografia falecidos em 1951, Prof. Leo 
Heinrich Waibel e Everardo Adolfo 
Backheuser. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS 
Ano XVI - n.0 1 - Abril de 1951 
- Ouro Prêto - Minas Gerais. 

Merecem registo os seguintes tra-
balhos: "Os grandes botânicos minei
ros", Moacir do Amaral Lisboa; "Deter
minação de mergulhos e profundidades 
de camadas geológicas pelo método de 
refr!!-ção sísmica", Lindonor Mota; 
''Cálculos das correntes e potências de 
curto-circuito nas rêdes" João Carlos 
Magalhães Lessa. Publica ainda êste 
número notas relativas ao Congresso 
Geológico Internacional" e à II Reunião 
Anual da Sociedade Botânica do Bra
sil. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS -
Ano XVI - N.0 2 - Maio de 1951 
- Ouro Prêto - Minas Gerais -
Brasil. 

Publica, além de notas e numerosos 
trabalhos, o seguinte : "Da importância 
da topologia na matemática moderna" 
- Achille Bassi; "Vue d'ensemble sur 
la Géologie de la reg'ion Algonkienne 
de l'Ouest de Minas Gerais" - Boris , 
Brajnikov; "Relação de funções e têr
mos usados na mina de carvão de Bu
tiá R. G. S., Antônio Uchoa Bittencourt; 
"Estudo Geológico das Jazidas de To
pázio da Província de Minas Gerais" -
H. Gorceix; "Cassiterita aluvionar do 
Paiol no município de São João d'El Rei 
- Minas Gerais" - Paulo A. M. de Al
meida Rolff. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS -
Ano XVI - n.0 3 - Junho de 1951 
- Ouro Prêto. 

Destaca-se no presente número a 
seguinte matéria: "Notas sôbre Paleo
botânica - Sua Evolução e Esta
do Atual" - Elias Dolianitl; "Proje
ção Gnomônica" - Rômulo Fonseca; 
"Reinício da Fabricação de Alumínio 
em Ouro Prêto" - R. W. Herzer; "No
tas sôbre a geologia da serra·do Lenhei
ro" - :i;'aulo A. M. A. Rolff. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS 
Ano XVI - N.0 4 - Outubro de 
1951. Ouro Prêto - Minas Gerais 
- Brasil. 



No índice dêste número ressalta
mos a seguinte matéria: "Riquezas Mi
nerais da Província de Minas" - Henri 
Gorceix, "Abacos" - Rómulo Fonseca; 
"Uma nova ordem de Trilobitas" -
Moacir do Amaral Lisboa; "Reconheci
mento geológico em um trecho do rio 
Paraíba" (Entre Queluz e Itatiaia) -
José Carlos Ferreira Gomes; "Os peg
matitos da Borborema" - Paulo Aní
bal M. A. Rolff; e notas relativas ao 
centenário de Orville Derby e ao V Con
gresso da Sociedàde Brasileira de Geo
logia. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS 
Ano XVII - N.º 1- Março de 1952. 
- Ouro Prêto - Minas Gerais -
Brasil. 
Sumário dêste número: "Líquenes 

de Ouro Prêto" - Moacir do Amaral 
Lisboa; "A qualidade do petróleo do 
Recôncavo da Bahia" - Jorge de Abreu 
Filho; "Determinismo mecânico e livre 
arbítrio", Achille Bassi; "Reconheci
mento geológico da área de exposição 
d.a formação Pirabas no estado do Pa
rá, Brasil" - Salustiano de Oliveira e 
Setembrino Petri. 

Periódicos Estrangeiros 
THE GEOGRAPHICAL REVIEW -

Published by the American Geogra
phical Society of New York - Ja
nuary 1952 - Centennial Year. 

Publica êste número, dentre outros, 
os seguintes trabalhos: "The Iron and 
Steel Industry in India" - John E. 
Brush; "Industrial Inertia - A Major 
Factor in the Location of the Steel In
dustry in the United States" - Allan 
Rodgers; "Map of the World Distribu
tion of Helminthiases" - Jacques M. 
May (Comentário ao mapa correspon
dente anexado ao volume); "China's 
Changing Political Geography" - Nor
ton S. Ginsburg: "The comparative Cli
matology of Australia and Argentina" 
- J. A. Prescott, Joyce A. Collins e C. 
R. Shirpurkar. 

THE GEOGRAPHICAL REVIEW -
' Published by The American Geo

graphical Society of New York -
April 1952 - Centennial Year. 

Contém êste número, dentre outros 
trabalhos, um comentário sôbre o mapa 
da distribuição da febre amarela no 
mundo elaborado por Jacques M. May 
e que vem anexado ao volume, além de 
um resumo biográfico do eminente geó
grafo alemão Leo Heinrich Waibel, fale
cido em setembro de 1951 ("Leo Hein
rich Waibel: "An appreciation'" - Jan 
O. M. Broek) . 

THE GEOGRAPHICAL REVIEW -
Published by the American Geo
graphical Society of New York -
July 1952 - Centennial Year. 

Dentre as contribuições de interês-
se local êste número publica: "Popula-· · 

ting - Alaska: The United States" -
Kirk H. Stone; "The Labrador Frontier" 
'--'- F. Kenneth Have Phase; "The Three 
Earths of New England" - Edward C. 
Higbee; "Land Occupance ln the Sou
theast Landmarks and Forecast" -
Merle ·Prunty, Jr. 

De caráter geral é o artigo: "Cli
mate and Economic Life: A New Ap
proach With Examples from the United 
States" - Leslie Curry. · 

THE GEOGRAPHICAL REVIEW -
Published by The American Geo
graphical Society of New York -
October 1952 - Centennial Year. 

Além dos artigos "Sulphur in Chile" 
de William E. Rudolph e "Economic Re
gionalization in Soviet Union" de De
mitri B. Shimkin, destacamos comen
tário sôbre o mapa da distribuição da 
peste no mundo, elaborado por Jacques 
M. May e que vem anexado ao· volume. 

REVISTA DE HISTORIA DE AMERICA 
- Número 32 - Diciembre de 1951. 

Comisión de Historia - Instituto 
Panamericano de Geografia e His
toria - México. 

Volume de 386 páginas. Apresenta 
contribuições como "La monarquía en 
Bolivia" de Humberto Vásquez Machi
cado; Notas Necrológicaif referentes a 
Luís Felipe Borja Pérez, Carlos M. Trel
les y Govín e Charles Wilson Hackett; 
dados informativos, além de outros, re
lativos ao seminário da "Unesco" sôbre 
o ensino de História como m~io para es
timular a compreensão internacional e 
à realização da Primeira Reunião do 
Conselho Cultural Interamericano; en
saios e .documentos; bibliografia. 
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ANNALS of the Assoclatlon of Amerlcan 
Geographers - Volume XLII -
Number 3 - September - 1952 . 

Colabora ·no presente número o 
Prof. Preston E. James (Syracuse Uni
versity) com o trabalho: - "Toward 
a further understandlng of the regio
nal concept". 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER - Revue 
de Gépgraphie - N.º 19 - · 5'"• An
née - Juillet - Sept~mbre 1952 
- Bordeaux-France . 

Da matéria dêste número ressal
tamos: - "L'Evolution des Marines 
Marchandes apres .la deuxiême guerre 
mondiale" - Georges Viers ; "L'Hom
me et les Sols dans les steppes et sa
vanes d'A.O .F ." - Albert .Pitot . 

Pierre Monbeig colabora com dois 
excelentes resumos de estudos de geo
grafia brasileira: "La Terre des . Pal
miers" du Maranhão - (comentário ao 
trabalho Viagem ao M,aranhão de Arol
do de Azevedo e Dirceu Lino de Matos) 
e "Les petits cultivateurs de l'Etat de 
São Paulo" (comentário ao trabalho 
"Sítios e Sitiantes no Estado de São 
Paulo" _..!._ N. L. Muller. 

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE 
Tome XLI - 1953 - Fascículo Il 
- Grenoble - Imprimerie Allier. 

Publicação trimestral do "Institut 
de Géographie Alpine" (Université de 
Grenoble) sob a direção de Paul e Ger
malne Veyret . Colaboram neste núme
ro: - P. Veyret, concluindo o estudo 
"La population du Canada"; Pierre 
Monbeig, também encerrando o traba
lho "La croissance de la ville de São 
Paulo"; Pierre Etienne, apresentando ' 
"Notes de météorologie tropicale" . 
:tste estudo versa sôbre as condições 
gerais da circulação nas regiões tropi
cais e os problemas que ela · suscita. 

A parte informativa · oferece exce
lentes notas sôbre o XVII Congresso 
Internacional de Geografia, realizado 
em Washington, de 8 a 15 de agôsto 
de 1952, e o XIX Congresso Geológico 
Internacional, levado a efeito em Alger, 
de 8 a 13 de setembro de 1952 . 

L'UNIVERSO - Anno XXXII - N .0 3 
- Maggio ~ Giugno 1952 - Rivista 
dell'Istituto Geografico Militare -

• Firenze - Itália. · 

Alguns trabalhos dêste número: -
"Il problema del Baltico" - Amedeo 
Giannini; 

"New York, sfinge moderna" - G. 
N. Fenin. 

"Le regioni polari artiche" - Sil
vio Zavattl (estudo sôbre a importância 
das regiões ártiCas e suas característi
cas) . 

L'UNIVERSO - Anno XXXIl - N.º 4 
- Luglio - Agosto 1952 - Rivista 
dell'Istituto Geografico Militare -
Firenze - Italia . 
Oferece o presente número exce

lentes colaborações onde predominam 
os assuntos de política internacional, 
geografia política e econômica . Eis os 
títulos de alguns trabalhos: - "La 

· Bulgaria e la questione macedone" -
Amedeo Giannini; "Progressi . negli 
studi geologici" - Giovanni Mirto (Os 
estudos de radioatividade e sua relação 
com o progresso da geologia) ; "11 Mec
canismo della previsione del tempo" -
Aldo Cicala. 

L'UNIVERSO - Anno XXXII - N.º 5 
- Settembre-ottobre 1952 - Rivis
ta dell'Istituto Geografico Militare 
- Firenze - Itália . 
Destaca:..se neste número a seguin

te matéria: - "11 Canada fra Stati 
Uniti e Inghilterra" - Armando Froni 
(Considerações sôbre o problema cana
dense e seus fatôres geográficos e his
tórico-políticos) ; "La geografia del 
.Nichelio" - Eliseo Bonetti (0 níquel e 
sua distribuição geográfica no mundo) ; 
"Bacini e Strategia Globale" - Eraldo 
Manfrini (Considerações sôbre a neces
sidade de se substituir a antiga subdi
visão da superfície terrestre em massas 
emersas, em pequenas e grandes regiões 
naturais, tendo em vista sua utilidade 
para o estudo de problemas estratégi
cos) . 

REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE -
Tomes XL - 1952 - Fascicules III 
e IV - · Imprimerie Allier.:.Greno
ble - France. 
Fascículo III - Além de comentá

rios e notas bibliográficas, publica o 
seguinte: M. Pardé - "Quelques indi
cations sur le régime des riviêres "l
pestres piémontaises"; Marie-Thérêse 
Baret - "L'élevage des bovins et le lait 
en Bas-Dauphiné" (2 fig.); F. Bourdier 
- Morphologie et pédologie, à propos 
de la Biêvre-Vallolre" (Bas-Dauphiné); 
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M. Bonnemalson - "Evolutlon de la 
propriété dans une commune du Gré
sivaudan depuis le XVIIIº slêcle" 
(2 fig . ) ; J. Nicod - "Micro-'reliefs at>
palachiens en Basse Pl'ovence calcaire" 
( 6 fig. ) ; J. Delaspre - "La naissance 
d 'un paysage rural ao XVIIIº siêcle sur 
les hauts plateaux de l'Est du Cantal et 
du Nord de la Margeride." 

Fascículo IV - Publica os seguin
tes trabalhos: Germalne Veyret-Ver
ner - "Les différents types de régimes 
démographlques - Essai d'lnterpreta
tlon· géçigraphique" (6 fig . ) ; L. E. Ha
melin - "La position structurale du 

Bas Dauphiné" (1 fig.) ; X de Planhol 
- "Les migratlons de travail en Tur
quie" (1 fig.); P. León - "La naissance 
de la grande industrie en Dauphiné" 
(fin du XVII• s-1869); E. Berlan -
"L'installation humaine au Choa . -
La Chanlç;ora en Basse Woina Dega et 
la vie d'un paysan" ( 4 fig.) ; M. Alle
fresde - Les fabrlcations fromagêres 
en Haute-Sa voie ( 1 fig. ) ; M. Serre -
"Problêmes démographlqqes d'hler et 
d'aujourd'hui - Notes sur l'immigra
tion itallenne à Toulon et dahs le Var" 
(1 fig.) ; L. Breton - "Observations 
météorologiques de 1951" . 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
" Integra da legislação de interê sse geográfico 

Decretos 

DECRETO N.0 31 056, DE 30 DE JUNHO 
DE 195Z 

Cria a Comtssao de Coordenação e Desenvolvi
mento dos ·Transportes. 

o Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 87, n. 0 I, da 
Constituição, e 

Considerando a necessidade de estabelecer 
a coordenação dos meios de transporte de for
ma a a3segurar o escoamento da produçib para 
os centros consumidores; 

Considerando que para essa coordenação se 
faz Indispensável a ação conjunta e Imediata 
dos responsáveis pelos órgãos Interessados no 
problema dos transportes, artlcul,ados com os 
representantes do comércio, da Indústria e da 
lavoura, decreta: 

Art. I.• - Fica criada, no Ministério da 
Viação e Obras Públicas, a Conalssão de Coor
denação e Desenvolvimento dos Transportes, 
com a finalidade de estudar e · propor provi
dências de ordem econômica, financeira e ad
ministrativa que se relacionem com os ser
viços portuários e os transportes maritlmos, 
fluviais e lacustres, ferroviários, rodoviários e 
aéreos do pais e com o escoamento da prOdu
ção nacional. 

Art. 2.• - A Comissão com1)ete: 
I - Orientar e coordenar tôdas as ativida

des de transportes e serviços correlatos, rela
cionados com os meios de comunicação por 
terra, mar e ar; 

n - propor ao Presidente da República as 
medidas de ordem econômica, financeira ou 
administrativa referentes aos transportes; 

IlI - opinar sôbre sugestões para reapa
relhamento dos nossos portos e serviços mari
tlmos, fluviais, lacustres bem como ferroviários, 
rodoviários e aéreos; 

IV - elaborar planos sôbre transportes, 
armazenamento, carga e descarga, serviços, fre
tes taxas e tarifas, enfim tudo o que se rela
cionar com o rápido escoamento da produção 
nacional, tendo em vista seu lnterêsse econô
mico; 

V - emitir parecer sôbre quaisquer pro
blemas ou sugestões que digam respeito aos 
transportes e serviços portuários; 

VI - estabelecer normas para a boa exe
cução dos se!'Vlços de transportes, em conjunto. 

Art. 3.0 - A coml.esão será constituida pelo 
Ministro da Viação e Obras Públlcas, que a 
presidirá; pelo Presidente da COFAP, que será 
o vice-presidente; e pelos representantes do Es
tado Maior das Fôrças Armadas; do Ministério 
da Fazenda; do Banco do Brasil; da"Comissão 
de Marinha Mercante; do Comércio, da Indús
tria e da Lavoura; do Departamento Nacional 

de Estradas de Ferro; do Departamento Nac10-
n11.l de Estradas de Rodagem; do Departamento 
de Aeronáutica Civil; do Departamento Nacio
nal de Portos, Rios e Canais; da Contadoria 
Geral de Transportes; do Departamento Na
cional da Produção Animal e do Departamento 

.Nacional da Produção Vegetal. 
§ 1.0 - Os representantes do coniérclo, da 

indW.stria· e da lavoura serão Indicados pelas 
respectivas associações sindica.Is de grau su
perior. 

§ 2.0 - A Comissão grupará os seus mem
bros em subcomissões das quais poderão fazeT 
parte, por convite do Presidente da Comissão, 
como assessores técnicos, especialistas de re
nome em assunto de transportes. 

§ 3.0 - As subcomissões serão encarrega.das, 
segundo as especializações respectivas, de es
tudos a estas peculiares. e da elaboração de 
anteprojetos a. serem submetidos à apreciação 
e decisão do plenário da ,comissão, a fim de 
dar cumprimento quando fôr o caso, a.o que 
dispõe o artigo 2.0 no Item II. 

Art. 4.0 - os interessados no estabeleci
mento de novos meios de transporte ou na mo
dificação dos existentes e das condições em 
que estejam sendo realiza.dos, poderão dirigir
se à Comissão, a.presentando-lhe reclamações, 
bem como sugestões no sentido de serem a.do
tadas providências que visem à melhoria dos 
transportes de !lnallda.des econômicas. 

Art. 5. 0 - A fim de pronunciar-se SObre 
os assuntos submetidos à sua apreciação de
verá a Comissão ouvir, no que lhes disser res
peito, os diversos órgãos ou entidades federais, 
estaduais, municipais ou aquêle,s nos quais o 
Govêrno tenha participação. 

Art. 6.0 - A Comissão entender-se-á dire
tamente com as emprêsas transportadoras, no 
sentido de articular providências que visem a 
facll~tação e à intenslf!ca.ção dos transportes, 
seja no que diz respeito à maior rapidez, à 
maior capacidade de carregamento, ao menor 
tempo de transbôrdo, descarfla ou desembaraço 
das mercadorias transportadas, seja no que se 
refere à melhoria. dos preços cobrados (pela 
revisão dos fretes, tarifas, taxas, adicionais e 
outras parcelas Influentes nos preços) seja, 
enfim, no tocante a medidas de articulação, 
cooperação ou coordenação dos vários sistemas 
e meios de transporte. 

Art. 7.0 - A Comissão terá uma Secretaria 
Técnica., constltuida. de especla.llsta.s em maté
ria de transportes e de auxillares, postos à dis
posição da Comissão, de a.côrdo com a legis
lação vigente. 

Art. 8.0 - Para coordenar os trabalhos da 
Secretaria Técnica. dirigi-la. administrativa.men
te e secretariar as reuniões da Comissão, será 
des)gnado pelo Presidente desta., um Secretário 
Executivo, escolhido entre os membros da Co
missão ou da própria Secretaria Técnica.. 
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Art. 9.0 - A Comissão e as subcomissões 
deliberarão tomando por base os relatórios téc
nicos elaborados pela Secretaria Técnica. 

Parágrafo único - Os membros da Comis
são e das subcomissões, Independentemente de 
sua participação nos trabalhos destas, poderão 
oferec,er indicações e subsidlos à Secretaria Téc
nica e . com esta articular-se para cooperação 
pessoal nos estudos técnicos, que à mesma se
jam atrlbuidos. 

Art. 10 - As sessões ordinárias da Comis
são serão realizadas uma vez por semana e as 
extraordinárias sempre que o Presidente as con
vocar, por Iniciativa própria, ou quando torem 
Julgadas necessárias em petição escrita a êle 
dirigida, por dois terços, no m!nlmo, dos mem
bros da Comissão. 

Art. 11 - As subcomissões adotarão o re
gime de trabalho que fôr necessário ou conve
niente, segundo as matérias que tenham sob 
estudo reunindo-se permanentemente ou em 
sessões periódicas. 

Art. 12 - A Comissão, logo que nomeada, 
elaborará o seu regimento Interno, incluindo
se neste as normas a serem adotadas nos ser-

viços técnicos e administrativos da Secretaria 
Técnica, submetendo êsse projeto à aprovação 
do Presidente da República no prazo de 30 
dias. 

Art. 13 - os casos omissos neste decreto 
e as dúvidas que se suscitarem na aplicação 
ou Interpretação do mesmo, serão resolvidas 
pelo .Presidente da República,. mediante parecer 
da Comissão. 6 

Art. 14 - 1!:stli decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dispcr 
sições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1952; 
131.0 da Independência e 64. 0 da República. 

GETÚLIO V ARGAB 
Francisco Negrão de Lima 
Renato de Almeida Guillobel 
Ciro Espfnto Santo Cardoso 
Horácio Lafer 
Alvaro de Sousa Lima 
João Cleofas 
Osvaldo Canfó de Castro 

"Diário Oficial" de 1-7-1952. 

Leis 
LEI N.0 1778-B, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1952 

Aumenta para Cri 1 000 000,00 o valor da sub
venção concedida pela let n. 0 720 de 28 de 
mato de 194fJ, ao Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta e eu pro
mulgo, nos têrmos do art. 70, § 4. 0 da Cons
tltulçíw Federal, a seguinte lei: 

Art. 1.0 - A subvenção concedida ao Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro pela 
lei n .0 720, de 28 de maio de 1949, passa a ser 
de Cr$ 1000000,00 (um milhão de cruzeiros) 
anuais, a partir do exercício de 1952. 

Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Senado Federal, em 20 de dezembro de 1952 
João Café Filho . 

'"Diário Oficial" de 24-12-1952. 

LEI N.0 1803, DE 5 DE JANEIRO DE 1953 

Autoriza o Poder Executivo a realizar estudos 
definitivos sôbre a !oca!tzaçáo da nova ca
·pftal da República. 

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

creta e eu sanciono, a seguinte lei: 
. Art. 1.0 - É o Poder Executivo autorizado 

a mandar proceder, como achar conveniente, 
na região do Planalto Central, compreendida 
entre os paralelos sul 15°, 30' e 17° e os meri
dianos a W Gr. 46° 30' e 49° 30', aos estudos 
definitivos para a escolha do sitio da nova 
Capital Federal, que deverão ficar conclu!dos 
dentro de 3 (três) anos. 

§ 1.0 - Os estudos mencionados neste ar
tigo deverão sa tlsfazer as seguln tes condições: 

a) clima e salubridade favoráveis; 
b) fac111dade de abastecimento de água 

e energia elétrica; 
c) facilidade de acesso às vias de transpor

te terrestres e aéreas; 
d) topografia adequada; 
e) solo favorável às edificações e existên

cia de materiais de construção; 
t) proximidade de terras para cultura; 

g) paisagem atraente. 
§ 2. 0 - Os estudos serão feitos na base de 

uma cidade para 500 000 habitantes. 
§ 3 .0 - O prazo para o Inicio dêstes estu

dos será de 60 (sessenta) dias, a contar da vi
gência desta lei. 

Art. 2. 0 - Em tôrno dêste sitio será demar
cada, adotados os limites naturais ou não, uma 
área aproximada de 5 000 km' (cinco mil qui
lômetros quadrados), que deverá conter, da 
melhor forma, os requisitos necessários à cons
tituição do Dfstrlto Federal e que será Incor
porado ao Patrimônio da União .-

Art. 3.• - O Govêrno Federal mandará 
realizar estudos definitivos sôbre as condições 
do abastecimento de água e energia elétrica; 
reconhecimento sôbre o estabelecimento do 
plano rodo-ferroviário, que deverá ligar a futu
ra capital a todos os estados, com sua adapta
ção ao Plano Geral de Viação Nacional; o es
tudo definitivo das vias de~transporte neces
sárias à efetivação da mudança da capital; o 
plano de desapropriações das áreas necessárias 
e · o plano urbanistico da nova capital. 

Art. 4. 0 - O Govêmo Federal mandará es
tudar pela sua Secretaria e por cada um dos 

1 Ministérios o plano de sua mudança para a 
futura capital e dos órgãos ou representações 
que lhe são Inerentes, assim como os e!eitos 
da medida sôbre os Departamento subsidiários, 
sediados nos dl versos pen tos do terrl tório na- · 
clona!. 

Art. 5. 0 - O Govêrno Federal mandará es
tudar, pelo órgão competente, o problema da 
transferência dos Poderes Legislativo e Judi
ciário, assim como do funcionalismo público 
federal e sua Instalação na nova capital. 

Art. 6.0 - Os planos parciais constituirão 
o Plano Geral da Mudança da Capital e poderão 
ser encaminhados, por etapas, à aprovação do 
Congresso cgnforme o exigirem circunstâncias 
e a urgência de execução de cada um . 

Art. 7.• - O Govêrno Federal mandará es
tudar a situação decorrente da transferência 
da sede do Govêmo para o atual Distrito Fe
deral e a organização do novo estado da Gua
nabara, previsto na Constituição. 

Art. 8.• - É o Poder Executivo autorizado 
a abrir, :gelo Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, o crédito especial de Cr$ 20 000 000,00 
(vinte milhões de cruzeiros), para atender aos 
encargos criados por esta lei. 
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Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em con trárlo. 

Rio de Janeiro, · em 5 de janeiro de 1953; 
132.0 da Independência e 65. 0 da República. 

GETÚLIO VARGAB 
Franctsco Negrdo ãe Lima 
Renato de Almeida Gul!lobel 
Ci ro Espírito Santo Cardoso 
João Neves da Fontoura 
Horácio Láfer 
Alvaro ãe S,ousa Lima 
Jodo Cleofas 
E . Simões Filho 
Segadas Viana 
Nero Moura 

"Diário Oficial" de 8-1-1953 . 

LEI N. 0 i 806, DE 6 DE JANEIRO DE 1953 

Dispõe sôbre o Plano ãe Valortzaç4o Econômica 
ãa Amazônia, cria a Superintenãencta ãa 
sua execuçlio e ãá outras proviãéncias. 

o Presidente da Repúbllca : 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creto e eu sanciono a seguinte lei : 
Art. 1.º - O Plano de Valorização Econô

mica da Amazônia, previsto no art . 199 da 
Constituição, constitui um sistema de medi
das, serviços, empreendimentos e obras, desti
nados a Incrementar o desenvolvimento da pro
dução extrativa .e agrlcola, pecuária, mineral, 
Industrial e o das relações de troca , no sen
tido de melhores padrões sociais de vida e bem
estar econômico das populações da região e 
da expansão da riqueza do pais . 

Art. 2.• - A Amazônia Brasileira, para efeito 
de planejamento econômico e execução do Pla
no definido nesta lei, abrange a região fOm
preendlda pelos Estados do Pará e do Amazo
nas, pelos Territórios Federais do Acre, Amapá, 
Guaporé e Rio Branco, e ainda a parte do 
Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 
16º a do Estado de Goiás a norte do paralelo 
de ' 13º e a do Maranhão a oeste do meridiano 
de 44° . 

Art . 3.º - Os recursos do art. 199,. e pará
grafo único, da Constituição, não poderão ser 
aplicados em medidas, serviços, empreendimen
tos ou obras, que não tenham fim estrita
mente econômico ou relação direta com a re
cuperação econômica da região. 

Art. 4. 0 - A execução do plano geral, ou 
dos planejamentos ou programas parciais de 
trabalho, deverá obedecer à. seleção. dos proble
mas regionais e à prioridade que devam ter 
pela Importância que apresentem no sistema 
econômico em que se · Incluem . 

Parágrafo único - Os serviços e obras fe
derais existentes na região, que se Integrem 
no Plano, contlnuaTão a ser desenvolvidos com. 
os recursos que lhes forem atrlbuldos no Orça
mento e a organização que tiverem, salvo mo
dlt'lcações feitas em lei. 

Art. 5.0 - Os planejamentos especlflcos 
e os programas de trabalho devem ter caráter 
essencialmente técnico e econômico, no sen
tido do maior rendimento e da recuperação 
dos Investimentos empenhados direta ou Indi
retamente. 

Art . 6.0 - No sentido de coordenar ativi
dades relacionadas com os programas de tra
balho do Plano, o Poder Executivo poderá pro
mover acordos com os Estados, Munlclplos, au
tarquias, sociedades e entidades privadas com-
preendidas na área amazônica . · 

Art. 7.0 - O Plano de Valorização, que a 
presente lei regula, destina-se a : 

a ) promover o desenvolvimento da pro
dução agrlcola, tendo em vista as condições 

ecológicas da região, a diferenciação e a ferti
lidade dos solos, o zoneamento e a seleção de 
áreas de ocupação no sentido de maior produ
tividade do trabalho e melhor rendimento 11-
quldo; a produção extrativa da floresta, na 
base dos preços mlnlmos compatfvels com o 
custo da vida n a região; 

b) fomentar a produção animal, tendo em 
vista principalmente a elevação dos lndlces de 
nutrição das populações amazônicas; promover 
a solução dos problemas que Interessem a pe
cuária, a defesa e o melhoramento dos :reba
nhos; 

c) . desenvolver um programa de defesa 
contra as Inundações periódicas, por obras de 
desaguamento e recuperação das terras Inun
dáveis; 

d) promover o aproveitamento dos recur
sos minerais da região; 

e) Incrementar a lndustrlallzação das ma
térias primas de produção regional para o abas
tecimento Interno e a exportação mais densa 
dos produtos naturais ; 

f ) reallzar um plano de viação da Ama
zônia, que compreenda todo o sistema de trans
portes e comunicações, tendo em vista princi
palmente as pecUllarldades do complexo hi
drográfico, sua extensão e Importância na eco
nomia regional , e as bases econômicas e téc
nicas de sua gradual execução; 

g ) estabelecer urna pol!tlca de energia na 
região em bases econômicas, pela utlllzação e 
conservação das suas fontes, a org{>nlzação do 
abastecimento de combustlvels, a eletrificação 
dos principais centros de produção e da Indús
tria e a utilização racional dos recursos natu
rais ; 

h) estabelecer uma pol!tlca demográfica 
que compreenda .a regeneração flslca e social 
das populações da região, pela alimentação, a 
assistência à saúde, o saneamento, a educação 
e o ensino, a Imigração ,de correntes de popu
lação que mais convenham aos lnterêsses da 
região e do pais, e o agrupamento dos elemen
tos humanos da região ou de outros Estados 
em áreas escolhidas, onde possam constituir 
núcleos rurais permanentes e desenvolver a pro
dução econômica. 

1) estabelecer um programa de desenvol
vimento do sistema de crédito bancário regio
nal e das respectivas operações; 

J ) :!'ementar o desenvolvimento das rela
ções comerciais com os mercados consumidores 
e abastecedores, e ter em vista, Inclusive, as 
relações com os palses vizinhos e a polltlca 
continental brasileira; 

k) manter um programa de pesquisas geo
gráficas, naturais, tecnológicas e sociais e de 
preparação, recrutamento e fixação de quadros 
técnicos e clentl!lcos na região, tendo em vista 
orientar, atua!lzar e aperfeiçoar a compreensão 
do Plano e fornecer os elementos técnicos para 
sua execução; 

1) Incentivar o' capital privado no sentido 
de Interessar Iniciativas destinadas ao desenvol
vimento das riquezas regionais, Inclusive em 
emprêsas de capital misto ou em consoclação 
com os órgãos públicos empenhados na realiza
ção de empreendimentos constantes do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia; 

m ) orientar a organização administrativa 
especifica para as !unções permanentes de pes
qulSas, programação e contrôle técnico-econô
mico da execução do Plano, bem como para sua 
execução, no todo ou em programas parciais, t 
Inclusive medidas de coordenação na adminis
tração federal, entre os órgãos federais e os 
governos estaduais e municipais, ou entidades 
a êles subordinadas; 

n) manter um serviço de divulgação eco
nômica e comercial, com órgão e meios pró-
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prtos para conhecimento, a todo tempo, da pro
dução efetiva da região, das posslbllldades po
tenciais e condições ecológicas, da situação dos 
mercados contrumldores e concorrentes, inclu
sive por melo de mostruàrlos nas principais 
praças do pals e nos maiores centros de con
sumo de matérias prima tropicais. 

Art. 8.0 - Para atender à execução do Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia é criado 
o Fundo de Valorização Econômica da Ama
zônia. 

§. 1.º O Fundo de Valorização Etonô-
mlca da Amazônia será constltu!do com: 

a) 3% da renda tributária da União; 
b) 3% da renda trlbutàrla dos Estados, 

Territórios e Munlclpios, total ou parcialmen
te, compreendidos na área da Amazônia Bra
s1lelra (art. 2.0 ); 

c) as rendas oriundas dos· serviços do Pla
no de Valorização Econômica da Amazônia, ou 
sua exploração dos atos ou contratos jur!dicos 
dela decorrentes; 

d) o produto de operações de crédito e de 
dotações extraordlnàrlas da União, dos Estados 
ou Munlc!plos. 

§ 2.0 - As rendas provenientes das porcen
tagens mencionadas nas al!neas a e b do pará
grafo anterior serão recolhidas mensalmente às 
agências do Banco do Brasil e creditadas ao 
Fundo de Valorização Econômica da Amazônia. 

Art. 9.0 - Para apl!caçlo dos recursos do 
Fundo de Valorize.ção Econômica da Amazônia, 
será elaborada, anualmente, a proposta do res
pectivo orçamento, a fim de ser apresentada, 
com a proposta do Orçamento Geral, e.o Con
gresso e, com êsse, Juntamente discutida e vo
tada, na base da receita tributária da União, 
dos Estados e Munlc!plos da região, verificada 
no exerc!cio anterior, sendo a despesa a efetuar 
previamente discriminada. 

§ 1.0 - O orçamento do Plano será ane
xado ao Orçamento Geral da União e, em sua 
receita, serão lnclu!das as fontes que constituem 
o Fundo de Valorização Etonômlca da Amal!:ô
nla. 

§ 2.0 - Os saldos de um exerc!clo não se 
considerarão em exerc!clo findo, nem se incor
porarão à receita da União, mas serão transfe
ridos para o exercício seguinte. 

§ 3.0 - se as despesas houverem excedido 
a receita e as dlsponlbll1dades do Fundo de 
Vs.lorlzação por fôrça de créditos extraordiná
rios ou especiais, será êsse excedente deduzido 
da receita do exerc!cio seguinte. 

§ 4.0 A aplicação das dotações orçamen
tárias referentes ao Plano de Valorização Eco
nômica da Amazônia Independerá do registro 
prévio do Tribunal de Contas. 

§ 5.0 - O órgão executivo do Plano apre
sentará ao Trlbuns.l de Contas os comprovan
tes das despesas efetuadas no exerclcio ante
rior até o dia 30 de abril dp ano subseqüente. 

Art. 10 - os planejamentos parciais serão 
previamente submetidos à aprovação do Con
gresso Nacional, encaminhados mediante men
sagem do Presidente da Repúbl!ca, bem como 
as alterações ou revisões que se tornarem ne
cessárias. 

Art. 11 - Nos casos em que os serviços e 
obras a cargo do Govêrno Federal, pelos respec
tivos ministérios, venham a ser feitos de coo
peração com o órgão executivo do Plano, serão 
'11scrlmlnadas as verbas necessárias, como re
fôrço às dotações orçamentàrie.s federais pró
prias, para continuidade ou ampliação aos mes
mos serviços e obras. 

Art. 12 - Poderá o órgão executivo do Pla
no adquirir bens e propor a desapropriação de 
terras de acôrdo com os planeJamen.tos a exe
cutar. 

Art. 13 - O Pl~
0

no de Valorização Econô
mica da Amazônia será executado na ordem 
de planejamentos parciais, em perlodos de cinco 
anos, a contar da ·data desta lei, embora com 
a previsão de tempo variável para cada pro
grame. conforme a natureza de cada um, os 
resultados obtidos e os desenvolvimentos ulte
riores estimados. 

Parágrafo único - O Plano não prejudicará 
a continuidade dos serviços e obras Já iniciados 
na região. · 

Art. 14 - Poderá o orçamento anual, aten
dendo à oportunidade conveniente a intensifi
cação de inversões em setores básicos, antecipar 
dotações por conta da quota constitucional de 
exerc!clos futuros . 

Art. 15 - J!: o Poder Executivo autorizado 
a dar a garantia do Tesouro Nacional para ope
rações de crédito Interno ou externo, destin91-
das à real!zação de obras e serviços básicos 
previstos no orçamento do Plano, corréndo a 
~espectlve. amortização por conta da receita do 
Fundo de Valorização nos exerc!clos futuros. 

Art. 16 - Os serviços que se devam Inte
grar no Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, e estejam sendo executados pela 
União ou pelos Estados, por seus órgãos atuais, 
poderão continuar a ser assim executados, sub
metidos que sejam às modificações, reformas 
ou diretrizes impostas pelos planejamentos que 
forem traçados pelo órgão executivo da Valo
rização Econômica da Amazônia, firme.dos os 
necessários acordos de cooperação, na forma 
do § 3.0 do art. 18 da Constituição. 

Parágrafo único - Do mesmo modo proce
derá a União em relação aos Territórios e Es
tados interessados no que respeita aos munlci
plos, a fim de que a União e os Estados, por 
melo de acordos ou convenções, possam dar 
pros111gulmento e manutenção aos serviços das 
unidades territoriais e municipais. 

Art. 17 - A integração do Plano de Valo
rização Econômica da Amazônia de emprêsa ou 
serviço autônomo da região, mantido direta
mente ou subvencionado pela União, não im
porta na Incorporação de seu ativo ou passivo 
ao Fundo de Valorização Econômica da Ama
zônia, nem na responsabll1dade dêste por obri
gações anteriores contra!das. 

§ 1.0 • - As entidades e serviços Integrados 
no Plano de Valorização a que SEI refere êste 
artigo, terão suas atividades coordenadas, para 
o fim comum, sendo, para isso, suplementadas 
as suas verbas próprias ou subvenções com 
recursos do Fundo de Valorização, nos limites 
dos planejamentos estabelecidos . 

§ 2.0 - As emprêsas ou serviços autôno
mos, a que se refere êste artigo ficarão sujeitos 
ao contrôle técnico e à flscallzação financeira 
do órgão executivo do Plano . 

Art . 18 - O Plano de Valorização estabe
lecerá as bases para a raclonallzação e sistema
tização do regime de auxílios federais às enti
dades administrativas compreendidas na área 
amazônica e · às pessoas Jurídicas de direito 
privado destinadas a fins de utllldade pública 
ou social, na região. 

Art. 19 - Até a aprovação por lei dos pla
nejamentos relativos aos objetivos constantes 
do art. 7.º desta lei e dos problemas conexos, 
compreendidos ao Plano de Valorização Elconô
mlca da Amazônia, a execução dêste terá inicio 
por um programa de emergência, aprovado pelo 
Presidente da República, e a ser executado com 
os recursos orçamentários concedidos ou me
diante créditos suplementares ou especiais, que 
compreenda: 

.a) a continuação das obras e serviços, que 
forem partes necessàrlamente integrantes _do 
Plano, iniciados e mantidos por conta . da verba 
de ve.lorlzação econômica da Amazônia; 
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b) os projetos e empreendimentos de na
tureza urgente e os bàsicos, jà devidamente 
estudados e considerados indispensàveis, de 
qualquer sorte, à valorização .econômica da 
Amazônia; 

c) os projetos e empreendimentos que de
vam ser considerados preliminares ou prepa
ratórios d& organlzaçlo definitiva do Plano. 

Art. 20 - O Plano de Valorização Econô
mloa da Amazônia se desenvolverá em pro
gramas discriminados e fundamentados técnica 
e econômlcamente, com as previsões do tempo 
em que se achem realizados, as aplicações 
anuais, os recursos técnicos e 1lnsncelros, e a 
Indicação dos mecani.smos administrativos e 
financeiros lnteresaados . 

Art. 21 - Na medl4a das convenlên~ias 
econ.Omicas, financeiras e administrativas, o 
Plano obedecerà à descentralização de sua exe
cução, bem como dos próprios órgãos Incum
bidos desta, e de pesquisa . e contrôle. 

Parágrafo único ~ Para o efeito da descen
tralização de serviços, distribuição de materiais, 
maior presteza na execução das obras plane
jadas, pagamentos e outros encargos, pOderà 
a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia manter Divisões se
diadas em Manaus, capital do Estado do Ama
"ZC>nas, e Cuiabà, capital do Estado de Mato 
Grosso. 

Art. 22 - Pars promover a execução do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia, 
nos tênnos desta lei e dos planejamentos que 
torem aprovados, fica o~lada, com sede em Be
lém, capital do Parti., com autonomia adminis
trativa, a Superintendência do Plano de Valo
rização Econômica da Amazônia (S.P .V.E .A.), 
diretamente subordinada ab Presidente ds Re
pública. 

Art. 23 - O Superintendente será nomeado 
pelo Presidente da República ... . . .. . . .. . .. . .. . 
Vetado ... . ...... ,· . . .. . .... .. dentre brasllelros 
de notàvel cultura e reputação lUbada. 

Art. 24 - O Superintendente presldirà a 
uma Comissão de Planejamento da Valorização 
Sconômica da Amazônia, composta de quinze 
membros, sendo seis técnicos, correspondentes 
aos setores gerais de atividade que integrarão 
o Plano, e nomeados pelo PresJdente da Re
pública, e nove representantes dos Estados e 
Territórios amazônicos, um para cada uma das 
entidades administrativas interessadas, e desig
nados pelos respectivos governos . 

§ l .º - o Superintendente e os membros 
técnicos da Comissão de Planejamento serão 
nomeados em Comissão e demitidos ad nutum 
pelo Presidente da República. 

f 2.0 - o Poder Ehtecutlvo regulamentarà 
ú !unções da Comissão de Planejamento e as 
atribuições dos seus membros. 

Art. 25 - o Govêrno Federal providenclàrà 
no sentido de° serem p06tos à disposição da Su
perintendê:ocla do Plano de Valorização Eco
nômica da Amazônia os assessôres e auxiliares 
que se tornarem necessàrios ao planejamento 
e aos serviços administrativos iniciais, em que 
pOderão também ser admitidos elementos 
alheios aos quadros funcione.is da União, dos 
Bstados, Territórios e Municiplos, sempre que, 
pelos altos conhecimentos da região e especia
lização em' matéria rundsmental do Plano, os 
seus serviços e cooperação cien titica ou profis
sional devam ser aproveitados. 

Paràgrsto único - O regulamento s ser 
baixado pars execução de. presente lei ests
belecerà o regime a que ficarão submetidos os 
servidores de qualquer categoria ou especiali
Eação da Superintendências do Plano de Valo-
11zação Econômica da Amazônia . 

Art. 26 - A Comissão de Planejamento 
apresentarà, dentro do prazo de nove meses, 
110 '.Presidente da República, o plano definitivo 

de Valorização Econômica de. Amazônia, para 
o primeiro perlOdo qülnqüenal, Incluindo o or
çamento para o primeiro perlOdo anual, a ser 
encaminhado ao Congresso Nacional. 

Art. 27 - Dentro de doze meses da vigência 
desta lei, o Poder Executivo, tendo em vista os 
trabalhos ds Comissão de Planejamento, pro
porà ao Congresso s organização sdmlnistrstlvs 
pars execução do Plano de Valorização Econô
mica da Amazônia e as nonnas de coordenação 
do•órgão executivo com as entidades federais, 
estaduais e municipais. 

Paràgraro único - o Poder Executivo sub
meterà ao Congresso Nacional, com a proposta 
de organização administrativa para execução 
do Plano de Valorização Econômica, o quadro 
dos tuncionàrlos da Superintendência, bem 
como proporà os respectivos veJ:lcimentos e a 
remuneração <*Js, membros da mesma Superin
tendência. 

Art. 28 - Serà isenta de impostos e taxas 
s Importação de quaisquer màquinas e aces
sórios, utensilios e materiais destinados aos ser
viços, em execução e a serem executados, dire
tamente ou por contrato ou concessão, pela 
Superintendência do Plano de Valorização Eco
nômica da Amazônia. 

Psràgraro único - O desembaraço- dos ma
teriais e mercadorias destinados s êsses servi
ços nos portos de d~carga serà !eito Imedia
tamente 'à vista de requl.sição da Superinten
dência, seguindo, posteriormente, os trâmites 
regulamentares. 

Art. 29 - As reclamações contra atos da 
Superintendência do Plano de Valorização Eco
nômica ds Amazônia serão dirigidas so Presi
dente da República. 

Art. 30 - Fies o Poder E'xecutivo autori
zado a desmembrar, quando achar oportuno, 
os atusls Serviços de Navegação da Amazônia 
e do Pôrto do Pe.rà, um do outro, continuando 
o Serviço . de Navega_ção da Amazônia a cons
tituir uma autarquia, com autonomia adminis
trativa , e os recursos que lhe torem reservados. 

Art. 31 - Fies aberto um crédito especial 
de CrS 8 ooo ooo,00 (oito milhões de cruzeiros) 
à conta da quota de Valorização Econômica de. 
Amazônia, para e.tender às despesas resultantes 
de. execução desta lei. 

Art. 32 - Fica o Presidente de. República. 
autorizado a utilizar, para atender ao plano de 
emergência de que trate. o e.rt. 19, os saldos 
existentes da verba constitucional a que se 
refere o art. 199 da Constituição, Inclusive do 
Pie.no Salte, referentes aos exercícios de 1951 
e 1952. 

Art. 33 - As verbas concernentes so Plano 
de Valorização Econômica de. Amazônia terão 
o mesmo regime contábil do Pie.no Salte . 

Art. 34 - A Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia mande.ré. 
executar, com primeira prioridade, de acôrdo 
com os planos exlsten tes, os serviços e obras 
de reforma e ampliação das centrais elétricas 
de Belém do Pará e Manaus, capital do Estado 
do Ame.zonas. com e. ce.pe.cidsde mlnime., cada 
uma, de vinte mil kllowsts, respectiva.mente, 
para aba$tecimento de energia. industrial e do
méstica e serviços urbanos de tração e de luz. 

Art. 35 - Revogam-se as disposições em 
contràrlo. 

Rio de Janeiro, em 6 de Janeiro de 1953; 
132.• da Independência e 65.0 de. República. 

GETÚLIO V ARGAS 
Francisco Negr4o de Lima. 
Horácfo Lafer. 
Álvaro de Sousa Lima. 
Joáo Cleofas . 
E. Simões Filho. 
Ségaàas Viana. 

"Dlàrlo Oficie.!" de 7-1-1953. 
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interêsse geográfico 

atos de 

RIO DE JANEffiO 

LEI N.0 1 864, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1953 

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.º - Fica 'criado, na Secretaria de 
AgricUltura, Indústria e Comércio, diretamente 
subordinado ao Secretá.ri<;> de Estado, o Depar
tamento de Conservação do Solo (D.C .S.), des
tinado a promover a lmplantaçlio, no meio ru
ral, de práticas agrícolas que visem a conser
var, restaurar e elevar o nlvel de fertilidade do 
solo, objetivando o aumento da sua produti
vidade . 

Art. 2.º - Passam a integrar o D.C.8 ., a 
·Divisão de Solos e Adubos (D .S.A. ) e a Di
vl.Sl!.o de Engenharia Rural (D .E.R.), atual
mente subordinadas ao Departamento da Pro
dução Vegetal . 

Art. 3.º - Competirá à Divisão de Solos e 
Adubos (D.S.A.): 

1 - atender às requisições de análises fí
sicas, quimlcas, mineralógicas e biOlógicas do 
solo, interpretando-lhes os resultados sob o 
ponto de vista do aproveitamento agrícola das 
terras; · 

2 - efetuar, quando necessário, análises de 
produtos de uso agrícola; 

3 - manter coleções atuallzadas dos ptln
clpals adubos existentes no comércio, com in
dicações relativas ao custo, à composição, aos 
fabricantes e vendedores; 

4 - fiscalizar, quando conveniente aos in
terê!lses do Estado, a fabricação e a venda de 
adubos e corretivos; 

5 - prestar assistência técnica aos agri
cultores sôbre adubação, correção e preservação 
de fert1l1dade do solo e realizar, nas proprie
dades agrlcolas, experimentos e demonstrações 
práticas; 

6 - promover estudos sôbre deficiências de 
nutrição das principais plantas cultivadas no 
estado; 

7 - classificar os solos do estado tendo 
em vista a organização da carta pedológica do 
território fluminense; 

8 - colaborar~ sem prejuízo dos serviços 
próprios do D.C.S., com outros órgãos da ad
ministração pública .Interessados em problemas 
pedológicos. 

Parágrafo únleo - As atividades técnicas 
da D.S .. A., mencionadas neste artigo, serão dls
trlbuldas pelos seguintes setores : 

I - Laboratório de Análises 
II - Setor de Pedologia 
Art. 4. 0 - Competirá à Divisão de Enge

nharia Rural (D.E 1R.): 

1 - realizar, nas propriedades agrlcolas, en
saios e demonstrações práticas dos métodos de 
cultivo que visem ao combate à erosão do solo 
e à formação de enxurradas; 

2 - pesquisar os métodos de uso do solo 
mais aconselháveis para o estado, a fim de 
orientar os agricultores quanto ao planejamen• 
to agrícola de suas propriedades; 

3 - projetar sistemas de Irrigação e -dre· 
nagem para os agricultores Interessados e dar 
assistência técnica lmpresclndlvel à execução 
dêsses trabalhos. 

4 - executar trabalhos de topografia, de· 
senho, .sistematização do solo e outros de en• 
genharla rural, de acõrdo com os objetivos 
do D.C .S. 

Parágrafo único · - As atividades técnicas 
da D.E .R., mencionadas neste artigo, serão 
dlstrlbuldas pelos seguintes setores: 

I - Setor de Planejamento Agrícola 
II - Setor de Sistematização do Solo 
Art. 5.º - Fica criado, no Quadro Perma· 

nente, o cargo Isolado, de provimento em co
missão, de Diretor do Departamento de Con· , 
servação do Solo, padrão H. 

Parágrafo único, - Quando o cargo de Di
retor, a que êste a'rtlgo se refere, fôr provido 
por funcionário público federal, que opte pelos 
vencimentos do cargo federal, a êste será atrt
bulda uma gratificação equlvalen_te a 50% doe 
vencimentos do padrão do referido cargo em 
comissão, podendo a despesa correr à conta da 
mesma verba. 

Art. 6.0 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Art. 7.0 - Dentro do prazo de 60 dias de• 

verá ser publicado Ci Regulamento da Secre• 
tarla de A,grlcultura, Indústria e Comércio, com 
as alterações ,decorrentes da vigência desta lei. 

Art. 8.0 - F'ica aberto o crédito especial 
de Crt 110 300,00 (cento e dez mil e trezentos 
cruzeiros) para atender às despesas com o pa
gamento de vencimentos ao titular do cargo 
criado nesta lei e da gra tlf1cação devida aQ 
Chefe do Serviço de Cultura do Arroz". (Vetada 
a expressão "e- da gratificação devida ao Chefe 
do Serviço de . CUltura do Arrqz") • 

Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor a 1.º 
de janeiro de 1953, revogadas as disposições 
em contrário. 

Palácio do Oovêmo, em Niterói, 21 de fe
vereiro de 1953. - ERNANI DO_ AMARAL PEIXOTO, 
Dermeval Morais, .Roberto Silveira, José de 
Moura e Silva, Adelmo de Mendonça, Agenor 
Feio, Valfredo Martins, Manuel Pacheco ãB 
Carvalho, Paulo Fernandes. 

"Diário Oficial" do Estado do Rio de Ja
nelio - 24-ll-1953. 



III Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre 
Geografia* 

RESOLUÇÕES APROVADAS 

A Terceira Reunião Pan-Amerlcana de Con
sulta sôbre Geografia, como resultado de suas 
<iellberações e estudo dos trabalhos das duas 
Reuniões de Consulta anteriores, 
RECOMENDA aos Governos dos E'stados Ame-

ricanos : 
Ili/ 1 . Que os Governos que ainda não o te

nham feito, estabeleçam ou colaborem ' 
no estabelecimento de Centros de In
vestigações geográficas que os ajudem 
em seus planos geográficos para o de
sen vol vlmen to económico. 

.III/ 2 . Que tomem medidas destinadas a ra
i!111 tar a geógrafos profissionais a pas
sagem de fronteiras Internacionais 
q uanç!o assim o req uelra o tipo de tra
balho que estejam executando (1/44). 

.III/ 3. Que publiquem Informações sõbre o 
censo e outras estatlstlcas oficia is re
lativas às divisões civis menores 
(I/24) . 

.III/ 4 . Que os seus respectivos organismos es
tatlsticos compllem e publiquem dados 
respeitantes a nascimentos de habi
tantes das divisões civis menores (dos 
munlclplos, no caso do Brasll) a fim 
de tornar posslvel estudos de migra
ção humana dentro das grandes divi
sões c1 vis ( 1/24) . 

.III/ 5. Que se tomem medidas para dar maior 
proteção ás florestas e pastagens na
turais, em virtude da lmportãncla que 
êstes têm na conservação dos solos e III/ 7 · 
das águas e na proteção à agricultura 
(1/1) . , 

.RECOMENDA á· Comissão de Geografia do Ins
tituto Pan-Amerlcano de Geogratla e 
História, de acôrdo com o resultado 
do estudo das resoluções e recomenda- III/ 8. 
ções das, duas Reuniões de Consulta 
anteriores , o seguinte programa de tra-
balhos para o próximo perlodo, em 
conjwi~o com as declarações de prln-
clplos e normas de procedimento res-
pectivas: 

.III/ 6 . Que em atenção às medidas adotadas 
pela Comissão para o estabelecimento 
dos seguintes departamentos - , 

a. Departamento de Geografia Fl
slca e Biogeografia 

b. Departamento de Geografia Hu
mana, Incluindo Geografia Eco
nômica, socia l e Politlca 

c. Departamento de Geografia Re- III/ 
9

_ 
glonal 

Realizada em Washington de 25 de Julho 
a 4 de agõsto de 1952. · 

NOTA - Os núm'eros romanos referem-se 
à Primeira, Segunda e Terceira Rewilões de 
Consulta ; os algarismos arábicos Indicam o nú- ill/10 . 
níero das resoluções adotadas nestas Reuniões 
de Consulta, 

d. Deparj;amento de Ensino e Di-
vulgação 

se designem os seguintes comitês e 
grupos de trabalho dentro dos mesmos 
departamentos : 

Departamentos 

I. Geografia :Plsica 
. e Biogeografia 

II . Geografia Humana 
III. Geografia Regional 
IV . ·Ensino e Divulgação 

Comitês 

Recursos Básicos 
Naturais 
Colonização e 
Povoamento 
Classificação e 
Ut111zação do Solo 
Ensino de 
Geografia 
Geografia das 
Américas 

Grupos de Trabalho 

Climatologia 
Problemas 
PopUlaclonals 
Geografia Urbana 
Intercâmbio de 
Pessoas e 
Publicações 

Que se cumprimentem os palses que 
completaram óu têm em preparação 

·um dicionário geográfico, e aquêles que 
ainda não Iniciaram êsse trabalho, se 
recomenda que seja êle confiado a uma 
Instituição nacional competente. 
Que os documentos e Informações es
critos em qualquer Idioma, preparados 
pela Terceira Reunião Pan-Amerlcana 
de Consulta sôbre Geografia, e os pre
parados ou submetidos a subseqüen
tes Reuniões de Consulta efetuadàs 
pela Comissão de Geogratla do · Ins
tituto Pan-Amerlcano de Geografia e 
História, empreguem, tanto quanto 
possível, os nomes dos lugares mencio
nados nesses documentos ou Informa
ções, tal como são usados e escritos 
oficialmente ou localmente; e que o 
uso de outros nomes deverá ~er llml
tado a parêntesis e notas de toda-pé 
quando necessários ao esclarecimento 
do assunto . 
Que se envie um exemplar da resolu
ção III/8, por Intermédio do Instituto 
Pan-Amerlcano de Geografia e Histó
ria à Comissão de Cartografia e à Co
missão de História com a recomenda• 
ção de que essas comissões adotem a 
mesma prática. 
Que se organize um serviço de Infor
mação e consulta nas universidades e 
órgãds governamentais ao qual os Es-
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III/11. 

III/12. 

III/13. 

III/14. 

ffi/15. 

ffi/16. 

III/17. 

III/18. 

IIl/19. 

BOLETIM GEOGRAFICO 

tados·Membros se possam dl.rtglr pe.re. 
o desenvolvimento e e.pllce.ção de. clên· 
cio. geográfico. (II/95) . 
Que a Comissão estude e. maneire. de 
obter fontes contribuidoras adicione.Is 
pe.re. e. manutenção de.s dlverse.s se<;· 
ções de. sue. publicação Revista Geo-
gráfica. · 
Que se desenvolvam meios de estreita 
cole.bore.ção entre os organismos espe
cialize.dos de. Orge.nlze.ção dos Este.dos 
Americanos, principalmente entre 
e.quêles que têm e. seu cargo proble· 
mas pe.re. cuja solução seria multo útll 
a aplicação de métodos geográficos. 
Que se promova e. preparação de um 
glossário de têrmos geográficos em 
quatro Ungue.s, com o fim de unlfor· 
mlzar · êsses têrmos. 
FELICITAR e. Comissão de Geografia 
~le. criação de dois prêmios que serão 
dados e.os autores de valiosas contrl· 
bulções para a geografia de.s Américas: 

O Pr~mio j'an-Americano <te Geo· 
grafia será concedido, durante a ceie· 
bre.ção de cada uma das Reuniões de 
Consulta, à pessoa que tenha prestado 
os serviços mais relevantes à geografia 
ne.s Américas, durante o período de 
tempo compreendido entre duas Reu
niões de Consulta. 

A Medalha Wallace W. Atwood, em 
honra do ex-presidente do Instituto 
Pan-Amerlce.no de Geografia e Histó
ria., será concedida, em cada uma das 
Reuniões de Consulta, ao autor do me
lhor tre.be.lho geográfico publicado du
rante o período de tempo compreen
dido entte duas Reuniões de Consulte.. 

NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
FtSICA E BIOGEOGRAFIA 

Que a Comissão de Geografia preste 
tôde. a ajuda posslvel no desenvolvi
mento do projeto 29 do programa de 
assistência técnica de. Organização dos 
Este.dos Americanos Intitule.do, "Cen
tro de Treinamento para a Avaliação 
de Recursos Ne.ture.ls," que será levado 
a ce.bo pelo Instituto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História. (II/94) . 
Que, sempre que seja. pÔsslvel, e. Co
missão encoraje e leve a cabo progra
mas de preparação de pessoal necessá
rio pare. o estudo dos recursos ne.clo
nals. 1!:stes programas devem Incluir 
cursos de preparação de conhecimentos 
cientificas básicos, contribuir para o 
melhore.menta dos métodos de prepa
ração, continuar e aumentar o lnter
câm blo de especle.llste.s consultores e 
e. aquisição de conhecimentos práticos 
nas correspondentes dependências dos 
Governos dos Estados-Membros, In
cluindo o Canadá (II/92) . 
Que se crie um grupo de trabalho 
pe.ra o estudo de problemas climáticos . 
Que o Comitê considere os recursos 
básicos naturais no sentido me.Is am
plo passivei à luz do este.do atual de. 
técnica e que utilize, nas suas ln ves

' tlgações cientificas, os métodos geo
gráficos quantitativos, Incluindo re
presentações exe.te.s efetue.das por melo 
de mape.s que tornem posslvel ume. 
avaliação satlsfe.tórla dêsses recursos. 
Que o Comitê de Recursos Básicas Na
turais: 

(e.) prepare ume. lista dos organis
mos governamente.Is, p11.i:tl
culares e Internacionais que 

se dediquem aos estudos dos 
recursos na turals 

(b) organize uma bibliografia dos 
=~~u~os realize.dos s~bre o as-

( c) apresente à Comissão a lista e 
e. bibliografia e. fim de serem 
publicadas, e 

(d) prepare e e.presente à Quarta 
Reunião de Consulta um pie.no 
pare. promoção e realização de 
um Inventário de recursos na
turais 

NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
HUMANA 

III/20. Que se estabeleço. um grupo de tra
balho destinado ao estudo dos proble
mas de população que dev.erá tre.ba
lha.r em intime. cole.bore.ção com o Co· 
mltê de Colonização e Povoe.menta, e. 
fim de se ocupar dos aspectos de po
pulação que não estejam diretamente 
ligo.dos com e. colonização. 

III/21. Que em viste. dos progresso obtidos pele. 
Sociedade de Geografia ·dos Este.dos 
Unidos no campo de. Geografia. Médica, 
se convide a Sociedade a colaborii.r no 
estabelecimento de um grupo de es
tudo dêste campo de. Geogre.!)e.; e que 
se Inclua no programe. de lnv~tlgações 
dêste grupo de trabalho tudo o que 
diga respeito aos ramos de nutrição e 
alimento tão estreite.mente ligados a 
êsse teme. . 

III/22. Que e. Comissão efetue um estudo por
menorizado 'Sôbre os métodos de "agri
cultura de queimada." 

III/23. Que o Comitê de C_olonlzação e Povoe.· 
mento consolide os seus trabalhos de. 
seguinte maneire.: 

(a) Que e.celte como fazendo pe.r· 
te dos seus estudos a geografia da 
colonização ple.nejade. e de povoamen
to esporádico por melo de. Imigração 
ou por melo de Imigrações lnterreglo· 
no.Is ; o estudo das condições llm que 
se efetue. e. dita colonização e e. de
terminação dos fe.tôres que têm con
trlbuldo pe.re. o bom êxito ou fracasso 
desta colonização e povoamento . 

(b) Que continue os seus traba· 
lhos bibliográficos e que se promova 
a publ~ce.ção de um suplemento biblio
gráfico anual . 

(c) Que prepare mapas que mos
trem com clareza as áreas que têm 
sido colonlze.de,s e povoe.das nos últl· 
mos .e.nos e que prepare um e.tle.s sim· 
pies que mostre a história. e condições 
e.tua.Is da colonização e povoação nas 
Américas. 

(dJ Que o Comitê de Colonização 
e Povoamento promova estudos das 
áreas atuais e potenciais de coloniza
ção . 

NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
REGIONAL 

IlI/24. Que se estabeleça um grupo de tre.· 
be.lho sôbre Geografia. Urbe.na. 

III/25 . Como base pare. a realização de estu
dos regionais, recomenda-se que se em· 
preende.m estudos de classificação e 
utlllze..ção dos solos em vários pe.ises. 

III/26. A fim de estabelecer uma base para 
os conhetlmentos geográficos, sôbre e. 
qual se façam os planos de estudos 
minuciosos das regiões de maior lm· 
p:-rtrmcla ou das regiões definidas como 
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típicas, deveriam empreender-se estu
dos preliminares de investigação c1en
tlnca em escalas Intermédias e com 
categorias apropriadas às ditas esca
las. 

ID/27. Para a preparação de projetos especl
flcos sôbre desenvolvimento econômico, 
l'ecomendam-se estudos minuciosos sô
bre a classificação e utilização das ter
ras em escalas suficientemente gran
des para mostrar o seu verdadeiro es
tado de ocupação. i:stes estudos de
vem Incluir mapas sôbre os tipos flsl
cos dos teirenos (declive, solo, drena
gem), mapas cllm'átlcos, mapas sôbre 
vegetação, população, povoamento, e 
uso atual da terra em escalas compa
ráveis. 

ttI/28 . Que em vista de se não ter multa ex
periênela na classificação e ut1llzação 
do solo em diferentes regiões, não re
comendamos que se façam esforços 
para definir categorias gerais com o 
propósito de as utilizar em todo o he
mlsfétlo , no momento presente. Pelo 
contrário, recomenda-se que se façam 
experiências com diferentes categorias 
e escalas especialmente adaptadas às 
clrc1J.nstãnclas especificas locais e apli
cáveis a objetivos mencionados, e que 
se comparem e avaliem os seus resul
tados . 

ID/29. Que o Comitê de Classificação e Uti
lização dos Solos está Interessado no 
programa do centro de treino para o 
estudo dos recursos naturais e deseja 
que o treino nos estudos sôbre o ter
reno seja coordenado com o programa 
de estudos preparados pelo Comitê . 

IIl/30 . Que o Comitê de Classificação e Utili
zação dos Solos prepare uma biblio
grafia selecionada sôbre os estudos efe~ 
tuados no que diz respeito à cl888ifl' 
caçã_o e utilização dos solos (Il/ 110) . 

.IIl/31. Que o Comitê deverá cooperar com as 
entidades Internacionais dedicadas a 
estudos do mesmo gênero. 

.Ill/32 . A Comissão publicará uma série de In
formações referentes aos métodos que 
se usam nos estudos especificas de 
classificação e utilização da terra . 

nr/ 33. Que cada Estado-Membro, onde se este
jam efetuando estudos sôbre a dasslfl
cação e utilização do solo, deve apre
sentar à Quarta Reunião de Consulta 
sôbre Geografia breves relatórios tra
tando dos métodos aplicados, das ca
tegorias de ,solos que se lnclulram nos 
mapas e a avaliação dos resultados . 

NO DEPARTAMENTO DE ENSINO 
E DIVULGAÇAO 

A . Comitê de Ensino 

..III/34 . Que se prepare um estudo sôbre o en
sino da Geografia, em que se Incluam 
metodologia, matéria, e preparação de 
professôres em todos os graus escola
res de cada um dos Estados America
nos, utilizando sempre que seja passi
vei os materiais apresentados na Con
ferência de Montreal, da UNESCO, em 
1950, e que se publiquem os resulte.dos, 
para serem submetidos à consideração 
da Quarta Reunião de Consulta . 

.llII/35 . Que o Comitê prepare uma lista com
pleta de universidades das Américas 
que oferecem cursos de Geografia , as
sim como das Instituições que· têm a 
seu targo trabalhos geográficos , e faça 
Uin estudo metódico de suas normas 
e de seus programas de pesquisa. 

m;u. 

III/37, 

ID/ 38. 

B . 

III/39 . 

III/ 40 . 

Ill/41 . 

III/42 . 

III/43. 

III/ 44 . 

III/45. 

Que o Comitê examine tôdas as pubU
csções relacionadas com a questão de 
oportunidades pro!l.88ionals e mercan
tis no campo da Geografia e que esti
mule a difusão destas Informações en
tre os geógrafos dos palsea das Amé• 
ricas. 

Que se recomende às autoridades c.om
petentes dos Estados Americanos a in
clusão especifica nos cursos primários 
e secundários de Geogratla, de prin
cipias relacionados com a erosão dos 
solos, desperdício das fi.guas e devasta
ção da cobertura vegetal e de outros 
recursos . E, enquanto se efetua a ne
cessária modificação dos cursos, se re
comenda a matéria seja tratada sob 
titulas apropriados dentro dos atuais 
programas de Geografia . 

Que se estabeleça Uin grupo de traba
lho sôbre lntercãmblo de pessoas e de 
publicações . 

Comit~ de Geografia das Américas 

Que se proceda à preparação de uma. 
Geografia das Américas para o público 
educado e para geógrafos profissionais, 
aos quais se ofereceriam os dados mais 
completos passivei e os mais recentes 
sôbre os diversos aspectos da Geogra
fia das Américas . 

Que, no que diz respeito ao alcance e 
extensão de suas várias partes, a obra 
encorpore tanto quanto passivei o am
plo critério geográfico que anima es
tas Reuniões Pan-Amerlcanas de Con
sulta sôbre Geografia . 

Na preparação dêste trabalho as nor
mas Incluam a objetividade de crité
rio, o tratamento regional, a ênfase 
nos caracterlstlcos · distintos do pano
rama geogrã!lco americano, as de!lnl
ções técnicas que serão especl!lcadas 
pelo Comitê de Geografia das Américas 
e a publ1cação desta obra em qualquer 
dos Idiomas o!lclals da IPGH. 

Que o Comitê de Geograna das Amé
ricas tome a seu cargo a preparação 
do plano da obra ; que cada Represen
tante Nacional perante a Comissão de 
Geogra!la, de acôrdo com o Comitê, 
proceda às diligências necessárias para 
con!la r os trabalhos a colaboradores 
competentes; que no essa em que não 
seja posslvel a um Representante Na
cional desempenhar-se eficientemente 
dêste "1Cargo, o Comitê, par melo da 
Comissão de Geograna, tome as provi
dências que Julgue mais oportunas; 
e que, para cada área dependente den
tro das Américas', o Comitê designe 
uma pessoa de reconhecida competên
cia para executar êste encargo . 

Que a qualquer Estado-Membro seja 
dada a oportunidade de solicitar à Co
missão de Geograna do IPGH a esco
lha de pessoal quall!lcado para cola
borar na preparaçã9 das partes do tra
balho relacionadas com o seu t4!rrl
tórl~. 

Que o Comitê de Geografia. das Amé
ricas coordene as atividades editoriais 
desta obra . 

Que se obtenham do IPGH, dos Go- · 
vernos dos Estados-Membros e de Ins
tituições interessadas na publicação e 
venda da Geograna das Américas os 
fundos necessários para a preparação 
e publicação desta obra. 
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E RESOLVE TAMBltM 

ID/46. Agradecer ao Govêrno dos Estados Uni
dos da América do Norte, por ter or
ganizado esta Conferência Especiali
zada Interamericana, a Terceira Reu
nião Pan-Amerlcana de Consulta sô
bre Geografla e expressar ao Comitê 
Organizador o seu aprêço pelo plane
jamento -e admlnlstraçll.o destas ses
sões . 

III/ 47. Expressar a sua gratldll.o aos Governos 
dos FJstados Americanos e às outras 
Instituições que, direta ou Indireta
mente, contrlbuiram para o bom êxito 
desta Reunlll.o . 

III/48. Tornar extensivo aos funcionários; geó
grafos e instituições do pais-sede da 
Reunlll.o a mais sincera gratidão por 
ter contrlbuldo para o êxito da Ter
ceira Reunião de ConsUlta. 

ID/ 49. Agradecer à Organização dos Estados 
Americanos, seus organismos especia
lizados e outras organizações Inter
nacionais pela sua participação e co
laboração; e expressar um voto espe
cia l de agradecimento ao Secretário 
Geral da Organização dos Estados Ame-

.. 
• 

rlcanos e aos seu pessoal pelos ser vt
ços prestados à Conferência. 

III/50. Expressar o aprêço e gratidão dos mem
bros da conferência aos membros da 
Secretaria pela sua Incansável eficiên
cia e atividade . 

III/ 51 . Expressar o aprêço da Conferência ao 
Governo dos Estados Unidos e.o Brasil 
e em especial ao Conselho Nacional de 
Geografia pelo seu continuado apolo 
financeiro e moral prestado à Comissão 
de Geogra!la. 

III/52. Os representantes dos geógrafQS da8 
Américas que tomBl"am parte na Ter
ceira Reunllo de Consulta, saúdam a 
Sociedade de Geografla dos l!etádos 
Unidos da América na ocasião do cen
tenário da sua fundação e reconhece*1 
a Importância proeminente da dita 
Inst ituição como centro de Investiga
ções e de divulgação da . ciência geo.
gráflca. 

III/53. Que a Comls$ão complete todos os pre
para ti vos neceSl!ilrlos co,in o Comitê 
Executivo do Instituto para designar 
o lugar e a data da Quarta Reunião 
Pa n-Amerlcana de Consulta sôbre 
Geografia . 
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