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Editorial 

Aniversário do Conselho Nacional de Geografia · 
O Conselho Nacional de Geo8rafia assinalou a 24 de março o transcurso 

do 16.0 aniversário de sua fundação. Há mais de 'três lustros, portanto, vem 
trabalhando para um melhor conhecimento da 8ente e da terra do Brasil, por 
meio de estudos sistemáticos, tanto de 8abinete como de campo. Tendo como 
missão precípua, ao nascer, levar a efeito a execução da carta do Brasil, na 
escala de 1 : 1 000 000, bem como a de sistematizar o estudo da geo8rafia em 
nosso país, foi, a pouco e pouco, desdobrando suas atividades de modo que, 
hoje, possui várias divisões especializadas, destinadas a executar as suas 
enormes tarefas. 

A Divisão de Cartografia, por exemplo, dedica-se principalmente a tra
balhos de campo, com os quais fornece elementos necessários à execução e 
correção de cartas; e possui desenhistas e cartó8rafos especializados na compi
lação e elaboração de mapas, de modo que já conta com um 8rande acervo 
de bons serviços prestados à cartografia nacional. 

A Divisão de Geo8rafia vem de há muito fazendo estudos re8ionais e 
acumulando mono8rafias neste sentido, com o auxílio das quais poderá se 
habilitar para fazer a 8rande síntese da Geo8rafia Nacional. Inúmeras têm 
sido as excursões levadas a efeito pelos nossos geógrafos na hinterlândia bra
sileira, através das quais foram feitas muitas observações novas, esclarecidos 
pontos até então obscuros e ,retificadas muitas idéias errôneas. 

· Por sua vez, a Divisão Cultural que já existiu, e vai ser restaurada, em 
breve, reunirá e difundirá os trabalhos de suas co-irmãs, por meio de publi
cações, entre as quais, cumpre salientar a Revista Brasileira de Geo8rafia, já 
em seu ano XIV; dará assistência técnica ao professorado de 8eografia; manterá 
uma Biblioteca com mais de 40 mil volumes especializados e um Museu 
Geo8ráfico, além de fazer o intercâmbio cultural com universidades, institutos, 

· associações, livrarias, etc., tanto do país, como do estrangeiro. Releva notar 
que, no tocante ao intercâm,bio cultural com o exterior, as atividades do Con
selho Nacional de Geografia são notáveis, e o Brasil lhe está devendo um 8rande 
serviço de divulgação, pois não só êste Boletim, como também a nossa Re
vista, livros e mapas são remetidos para os países mais cultos do mwido, que, 
constantemente, batem à nossa porta em busca dessas publica~ões. 

Não obstante certos tropeços, através dêsses 16 anos de vida, tropeços 
oriundos, talvez, do próprio crescimento, o Conselho Nacional de Geo8rafia 
pode orgulhar-se de já ter realizado obra de vulto, que muito o recomenda 
à benemerência pública. 

DE PARANHOS ANTUNES 
Secret.arlo Geral do C . N. G. 



Transcrições 

Notas Estatísticas sobre a Produção Agrícola 
: e Carestia dos Gêneros Alimentícios 

no Império do Brasil* 
COLONIZAÇAO ESTRANGEIRA 

(Conclusão) 
SEBASTIÃO FERREIRA SOAR!! 

, 
A uberdade do solo brasileiro, e o seu ameno e salubre clima convida , 

transmigração do homem inteligente e industrioso, . porque a pródiga naturez 
oferece sem grande esfôrço milhares de recursos a quem se quer dedicar a 
trabalho, que paga superabundantemente os serviços empregados. 

Por que razão, pois, ·não se dirige para o Império Americano essa corrent 
de emigração que todos os anos emba:rca nos principais portos da Europa cor 
destino aos Estados. Unidos da América?! Parece de difícil resposta esta per 
gun1*, porém não é tanto quanto à primeira vista se figura; e para ser res 
pondida satisfatôriamente basta olhar-se para os recursos de que dispõem o 
Estados Unidos para os transportes dos colonos, e ver que a nós isso mesm 
nos falta, e só com o tempo poderemos obter êsse meio. Vou analisar est 
questão com a mais severa imparcialidade . 

Não precisa ser-se muito lido para saber que os Estados Unidos da Arhéric 
possuem uma das maiores marinhas mercantes do mundo, a qual os põem er 
contínuas relações comerciais com todos os portos navegáveis do orbe civilizad 
.e principalmente com os da Europa, com a qual sustenta um não interrompid 
comércio desde lohga da ta. Destas constantes relações comerciais resulta qu 
a União Americana é quase tão conhecida na Europa- como qualquer dos estado 
em que ela se acha,. dividida, além de que os europeus que percorrem os Estado 
Unidos têm dêles feito pomposas descrições, não só com relação aos seus pro 
gressos industriais,, como em referência à fertilidade do seu solo . 

A imprensa norte. americana tem indubitàvelmente feito gràndes e impor 
tantes serviços ao seu país, publicando os mais minuciosos dados estatístico 
sôbre a produção, comércio, vias de comunicação, clima e salubridade, aind 
das suas menos importantes localidades; de sorte que qualquer homem d 
povo na Europa, quando vê que lhe vão faltando os meios necessários par 
poder sustentar a si e sua família, lança imediatamente as suas vistas sôbre o 
Estados Unidos, para onde fácil se lhe torna efetuar o seu transporte, visto 
constante navegação que sempre há para a União-Americana. Eis a princips 
razão que influi na grànde emigração que -se faz todos os anos para a Améric 
do Norte. 

N~o possuindo o Brasil até o presente uma marinha naciona'l de long 
curso, porque .multo poucos são os navios nacionais que se empregam no noss 
comércio de importação e exportação, e além disso não se ocupando a noss 
imprensa periódica, salvo uma ou outra rara exceção, em fazer publicaçõe 
estatísticas de nossa produção, comércio e indústria, poucos são os habitante 
da Europa que conhecem o nosso país senão pelos mapas geogriíficos. Quand 
assim me exprimo não quero dizer que o Brasil seja um país desconhecido n 
mun'1o, porém pretendo demonstrar qu~ não se faz uma exata idéia do qu 
somos na realidade, e eis porque, além dos portuguêses, pouco são os estrangei 

• Obra editada pela Tlp . e Const. de J . Vllleneuve e Comp . - Rua do Ouvidor n.o. 65 -
Rio de Janeiro - 1860 . . 
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ros que preferem emigrar para o Brasil, deixando de ir para .os Estados Unidos 
da América, e aquêles que o fazem é porque têm tido a fortuna de ser bem 
informados a respeito do nosso pais, e não se arrependem da preferência 
que lhe deram . 

Ora, não tendo . o Brasil uma marinha mercante de longo curso, faz todo' 
o seu comércio externo em barcos estrangeiros, em maior parte americanos e 
inglêses; e já se vê que êstes não hão-de, tratando da América em geral, deixar 
de colocar em primeiro lugar os Estados Unidos . Acresce a tudo isto que alguns 
estrangeiros que têm viajado pelo Brasil nos têm pintado, quando muito favo
ràvelmente, como um povo - semi bárbaro - . 

Eu poderia citar o nome de alguns dêsses escritores que nos têm apresentado 
pela forma que acabo de dizer, mas para que perder o tempo com cousas tão 
sabidas por todos? 

A falsa idéia que na Europa se faz do Brasil (refiro-me à gente das classes 
médias) afugenta, por assim dizer, a colonização espontânea que nos poderia 
vir da Alemanha e outros lugares do norte: cumpr:e pois destruir êsses erros. 

Logo que o Brasil fôr conhecido pela população européia como são os Esta
.dos Unidos, certo estou que grande parte dos emigrantes que se dirigem para 
a União Americana buscarão as terras do nosso país de preferência; e então 
as vias de transporte se criarão de momento, porque o comércio não há-de 
desprezar êsse importante ramo, que pode por si só tornar-se em uma fonte 
de grande riqueza . · 

A emigração espontânea para os Estados Unidos, procedente da Europa, 
tem-se elevado a. uma cifra extraordinária, se bem que nestes últimos anos se 
tenha reduzido a menos da metade . Até 1854, ano houve em que o número 
dos emigrantes se computou em 500 000 indivíduos; porém desta épocl'I' em 
diante foi decrescendo por forma tal a emigração, que no ano de 1858 foi 
menor que um têrço daquela soma . 

Segundo os dados estatísticos que tenho presentes, a emigração efetuada 
pelos · portos da Europa nos anos de 1857 e 1858 foi a seguinte : 

Em 1857 . .. . ..... .. .... . 
Em 1858 .. . . . . . . . . . . ... . 

283 486 indivíduos 
135 865 

Não foram porém todos êstes emigrantes para os Estados Unidos, porquanto 
parte dêles se dirigiram para a Austráliá, e outros para os diversos Estados da 
América Meridional, tocando ao Brasil no 1.º ano 3 523, e. no 2.0 6 089, sem 
contar-se neste número os portuguêses, que até o .presente são os únicos emi
grantes espontâneos que vêm para o Brasil, se bem que muito poucos com 
destino a empregar-se nos trabalhos da agricultura. · 

Antes da extinção do tráfico dos africanos em 1851 era quase nula a colo
nização para o Brasil, se excetuar-se alguns poucos colonos que se dirigiam 
para São Leopoldo, na província do Rio Grande do Sul, e para a colônia 
Vergeiro, em São Paulo. Os únicos emigrantes que vinham para o Brasil eram 
portuguêses, e êsses com destino ao comércio, e muito poucos para se ocuparem 
de ofícios mecânicos . 

Depois de extinto o tráfico é que se começou a falar sôbre colonização com 
mais algum interêsse, e de 1852 em diante principiou a afluir a emigração por
tuguêsa das ilhas dos Açôres, que hoje em dia é bem importante; sendo porém 
para lamentar que dela se não tenha tirado todo o proveito que era desejável . 
Além dos colonos portuguêses outros têm vindo de diversas nacionalidades, em 
maior parte dos Estados da Confederação Germânica, .e parece que, a despeito 
de tôdas as artimanhas que se têm contra o Brasil desenvolvido na Alemanha, 
esta corrente de emigrantes tende a aumentar. 

Conforme o relatório do Ministério do Império, apresentado ao corpo le
gLslativo no ano passado, o número dos colonos entrados nos portos do Brasil 
em 1857 e 1858, sem levar em linha de conta os que aportaram às províncias do 
Rio Grande .do Sul, São Paulo e Espírito Santo, foi o que passo a demonstrar . 

Em 1857 . . . . . . . . . . . . . . . . 14 650 indivíduos 
Em 1858 . . . . . . . . .. . . . . . . 18 999 
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:ti:stes colonos, em relação à nacionalidade, são na sua máxima parte por
tuguêses, porquanto os procedentes dos diversos Estados da Confederação Ger
mânica são nas quantidades que passo a demonstrar, relativamente aos . anos 
de 1854 a 1858. 

Em 1854 
Em 1855 
Em 1856 
Em 1857 
Em 1858 

1 663 indivíduos 
l053 " 
1837 
2 214 
3 558 

Comparando-se a colonização do ano de 1854 com a realizada no ano de 
1858, se observa que no espaço de quatro anos ela se elevou ·acima do duplo, 
com o que se prova que a colonização tende a encaminhar-se para o fértil solo 
do Brasil. -

Cumpre observar que a colonização realizada no ano de 1858, foi muito 
superior a 18 999 indivíduos, número que dá o relatório do Ministério do Im
pério, a quem faltaram dados sôbre a colonização efetuada por algumas pro
víncias; porquanto só a de Rio Grande do Sul naqueLe ano importou 1928 co
lonos europeus, o que dá para a colonização de 1858 a soma de 20 927 indi
v!.duos, sem contar com os importados nas províncias de São Paulo e Espirito 
Santo . 

, Em relação aos colonos importados no ano de 1858, segundo o relatório do 
Ministério do Império, se deduzem os importantes dados estat!.sticos que passo 
a transcrever, porquanto dão a conhecer as procedências e destinos dos 18 999 
colonos, bem como as profissões a que se pretendiam dedicar no Brasil. 

DEMONSTRAÇAO DAS PROCED:ti:NCIAS E DESTINOS DOS COLONOS IMPOR
TADOS NO BRASIL NO ANO DE 1858, SEM INCLUIR OS QUE SE DIRIGffiAM 

PARA A PROVtNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. 

NACIONALIDADES OCUPAÇÕES . 
PROVÍNCIAS Total 

Portuguêses Ale mies Diversos Lavoura Comércio Diversos 
--- - - ----------

Côrt.e . ... .. ....... . . . 15 484 8 087 1 745 5 652 3 626 6 697 5 161 
Pernambuco . ..... .. . . 760 438 75 247 91 182 487 
Pará ................. 382 353 ... 29 93 140 149 
Para!ba .............. 25 25 ... .. . 1 24 . . . 
Bahia .. .... . ...... .. . 476 258 10 208 47 201 228 
Paraná . . . ... ... . ... .. 534 165 313 56 94 135 305 
Santa Catarina . ..... . 1 337 ... 85 1 252 603 8 726 
Alagoas . . . . ....... . . . 1 1 . .. ... 1 .. . .. 

TOTAL. ......... 18 999 9 327 2 228 7 444 4 556 7 387 7 056 .. 

Fazendo-se uma .rápida comparação entre as diversas profissões dêstes 
colonos acima descritos, se observa que os que vêm com destino à lavoura estão 
na razão de 24%, e os que se destinam ao comércio na de 39%, sendo os desti
nados a outros misteres na razão de 37%; e conseguintemente o maior número é 
para o comércio . 

Os colonos importados na província do Rio Grande do Sul, de 1824 até 
1859, se elevam à soma de 15 133, sendo a colonização muito lenta até o ano 
de 1850; porém desta época em diante ela tem tomado grande animação, como 
vou demonstrar: 

Anos Número de colonos Anos Número de colonos 
1850 . . . . . . . . . . . . 128 1855 .. . . . .. ... .. 439 
1851 . . . . . . . . . . . . 289 1856 .. .... . .. . .. 429 
1852 .... ....... . 597 1857 . .... ..... .. 1 523 
1853 ..... .... .. . 332 1858 . . .. . . .. . . .. 1928 
1854 .. .. ..... ... 382 1859 ... . . . .. .... ~- 1633 
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CUmpre observar que no geral os colonos importados na província do Rio 
Grande do Sul são tQdos para se empregarem na agricultura, e é assaz lisongelro 
ver-se o aumento que tem tido a colonização nestes últimos anos naquela 
província. 

Dos diversos documentos estatistlcos que tenho presentes observo que depois 
da extinção do tráfico dos africanos, e principalmente nestes seis últimos anos, 
a colonização tem tomado muito maior animação que nos primeiros vinte e dois 
anos de nossa indepeµdência política, e por isso penso que o futuro do B:r:asil 
não é tão aterrador como pretendem os sectários da importação da escravatura 
africana. Nem mesmo julgo bem cabidas as argüições que se têm feito ao 
govêrno imperial de não cuidar da colonização, porque muitas destas emprêsas 
são subvencionaQ.as pelos ,cofres gerais e provinciais do Estado . 

Eu entendo que a colonização deve ser atraída ao pais não pelo aliciente 
das subvenções garantidas pelos cofres públicos, mas sim e tão somente pelo 
conhecimento exato que tenham os emigrantes da fertilidade e salubridade do 
Brasil; e isto só se conseguirá escrevendo-se a -verdade, e publkando-se não só 
dentro como fora do Império tudo quanto tender a semelhantes fins. 

Os colonos moralizados e trabalhadores de que carecemos certamente que não 
se dirigirão para o Brasil fiados nas subvenções, porque bem sabem que essa 
não lhes pode trazer a fortuna, atrás da qual abandonam o seu país natal. 
E conseguintemente aquêles que se resolverem a emigrar com o fito em mes
quinha retribuição não podem ser senão debochados e imorais. 
. A tradução em diversas linguas das obras estatísticas sôbre o Brasil deve 
ser autorizada por conta da verba de colonização e até mesmo conviria que _se 
estabelecessem premias para as melhores obras que neste gênero se apresen
tassem, que sem dúvida muitos escritos importantes apareceriam . Estarei em 
êrro, porém assim penso a respei~o da colonização. 

Para que fique bem demonstrado o aumento . que tem tido nestes último$ 
anos a colonização no Império, vou apresentar um quadro das diversas colônias 

.existentes, pelas suas denominações e províncias, bem como com designação dos 
colonos existentes em cada uma delas, muitas das quais são subvencionadas pelo 
govêrno imperial. 

DEMONSTRAÇAO DAS COLÔNIAS AGRtcOLAS FUNDADAS NO IMPÉRIO 

DENOMINAÇÃO 

São Leopoldb . .. . ............. . 
, Nova Petrópolis . ............... . 

Santa Cruz . . . ......•. . ....... 
. Santo Ângelo . . .. . . . . ... . . . . . . 

· ' Sãq Pedro de Alcântara. . . . ... , . 
> · São Pedro .das Tôrres . ........ .. 

Rio Grande do Slll Santa Mana da Bôca do Monte . . 
. Mundo Novo . . ................. . 

, Santa Maria da Soledade . ...... . 
Estrêla . ... ........... . ..... : .. . 
Conventos .......... . ... ...... . . 
Mariante . . .......•............. 
São Lourenço . ....... . ... ...... . 
D. Pedro II.. ................. . 

{

D. Francisca .................. . . 
Santa Catarina. ... Santa Isabel. .. ....... , ... . .. . . . . 

Blumenau ......... .. . .......... . 

Paraná {Teresa.· · .. · .. ··· .'.· · ··········· . . . . . . . . . . . . Superagui . ..... ., .............. . 

Número 
de 

eolonos 
Naeionalidades 

15 295 Alemães, sulços e brasileiros 
512 Alemães e holandeses . 

2 723 Alemães1 flamengos, portuguêses e brasileiros 
394 Brasileiros e da Confederação Germânica 
444 Brasileiros descendentes de alemães 
461 Brasileiros descendentes de alemães 
142 BrasÍ!eiros e alemães 

l 005 Alemães e brasileiros 
l 504 Brasileiro~ alemães e holandeses 

192 Brasileiros e de diversas nações 
18& Brasileiros e da Confederação Germânica 
57 Alemães e brasileiros 

206 Alemães e brasileiros 
137 Alemães e brasileiros 

2 800 Da Confederação Germânica 
300 Alemães 
679 Alemães 

257 Fran_ceses, brasileiros e outros 
496 Brasileiros e estrangeiros diversos 



TRAN SCRIÇ'õES 

DENOMINAÇÃO 

J
Rio Novo . . . ... . . ... ...... ., .. 
Santa Isabel.. .. . .... .... , ... . 

Espfrito Santo. , . . . 

1 
Santa Leopoldina ...... . .... .. . .. 
Guandu . ... .... . .. . . ...... . . . . 
Transilvâni:i. . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Minas Geniis ... ... M14.curi . ... . .... .. ." ... . 

Bahia .. . .... . ..... Engenho Novo . .. . ...... . 

Mar.1nhão. .. . . .. . . S;mta Isabel. .. . . .. . .. ..... . . . . 

{ 

Independênci:i . . ..... .......... .. 
Rio de Janeiro. ... Valão dos Veados . . . . .... .. .. . . 

D. Pedro II .. .................. . 

SOMA .. ..... . ..... , 

Número 
de 

colonos 
Nacionalidades 

532 Da Confederação Germânica 
373 Sardos, alemães, etc. 
459 Alemães, suiços, belgas, etc. 
150 Alemães 

61 Diversas nacionalidades 

1 540 Alemães, portuguêses e suíços 

70 Ignpro 

140 Portugutlses dos A~res 

318 Confederação Germânica . 
.54-0 Brasileiros e diversas nações 

1 157 Confederação Germânica 

33 133 

137 

Além destas colônias multas outras existem de que não tenho dado algl,Uil 
estatist!co, e por essa razão deixo de as mencionar; bem como não compreendo 
as diversas colônias militares estabelecidas por ordem do· govêmo imperial, as 
quais são outros tantos núcleos de população que servem como de arrimo aos 
que se quiserem nelas alistar, e muito princ\palmente para chamarem ao estado 
de civilização os aborígines . 

Em geral os colonos vivem na i1.bastança, e mesmo alguns já gozam da optt
lêncla, porque os trabalhos da lavoura no Brasil pagam superabundantemente 
os serviços do agricultor; não é raro o semear-se um para recolher cem, e ainda 
muito mais, porque a fertilidade do solo é espantosa. 

Como a colônia de São Leopoldo é a mais imJi>ortante do Brasil, além do 
·que sôbre ela disse no capitulo XVIII, adicionarei agora uma demonstração do 
valor de suas exportações desde 1843 até 1857, e por esta forma ficará provado 
que é próspera a marcha das colônias no Brasil. 

Em 1853 .. .. . . ... . ... . . . . . . . 
Em 1857 ........ .. .. . .. . . . . 

1 

600:000$000 
822:830$000 

Assim demonstrado o progresso em que vão marchando as colônias estabele- · 
cidas no Império, devo dizer mais algumas palavras sôbre êste mesmo assunto, 
antes de terminar o presente capítulo. 

Conquanto pense que todos os colonos moralizados e trabalhadores são de 
suma utilidade para o pais, contudo entendo que os mais convenientes são 
aquêles de que menos cuidamos, e êstes são os portuguêses insulares dos Açôres 
e Madeira, não só porque falam a nossa mesma lingua, como porque seus hábitos 
e costumes são os mesmos que temos·, ' 

Os ilhéus açorianos foram os primeiros povoadores do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina, e aquelas· 'províncias ainda mesmo agora são as que mais 
se ocupam da agricultura dos gêneros alimentícios . O trigo no . tempo dos pri.:. 
melros colonos do Rio Grande era abundante, e assim continuou enquanto vive
ram os filhos dos primeiros povoadores. 

A· col1;mização alemã. é muito apreciável, não só pela sua indústria e inteli
gência, como mesmo pela sua moralidade; mas cumpre observar que não convém 
fazer grandes núcleos sómente de colonos alemães; penso que as colônias ale
mãs devem ser estabelecidas nas proximidades das cidades, e nunca com maior 
número de cem famílias, para que êles aprendam nossos usos, e bem assim a 
falar o idioma, do qual disse Camões: 

"E na língua, na qual quando imagina, 
"Com pouca corrupção crê que é latina." 
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SôBRE A DIVISAO DO TRABALHO 

A distribuição do trabalho é um dos pontos de que mais se têm ocupado os 
economistas europeus, principalmente a Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, 
com o fim de combater a onda do pauperismo, que por mais de uma vez tem 
ameaçado subverter a ordem pública na Europa, e conquanto homens emi
nentes nas ciências econômicas e administrativas se tenham entregado a sérios 
estudos, encarando esta questão sôbre diversos pontos de vista, pouco ou -antes 
quase nada têm conseguido em ordem a melhorar a sorte dos proletários, que 
vão sempre aumentando em número. 

Quem percorre a Europa, e com vistas indagadoras observa alguns daqueles 
Estados, vê que em par com a opulência jaz a miséria, porquanto, entre os con
fortáveis gozos que se desfrutam suntuosas capitais e habitações campestres, se 
descobre a mais hedionda penúria, logo a poucos passos do palácio do senhor 
feudal, ou do rico potentado, avista-se o mísero tugúrio daqueles que só de 
homens têm a alma, pois as suas descarnadas figuras mais os assemelha a 
esqueletos sepulcrais que a humanos viventes: são porém estas as conseqüências 
resultantes da sociedade dos poderosos no século ~tual, ao qual os homens 
vaidosos apelidam das luzes, quando com maior razão se poderia chamar o 
século da miséria. 

A Europa compreende uma área de 317 273 léguas quadradas, na qual se 
contêm 298 217 000 habitantes, segundo as mais modernas estatísticas; e con-
seguintemente vêm a caber a cada légua quadrada 940 pessoas. · 

No velho continente só se acha desocupiida e sem cultura aquela porção 
de terreno que as fôrças do homem, auxiliadas pela ciência, não têm podido 
tornar produtiva; pode-se pois considerar a Europa como um jardim todo apro
veitado e plantado, com mais ou menos método e proveito, segundo o maior 
ou menor progresso industrial de cada Estado. 

A falta de terras devolutas onde a superabundância da população se pu
desse aplicar ao trabalho explica em máxima parte a grande corrente de emi
gração européia; que nestes 20 anos últimos se têm dirigido para os Estados 
Unidos da América do Norte, e para a Austrália; assim como também justifica 
as dificuldades com que têm de lutar os. economistas para debelarem o paupe
rismo, que em tão elevada escala flagela o velho mundo. 

Se não fôra a providência divina nos fins do século XV ter mostrado aos 
europeus· os vastos territórios da América e da Austrália, o que seria hoje dessa · 
quantidade de população que da Europa tem emigrado para os novos mundos 
descobertos? A miséria acompanhada de tôdas as desolações que lhe servem de 
cortejo teria exterminado do seu solo o excedente da população que pudesse 
comportar, e quem sabe mesmo qual seria hoje em dia a existência política 
daquelas populosas associações, que formam outros tantos estados europeus? ... 
Deus omnisciente, porém, para todos os casos da vida humana previu ab eterno 
o indispensável corretivo; para cada mal apontou um remédio: o homem não 
foi lançado no mundo ao acaso. 

Penso que com estas brevíssimas considerações tenho demonstrado as difi
culdades em que laboram os economistas europeus, para resolverem o problema 
da extinção do pauperismo, que sem dúvida é o cancro que lentamente vai cor
roendo a sua aparatosa prosperidade industrial, e talvez mesmo afetando em não 
pequena escala a moral e bons costumes dos tempos primitivos. 

No nosso país, porém, não existe nenhuma das causas ·que atuam latente
mente na velha Europa para que haja o pauperismo, e por isso admira que já 
em tão grande escala êle vá aparecendo nas nossas cidades e povoados, e até 
mesmo junto dos mais importantes estabelecimentos rurais; mal que nestes 
últimos tempos tem tomado proporções aterradoras aqui na côrte, e nas outras 
capitais de primeira ordem do Império; cumpre pois, quanto antes, combater 
êsse flagelo em sua origem, a fim de aliviar os cidadãos laborioso.s do pesado 
encargo com que carregam, contribuindo para a sustentação dos proletários; e 
muito principalmente porque instantemente assim o exige a honra de nossa 
nacionalidade, e o respeito que devemos à religião católica que professamos. 

O império brasileiro possuindo, como 'possui, um vastíssimo território, cuja 
área quadrada mede 256 886 léguas, e tendo uma população que não é superior 
a 10 000 000 de almas, vem a caber a cada légua quadrada 38 habitantes; com-
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parando-se, pois, o nosso território, e população com a extensão da Europa e 
seus habitantes, · reconhece-se que o Brasil ainda não tem senão a 25.ª parte da 
população que pode comportar, o que induz a concluir que o pauperismo entre 
nós é uma aberração da ordem natural das &ociedades, com o que se revela 
defeito orgânico na divisãó do trabalho; porquanto, as dificuldades que se opõem 
na Europa à extinção do pauperismo não existem ainda na nossa moderna so
ciedade; isto é, ali as terras faltam e a população superabunda; e aqui as terras 
existem em grandes quantidades, e faltam-nos homens pará aproveitá-las. A 
divisão do trabalho e arroteamento das terras pode ser feito no Brasil sem grave 
esfôrço e abalo social; e principalmente quando o trabalho não falta e é bem 
retribuído: o pauperismo entre nós é por conseqüência originado pelo defeito 
orgânico do nosso regime interno, o qual instantemente reclama ser revisto e 
melhorado . 

Não ignoro que o vicio de que se ressente a nossa divisão territorial data 
da época da descoberta do vasto Império Americano, em que para conseguir 
povoá-lo adotou a metrópole fazer doações de extensas .capitanias aos seus 
primeiros povoadores, que êstes subdividiam em grandes sesmarias aos que os 
acompanhavam, do que resultou acharem-se atualmente possuídas quase tôdas 
as nossas terras, porém sem cultura alguma na sua máxima parte . Mas isto 
mesmo serve para mais firmar a minha proposição de que - existe um grave 
vício no nosso regime e distribuição interna - o qual afeta por forma muito 
prejudicial o trabalho livre e industrial. 

Sei que 'os descobridores do continente que habitamos só por meio dessas 
grandes doações sob o título de capitanias poderão conseguir colonizar a terra 
de .santa Cruz, visto que os fidalgos que se distinguiam nas . guerras da Africa 
e conquistas da Asia eram remunerados com semelhantes donativos na América, 
aonde a maior parte dêles consumiram com a sua vida avultados cabedais in
frutuosamente para si, e só em proveito da monarquia portuguêsa, que assim ia 
firmando o seu poder nesta sua nova conquista, contudo entendo que hoje não 
estamos naqueles tempos primitivos, e que quem fôr possuidor de vastas exten
sões de terras incultas em lugares próximos dos centros populosos e comerciais, 
deve ser obrigado a aproveitá-las, ou vendendo-as em pequenos lotes, ou afo
rando-as a longos prazos a quem as cultive, visto que assim o exige o bem 
público, o qual sem dúvida deve prevalecer sôbre o interêsse e cômodos indi-
~~~- . 

O govêrno imperial, sempre solícito em promover os melhoramentos do país, 
fêz passar a lei das terras, que foi sancionada com data de 18 de setembro de 
1850, e mais tarde expediu o regulamento de 30 de janeiro de 1854, ao qual se 
-seguiram várias outras disposições e ordens sôbre o mesmo assunto das terras 
devolutas . Mas permita-me dizer que estas disposições, se bem que se dirijam 
a um fim justo, qual o de firmar melhormente o direito da propriedade pública 
e individual, contudo muito gravosas penas foram determinadas no regulamento 
citado, as quais em vez de aplanarem esta questão, mais a dificultam pelas exi
gências fiscais . 

A companhia de colonização estrangeira é também uma exuberante prova 
dos bons desejos de que se achava possuído o govêrno que a decretou; porém 
dela até o presente nenhum vantajoso resultado tem provindo para o país, não 
que isso proceda da má direção dos cidadãos que se acham à testa dessa ini
portante emprêsa, mas porque sendo uma instituição nova entre nós, tem de 
passar pelo período da aprendizagem, do qual ·nenhuma obra ou invenção do 
homem pode eximir-se. 

A lei das terras e a companhia de colonização são pois dois monuinentos 
que existem somente para atestar os bons desejos dos seus promotores, e penso 
que terão ainda de decorrer muitos anos antes que as terras públicas possam 
fornecer uma fonte de renda para o Estado, e a companhia de colonização um 
meio de atrair agricultores laboriosos e moralizados para o Brasil, sendo porém 
certo que desde já forma pesada verba nos orçamentos do Império . 

Para que as terras públicas pudessem desde já produzir alguma renda para 
o cofre geral, fôra indispensável que essas terras devolutas se achassem nas 
proximidades dos centros populosos, ou . nas margens dos rios navegáveis, ou 
às bordas das estradas mais bem construídas e mais transitadas; mas, como 
disse, o Brasil tem o seu vasto território quase todo possuído e inculto, pelo que 
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só existem terras devolutas nos longínquos sertões, os quais ainda se acham como 
que segregados da comunicação dos centros povoados, e já se vê que ninguém 
se proporá a co~prar terras para, morando nelas, se isolar do resto da sociedade. 

A companhia de colonização só poderá começar ~ prestar importantes .ser
viços ao país depois que, por meio de verdadeiros e imparciais escritos, os habi
tantes do velho continente europeu forem conhecendo o Brasil tal qual êle é 
fertilíssimo e salubre; porque os conhecimentos que atualmente possuem das 
diversas localidades dos Estados Unidos e da Austrália é que fazem com que 
para ali se dirijam anualmente essas correntes de emigrantes industriosos e 
moralizados. Tais escritos, porém, não devem ser modelados pelos vôos poéticos 
de imaginações românticas, e simplesmente esboçados em frase singela e ver
dadeira, e só tratando do nosso clima, produção, comércio e indústrias do país, 
sendo seguidos de dados estatísticos, e acompanhados de descrições topográficas, 
hidrográficas e geológicas, para que aquêles indivíduos que tencionarem emigrar 
possam formar uma verdadeira idéia do nosso país . 

Como se poderão resolver a preferir o Brasil para emigrar os europeus que 
só nos conhecem por essas falsas descld.ções, que 'de nós e do nosso país têm 
feito com tanta maldade quanta ingratidão alguns burlescos novelistas, que 
como aves de arribação têm aportado às nossas cidades marítimas, onde sempre 
são bem recebidos, e sem que delas se tenham alongado, voltando para os seus 
países, nos descrevem como um povo semi bárbaro; além de milhares de fábulas 
que inventam tão ridículas e inverossímeis, que nem mesmo merecem as honras 
de uma refutação séria, porque no conceito dos homens ilustrados por si mesmo 
se desacreditam, . mas que se espalham entre a população para quem calculada
mente escrevem! ... 

Quando assim me exprimo em referência a tais noveleiros não tenho a 
menor intenção de confundi-los com os estrangeiros respeitáveis que, tendo 
viajado o nosso país, n:os têm apreciado na frase pura da verdade; e ainda há 
bem pouco tempo tivemos de lamentar o passamento de um dêstes distintos 
hóspedes, o muito hábil escritor M. de Ribeyroles, que grandes serviços nos fêz 
com as suas importantes publicações sôbre o Brasil, mas infelizmente os esc"ritos 
dos homens distintos são quase sempre pouco lidos pela populaça, porque esta 
em tôda a parte do mundo propende sempre mais para o ridículo. 

Tenho seriamente pensado sôbre a melhor forma de fazer atraJr para o 
Brasil a colonização européia laboriosa, e moralizada, e não encontro outro meio 
melhor que o de fazer conhecido o pais; porquanto esta diminuta população que 
tem emigrado e continua a emigrar da Europa para o nosso pais, só tem avultado 
no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e até certo tempo no Mucuri; e nos 
outros pontos do Império é quase nula, se se excluir dêsse número a de origem 
portuguêsa. 

As colônias do Rio Grande do Sul têm a seu favor o exemplo da prosperidade 
da colônia de São Leopoldo, fundada em 1824, a qual hoje constitui um impor
tante município da comarca de Pôrto Alegre; as de Santa Catarina· se acham 
escudadas pelo nome prestigioso do augusto espôso da sereníssima princesa a 
Sra. D. Francisca, em cujas terras se acham os principais estabelecimentos; e as 
do Mucuri tinham como principal coluna o gênio perseverante e infatigável do 
distinto mineiro o Sr. Teófilo Benedito Ottoni, d qual superava tôdas as dificul
dades que se lhe antolhavam, enquanto a hidra da discórdia não visitou aquelas 
localidades. E como por um prodígio descortinavam as matas seculares para 
em seus lugares aparecerem vegetando as lavouras, e surgirem no meio delas 
os ·povoados; mas infelizmente para o país as vistas do benemérito Sr. Ottoni 
não foram bem compreendidas, ou antes a egoística inveja rugiu do prestígio 
do nome do distinto mineiro, e fêz com que um visitante assalariado fôsse 
percorrer e explorar as suas colônias, o qual ali produziu o me~mo efeito que 
o anjo revel de que tratam as sagradas letras. Deixo porém, de tratar destas 
infelizes ocorrências, porque conquanto sinta o estacionamento em que foi lan
çada aquela importante emprêsa, desejo que repousem as paixões que nesta 
época se debatem em pura perda do país. 

Ninguém mais do que eu deseja que venham para o Brasil estrangeiros 
moralizados e laboriosos, mas jUlgo que nestas circunstâncias poucos poderemos 
obter por meio de el}gajamentos para colonos; visto que nenhum ._homem com 
aquelas apreciáveis qualidades deixará de ir para os Estados Unidos e Austrália; 
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de que possuem amplas in:forrnações, para vir para o Brasil, o qual até mesmo 
em alguns periódicos portuguêses, e em atos oficiais daquele govêrno, foi ulti
mamente descrito como um país tão pestnento como os mais insalubres da 
costa da Africa ... 

Não me doem as fábulas que contra o .meu país· escrevem os outros estran
geiros, mas as forjadas pelos portuguêses sobremaneira me magoam, porque 
revelam a mais requintada ingratidão para um pais de irmãos, e onde como · 
tais sempre são bem vindos. Sem intenção de ferir os brios nacionais, direi 
que ainda mesmo agora o Brasil é um dos mais fortes sustentáculos de Portugal; 
porquanto com os capitais idos daqui para aquêle reino se têm realizado lá 
muitos melhoramentos materiais, como, por exemplo, as vias férreas, que em 
maior parte se tém levado a efeito com capitais adquiridos do Brasil: Con
solo-me porém em ver que os próprios bons portuguêses que entre nós residem 
são os primeiros a se indignarem contra a veleidade de semelhantes escritores, 
que malignamente ou por mal informados faltam à verdade ,' · 

Que o Brasil não é um país insalubre e pestífero, como o apresentou o 
govêrno português aos seus conterrâneos, se pode provar até à evidência; bem 
como que a terra de Santa Cruz oferece uma longevidade muito superior à 
dos habitantes dos Estados mais salubres da Europa., Pois que é muito comum 
no Brasil existirem pessoas maiores de 100 anos, bem como mesmo nesta cidade 
é muito trivial verem-se pessoas muito robustas e vigorosas que contam de 80 
anos para cima e em quantas cidades da Europa isso se observa na quantidade 
que entre nós estamos vendo? 

Segundo as tábuas de Euler e de Duvillard, e os coefici!mtes de Sir Williams 
Petty, e os de Maltus, a mortalidade nos Estados mais favorecidos da Europa 
varia entre 3,5 e 4,25%; isto é, 35 até 42 pessoas em cada 1 000 habitantes; sendo 
que êstes cálculos se referem aos tempos normais, porque nos de pestes tem!.se 
elevado a mortalidade entre 8 e 15, e mesmo mais por cento, se bem que em 
curtos períodos, como sucedeu em Londres e Paris, na Espanha e Portugal, pelo 
aparecimento da cólera morbo. 

·se pois eu provar, co:mo já fiz em relaçãt> à província do Rio Grande do 
Sul, que a população da cidade do Rio de Janeiro, que . é a mais populosa 
do Império, nem mesmo no tempo da cólera a mortalidade dos seus habitantes 
atingiu ao mínimo dos cálculos de Euler, Duvillard, W. Petty e Maltus, terei 
demonstrado que o Brasil apresenta uma mortalidade muito menor que qual
quer dos países mais salubres da Europa, e mesmo do mundo. 

Para êste fim calcularei a população do Rio de Janeiro ·pelo médio de' 
350 000 habitantes, quando atualmente deve contar 400 000 almas . para cima, 
pois conta, conforme a estatística de 1859, 17 478 casas, tôdas habitadas por 
grande número de indivíduos. E comparando aquela população estimada com 
os enter~mentos efetuados nos anos de 1855 a 1859, demonstrarei o meu 

-cálculo. 

Anos. População Mortalidade Quantos em Quanto por 
1 000 ind. cento. 

1855 .... ...... 350 000 10 975, 31 3,1 
1856 ...... ... . 350 000 8 085 23 2,3 
1857 ........... 350 000 8972 25 -2,5 
1858 .......... 350 000 9'721 27 2,7 
1859 ...... .. ... 350 000 9 832 28 2,8 

Nem mesmo no ano de 1855, em que houve a cólera a mortalidade igualou 
a menor dos Estados mais favorecidos da Europa: e observando-se o têrmo 
médio dêsse período qüinqüenal, vê-se ser na razão de 2,6%, o qual é menos 
0,9% que a menor mortalidade das cidades européias: logo, a estatística desmente 
o que na Europa se faz propalar a respeito da salubridade do Brasil. 

Não sendo pois possível desde já encaminhar-se para o Brasil uma corrente 
de emigração espontânea da Europa, fôrça é que se ensaie a colonização na
cional, criando-se _pequeno_s núcleos agrícolas nas proximidades dos centros 
populosos e comerciais, com o fim não só de distribuir o trabalho, oomo de 
extingui,r o pauperismo que começa a afligir a nossa moderna sociedade; por
tanto vou aventurar algumas ,breves considerações a êste respeito. 
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A cólonização naçional deve ser ensaiada com os agregados que existem 
nas grandes propriedades rurais, por não terem terras próprias, e a êstes se 
devem reunir as pessoas desocupadas que superabundam nas cidades populosas, 
sem se entregarem a espécie alguma de trabalho, promovendo-se os casamentos 
dos que forem colonizados, e distribuindo-se-lhes terras, instrumentos agrários, 
e as sementes precisas para fazerem as primeiras plantações; bem como o indis
pensável sustento enquanto não recolherem os produtos de suas lavouras. 

As colônias de que trato devem ser dirigidas por um agricultor prático, . que 
lhes servirá de inspetor na forma do regulamento que se deve organizar, no 
qual cumpre consignar como principais idéias que as terras para serem distri
buídas pelos colonos nacionais aos fazendeiros que as possuam incultas nas 
proximidades das cidades populosas e comerciais; e que a sua distribuição se 
fará em pequenas porções, e segundo as fôrças de cada. colono. 

Compradas que forem as terras para o estabelecimento dos colonos nacio
nais, o govêmo deve mandar proceder à medição e demarcação das sortes de 
terra, e em cada sorte se edificará uma pequena casa para conter uma só 
família, podendo neste mister serem desde logo empregados os colonos. No 
centro porém de cada colônia se deve levantar uma capela, e uma casa para 
a moradia do cura, o qual terá a incumbência de todos os domingos e dias san
tificados ensinar a moral religiosa aos colonos, e pregar-lhes práticas cristãs, 
nas quais lhes demonstre a necessidade e conveniência dos trabalhos agrícolas. 

O inspetor da colônia será sempre escolhido dentre os lavradores mais res
peitáveis do distrito, e se lhe recomendará a maior dedicação e atividade na di
reção da colônia, e que sempre que tiver de infligir qualquer castigo aos colonos 
o faça com tôda a sisudez e discrição. 

Nos primeiros três anos da fundação de uma colônia ,só se permitirá aos 
colonos o plantarem os gêneros farináceos e leguminosos, bem como terem suas 
hortaliças mais usuais, e criarem as aves e animais domésticos de que se faz 
maior uso na alimentação do país; e só depois de haver a abundância destas 
espécies se lhes permitirá o ensaiarem outras culturàs, sem que abandonem em 
tempo algum a dos gêneros alimentícios, 

Quando as colônias tiverem quantidade de produtos suficientes para seu 
consumo e para exportarem, se estabelecerão, em épocas apropriadas, feiras nas 
proximidades das cidades de que dependerem, para ali serem vendidos os pro
dutos de sua lavoura e indústrias. 

Não se pense que sejam utopias estas colônias que indico, por aconselhar que 
sejam formadas com os agregados dos grandes estabelecimentos rurais, e com 
os vadios e proletários das cidades populosas, porque eu tenho certeza de que 
êste sistema de distribuição de trabalho é de fácil execução, e deve trazer 
muito felizes resultados para o país, fazéndo desde logo aparecer a abundância 
dos gêneros alimentícios, de ! que tanta carência e carestia existe na ~poca que 
atravessamos; além de que não sei que haja um outro meio de melhorar a 
desídia, que seja o trabalho bem dirigido; porquanto tenho para mim que o 
mesmo trabalho é um hábito que come outro qualquer se adquire; e demais, a 
terra uma vez regada pelo suor do trabalhador, êste a principia a ,amar como 
o seu melhor recurso, e não a abandona sem sentir nisso desgôsto. 

As colônias da ptovíncia do Rio Grande do Sul têm prosperado, não só 
as que têm sido estabelecidas com colonos europeus, como também as organi
zadas com os naturais do país, e isto já demonstrei tratando da colonização 
daquela provípcia, igualmente na da Bahia o mesmo se observa na colônia ali 
estabelecida sõmente com brasileiros em 1857 pelo distinto e hábil estadista 
o senhor conselheiro Cansansão de Sinimbu; e, . finalmente, no Mucuri o Sr. 
Teófilo Ottoni ia povoando a maior parte daquelas matas com mineiros, por
quanto sendo a população das colônias do Mucuri superior a 5 000 almas, so
mente se contavam 1 540 estrangeiros. Conseguintemente os nacionais eram 
mais de dois terços da população total, e observando-se QS trabalhos de uns e 
de outros, as roças dos brasileiros não eram em cousa alguma inferiores às dos 
europeus. 

Sinto que a emprêsa do Muctirl tenha encontrado 'tropeços na sua marcha, 
porque sem dúvida dela proviria uma fonte de riqueza para o pais, além de 
que era a mais palpável :prova de que os brasileiros podem fazer os mesmos pro
gressos que têm feito os norte-americanos, quando tenham homens bem lnten-
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cionados que os dirijam pela estrada do progresso industrial. É convieção minha 
que Deus, criando o homem não deu primazia a esta ou àquela raça, e conse
guintemente penso que a única diferença que existe entre as nações procede 
não da superioridade da raça dos seus nacionais, mas tão somente da melhor 
forma do seu regime interno e econômico. 

O sistema que nos rege é o melhor possível em tese, e mesmo na prática; 
mas é necessário cercear alguns abusos que nêle se têm introduzido, a fim de 
que possamos marchar desembaraçados para o apogeu da prosperidade a que 
tem necessàriamente de atingir o gigante Império Americano. 

É preciso que se convençam os brasileiros de que entre nós só um homem 
é necessário, e êsse homem o temos sábio e virtuoso, para nos imprimir a fôrça 
simbolizando a unidade; todos os mais podem ser substituídos, sem que se 
sinta a menor falta, e nem mesmo disso se aperceba o pais. 

A inteligência não é o apanágio de um só grupo de benqueridos e privile
giados da fortuna, é um dos atributos da nossa alma imortal e indivisível. 
Isto é uma verdade eterna, ante a qual se curvam os soberbos empavonados de si. 

Não desconheço contudo que em comêço será mesmo preciso muita dedi
cação da parte do inspetor da colônia para incutir nos colonos o hábito do 
trabalho, mas isso vencerá sendo perseverante e dando o bom exe:qiplo, além 
de que os casamentos despertarão os brios dos menos laboriosos, visto que a 
família reforma o homem, ainda mesmo o mais dissoluto; e os filhos , quando 
nascerem, como que imprimirão uma nova coragem nos seus progenitores; 
façamos pois por despertar na nossa população o gôsto e amor ao trabalho, que 
só por êsse meio seremos grande nação no futuro não mui remoto . 

Resta sómente saber se há direito para compelir os nacionais contra a sua 
vontade a se empregarem como colonos agricultores, e sôbre isto nenhuma 
dúvida tenho, porque é princípio corrente e sabido - que nenhum Estado bem 
organizado pode consentir que haja cidadãos inaplicados - visto que cada qual 
deve concorrer com a sua quota-parte para o bem estar da sociedade de que é 
membro, e por isso se edificam casas correcionais; e estas colônias que pro
ponho são verdadeiras casas de correção onde se aprenderá o trabalho agricola . 

Terminando o presente capítulo, direi que também os estrangeiros vadios 
devem ser compelidos a irem servir nas colônias agrícolas, e no caso de invo
carem os seus privilégios de estrangeiros devem ser obrigados a deixar o país; 
porque só de gente honesta e moralizada precisa o Brasil; pois que de saltim
bancos por demais os temos nas planas mais elevadas de nossa associação . 

CONCLUSAO 

Persuadido de que o melhor meio de convencer os incrédulos é apresentar 
os fatos e:ii:istentes em oposição às idéias falsas em que laboram, empreendi a 
árdua tarefa de provar com dados extraídos das estatísticas oficiais que a pro
dução agrícola marcha nas vias do progresso; que não existe até o presente 
falta de braços que se possam empregar nos trabalhos da lavoura; e que a ca
restia dos gêneros alimentícios não tem por principal causa a cessação do trá
fico dos africanos, e estou convencido de ter satisfatoriamente demonstrado e 
provado todos os pontos desta tese, e por forma irrespondível. 

' 1 Não nutro a menor pretensão de ter produzido idéias novas, nem tão pouco 
serei eu quem negue a aridez dêste meu trabalho, no qual tenho consumido 
muitas noites compulsando documentos oficiais para dêles extrair os dados es
tatísticos, bem como tenho gasto longas e enfadonhas horas calculando quan
tidades numéricas, a fim de poder provar as minhas proposições. Tudo isto 
requer muita atenção e perseverança . 

Tenho consciência de que qualquer que a isso se propusesse melhor desem
penharia esta tarefa; mas como ninguém se apresentou na imprensa a sustentar 
a verdade contra a prejudicial propaganda do êrro, eu tomei êsse laborioso 
e:tlcargo, e oxalá que êste meu exíguo escrito sirva ao menos para chamar a 
atenção dos homens considerados do país sôbre as nossas mais palpitantes 
necessidades, entre as quais mais avulta a da alimentação do povo, pois com 
isso por muito bem pago me darei das minhas locubrações . É uma gôta d'água 
lançada no oceano da ciência. 

.. 
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De todos os lados ouço bradar: "' Devemos fazer com que se encaminhe 
uma corrente de emigr~ção espontânea para o país. - Não vejo, porém, uma 
voz levantar-se para dizer: - Façamos conhecido o Brasil. 

Como se pretende fazer encaminhar uma corrente de emigração para o 
país sem primeiramente mostrar ao emigrante as vàntagens que deve recolher 
do seu trabalho? Não há quem ignore o milhão de fábulas que têm sido escritas 
na Europa sôbre o Brasil. Pois bem: cumpre destruir essas fábulas publicando 
a verdacte, e assim, destruindo as artimanhas dos noveleiros. · 

Ninguém principia ·a. construir um edifício pelo seu teto, porém sim cavandd 
as bases e sondando o solo. Queremos colonização? Comecemos a nossa missão 
fazendo publicar as mais Jninucfosas estatísticas de nossa produção, comércio 
e indústrias; bem como esforcemo-nos por fazer conhecido na Europa o élima 
e salubridade de cada província, sendo tudo isto acompanhado de minuciosas 
descrições geográficas, e das relações comerciais em que elas se acham com a&· 
mais importantes praças marítimas. Logo que tôdas estas circunstâncias forem 
bem conhecidas, não faltarão homens moralizados e industriosos qµe queiram vir 
participar conosco dos benefícios que nos liberaliza a pródiga natureza neste 
vasto e rico Império do Brasp, onde leis brandas e humanas fázem amar o solo 
e respeitar o sábio e justo monarca que preside aos destinos da nação. 

Penso 'que o conhecimento do país e seus recursos são quem determinam a 
escolha do emigrante; bem como es~ou convencido que não é por intermédio de 
agentes coloniais que havemos de obter os bi"aços laboriosos de que carece o 
país para desenYolver todos os recursos naturais em qqe superabunde.. Os fatos 
falam mais alto que as mlnhas tôscas palavras; até réus de poUcia têm vindo 
como colonos para o Brasil, remetidos com certificados dêsses agentes!. , . 

Deixo, porém, a penas m~is hábeis que a minha o tratar da demonstração 
das poucas proposições que acabei de enunciar, visto que vou ocupar-me da 
conclusão desta minha tese, recapitulando os fatos e as prov~s já produzidas 
nos capítulos anteriores. 

Acham-se provados todos os pontos da tese que me propus demonstrar; 
porquanto, fundado em documentos Qflciais, demonstrei que da colnparação da 
produção agrícola de duas épocas distintas, uma anteriot e outra posterior à 
cessação do tráfico dos africanos, se reconhecia um lisongeiro aumento de 
produtos na última época. • 

Desejando bem precisar esta demonstração, reproduzirei o cálculo do i}ro.'.. 
gresso médio anual que se observa na colheita dos ·prin"cipais gêneros do país 
depois de extinto o tráfico, não só em referência às suás quantidades, como !!-OS 
seus valores, e também com relação às diversas espécies . 

RAZÕES EM QUE SE REALIZOU O AUMENTO 

Espécie 

Café ..... . ................... . 
Açúcar .. .' .... . ... . .... , . .... . . 
Algodão ......... . ............ . 
Fumo ............ . ..... . .. . ... . 
Goma elástica . .e ........ ...... . 
Erva-mate · . . .. . ........ .• ...... 
Agua,rdente ... . . .. .......... • . 
Cacau ................ .. ....... . 

Razão das 
quantidades 

4,45% 
2,27% 
2,1 % 
5,26% 

22,85% 
4,5'i% 
0,4 % 
0,6 % 

42,50% 

Razão dos 
valores. 

8,2 % 
5,7 % 
3,02% 

11,0 % 
62,85% 
21,7 % 
5,53% 
3,8 % 

121,80% 

Além do progresso dos gêneros 'acima demonstrados, também provei que nas 
outras diversas espédes de produtos se tinha realizado um aumento na razão 
média anual de 2,37%. · 

De tôdas estas demonstrações concluí, e penso que mui judiciosamente, que 
a produção agrícola do país marchava, e marcha ainda nas vias do progresso; 
conseguintemente tenho demonstrado e provado o primeiro ponto da minha 
tese. 
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Fundado nos dados que me forneceu uma estatistica publicada em Liverpool, 
demonstrei que a média introduÇão anual dos escravos africanos no Brasil, no 
espaço decortido de 1840 a 1850, se computava em 33 482 individuos, dos quais 
deduzindo-se um têrço, pal'a· a st1a mortalidade antes de poderem prestar. al
guns serviços, reduzia aquela quantidade a 22 160 escravos ; e dêstes, ainda 
computando-se em um têrço os que ficavam nos povoados empregados nos ser
viços domésticos, restavam para os trabalhos agrícolas 14 774 escravos em cada 
ano, os quais só depois de três anos estariam no caso de prestar servJços, visto 
ser êste o tempo indispensável para Industriá-los na vida da lavoura. 

Em seguida demonstrei que o vácuo que iam deixando os escravos na la
voura pela falta de sua importação d'Africa era preenchido com os que supera
bundavam então nas cidades populosas do Império, e com uma .estatística oficial 
demonstrei que só das provincias d<J norte tinham ºvindo para o Rio de Janeiro, 
de 1852 para cá, 195 escravos por ano; quase todos com destino à lavoura, e 
que além dêstes muitos outros tinhãm sido vendidos nesta côrte para as roças, 
de sorte que a agricultura adqui:i;ia os braços de que precisava, sem importá-los 
d'Africa . \ 

Demonstrei mais que, à proporção que os escravos das cidades iam conver
gindo para a agricultura, os braçoJ) livres os substituíam nos serviços dos povoa
dos; e isto é incontestável, vendo;se, por exemplo, nesta côrte a diferença que 
há atualmente nos serviços de sua labutação, e mesmo observando-se os tra
balhadores dos arsenais de marinha e guerra, da alfândega e mesa de consulado, 
e outras repartições que quase na sua totalidade são homens livres. 

E para destruir qualquer objeção que me pudesse ser feita, prevalecendo-me 
dos documentos oficiais, demonstrei que a colonização nos anos de 1857 e 1858 
se tinha elevado acima de 35 577 indivíduos, e conseguintemente na razão média 
de 17 788 por ano; bem como que dêstes colonos 24% eram destinad9s aos tra
balhos da lavoura. 

Conseguintemente tenho também provado o segundo l"onto da minha tese, 
que até o presente a lavoura não se ressente da falta de braços que possam 
empregar-se nos se\ls serviços. • 

Provados assim os dois prin~ipais pontos de minha tese, concluí que a carestia 
dos gêneros alimentícios não tinha por principal causa a cessação do tráfico 
do$ africanos, porém outras que demonstrei, entre as quais n;iais avultava o 
monopólio dos especuladores; visto que os dados da estatística oficial demons
travàm que nas províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina à Produção 
dos gêneros allmenticiOli tinha aumentado considerà\l'elmente nos últimos ano&, 
e que sendo estas p1·ovíncias as que abasteciam as cidades do Rio de J1neiro-, 
Bahia e Pernambuco, nem mesmo nas épocas das colheitas êsses gêneros bai
xavam de preço nos seus mercados, ao mesmo passo que se observava os depó
sitos repletos de farinha. feijão e milho . 

, Ainda mais provei que, sendo extinto o direito de consumo da carne sêca 
importada de Montevidéu, e reduzido de 25 a 5% a procedente de Buenos Aires, 

. êste artigo tinha subido de pre(,!t>, quando, segundo os princípios econômicos, 
devia ter tido uma baixa na. razão da diferença dos direitos diminuídos, visto 
nã,p haver urna causa que tivesse' feito decrescer a produção dos gado~. 

· Da carne sêca passei a tratar da farinha de trigo e do bacalhau, e também 
provei ·que êstes dois artigos tendG tido uma redução. de direitos de consumo na 
razão de 25 para 5%, nenhuma diferença se observava no pão; e em referência 
ao bacalhau tinha subido de preço, e isto quando a importação de um e de 
outto gênero tinha aumentado. 

Ora, de todos êstes fatos em diametral oposição· com os princípios exatos 
da ciência econômica, conclui a: existência de uma causa latente. a qual, bem 
averiguada, punha a descoberto o mais revoltante e imoral monopólio que 
existia flagelando o mísero povo brasileiro . 

Desta sbrte também fica demonstrado o terceiro ponto da minha tese, e 
co1;1se~uinteµiente provada ela em tôdas as suas partes. 

·. · Não devo porém terminar êste meu trabalho sem fazer mais algumas breves 
considerações conexas com a questão de que me tenho ocupado na sustentação 
destas verdades, e que de alguma lorma j ul!o que devem merecer a atenção de 
quem compe~ velar pela prosperid~ade do país. 

B.G. -2 
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Desde que comecei a escrever sôbre a produção agrícola do Brasil, sempre 
tenho sustentado que até o presente não se &"ente falta de braços que se. pos
sam empregar nos serviços da lavoura. Ora, esta minha insistência, e a forma 
por que me tenho expressado, têm por principal fim ·demonstrar que existe grande 
número de braços inativos e desaproveitados no pais, e que devem ser compe
lidos ao trabalho. Sem que seja preciso ir a outros lugares, peço que se lance 
uma vista de olhos para esta populosa capital, onde o luxo contrasta com a 
hedionda miséria, não por falta de trabalho, mas em sua máxima parte pro
cedente da preguiça. 

Nas sociedades · bem organizadas não se consentem indivíduos sem uma 
útil ocupação, a menos que disponham de re~das conhecidas, das quais lhes 
provenha o necessário para seus gastos; porque em boa razão ninguém se pode 
eximir de contribuir com a sua quota-parte para os interêsses gerais da socie
dade de que é membro . Mas terá por ventura alguma aplicação no ri.osso li
bérrimo país êste princípio moral e econômico? . .. 

Quem há que ignore que aqui se tem entendido que cada qual pode viver 
como bem lhe aprouver, sem que nenhuma conta dê dos seus créditos ou meios 
de vida? Penso que a liberdade do cidadão, garántida pelo nosso pacto funda
mental, não se estende a tanto . 

Assim que começaram a afluir aos nossos lares os emigrantes, principalmente 
os colonos procedentes das províncias insulares de Portugal, principiaram-se a 
povoar essas insalubres e imundas habitações denominadas cortiços, os quais 
sem dúbida que se não regem pelas leis das repúblicas das industriosas abe
lhas, se bem que haja nêles uma espécie de comunismo. E sendo fato averiguado 
pelos estudiosos naturalistas que as abelhas trabalhadeiras lançam fora de suas 
colméias os zângões, nos cortiços da cidade do Rio de Janeiro o número dos 
entes inúteis é sem dúvida em muito maior quantidade que o dos industriosos . 

E porque nós dévemos ser conseqüentes, se lamentamos a falta · de braços 
para a cultura das tçrras, como consentimos que se conservem tantos focos de 
imoralidades e preguiça no centro da capital do Império?! Ora, sendo os bra
sileiros que têm alguma honesta ocupação obrigados ao serviço da Guarda Na
cional, e os que nenhuma profissão têm recrutados para o Exército, porque não 
se fará arrolar para as colônias do Estado os estrangeiros que vivem sem uma 
útil ocupação nessas imundas pocilgas? 

Eu entendo que, compelindo ao trabalho os estrangeiros madraços, não se 
ofenderia de forma alguma o direito das gentes, e muito menos as leis da ·hos
pitalidade, porquanto as colônias do Estado forneceriam terras para cultivar 
a êsses indivíduos, assim tornando-os, de proletários que são, industriosos pro
prietbios. E quando a isso se não quiserem sujeitar alegando seus direitos de 
estrangeiros, então cumpria mandá-los deixar o país, visto que do que se ca
rece é de homens industriosos, e não de -entes inúteis para si e para a socie
dade, a qual corrompem com seus maus hábitos e exemplos. Julgo que é tam
bém êste um bem aproveitável meio de aumentar a lavoura do pais . 

Ainda não há muito tempo que foi destruída nesta côrte, se bem que não 
totalmente, uma indústria bem gravosa e imoral, e não houve uma só queixa. 
porque o govêrno está sempre no seu pleno direito quando decreta leis morali
zadoras e de segurança para o pais: refiro-me a essa chusma de moços robustos, 
e meninos imberbes que acometiam a todos quantos passavam pelas ruas para 

· que lhes comprassem vigésimos das loterias. Era esta uma verdadeira classe 
de madraços e de .cavalheiros de indústria passados por índia e Mina . . 

Falta ainda à polícia lançar suas vistas para uma indústria também bas
tante duvidosa, qual a dos tais vendedores de fósforos e músicos ambulantes, 
que a cada canto se encontram nas ruas desta capital: tudo isto será muito 
comum na Europa, onde superabunda a população, mas entre nós ainda se 
não precisa dessas indústrias dúpias, e só daquelas que fazem a prosperidade 
das socieda&s. 

No capitulo antecedente disse que não se tirava todo o proveito que se 
podia tirar da colonização espontânea que nos vem dos Açôres . Ainda insistirei 
neste propósito, lembrando a conveniência de formular-ire um regulamento para 
a distribuição dêsses colonos, que em maior parte devem ser encaminhados para 
a lavoura, pórque assim se evitaria 11. perda de tanta gente que, podendo fazer a 
sua felicidade, marcha para o caminho da perdição sem disso se aperceberem . 
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É de conveniência do pais que sejam reguladas as distribuições dos colonos aço
rianos. 

Nutro a plená convicção de que, se forem adotadas as medidas que acabei de 
lembrar, a maior parte dêsses indivíduõs que hoje são somente consumidores 
inúteis se tornarão dentro de pouco tempo membros aproveitáveis da nossa 
soéiedade, na qualidade de laboriosos agricultores . Assim se conseguindo, por 
meio de leis e regulamentos adequados, fazer desaparecer a caresti~ dos gêneros 
alimentícios que sofredores suportam os 1'ossos conterrâneos. 

E se a nossa legislação é improfícua contra . os monopolistas, o que não 
concede em tese absoluta, por que não se mandam estabelecer celeiros públicos 
nos quais sejam obrigados os importadores dos gêneros comestíveis do país a 
depositá-los, expondo-os à venda por tempo determinado em pequenas parce
las, e só depois de expirado êsse prazo se lhes facultasse a permissão de os 
poder vender em grandes porções? É esta uma medida que está na atribuição 
do govêrno o decretá-la. 

Tenho sido por demais prolixo nestas minhas considerações, mas espero ser 
desculpado, em vista das intenções que as ditaram . 

Termino, pois, a insana tarefa que tomei sôbre minhas débeis fôrças desem
penhar, e no desenvolvimento da qual tratei de indagar a verdade para com 
ela combater o êrro sustentado pela propaganda do livre tráfico da escravatura 
africana. E se bem não desempenhei esta missão, fiz quanto pude para proceder 
com a mais severa -imparcialidade, e penso ter conseguido ao menos êste fim, 
porque 

"Destarte se esclarece o entendimento, 
"Que experiências fazem repousando. " 

• 

~ J!:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográftca 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacionlll. de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F . 

' 



A Falsa Concepção da Esterilidade das · Terras 
Intertropicais e de Nelas s~ Desenvolver uma 

Civilização Superior* 
JOSÉ DE OLIVEIRA BOLÉO 

Quando iniciamos, em época de vida já diãtante, um cíclo de leituras apai
xónante e que fortemente influiu na nossa predileção, que se foi acentuando, 
pelos estudos geográficos, ra~cou-se em nosso espírito a impressão de que a , 
natureza havia sido pródiga nas benesses distribuídas pelas terras entre · os 
trópicos. o solo era de unia produtividade fantástica; as árvores das extensas 
florestas desentranhavam-se em frutos os mais variados, -que, n~ maior parte, 
só as leis da gravidade separavam das hastes quando da maturação passavàm 
ao apródrecimento; os indígenas, negros ou peles-vermelhas, eram indolentes 
porque não necessitavam de trabalhar, já que· as condições climáticas ·os dis
pensavam de vestuário e a produção espontânea os n~tria sem lhes exigir suor 
e engenho. 

Os autores lidos, a uma voz, proclamavam que · era ali, nas regiões intertro
picais, o Paraisa que a tradição referia. 

Os anos foram passando, mas não nos faleceu o interêsse pela leitura. 
Porém, uma autêntica reviravolta se operou no curso das idéias expendidas pelos 
autores: - As regiões intertropicais são sáfaras em excesso, em nada se podendo 
comparar às pingues terras das zonas temperadas; os indígenas são indolentes, 
e curta a sua vida, pela muita fome que padecem, já que a natureza foi madrasta 
no plantio de regalos em tais áreas; a esterilidade das terras impede a formação 
e o desenvolvimentõ de uma civilização- superior entre a massa humana que 
teve a infelicidade de o destino a localizar nessas paragens da ecúmena. 

- Duas escolas, ou mudança de vistas corrigindo o êrro anterior? . 
- Talvez duas escolas, mas nem numa, nem noutra, nos vamos enfileirar . 
Exigiu o signo que nascemos que houvéssemos de percorrer muitas dezenas 

de milhar de quilômetros pelas costas e pelos sertões das terras intertropicais 
de dois continentes. Vimos e observamos, lemos e meditamos,. e a nossa posição 
tornou-se eclética quanto à& teses fundamentais das duas escolas. A imensidade 
das terras entre os trópicos proporciona a observação de áreas enormes em que • 
a na.tureza criou quadros centrifugantes, e áreas não menores em que as condi
ções naturais sã9, com efeito, paradisíacas. 

Além disso há que contar com a chegada •e permanência do homem evolu
cionado nessa· zona geoplanetológica, modificando os quadros rraturais, existen
tes, erguendo cidades, rasgando estradas e vias férreas, introduzindo novas cul
turas, acionando o comércio .e impulsionando a indústria, despertando as fa
culdades adormecidas das sociedades retardadas ou abastardadas que são filhas 
dessas terras ., 

- O estudo aprofundado da questão tem para nós valor múltiplo. Primeira-
, mente, pelo imperativo histórico de Portugal como povo colonizador de extensas 

parcelas intertropicais, rincões unos de uma pátria una; em segundo lugar, porque 
o Brasil, nação que foi filha e se tornou irmã, possui a maioria do seu terri
tório na zona em vista; terceiro, porque as terras intertropicais sustentam e 
abrigam 700 milhões de sêres humanos e desempenham papel considerável, for-. 
necendo às outras zonas quantiosas matérias.,-primas, além de numerosos pro
dutos acabados e semilaborados. 

• Transcrito de Brasfüa - Volume VI - Coimbra 1951 - Revista do Instituto de Estudos 
,. Brasileiros da Faculdade de Letras de Coimbra. 
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Aliam-se, portanto, os interêsses nacional, sentimental e humano. 
De fato, das chamadas zona1> quentes e úmidas provém a .maior parte do 

açúcar de cana, café, cacau, mandioca, arroz, sisa!, borracha, algodão, milho, 
quina, banana, larguíssima cópia de oleaginosas, especiarias variadíssimas, ma
deiras das mais preciosas, enfim, um nunca acabar de produtos de que tôda a 
humanidade tem necessidade. Há, portanto, , que intensificar e desenvolver a 
cultura de tal soma de produtos, e simultânea~ente tornar êsse têrço da massa 
humana mundial, cujo habitat se confina na zqna intertropical, mais feliz, mais 
rico e· mais culto, isto é, há que elevar o _seu padrão de vida obrigando-o a pro
duzir e a consumir mais. 

Noventa por cento da produção intertropical é fornecida pelo indígena, mas, 
na maior parte dos casos, trata-se de uma produção à base da tradição, do 
empirismo, da rotina, empregando-se técnicas atrasadas e que se baseiam em 
pouco mais do que no pousio - queimada - sementeira. Bastas vêzes não é 
a natureza das terras neni a fácles climática que explica os fracos rendimentos, 
observados em certas áreas da zona intertropical, porém, sim, o desconhecimento. 
por parte do indígena, dos preceitos científicos da cultura de tal ou qual espécie. 
Dessarte não se poderão esperar rendimentos fartos e melhoradas qualidades 
dos produtos. 

É° póls obrigação do elemento avançado, que se localizou entre o Câncer e 
o Capricórnio, levar ao negro, ao pele-vermelha, ao indoné&io, ao pollnésio, 
etc., o fruto do seu saber, o conhecimento da sua técnica aperfeiçoada. 

Mas, atenção a Auguste Chevalier, em L' Agrtculture Coloniale (Coleção "Qul 
sais-je?"), onde escreveu: "Não se deve concluir que êstes povos, os negros em 
particular, têm uma agricultura rudimentar desprezível. É preciso ser prudente 
e muito esclarecido quando se pretende dar conselhos. Se se pudessem codificar 
as técnicas agrícolas de todos os povos africanos, estabelecer-se-ia uma vasta 
enciclopédia, cheia de preciosos ensinamentos, de coisas racionais quanto ao 
bom senso." 

De fato, a chamada agricultura colonial indígena é multissecular em terras 
da Africa, América e' Asla, e o técnico colonizador terá multas vêzes de se inspirar 
nas fases do método 'tradicional, pois a processologla das culturas nas áreas 
temperadas é normalmente especifica e diferente portanto da exigida pelo melo
-ambiente tropical. As inovações a introduzir no empirismo local só podem ser 
feitas com prudência e segundo resultados verificados previamente em campos 
experimentais . • 

Não têm razão os pessimistas quando asseveram que o pele-vermelha, ou o 
negro, é avêsso a inovações, e nada o moverá para que abandone a rotina. Para 
os contraditar, bastará que estabelecida fôsse uma comparação entre as cultu
ras indígenas praticadas •pelos peles-vermelhas do Brasil antes da chegàda dos 
portuguêses e as que se observam cem anos depois; bastará verificar a enorme 
revolução operada na Afrlca intertropical com o intercâmbio de produtos euro
-afro-brasileiros a partir do século XVI. 

Entre as culturas mais disseminadas, hoje, .nessa zona do continente africano 
encontram-se a!; do milho, mandioca, feijão, batata doce-, amendoim, e, em nienor 
escala, tabaco, tomate, batata, pimento. · · 

- Qual a proveniência de tais produtos, alguns dos quais constituem, em 
nossos dias, alimentos-base da nutrição dos nativos africanos, e todos seus des
conhecidos até o século XVI? 

· - Tais produtos são todos de origem americana e particularmente sul-ame
ricana. 

' Esta substituição e esta sdbreposição às culturas africanas anteriores à era 
de Quinhentos provam que a agricultura dos chamados povos retardados é 
susceptível não apenas de evolução, mas de se adaptar às novas· técnicas pro
gressivas. 

Pode até défender-se, sem receios de falta de argumentos, que a r!!volução 
operada entre o negro e o pele-vermelha no que tahge à natureza dos prodvtos 
cultivados, em fraco lapso de tempo, é bem m_aior do que a verificada pelo 
europeu, que em dois mil anos se manteve fiel a umil mesma técnica agrária. 
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e sem sensível mudança na categoria dos produtos já que só a partir do século 
XVIII se observam grandes transformações nos seus sistemas agrícolas. 

Por variadíssimas razões, e muito principalmente devido a fatôres geográ.A. 
ficos e humanos, a degradação do solo intertropical é rápida, se acaso o colo
nizador avançado não embaraçar a atividade natural. Porém, se o indígena, por 
carência de conhecimentos no que tange às causas e aos efeitos do fenômeno, é 
destruidor por excelência, o colonizador, ou novo-natural, por ambição, empar
ceira. com o elemento destrutivo. Nas áreas de povoamento pouco denso, como 
se verifica na maior parte da zona americana e africana entre os trópicos, o 
caráter da agricultura é o extensivo. Adubações raras, ou nulas; fraco emprêgo 
de animais domésticos; deficientes instrumentos de . trabalho. Assim, a esteri
lização do solo será rápida, e então o pele-vermelha ou o negro deixarão a terra 
em pousio, fazem a queimada mais além e passam a utilizar a nova terra. De 
modo geral assim se verifica, pois as variantes cifram-se em questões de por
menor, relacionadas com o grau · de cultura do indígena e com a natureza do. 
quadro geográfico que se quer ocupar: - floresta, savana, estepe, etc. 

Abandonado o solo sem mais cuidados, a lateritização inicia, ou ativa, a sua 
tarefa. 

Nas zonas temperadas os silicatos de alumínio transformam-se em argilas, 
mas, como esta.s são igualmente silicatos de alumínio, continuam associados os 
dois elementos. Mas nas zonas tropicais o alumínio e a sílica separam-se, sendo 
esta arrastada pelas águas descendentes, e aquêle, transformado em hidróxido. 
junta-se aos hidróxidos de ferro, avermeihando o solo e constituindo a laterita. 

Conquanto haja discrepâncias quanto ao modo da formação da laterita, 
parece que seja assim que o fenômeno decorre e dessa opinião é, por exemplo, 
R. Furon (L'Erosion du Sol - Payot, 1947, p. 37) . 

A couraça laterítica pode considerar-se estéril, embora interesse à indústria 
mineira. · · 

Também a charrua, utilizada por quem não conheça a técnica da lavra, pode 
ser um instrumento ativo da degradação do solo. O mesmo quanto à criação 
de gado em escala superior àquela que tal ou qual espaço pode conter. 

Verificamos, portanto, que os fatôres destruidores humanos constituem talvez 
o elemento primacial na abertura do caminho da desertização; depois é que 
virão as causas físicas e mecânicas a operar profundamente. 

Sem dúvida que os solos intertropicais possuem caracteres de fragilidade e' 
daí as precauções exigidas no seu tratamento. Como tais precauções, em regra, 
não se têm, visto que a terra parece imensa e não importará senão tirar dela 
o máximo rendimento no menor espaço de tempo possível, espalha-se a fama 
das frac~s aptidões das terras entre os trópicos, passa a afirmar-se que não 
poderá a massa indígena altear-se a uma civilização superior porque a terra 
não o sustenta . · 

Uma planta vive de harmonia com a natureza do solo e fácies climática 
local. Mudando-a de ambiente, sofre adaptação, mutações ou definha e morre. 
Há plantas próprias de todos os tipos de solo. Dada a evidência do fato, não 
podem ter razão aquêles que acusam as terras intertropicais de estéreis, em 
virtude de a sua análise química revelar pobreza de ácido fosfórico ou de 
potassa, pois a grande maioria das culturas tropicais está exatamente adaptada 
a essa falta de bases, isto- é, as plantas dessas áreas contentam-se (ou até 
exigem) um meio ácido . 

Vejam.os alguns quadros singulares que ilustram a nossa tese de que, na 
maior parte dos casos, aos homens, e não às terras, pertencem as responsabili-
dades do baixo rendimento dos solos. · 

Se lermos certas obras de geógrafos, historiadores e viajantes da Antigui
dade, elas nos descrevem as terras da Africa do Norte como desertos autênticos, 
habitados aqui e além por escassas tribos de pastôres nômadas que levavam vida 
difícil. O esfôrço romano, em menos de um século, tudo transforma, da Tunísia 
às margens do Atlântico. O solo povoa-se de oliveiras, figueiras, vinha, alfarro
beiras, etc., e as culturas hortícolas aparecem em larga escala. O povoamento 
adensa-se e fixa-se . 

Mais tarde o quadro volta a modificar-se. O árabe, inimigo da árvore, e 
que ainda à sombra desta fizera a conquista, derruba, queima e não repovoa . 
O excesso de gado ajuda a nova degradação do solo . 
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Outra região, hoje árida e de paisagem desolada, é a do médio Níger . E, 
todavia, ela já foi um vergel nos primeiros séculos da nossa era, quando sírios 
e judeus pontificavam na região. Cêrca do ano 1 000, sur&em invasores muçul
manos, almorávidas, que tudo destruíram. As culturas são abandonadas, der
ruba-se o arvoredo, reina a narquia política, e o Saara alonga-se para o sul. 

Com o domínio dos brancos europeus a situação pouco melhora. Assim 
aconteceu e acontece em zonas várias nas quais se deseja tirar lucro farto em 
escasso tempo, sem olhar a tôdas as conseqüências do fato. 

Assim, em poucos anos, destroem-se 400 000 hectares de floresta na Costa 
do Ouro e plantam-se cacaueiros. A desaparição do espêsso manto vegetativo 
origina alterações climáticas. A diminuição, não prevista, do grau de umidade 
dá lugar a que as plantações de cacaueiros não frutifiquem do modo como se 
esperava . As terras são abandonadas e a erosãt> e lateritização apossam-se delas. 

Noutras regiões é o excesso de gado o causador máximo da degradação do 
solo. É o que se verifica, :por exemplo, no Quênia-Uganda e no Tanganica. Em 
economia racional, êste úl~imo não poderia conter mais de 2 milhões de bovinos 
e outros tantos ovinos e caprinos. Porém., tais quantidades se encontram au
mentadas em mais de cinqüenta por cento, do que resulta a já atual feição 
desértica em mais de metade do território . 

Num aliás interessante livro de Pierre Gourou (Les pays tropicaux -
Presses Universitaires de France) lança-se mão do processo simples, mas alta
mente grosseiro, de se apresentarem índices de produção, por hectare, de certas 
espécies vegetais, nas zonas temperadas e nas zonas intertropicais, com o ob
jetivo de provar a esterilidade destas últimas . 

Mesmo reconhecen,do a falsidade a que podem ser conduzidas as deduções 
da prática de tais processos, aceitemo-los, mas acrescentemos-lhes os números 
por nós recolhidos em estatísticas fidedignas e em casos de observação pessoal. 

Vejamos, por exemplo, o caso do milho. 
De modo genérico os detratores das possibilidades das terras intertropicais 

afirmam que a produção méàla de milho por hectare é dupla nas terras da zona 
temperada em relação à das terras tropicais. 

Pierre Gourou (op. cit., p. 18) aponta números entre 1100 kg. por hectare, 
na Bulgária, até 2 100 kg. por hectare na Argentina (áreas temperadas) , e 
números entre 600 kg. por hectare, no México, até 1 000 kg. por hectare, no 
Brasil, Congo Belga e Indonésia (áreas tropicais) . 

Não sabemos onde e como Gourou recolheu tais números, mas podemos ga
rantir que, normalmente, a produção média, por hectare em Moçambique (área 
tropical) gira à volta de 1 800 kg., chegando com freqüência a 2 250 kg. O 
mesmo acontece em multas das áreas angolanas. 

Ora, se nós jogássemos com êsse número de 2 000 kg. por hectare, observado 
em Moçambique, e afirmássemos que a produção média entre os .trópicos, era 
superior à da Espanha, Itália, Estados Unidos, Húngria, França, Romênia, Bul
gária, etc., prestaríamos um mau serviço à ciência em geral, e aos economistas 
em particular, pois cometêramos uma generalização leviana. Só poderemos tirar 
conclusões trabalhando com os números de produção média, de múltiplos luga
res, nas duas zonas . Por agora, dada a falta . de estatísticas em muitas das 
áreas de milho na zona intertropical, só poderemos tirar a conclusão de que, 
quer nas terras entre os trópicos, quer nas terras das zonas temperadas, há re
giões que mais favorecem do que outras o esfôrço do homem na cultura do milho. 

Deveremos ainda acrescentar que, nas regiões temperadas, a cultura do mi
lho, é, em regra, realizada segundo uma técnica mais apurada, desde a pre
paração do terreno até à colheita, em confronto com a cultura da mesma gra
rnínea na maior parte das regiões da zona tropical onde ela se executa. Pode
remos dizer que, normalmente, os indígenas de entre os trópicos praticam apenas 
uma cultura extensiva, de caráter rotineiro e sem os cuidados requeridos . Aba
tem o arvoredo, procedem à queimada, mal arranham o terreno com a sua 
rudimentar enxada, abrem pequenos buracos sem preocupações de alinhamento, 
lançam-lhe dentro as sementes, e tapam por fim tais buracos pelo arrastamento 
da terra feito com a ajuda do pé . Sachas, mondas, etc., não existem, e só volta-
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rão para colhêr as maçarocas. É também êste processo (ray) o que observamos 
entre os peles-vermelhas. 

Outro exemplo: .o arroz. 
Nas regiões tempera.das o rendimento, por hectare, da cultura do arroz 

é de cêrca de' 2 000 kg., podendo ir. excepcionatmente até 6 000. Nas regiões 
tropicais o rendimento é, de fato, normalmente mais fraco. Todavia, logo que 
aos indígenas foram ministrados alguns conselhos técnicos acêrca de tal cul
tura, o rendimento passou a ser muito maior. Assim aconteceu, por exemplo, 
na Serra Leoa e na Guiné Portuguêsa, onde a produção média, por hectare, 
de 1 000 kg., passou imediatamente para 2 100 kg~. na possessão inglêsa, e de 
900 para entre 2 500 e 3 000 kg., na possessão portuguêsa. 

Boas razões tem portanto o experimentado técnico silvicultor Eng.0 Egberto 
Pedro quando no seu colóquio na Junta de Investigações Coloniais (Aspecto 
geral do- problema florestal de Moçambique - colóquio n.º 1 - 1949) proferiu: 
"Quando, porém, a técnica aperfeiçoada, in loco, se aplica àquelas culturas cujas 
condições de existência são ótimas ,nos climas quentes e úmidos, as coisas mu
dam inteiramente de aspecto e, em vez de rendimehtos medíocres cOnhecidos 
como os mais baixos do mundo, aparecem-nos, como por exempló em ·relação 
à mandioca, à "bananeira, às oleaginosas, ao café, ao cacau, entre muitos outro8 
que poderíamos citar, produções que ultrapassam de longe, mesmo conside..: 
rando a equivalêncià dos respectivos va1ores econômicos, as mais elevadas pro
duções d~ culturas dos países temperados." 

· Copvém ainda não· esquecer que as estatísticas nem sempre nos transmitem 
a realidade dos fenômenos, pois em regra os números vêm desacompanhados 
de informações que seriam utilíssimas para uma visão verdadeira dos fatos. . 

É o que acontece, por exemplo, neste caso da produção de arroz nas duas 
zonas climáticas em discussão. Assim, enquanto os números que as estatísticas 
apontam para as áreas intertropicais são obtidas em relação a enormíssimos 
espaços, os mímeros que exprimem a produção nas áreas temperadas se referem 
a pequenos espaços ou até a terrenos de eleição em manchas exíguas. 

Informa A. Chevalier (op. cit.) que na Africa Ocidental Francesa o indigeria 
se limita a surribar a floresta ao fundo dos vales, a raspar as ervas e a lançat 
à terra tal ou qual variedade (nem sempre aconselhada). de arroz de montanha. 
A irrigação não é, pois, praticada, e por tal razão a prod'llção não pode deixar 
de ser exígua em quantidade, e inferior em qualidade. 

Também sé toma necessário evidenciar que certas plantas têm preferências 
' quanto a terrepo e fácies climática para bem poderem vegetar . 

O trigo, sem dúvida, tem prefe'rências pelos climas temperados, mas as 
nossas experiências de cultura dessa gramínea, em certas áreas de Angola e 
Moçambique, revelam-nos uma produção média de 7 a 8 quintais por b,ectare, 
produção bem superior às médias obtidas em Portugal continental, Turquia •. 
Síria, Coréia, etc., idêntica à de Espanha, Bélgica, Rússia, embora inferior à da 
Alemanha., Inglaterra, e outras, ontle aliás as áreas cultivadas de trigo são 
pequenas e superiormente trabalhadas pela técnica moderna. 

Parece-nos que o principal trabalho reside na procura e achamento da varie
dade de trigo que convém a tal ou qual microclina. Uma vez encontrada a varie
dade · conveniente, as terras tropicais produzirãQ. tanto, ou melhor, do que as 
das zonas temperadas. É o que acontece, por exemplo, com a batata, cuja pro
dução nas duas zonas é idêntica, isto é, 1300 kg por hectare. Mas se- atendermos 
à batata doce, chega esta, nas terras tropicais, a 4 000 kg por hectare, produção 
bem superior à média das regiões temperadas. 

É clar'o que as comparações só poderão ser feitas com espécies que vegetem 
em ambas as zonas e não com especies genuinamente tropicais ou caracteristi
camente dos climas temperados. O pessimismo expresso por alguns autores em 
relação às possibUidades das terras tropicais deriva da quase exigência de que 
estas tudo produzem. É caso para se lhes argumentar que experimentem, nas 
áreai;. temperadas, a cultura do café, cacau, côco etc. 

• Não se pode concluir que um terreno é fértil e tal outro é s'áfaro pelo fato · 
de certa espécie bem produzir num e mediocremente noutro. Mesmo em áreas 
geogràficam.ente mult" próximas a variabilidade da produção é enorme. Em Mp
çambique, por exemplo, a produção de algodão varia, de umas regiões :(Yctra ou-
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. 
tras, entre 150 e 30Q kg por hectare; o amendoim, entre 550 e 900; o 'açúcar de 
cana, entre 3 e 8 toneladas por hectare, etc. etc. 

Já o dissemos, mas voltamos a dizê-lo: - as possibilidades da boa produção 
das terras intertroipcais depende, , em larga escala, da assistência técnica. 
Mas, como o .médico nec.essita uma especializa',ião para bem exercer o seu 
sacerdócio no diagnóstico e cura de número avultado de doenças próprias da 
pessoa humana entre os trópicos, como aliás o veterinário tem de ser um espe
cialista nas doenças especificas que atacam os irracionais na mesma zona; as
sim o agrônomo, o silvicultor, o agricultor têm de possuir conhecimentõs técnicos 
especializados para atuarem nas terras entre o Câncer e o Capricórnio. E muito 
há que meditar, e até aprender, com a agricultura indígena. 'Podem os processos 
e métodos desta parecer, ao primeiro exame, imensamente rudimentares, mas, 
em boa parte, temos de considerá-los racionais. Desprezá-los inteiramente, seria 
desassisado. Já transcrevemos a opinião de Chevalier a tal respeito, mas P. 
6ourou (op. cit.J reforça-a: - "os desastres a que têm conduzido os métodos 
agrícolas que não tomam em conta os tesouros de sabedoria e experiência acumu
lados na velha iécnica agrícola tropical são uma prova suficiente do valor 
desta". 

É portanto, sem dúvida,. mister que se estudem os métodos ir1tlígenas de 
cultura das terras tropicais, que se dividam nas suas diferentes partes e que 
racionalmente se melhore cada uma delas. 

Muitas vêzes encontramos terras que fóram agricultadas pelo indígena pele
-vermelha ou negro africano e que ae encontram ao abandono . A primeira im
prei>são que surge é a de que tais terras teriam esgotado a sua ·fertilid~de, im
pondo transferência de lugar ao ocupante. Tal raciocinio é freqüentemente en
ganoso: - o que aconteceu é que, de velhas, as habitações indígenas derruíram, 
e oS' seus moradores, consultando as potências sobrenaturais, resolveram transfe
rir a sua moradia, ou minúscula aldeia, quando aliás as terras ainda dariam 
'colheitas frutuosas . O fato referido é frequente entre os indígenas das Rodésias,1 
Angola, Moçambique, certas tribos peles-vermelhas do Brasil, etc. 

• • • 
Além de ferirem a nota da falta de ptodutividade das terras intertropicais 

em confronto com as das zon:.s temperadas - o que em larga parce'ia nos parece 
que refutamos - também muitos autores afirmam que por virtude dessa pobreza 
agrícola nunca as regiões intertropicais poderão sustentar uma forte densidade 
populacional, o que por sua vez, impedirá o surto de uma civiliZa'Ção superior, 
brilhante sob os aspectos político, social e cultural. 

Ora, se a premissa, como vimos·, não é em grande parte verdadeira, igual
mente as deduções nela baseadas não poderão aceitar-se sem contestação. 

·Imediatamente ressalta que êsses autores possuem uma visão imperfeita do 
que deve entender-se por civilização e cultura, ao mesmo tempo que revelam 
um desconhecimento do panorama histórico, ao longo do tempo, das massas hu-
manas que vivem, ou viveram, nas terras entre os trópicos. • 

Portuguêses e brasileiros, com a maior parte dos respectivos territórios na 
chamada zona tropical, não podem aceitar. tal teoria sem v~rificação. . 

Na América tropical, em tempos anteriores ao "achamento" feito por espa
nhóis e portuguêses, floresceram civilizações brilhantíssimas, e sólidas eulturas, 
em diversas épocas históricas, com a culminação dos Maias, Astecas e Incas. 
Nessas civilizações, o impulso exrerior - de que tanto falam os derrotistas -
não existiu, e até quando, das zonas temperadas americanas, invasões se veri
ficaram para o sefo dessas civilizações tropicais, estas passaram a menos brilhan
tes, ou até se eclipsaram, por via da massa bárbara invasora. 

Quanto à densidade da população maia, no Moderno Império, provam re
centes estudos arqueológicos que deveiria oscilar entre 150 e 200 habitantes por 
quilômetro quadrado. Trata-se, portanto, de uma alta densidade, e a agri
cultura maia, orientada pelo sistema da "milpa" satisfazia. as necessidades po
pulacionais. E, sem dúvida, além da classe que se dedicava aos trabalhos agrí
colas, numerosos elementos constituiriam o operariado e técnicos 'Orientadores 
das vastas e magníficas obras de arte ·que os Maias levaram a cabo, mormente 
na arquitetura, escultura e trabalhos públicos. A sociedade maia, de então, de- . 
veria ser feliz e viver sem intensas lutas internas, ou exte'rnas, pois as preocu
pações intelectuais conduziram-na à invenção de uma escrita, de um calendário 
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muito exato e perfeito, de uma numeração ·em que o zero entrava em linha de 
conta e quase tão prática como a que os árabes nos legarant. A sociedade maia 
decifrou muitos enigmas astronômicos, criando, sob variados aspectos, incluindo 
o administrativo e social, uma cultura brilhante. 

E tudo isto nas terras quentes e pluviosas do Iucatão, Gua~mala e zonas 
adjacentes, essencialmente palúdicas (sê-lo-iam ao tempo?) regiões hoje de feição 
semidesértica quanto ao povoamento. 

Tal ciclo de cultura, talvez o mais brilhante de vários assinalados nas mes
mas paragens, foi destruido pelos "conquistadores" espanhóis, em nome da ci-
vilização. . . · 

Perseverando em demasia, na tese da impossibilidade de o povoamento das 
regiões intertropicais, por si, evolver e criar uma civilização superior, sustentam 
alguns autores que as civilizações que naquelas áreas têm eclodido se devem 
a contactos com outras, exteriores, mais evolucionadas . 

No que tange às brilhan,tes civilizações dos Maias, Astecas, Zapotecas, Tol-
tecas, Incas, etc., tal afirmação cai pela base . • 

Deixando a América tropical, e olhando para o Sul e Sueste asiáticos, tam
bém verificaremos que, em terras de entre os trópicos, quer no passado, quer no 
presente, civilizações evoluídas sempre assentaram arraiais . Basta lembrar c.er
tos ciclos de civilização, bem conhecidos e estudados, que existiram na índia, 
Birmânia. Indochina, Tailândia, Java, etc., pàra pormos de premissa as afir
mações dos que desdenham das possibilidades multíplices das terras intertro-
picais. , ·· · 

A densidade populacional do Sul e Sueste asiáticos é, e sempre foi, extra
ordinàriamente alta. A cultura' do arroz, pelo método da inundação, assegura 
a base do sustento dêsse enorme povoamento. Tal método permite que o solo 
se mantenha rico e fértil, e a erosão caminha tão lentamente que dá tempo a 
que o asiático a possa atacar, recuperando o solo que parecia perdido. 

Se as áreas tropicais asiáticas são menos insalubres do que as africanas, 
tal se deve, em boa parte, à presença dêsse denso povoamento, que, pela luta con
tra a natureza, vai condicionando o meio a uma mais feliz existência, donde se 
conclui que, com o acréscimo populacional da Africa e da América intertropicais, 
se criarão mais largas possibilidades de salubrização do meio-ambiente físico. 

- Tais civilizações asiáticas também teriam sido influenciadas por outras, 
exteriores, vindas das - parece que êdemicas! ... regiões temperadas? 

Parece-nos que, quanto ao passado, é mais fácil sust~ntar a tese contrária, 
ou seja, que foram as civilizações antigas indianas, indochinesas, siamesas, e~c., 
que impulsionaram as mediterrânicas e ocidentais. · 

E, sôbre a Africa intertropical, mais valia confessar a nossa ignorância pre
sente sôbre as civilizações que, em épocas recuadas, ali existiram, do que negar 
a sua existência. Todavia, apontaremos a civilização de Ife, com a capital em 
Benim, sucessora de outras na mesma região; e que se notabilizou pela sua apri
morada arte, principalmente na arquitetura e escultura. Muitos dos seus bronzes, 
fundidos a cêra perdida, estatuetas de marfim e de madeira, cerâmica artísti
ca, etc., figuram em várlos museus da Europa, causando justificada admiração. 

O apogeu desta civilização de Ife foi atingido nos séculos XIV e XV. Não 
se nega que ela, como as civilizações mandinga, gana, sosso, etc., pudessem ser 
influenciadas pelos contactos milenários com o leste mediterrânico africano e 
asiático, mas também é fácil documentar que bastas vêzes êsses focos de prome
tedora ou incipiente cultura dos povos negros foram destruídos por invasões e 
guerras vindos do norte do Saara. 

Porém, nos territórios que vão do Zambeze inferior, pela Rodésia, até a 
Lunda e Cuango, as pesquisas arqueológicas e etnográficas permitem-nos asse
gurar que, em tempos recuados, ali se desenvolveu uma civilização superior, de 
que o célebre império do Monomotapa constitui já restos da última fase de 
decadência. 

As bem conhecidas rulnas do Zimbaué, com seus templos monumentais, ha
bitações, muralhas de defesa, fornos de fundição de ouro e cobre, não são mais 
do que umas das muitas ruínas semelhantes (estas de menores proporções) 
existentes em vários pontos dêsse vasto território entre Angola e Moçambique. 
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Talvez apenas com os olhos postos nas regiões intertropicais africanas e ame
ricanas, generalizou-se o conceito de que tôda a zona tórrida é fracamente habi
tada porque o seu solo, demasiado pobre não poderia sustentar um povoamento 
numeroso. Por tal razão, e ainda tendo em vista a insalubridade, uma civilização 
superior não poderia surgir. 

As generalizações são sempre perigosas. No caso presente nem se olhou ao 
tempo no passado nem se olhou ao todo no presente . 

Priineiramente, na zona intertropical, existem larguíssimas áreas que gozam 
de um clima mesotérmico de altitude cujas condições de marcha do tempo fazem 
inveja às que se observam em boa parte das zonas ditas temperadas. 

Em segundo lugar, cientificamente, não se podem acusar a alta tempera
tura, a forte umidade ou a alta pluviosidade, que normalmente se observam nas 
wnas de baixa e média altitude entre os trópicos, de constituirem razões deter
minantes da rarefação e do atraso cultural das populações autóctones . Não será 
no clima físico, mas no meio-ambiente agindo pelas suas múltiplas componentes, 
aliadas a fatôres étnicos e a fenômenos sociais, que devemos procurar as causas 
do fato, onde e quando êste se verifique . 

Em terceiro lugar, também não é verdade que, no seu todo, as áreas inter
tropicais tenham uma fraca população. Encaradas no seu conjunto forma-se, 
até, uma idéia contrária. 

Nas Antilhas a densidade de povoamento vai de 35 habitantes por quilôme
tro quadrado na República de São Domingos até os 480 em Barbados, passsando 
por 110 na Jamáica, 120 no Haiti, 210 em Pôrto Rico, etc . 

Argumentam os contrários em que são as áreas de altitude, onde as condi
ções climáticas e nosológicas melhoram, que originam a elevação dos números 
que exprimem as densidades . 

O fator "altitude" não é razão única da elevação do número . Fortes densi
dades se verificam em zonas baixas, como em Zanzibar (mais de 100 por quilô
metro quadrado), margens dos lagos Vitória e Niassa, vale do Chire, Nigéria, 
Ruanda-Urondi, etc . Nestas áreas palúdicas e de fraca altitude o importante 
povoamento explica-se porque o sistema econômico da produção deixa de se 
basear no ray, na rudimentar cultura do solo pela perfuração dêste com vara 
aguçada, sem preparação da terra, lançamento das ,sementes no buraco resul
tante e tapando-o com a terra adjacente removida com o pé, mas sim baseia-se 
na larga cultura de plantação . Este sistema permite que, com o rendimento das 
exportações e· vendas, se possam adquirir, fora, os complementos de produtos 
alimentícios de que o forte povoamento carece . 

Determinado sistema econômico de exploração do solo pode, portanto, ele
var a densidade populacional, e a prova concludente da asserção reside ·no fato 
de as terras quentes e chuvosas de continente asiático conterem um quarto da 
população total do globo. 

A densidade média de tôdas as terras do nosso planêta não vai além de 14 
por quilômetro quadratl.o . Ora a área intertropical asiática, constituindo apenas 
8 por cento da ecúmena terrestre, conta cêrca de 530 milhões de sêres humanos, 
ou seja uma densidade de 66 por quilômetro quadrado. Certas áreas encontram-se, 
em absoluto, saturadas, e essas centenas de milhões de sêres humanos não de
rivam de migrações recentes, mas antes constituem manchas populaCionais re
sultantes de uma ocupação antiquíssima do solo local. 

As regiões de fraca densidade correspondem, em regra, às áreas de cultura 
rudimentar do solo, à custa da queimada, produzindo milho, mandioca, ou arroz 
de montanha ; a forte densidade corresponde, grosso modo, às áreas de cultura 
do arrozal irrigado, onde se conseguem duas e até três colheitas anuais . 

Por vêzes vemos afirmado que a zona intertropical não oferece condições 
para um aumento populacional, e, para provar a asserção, citam-:se áreas de 
povoamento escasso e outras onde se observa um decréscimo populacional. 

:a:sses exemplos, por evidentes, são verdadeiros, mas a generalização sla afir
mativa é falsa. Basta lembrar que Java e Madura, em um século, multiplicaram 
por dez o seu povoamento . 

Não é nos fatos físicos que devemos procurar as causas essenciais do fenô
meno do despovoamento, mas principalmente nos fatos da civilização: - orga-
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nização política e administrativa, trabalhos de hidráulica, defesa do solo, salu
brização do ambiente, higiéne pública e privada, sistema econômico ajustado às 
condições ambientais, etc. 

Os contactos de uma civilização superior com outra retardada vêm, sem 
dúvida, beneficiar esta, acelerando a sua evolução, suprimindo escolhos e de
terminando-lhe rotas. E o caso do Brasil "branco" perante o elemento aborígin& 
e perante a colênia negra, é o caso do portugúês metropolitano peraRte negros 
africanos e malaios timorenses, praticado cautelosa política de assimilação e não 
discutível política de segregação. 

Impende sôbre os povos avançados de hoje a tarefa de assegurar a manu
tenção do poder criador dos solos onde residem sociedades retardadas ou dege
neradas. E nessa tarefa cheia de espinhos, mas de redenção, cabe especial papel 
ao povo brasileiro, pujante de seiva criadora, e ao povo português, pletórico de 
experiência na arte e no saber de ao Mundo oferecer novos mundos . 

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



Contribuição 
à Ciência Geográfica 

A Vegetação Originá( do Rio Grande do Sul 
Na classificação dos diferentes tipos de vegetação do Rio Grande do Sul, 

não foi seguida rigidamente a nomenclatura fitogeográfica, mas, na medida 
do possível procurei dar nomes descritivos e de fácil compreensão, ou ainda 
regionais, a fim de que mesmo as pessoas menos familiarizadas com a compli
cada - terminologia fitogeográflca não encontrem dificuldade no seu riiconhe
cimento. 

OS TIPOS DE VEGETAÇAO 
• 

Tomando em consideração apenas os tipos de vegetação que possuem uma 
área geográfica expressiva dentro dos limites do estado, citam-se 7 grandes tipos: 

1. mata de araucária oq. pinheiral 
2. mata latifoliada subtropical 
3. campo limpo 
4. vegetação mista de mata e campo limpo 
5 . palmares 
6. campo arbustivo 
7. vegetação litorânea. 

A VEGETAÇÃO ORIGINAL . 

Por vegetação original compreende-se a vegetação existente antes de sua 
completa modificação pelo homem. É muito difícil estabelecer com exatidão até 
que ponto foram modificadas a fltofisionomia e a flora do Rio Grande do Sul, 
desde a chegada do elemento branco na região . Muito mais difícil ainda é 
indicar a ação do indígena que; provàvelmente, provocou um grande desequilíbrio 
nos tipos primitivçis de vegetaçãq. 

A. Aubreville 1 em estudo muito interessante sôbre a origem dos pinheirais 
no Brasil, admite que a Araucaria angustif alia, espécie heliófila, deveria desen
volver-se em clareiras abertas pelos indígenas na mata densa latifoliada. 
Sendo hoje muito grande a área da araucária teríamos que admitir para a 
hipótese de Aubreville um número considerável de clareiras muito próximas 
umas das outras ou então, uma imensa clareira onde a araucária pudesse en-
contrar condições propícias à germinação e crescimento. · 

MATA DE ARAUCARIA OU PINHEIRAL 

A mata de araucária no Rio Grande do Sul é prolongamento dâ extensa 
formação que tem inicio em áreas fragm,entadas a leste dos estados de São 
Paulo e Minas Gerais . Seus limites no Rio Grande do Sul, são, em traços gerais, 
os seguintes: ao sul coincide com a borda do planalto riograndense; a SW. vai 
até próximo a Tupanciretã e a NW. próximo a Três Passos no território das 
Missões; ao norte ela se afasta do ·rio Uruguai dando lugar à mata latifoliada. 
De maneira geral êste afastamento se vai tornando menor para montante. A leste 
ela aparece numa estreita faixa paralela ao litoral, na encosta oeste da serra do 
Mar. A araucária não é encontrada na encosta atlântica, fato que se observa 
também no maciço do Itatiaia. 

Todos os terrenos da área da araucária no Rio Grande do Sul são consti
tuídos por rochas triássicas, oriundas do grande derrame basáltico que atingiu 

1 Avsa1:v1LLE, A. - Quelques problemes. toret!ers du Bréstl. Bois et foréts des Trop!ques, 
6(2) : 102-117>. 1948. . 
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quase todo o sul do Brasil. Das rochas sedimentares recobertas pelo trapp ort
glnou-se um relêvo em degraus, que, a partir da base da escarpa da chamada 
serra Geral vai terminar no planalto ondulado. ~ste é ligeiramente inclinado 
para o sul e para o oeste, atingindo altitudes que variam de 400 a mais de 
1 000 metros. A encosta sul é inteiramente dissecada pelo rio .Iacuí e seus 
afluentes da margem esquerda. De tudo isto resulta para a região um clima 
temperado, com chuvas distribuídas e verõM frescos da fórmula Cfa de Kõppen. 
A teµlperatura média anual varia de 16°C. a leste a 19°,1 C. no vale do rlo 

• Uruguai. A precipitação anual está compreendida entre 1 550 mm. e 2 500 mm 
sendo o inverno a estação mais chuvosa. Tôda a região est(_á sujeita a geadas 
que ocorrem de abril a novembro. 

Os solos, oriundos principalmente da decomposição do meláfiro, ora pro
fundos, ora muito rasos, não são homogêneos em suas características de ferti
lidade. 

A mata de araucária não ·é constituída unicamente de pinheiros, e, em 
muitas áreas, êstes não são dominantes. A Araucaria angustifolia (Bertl.) O. 
Kuntze, forma a sinusia superior da mata. Sua altura varia de 10 a mais de 
20 metros. Em seu sub-bosque dominam: Cedrela fissii.is (cedro), Cupania ver
nalis (camboatá) ; Apuleia proecox (garapa amarela), Piptadenia rígida (an
gico), Tecoma alba (ipê), muitas Mirtaceae, Solanum auriculattlm (famo bravo), 
Piptadenia communis (jacaré), Schinus spinescens, Drymis Winteri (casca d'an
ta), etc. Algumas vêzes o sub-bosque é constituído quase exclusivamente de ta
quaruçu (Guadua sp), quase impenetrável. A imbuia (Phoebe porosa), que se 
associa à araucária nas matas do Paraná e Santa Catarina não ocorre no Rio 
Grande do Sul . 

· Aproveitamento econômico 

. As terras da mata de araucária são geralmente boas para a agricultura, 
havendo entretanto certa preferência pelas terras de "mato branco" ou mata 
sem araucária, consideradas mais férteis pelos agricultores. Apesar disto a 
agricultura é a principal atividade nesta área, tendo a triticultura um grande 
desenvolvimento, sobretudo no município de Erexim. 

O .aproveitamento econômico da mata faz-se ainda ativamente onde as 
reservas de pinheiro são suficientes para alimentar uma indústria madeireira 
compensadora. Na sua quase totalidade as áreas florestais do estado contam 
com reservas diminutas, algumas já completamente esgotadas, devido ao corte 
abusivo. Caso não sejam tomadas medidas enérgicas e imediatas, visando ao 
reflorestamento, dentro de pouco tempo o estado perderá uma de suas grandes 
fontes de renda. 

MATA LATIFOLIADA • SUB-TROPICAL 

Mata latifoliada subtropicâl é aquela em que não aparece a Araucaria 
angustifolia ou na qual esta espécie ocorre esporàdicamente. O têrmo geral
mente empregado para designar êste tipo, mata subtropical, não tem significação 
precisa. A mata latifoliada subtropical difere da tropical, no que diz respeito 
principalmente ao número de espécies, que nela é menor. Lianas e epífitas são 
também menos freqüentes, havendo entretanto maior número de fetos arbo
rescentes (Cyathea sp.) . As árvores não são tão altas como na floresta tropical, 
indo de 10 a 15 metros em média. . 

A mata latifoliada contorna quase tôda a área da mata de araucárias. 
Sómente no NE., nas nascentes do rio Pelotas, em região mais elevada, a mata 
de araucárias passa sem interrupção ao estado de Santa Catarina. 

Nesta área os terrenos são geologicamente muito diversos. No planalto e 
ao longo do rio Uruguai, vamos encontrar ainda as mesmas rochas do derrame 
basáltico que ocorrem na área da mata de araucária. Na escarpa do planalto, 
voltada para o Sul ocorrem alguns afloramentos de arenito e, no sudeste, apa
recem manchas de. rochas cristalinas. Raramente as maiores altitudes ultra
passam 500 metros, sendo que acima desta cota surge a araucária ou dominam 
os campos. · 

• Bosque latifolfaão .(espanhol), Broad leaved forest (inglês) e Laubwald (alemão). 
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O clima é temperado, com verões quentes e chuvas distribuídas da fórmula 
Cfb de Kõppen. Dentro desta classificação geral vamos encontrar vários subtipos, 
dada a circunstância de encontrar-se a mata latifoliada espalhada por tôda a 
área do estado, com exceção da Campanha, onde apenas surgem os capões e 
matas ciliares. Pode-se concluir, pelo exposto, que pouca influência exerce a 
temperatura, como fator isolado,· sôbre êste tipo de vegetação. Mudanças per
ceptíveis são observadas apenas nas regiões serranas do sudeste, onde há sensível 
diminuição no porte das árvores. · 

Os solos no Planalto são semelhantes aos da mata de araucária, sendo en
tretanto, considerados pelos agricultores locais mais férteis do · que aquêles. 
Nas serras do sudeste o solo resultante da decomposição do granito é geral
mente claro e de fert111dade média. A maior latitude e, possivelmente, a maior 
violência dos ventos do sul são responsáveis pela mudança que se opera na 
mata ai encontrada: - descontinuidade do manto vegetal e redução da. altura 
das plantas. Os rios, dissecando intensamente a. encosta sul do Planalto deram 
à região uma fisionomia. própria, com vales abruptos e rios profunda.mente en
caixados. 

As espécies Já citadas como dominantes no sub-bosque do pinheiral, são 
também componentes da mata latifoliada, sendo ainda muito numerosas as 
mirtáceas e Iauráceas. São espécies mais representadas: Apuleia proecox 
(grapiapunha), Myrocarpus frondosus (cabriúva), Enterolobium timbouva (tim
baúva), Inga marginata (ingá), Piptadenia rígida (angico), Eugenia guabiju 
(guabiju), Cupania vernalis (camboatá), Luhea divaricata (açoita cava.lo), Ca
bralea canjerana (canjerana), Ocotea sp. (canela), Nectandra sp. (canela), Ce
drela fissilis (cedro), Phytolaca dioica <umbu), Cordia hypoleuca (louro), etc. 

A mata Iatifoliada é em regra geral mais densa do que a de araucárias e 
isto é, sem dúvida, devido a.o fato de não sofrerem as espécies que constituem 
aquela a competição do pinheiro que · constitui a sinusia superior da mata de 
araucária. · 

Tanto do ponto de vista floristico como do ponto !ie vista fisionômico, não 
se apresenta uniforme a mata Iatifollada em tôda a sua área. No alto rio 
Uruguai há espécies que faltam ao resto do estado. Rambo • cita como. espécies 
que ocorrem exclusivamente nesta zona uma bombacácea, ipês, canelas, o gua
tambu, e, sobretudo a arácea guaimbé <Phylodendron Sellowianum). A sudoeste 
ela sofre a influência de tipos argentino-uruguaios, sendo o mais característico 
o "parque espinilho", sêco e espinhoso, formado quase exclusivamente pela le
guminosa Prosopts juliflora (algarrobo) e Acacia farnesiana (nhanduvaí) . De 
maneira geral tôda ·a parte sul da mata Iatifoliada possui elementos uruguaios 
e argentinos. 

A leste, na encosta atlântica, surgem espécies que faltam completamente às 
· outras partes do estado, como a Euterpe edulis (juçara) e Cecropta sp. Um
baúba). 

Florlsticamente o limite sul da mata latifoliada situa-se, a grosso modo, 
numa linha que vai da serra de Tapes à serra do Erva! . 

Aproveitamento econômico 

Desde o início da colonização européia na área da mata latifoliada vem-se 
procesando uma agricultura das mais prósperas do estado. Iniciaram a colo
nização sistemática da mata colonos alemães e italianos. Os primeiros se instala
ram de preferência nos vales, aí se dedicando ao cultivo de cereais e fumo; 
os italianos foram procurar as partes mais elevadas do Planalto, dedicando-se so
bretudo à viticultura. Nesta, como na mata de araucárias, o desflorestamento 
atingiu proporções alarmantes-. 

CAMPO LIMPO 

O campo limpo cobre ·cêrca de 2/3 da área total do Rio Grande do Sul. 
~ constituído de vegetação herbácea, sobretudo gramíneas e subarbustos lenho
sos, com dominância de compostas. Nos campos em que o pastoreio se faz 

• RAllllBO, Baldulno - A ftsionomta do Rto Grande do Sul, Põrto Alegre, 1942, 210 PP . 
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senttr ma1s ativaniente dominam as-,grai;níneas tenr.as e poucas COI]lpostas que 
raramente ultrapassam a altura de 40 centh~tetros , Já hos campos mail'I. livres· 
da ação do gado e do fogo há um maior número de gramínéás altas de colmo 
lenhoso e grande número de subarbustos. As &pressões quase sempre são ocupa.;. 
das por capões ·e muitos vales possuem mata'-galeria. 

Algumas gramÍPeas do campo limpo, r,epresentadas pelos gêneros B,risa, 
Bromus, Hordeum, Poa, Piptochaetium, Stip~ e outras, genuinamente austro .. · 
-americanas, levam-nos a crer que a vegetação dos campos sul-riograndenses é 
uma continuação dos campos uruguaios e argentinos, com modificações devidas 
à menor latitude. 

No Planalto, grandes áreas campestre.s alternam com áreas silvestres também 
extensas. Os capões aparecem em maior ou menor númeró naquelas, depertdendO' 
possivelmente das condições edáficas .ainda pouco estudada~ parecendo que ~ 
profundidade do lençol d'água tem um papel importante. 

Os camptJs do Planalto estão em quase sua totalidade em terrenos basálticas, 
com solos avermelhados e profundos. Predominam na região os planaltos sua .. 
vemente ondulados, a uma altitude média l_>l'óxima dos 350 metros a. oeste e 
800 metros a leste. 

O clima é· mais frio a leste,. com a temperatura média anual de 17°1. O 
total anual de chuvas varia entre 1550 mm a 2 050 mm, sendo freqjiente a 
queda de neve. A temperatura média anual a oeste é de 19º2 e o total anual de • 
chuvas oscila entre 1800 e 1950 mm. Neva geralmertte entre os meses de 
junho e agôsto . 

De modo geral, predomina a leste o clima subtropical, com chuvas distri
buídas e verões frescos da fórmula Cfb e a oeste o clima de tipo subtropical' 
.com chuvas distribuídas e verões quentes, da fórmula Cfa. 

A geologia dos campos da Campanha varia grandemen~e, com ocorrêncil!. 
de folhelhos, calcários, tilito5, varvitos e aremtos. 

o relêvo é pouco pronupciado, formado por coxilhas, a uma altitude média 
de 300 metros. . . · · 

O clima é -da fórmµla Cfa, com temperatura média anual de lSol e com 
chuvaSl'que variam entre 1350 e 1650 mm . As geadas ocorrem normalmente de 
abril a novembro. 

De maneira geral, tanto ho Planalto como na Campanha, as áreas cam
pestrel!i coincidem com um relêvo ondulado, caracterizado pe\as coxilhas. A má. 
drenagem neste relêvo de encostas pouco inclinadas e grandes várzeas inundá
veis ·por ocasião das chuvas é uma das possíveis causas do domínio do• campo. 

Várias tentativas de classJ.ficação dos campos do Rio Grande do Sul têm sido 
feitas, levando-se ~m conta o seu valor econômico, sua. fisionomia e sua com-
posição florística . · 

Os fazendeiros, e, em geral, os camponeses, baseados em conhecimentos ad
quiridos no contacto permanente com o campo, distinguem "campos finos" e 
"campos grossos", pu empregam, como acontece em outras áreas. do Brasil. 
·~pastos de primeira, de segunda, de terceira" . _ 

Lindman • estabelece .os seguintes tipos: campos paleáceos, ,subarbustivos. 
gramados ou potreiros, campos brejosos, prados e campos de areia movediça. 
Dentre êstes tipos principais reconhece grandes unidades regionais, como: cam
pos de Pôrto i\legte, Campanha do Rio Grande, campos do Planalto e campos do 
curso médio do rio Uruguai. · 

A sistematização mais recente dos diveI'89s tipos de campo é ,lf de Avila de 
Araújo •: . 

I - Campos finos ou duros, caracterizados peJa pouca profundidade do solo. 
ou mesmo pelo afloramen.to da rocha matriz; vegetação baixa constituindo boa 
pastagem proporcionada pela .grande fertilidade do solo. 

1:ste tipo abrange os seguintes municípiôs: Uruguaiana, Q~raí, Alegrete~ 
Livramento, D. Pedrito, São Borja, Rio ~ardo, Itaqui, etc. "'; 

., 
• LINDMAN, C.A .M. - A vegetaç4o do Rio Grande do Sul, Trad. A. Uifgren, t>ôrto Alegre, 1906. -
• AaAúJo, A. Avlla de, - "Subsidio ao Estudo dos tampos no Rio (jrande do -Sul" . 

Boi. soe. Bras. Agron. 4(3) : 307-318 e 5(2): 189-214.. : . 
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II - Campos baixos do litoral ~ em regiões planas e banhados do litoral, 
com predominância de gramíneas estoloníferas e rizomatosas . Abrange áreas 
sftuadas mals ao sul, sendo mais características as de Santa Vitória do Palniar .. 

III ~ Potreiros - Constituidos de plantas herbáceas tenras resultantes do 
gado q~e. por sua vez, favoreceu o alastramento das gramíneas rizomatosas e 
estoloníferas, dominadas pelo gênero Paspalum. O potreiro aparece em tôdas 
as zonas campestres do Rio Grande do Sul, em pequenas manchas. 
' IV - Campos grossos e altos ou de coxilha - Caracterizados por gramíneas 
cespitosas, geralmente altas, colmo duro, representadas predothinantemente pelas 
seguintes espécies: Andropogon lateralis, Andropogon spathiflorus, Artstida pa
lens e Ertanthus angustifolius. Divide-se em 8 subtipos, distribuídos nas seguintes 
áreas: entre a serra Geral e a serra da Encruzilhada, vale do lbicuí até os campos 
finos da fronteira, dunas do litoral, municípios de Júlio de Castllh9S, Tupanci
retã, Cruz Alta, São Tiago, Soledade, Lagoa Vermelha, Vacaria, Passo Fundo, 
Caràzinho, Palmeira, São Luís Gortzaga, Santo Angelo, grande parte da zona 
missioneira, Bajé, Erval, Arroio Grande, Pinheiro Machado, Plratinl, Canguçu, 
Lavras, São Gabriel, Caçapava do Sul, Sã-o Sepé, Encruzilhada, etc. 

V - Campos baixos - Com vegetação de vãrzeas e banhados. 
Avlla de Araújo procura mostrar as relações existentes entre os solos e os 

diversos tipos de vegetação campestre. Tal critério, de capital importância paca 
os estudos ecológicos e biogeográficos) seria melhor, se mostrasse até que ponto 
êstes campos foram modificados pela atividade humana . 

As matas ciliares surgem nos campos limpos onde os solos, ao longo dos rios, 
atingem uma profundidade suficiente ao armazenamento d'água. Em regiões em 
que os cursos d'água correm sôbre rochas superficiais, constituindo os lajeados, 
não ocorrem estas matas. Na Campanha tanto fisionômica, como floristicamente, 
elas diferem das encontradas no planalto, e, tanto maior é a diversidade quanto 
mais para o sul se localizam.. liá nas matas ciliares a ocorrência das seguintes 
espécies: Sebastíana sp. e Terminalia austrális (Sarandis), Acacia bonariensts 
<unha de gato), misturados a arbustos como: Sebasttana Klotzchiana (branqui
lho), Acanthosyrts spinescens. (sombra de touro), Lithraea brasiliensts (aroeira) 
etc. Aonde o solo é muito úmido se tornam numerosQs os indivi<;luos de Salix 
Humboldtiana (salgueiro) e a Erythrt,na crtsta-galli (corticeira. 

Os capões, tanto estrutural como floristicamente não diferem das formações 
florestais acima estudadas, sendQ entretanto muito- restritas as suas áreas. 
tstes capões, podem, como nas demais formações florestais, possuir ou não 
araucárias; variam muito de tamanho indo de pequenos grupos de algumas ár
vores a verdadeiras matas de quilômetros de diâmetro. Geralmente ocorrem em 
depressões úmida!i, mas aparecem também em locais onde não se observa nenhu-
ma diferença das áreas campestres circunvizinhas. 1 

A grande extensão de campos no Rio Grande do .Sul favoreceu o desenvol
vimento da pecuária em larga escala. Quase tôda a atividade nestas áreas, desde 
o início do povoamento se processa em tôrno dá criação de gado. Dada a pouca 

' fertilidade do solo, têm sido poucas as tentativas de caráter agricola reaj.izadas 
no campo. • 

VEGETAÇAO MISTA DE MATA E CAMPO LIMPO 

A désignação "vegetação mista" foi empregada pelo fato de não existir até 
hoje no Brasil um têrmo descritivo para. designar a mistura de campo limpo 
e mata, em que esta entra na proporção de 1/4 a 1/3 da área, tal como se 

• observa em algumas zonas do Pa-raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Vegetação ou zona de transição, designações dadas às zonas de contacto 

entre dois tipos de vegetação não possuem a mesma acepção de vegetação mista 
porque, nesta não se dá a passagem gradativa de um tipo para outro, mas sim, 
a justaposição de t\pos bem definidos que, vistos em conjunto, têm uma fisio-
nomia própria, individualizada. · 

:S: na zona mista que o limite entre mata e campo limpo se apresenta mais 
característico. Os capões, ora grandes, ora pequenos, distribuídos irregularmente 
sôbre o imenso tapête verde-claro dos campos têm os contornos nitidamente 
desenhados. Vários autores procuram explicar a origem desta curiosa disposii 

B . G . -3 
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ção, destacando-se o Pe. Rambo, Loefgren, Lindman, Pauwels, o irmão, Augusto 
li outros, sem contudo chegarem a uma explicação que satisfaça. 

Não havendo um critério preciso pará a determinação das zonas de vegetação 
mista, é raro que dois observadores cheguem à mesma conclusão com respeito 
à delimitação destas. Um campo limpo com numerosos capóes poderá ser uma 
zona de vegetação mista para muitas pessoas, já que a avaliação da área dos 
capões em relação aos campos é muito difícil . 

A grande zona mista limitada ao sul pelo rio Ibicuí, a oeste pelo rio Paraná 
e ao norte pelo rio Ijuizinho, avançando para leste até as proximidades de Tu
panciretã é pouco conhecida. As informações que possuímos sôbre esta região 
são insuficientes, o mesmo acontecendo à região situada entre Lagoa Vermelha 
e Vacaria. 

Para o povoamento e a colonização, a zona mista tem muita importância, 
dada a possibilldade de aproveitamento dos recursos da mata para as constru
ções e lenha; a terra fértil das matas presta-se extraordinàriamente às culturas 
regionais; finalmente, o campo limpo é o domínio natural do gado, prestando-se 
ainda, com alguma adubação, para várias culturas. É a zona ideal para o 
estabelecimento de colonos europeus possuidores de métodos agrícolas adian
tados •. 

CAMPO ARBUSTIVO 

As manchas de campo arbustivo que ocorrem na Campanha constituem um 
aspecto inteiramente diferente daquilo que temos estudado até aqui. O 
campo arbustivo não é uma formação que aparece em manchas continuas. ~le 
é composto de grande númer:o de tufos maiores e menores formados por 
arbustos e árvores anãs. A maioria destas plantas possui fôlhas coriáceas, tron
cos retorcidos e espinhos, dando a impressão de vegetação das restingas do li
toral fluminense. As poucas gramíneas que aparecem entre os tufos, associadas a 
um Eryngium, Baccharls gentsteloides e Bromeliacae, são de pequena altura. 
O solo é pobre e extremamente rochoso . · 

Lindman • referindo-se a êste tipo de vegetação, ao qual deu o nome de 
"Moitas e matas arbustivas na região campestre", diz o seguinte: .i •• • como 
parte integrante dos campos, êles possuem uma vegetação de arbustos e de ár
vores arbustivas que se aglomeram em grupos densos-moitas até matas baixas 
~ que pela aparência demonstram ser de habitat aberto, que não tem mata no 
sentido próprio". . 

VEGETAÇAO LITORANEA 

A vegetação litorânea do Rio Grande do Sul é reflexo das eondições do solo. 
Dominam aí as areias quaternárias pobres, formando extensas praias com inú
meras lagoas. A parte sul do litoral é muito baixa, sendo a altitude média de 
5 metros. O norte é mais estreito e possui uma altitude média maior: 40 me
tros. 

O clima é amenizado pelo mar, sendo a temperatura média de 17º5 no sul 
e 17° no norte . . • 

As chuvas são mais escassas no litoral do que no interior, sendo a média 
entre 1150 e 1450 mm. As nevadas, que ocorrem de junho a agôsto, são raras 
e se fazem sentir somente no sul. 

Na vegetação litorânea podemos distinguir três tipos principais: os campos 
da praia, a vegetação das dunas e os banhados. 

Os campos da praia são largas planícies de .areia cobertas por uma vegetação 
rala, dominada por gramíneas estoloníferas. Esta vegetação psamo-halófita, ra
quítica, toma algumas vêzes a feição de verdadeira savana pelá ocorrência de 
árvores, tais como Myrsine umbellata (capororoca), Erythrina crista-gaUi (corti
ceira) e a Excecaria biglandulosa (pau-de-leite) . 

Três espécies encontradas são comuns em todo o litoral do Brasil: a Remírea 
marttima (Cyperacea), Sporobulus virgintcus (Gramineae) Ipomoea pes-caprae 
(Convolvulaceae) . 

• LEO WAIBEL - Obra cltBda. 
T LINDMAN - Obra citada - P. 114 . 
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A maioria das gramineas possui estolônios ou rizomas como o Paspalum no
tatum, Paspalum distichum, Paspalum modestum, Paspalum prolif erum, Axono
pus compressus, Stenotaphrum amertcanum (grama de jardim) Leersia hexandra, 
Ischemum urvillianum (grama de banhado) Panicum laxuus, (criciúma), etc. 

A vegetação que recobre as dunas, principalmente na parte protegida do 
vento, é mais desenvolvida do que a dos campos da praia. As gramineas desta 
formação chegam a constituir boas forragens para o gado por serem geral-
mente mais tenras e verdes . · 

Designamos "vegetação dos banhados e campos úmidos", todos os tipos de 
vegetação que se desenvolvem em depressões ou margens de lagoas, estando su
jeitos a inundações permanentes ou periódicas . Todos os vegetais dêstes tipos 
estão adaptados às condições de elevada umidade. Entre as espécies herbáceas 
há grande número de gramíneas e ciperáceas e nas formações arborescentes 
aparecem entre outras: Erythrina crista-galli (corticeira), Salix Humboldttana, 
Arecastrum Romanzoffiana (jerivá) etc . 

PALMARES 

O butiá (Butia capitata ou B. eriospatha) é a espécie de Palmae que ocorre 
nos campos arenosos do Rio Grande do S~l, constituindo os palmares. Estas 
espécies ocorrem isoladamente em tôda a região campestre do litoral e em 
alguns campos limpos e sub-bosque de matas do interior : Com poucas exceções 
é no litoral que aparece:qi em áreas continuas extensas. Os frutos do butiá são 
empregados na fabricação doméstica de vinho e na alimentação do gado. 

CONCLUSAO 

Os colonos do Planalto que anos após anos cuitivam a terra não desconhecem 
a importância da vegetação na evolução dos solos. Sabem, por exemplo, que o 
solb da mata latifoliada é mais rico do que o da mata de araucárias e, esta, 
por sua vez, superior ao do campo limpo. De um lado teremos as terras agrícolas 
correspondendo à mata, onde o colono europeu e seus descendentes se insta
laram com os produtos agrícolas tradicionais como a vinha, o trigo, o milho, a 
batata e alfafa, geralmente criando algumas cabeças de gado leiteiro e alguns 
porcos e, de outro, os campos limpos, onde os luso-brasileiros, desde o início 
do povoamento instalaram as estâncias de gado. 

Visitantes do Brasil na época colonial tiveram oportunidade de ver a cul
tura do trigo em algumas áreas de campo limpo. Parece que agora já se volta 
a pensar no aproveitamento das áreas campestres para a cultura dêste precioso 
cereal. Desta forma serão aumentados, pela técnica e ciência agrícolas as terras 
de cultura do estado . Não é possível estudar a evolução econômica de uma re
gião sem relacioná-la com o revestimento vegetal. No Rio Grande do Sul, tal 
fato é dos mais evidentes. 

Edgar Kuhlmann 

~ A fotografia é um excelente documento geogrâtlco, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado . Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



Excursão à Fronteira Ocidental* 
I 

' 
Enquanto a população carioca, sobremaneira angustiada por inúmeras causas 

de aborrecimento, perde a maior parte da sua energia em trabalhos dispensá
veis, ao longe, encontram-se condições mais propícias às atividades de que de
riva o progresso do Brasil. 

Nada melhor, para afastar preocupações amofínantes, do que uma excursão, 
ainda que rápida, às paragens distantes da Capital Federal. 

Em vôo efetivo de seis horas, descontadas as interrupções para abastecimento, 
ou consertos, como ocorreu em São Paulo, onde se alongou a demora por mais 
de 3 horas, no dia 17 de janeiro, o viajante, em rumo de oeste, irá pousar em 
Corumbá, de que se avizinha a fronteira boliviana. 

Transpõe, sôbre parte do litoral e da morrariii que o acompanha, o primeiro 
trecho até a capital paulista, donde investe em rumo de Araçatuba, que não co
memorou ainda o seu cinqüentenário, mas estadeia as pompas de cidade flo-
rescente. . 

Salta; além, sôbre o Paraná, que risca de amarelo barrento o colorido ver
dejante da mata justafluvial e do cerrado contínuo, estendido até Campo Grande. 

No meio do descampado, prepara-se o aeroporto local para maiores missões 
futuras, com a nova piSta afeiçoada a acolher os mais modernos tipos de 
aeronaves. 

Após meia hora de parada, não tarda a transformar-se a paisagem, em que 
sobressai Terenos, colônia emancipada, .com lavouras em tôrno. 

O planalto começa a escancelar-se, aprofundando-se em grotões, por onde 
acachoam as águas revoltas do Aquidauana e seu afluente Cachoeirãu . . 

Manifesta-se, ainda, a erosão em outros trechos, assinalados pJl'la cortina 
róseo-avermelhada de arenito, de Aquidauana, que o limita a oeste. 

Observada de longe parecerá talvez escarpa contínua . De perto, den teia-se 
de saliências e reentrâncias, quando não se reparte em trombas, mesetas e restos 
evanescentes do primitivo maciço. Em contraste com êste quadro acidentado, de 
impressionante efeito decorativo, o terreno, adiante, deprime-se nas campinas 
do pantanal, onde se patenteiam indícios da próxima inundação, nas aguadas 
abundantes, que se distinguiam do tapête esmeraldino da pastagem. 

Rios vermelho-amarelados serpenteiam pela chanura, que lhes propicia fa
cilidades para o traçado de meandros, indicativos de reduzido desnivel. , 

Adiante, estadeia maior calibre o Paraguai, cuja travessia, pelo ar, denuncia 
proximidade de Corumbá, onde termina o vôo, de intuitos profissionais. 

A oportunidade ensejava cohdições propícias à visita, que se tornou memo
rável, graças à cerimônia previ~ta para o dia seguinte. 

Rematava-se mais uma campanha empreendida pelo Conselho Nacional de 
Geografia, que resistiu à investida desmoralizaçiora, mercê princip1;1lmente da 
sua- Divisão de Cartografia, onde não medrou, como em outros ramos, a semente 
da discórdia, propagaQ.a por quem não lhe compreendeu a alta missão patriótica, 
amesquinhada em farejar falhas alheias, por natural incapacidade ' de realizar 
algum projeto realmente construtivo. 

Nenhum mais expressivo do que os trabalhos geodésicos de nivelamento de 
alta precisão, iniciados, no Riô Grande do Sul, pela antiga Comissão da Carta 
Geral do Brasil, efn 1913, continuados pelo Serviço Geográfico do Exército. 

• Transcrito do "Jornal do Comérelo", 
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Simultâneamente, operava, no âmbit0i ~stadual, o Instituto Geográfico e Geo
lógico de São Paulo, até que, em 1945, o Conselho Nacional de Geografia orga
nizou o seu plano de campanhas, em ritmo acelerado . 

Confiada a direção dos trabalhos respectivos ao professor Alírio de Matos, 
principiou por homogenizar as turmas de operadores, mediante curso intensivo 
de aperfeiçoamento, que os adestrasse nos mesmos processos de observação, fa
cilitadores de cálculos futuros. 

Preparados de tal maneira, os engenheiros de campo distribuíam-se pelas 
Secções de Triangulação, de Nivelamento, de Bases, Astronomia e Gravimetria, 
e de Levantamentos Mistos, além do~. que se encarregariam de tarefas de escri
tório . 

Intensamente se entregaram à execução das obrigações que lhes cabiam : 
E decorrido o primeiro qüinqüênio, em 1950, já podiam apresenta.ti o resul-

tado de seus esforços, e.xpressos em: 
27 cartogramas • 
19 fôlhas impressas da carta na escala de 1 : l 000 000 
13 fôlhas impressas da carta ºna escala de 1 : 500 000 
19 fôlhas impressas da carta na escala de 1 : 250 000 
1 mapa do Brasil, na escala de 1 :· 5 750 000 
1 mapa do Brasil, na escala de 1 : 5 000 000 
Mapas dos estados do Amazonas, Paraíba, Alagoas: desenhados . 
Para a elaboração dessas cartas, contribuíram, além da compilação obtida dos 

levantamentos de várias espécies, as operações de campo, constantes de . trian
gulação geodésica de primeira ordem, em cadeias constituídas geralmente por 
quadriláteros, estendidas por 3 200 quilômetros, de Tôrres, no Rio· Grande do 
Sul, a Goiânia, aproximadamente ácompanhando o meridiano de 49°, com me
dição geodésica do arco maior dessa espécie já realizado na América do Sul, 
esgalhada por várias ramificações, pelos paralelos 20° e 25º ao sul: 

- 18 bases medidas; 
- 927 coordenadas geográficas observadas em localidades, em geral sedes 

municipais, do Amazonas ao Rio Grande do Sul; 
- 30 pontos de Laplace determinados; 
- nivelamento de alta precisão, com 12 000 quilômetros de desenvolvimento, 

em 26 circuitos, ligados aos marégrafos de Tôrres (Rio Grande do Sul), Laguna, 
Imbituba, Florianópolis, Pôrto Belo e São Francisco CS. c.), Paranaguá e Santa 
Cruz . 

Para a execução correta de tais trabalhos, os seus dirigentes publicaram 
ensaios apropriados, a saber: 

- Teoria e Prática de Projeção Conforme Gauss - Alírio de Matos, 1941. 
- Problemas da Intervisibilidade da Triangulação - Alírio de Matos, 1948. 
- Tábuas para o Cálculo Mecânico da Posição Geodésica - Alirio de Matos 

1948. 
- Determinação do Azimute pela Oqservação de Octantis - Alírio de Matos 

1948. 
- Instruções ·para Nivelamento de Precisão - Honório Bezerra. 
Se bem as redigiu, com intuito de esclarecel' os auxiliares, melhor as exe

cutou o engenheiro, a quem coube chefiar turmas de nivelamento, depois de 
ter determinado em campanhas anteriores, promovidas pelo Conselho Nacional 
de Geográfia, coordenadas geográficas no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Paraíba, e colaborado na triangulação em Santa Catarina e Goiás. 

O curso de especialização que seguira no Conselho Nacional de Geografia, ao 
freqüentar •as aulas do professor Alírio de Matos, habilitou-o a desempenhar 

• proficientemente qualquer das tarefas da Divisão de C!!-rtografia, como aquela 
ultimada em Corumbá, a 18 de janeiro. 

Começara à beira d'água, ·em Tôrres, cujo marégrafo regista as_ pulsações 
do Atlântico e lhe indica o nível médio. ·Do Rio Grande do Sul estendeµ-se ao 
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• 
território catarinense, que varou, como o do Paraná, para se ligar à região 
paulista, onde se articulou com os resultados oferecidos pelo Instituto Geografico 
e Geológico, antes · de se expandir por Minas, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. 

Por último, empreendeu completar as suas observações com as que propor
cionassem os técnicos de além fronteira. 

Não obstante as inquietações da época, o secretário-geral autorizara o pro
fessor Alírio de Matos a entabolar entendimentos com o Inter-American Geodetic 
Survey, que se propunha a prolongar . o nivelamento pela Bolívia e países vi
zinhos, até o Pacífico. 

Daí se causou a primeira viagem de engenheiros do C. N. G. e do I. A. G. s., 
a Corumbá, a fim de acertarem medidas de cooperação, iniciada a 30 de abril de 
1951, apesar da surda e tendenciosa campanha de descrédito do Conselho, que 
o ameaçou de aniquilamento irremediável. 

Felizmente para o Brasil, a Divisão de Cartografia hão se contaminou da 
eiva deletéria, graças .à atuaçãcf louvável do substituto do professor Alírio de 
Matos, coronel Luís Eugênio de Freitas Abreu, cuja competência profissional 
não necessitava de cargos de relêvo para se empavonar de méritos postiços. 

Acompanhou atentamente as operações realizadas antes da sua posse, por 
ser membro da Comissão de Cartografia, que lhes fixava as diretrizes . 

Conhecia a contribuição dos operadores de campo e sabia, com o seu critério 
de justiça, aquilatar-lhes o valor. 

Obstou, destarte, que se estendessem à Divisão confiada à sua chefia o re
gime de espionagem e sindicâncias, que gafou os outros ramos administrativos 
do Conselho. Por isso, puderam os profissionais continuar a sua missão, de que 
é exemplo o nivelamento alongado até as extremas ~cidentais . 

Nesta fase derradeira, partiram de Andradina, do circuito oeste de São 
Paulo, a ·15 de maio passado. · 

Ao fim de 938 quilômetros, alcançaram Corumbá, com o dôbro do percurso, 
pois que se repete a medi'ção em duplo sentido, como exige a verificação. 

Aliás, a êste respeito, cumpre notar que jamais coincidem os resultados atuais 
com os dados da E . F. Noroeste do Brasil, ao longo da qual se realizaram as 
observações. Para facilitá-las, o seu diretor, general Marinho Lutz, cedeu-lhe 
velha composição, que não faria falta ao tráfego, mas seria de eficaz auxílio 
à turma B, de nivelamento. 

Nos três carros, que podiam ser rebocados do desvio em que parassem até 
o mais propício a novo acampamento, morava o pessoal, com a sua .cozinha, 
dormitório, almoxarifado, escritório, com móveis apropriados ao arquivo das 
cadernetas e cálculos rápidos. 

Estação padronizada de rádio permitia a ligação diária com. a sede, para 
qualquer comunicação urgente. 

Isentos do problema de habilitação, embora temporária, conseguiram os ope
radores acelerar os seus trabalhos, assinalados de três em três quilômetros, por 
marcos de referência, de que se valerão quantos pretenderem conhecer a alti
tude exata do local, em relação ao nível médio do mar, resultante de observações 
cuidadosas no marégrafo instalado em Tôrres. Certo, a circulação dos trens 
não deixaria de perturbar a marcha dos observadores. Todavia, a cooperação 
da emprêsa ferroviária compensava de sobejo as perdas de tempo ocasionadas, 
de maneira que ao fim de nove meses, tornou-se possível a visada derradeira, 
no Jardim Público, centralizado pela estátua do marechal Antônio Maria Coelho, 
a quem deve Corumbá o feito heróico da "Retomada". 

Em local à vista dos curiosos, mas suficientemente protegido, assentou-se o 
marco indicativo da ligação do nivelamento da rêde brasileira com o que reali
zaram os técnicos do I.A.G.S., em cooperação com os geodeslstas da Bolívia, 
Peru e Chile, incumbidos de prolongá-lo até a orla do Pacífico. 

Presentes, autoridades e técnicos assistiram, à luz viva do sol corumbaense, 
mal coada pela folhagem protetora de árvore auspiciosa, ao batismo do marco 
memorável, cuja altitude foi determinada naquela manhã merecedora de registo 
especial nos anais da cidade. 
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Escolhida para cenário de significativa operação geodésica, ainda uma vez 
lhe avultou o pap"l de eficiente elo entre duas componentes do progresso da 
América do Sul . 

II 

Bem foi que se concretizasse em marco expressivo, chantado no Jardim 
Público de Corumbá, a articulação do nivelamento através do Brasil, do Atlân
tico para oeste, com o que prosseguirá no mesmo rumo, por cima dos Andes. 
até mergulhar no Pacífico. 

Os dois oceanos se ligarão por linhas geodésicas, traçadas esmeradamente, 
que terão o ponto comum de união em Corumbá, localidade predestinada a pro
porcionar encontros fecundos a correntes várias de comunicação. 

Primeiramente, avultou-lhe • a via fluvial, dádiva preciosa da hidrografia 
regional, a que serve o Paraguai de prestante coletor. 

Por bem lhe prever a utilização conveniente, apontou João Leme do Prado 
as vantagens do sítio, que Marcelino Roiz Camponez fecundou, ao fundar, a 21 
de setembro de 1778, o embrião da moderna cidade, que pompeia as suas galas 
à margem do rio bem fadado. 

A colina calcária, em que se lhe abrem as ruas retilíneas, sobranceia, alta de 
50 a 65 metros, a planura sulcada pela via natural de navegação, que as monções 
bandeirantes freqüentaram no século dezoito. · 

Passavam sem deixar vestigio, ainda quando não preferissem o atalho 
proporcionado pelo Paraguai-mirim e baias, que lhe ampliavam os desvios la
terais ao canal policiado pelos terríveis paiaguás. 

Para lhes conter as investidas, aproveitadas com propósitos políticos, o ca
pitão-general Luís de Albuquerque determinou a fundação do presidio, de vida 
mofina e triste nas primeiras décadas, apesar do nome excelso com que se in
dividualizou - Albuquerque. 

Pouco antes de findar a primeira, visitou-o, em 1786, preclara comissão 
exploradora, constituida por Lacerda e Almeida, Silva Pontes e o comandante 
Ricardo Franco de Almeida Serra, que lhe descreveu os aspectos dominantes . 

"E:ste estabelecimento tem a figura de um pátio retangular, e fechado com 
casas em roda e um portão na frente, constando de 75 passos de comprido e 
50 de largura, sendo a sua população de 200 pessoas, que aqui plantam já muito 
milho e feijão, que é muito superabundante ao anual consumo, também há muito 
algodão, que aqui mesmo fiado e tecido pode ir para Cuiabá a troca das cousas 
mais necessárias aos moradores; a pesca e a caça é abundantíssima ." 

Viviam na fartura os povoadores, que se apressaram em deixar o primeiro 
sitio, escolhido em "uma ponta chamada Ladário", para a fixação definitiva no 
local referido pelas coordenadas que os astrônomos calcularam, a 28 de junho 
(lat. 19º-0'-8" - long. 320º-3'-15") 1

• -

Faltava-lhes, todavia, para lhes estimular o progresso, a utilização do rio por 
atividade comercial, então precária. 

Mas, em 1853, decreto de 11 de abril, interpretativo do Tratado de 25 de 
dezembro de 1850, que ao Brasil garantiu o direito à navegação ou trânsito 
de sua bandeira e de seus súditos pelas águas do rio Paraguai e do alto Paraná", 
criou Mesa de Rendas em Mato Grosso, cuja ,localização dependeria de escolha 
ulterior. 

Duas localidades pleitearam, então, as preferênCias alfandegárias, ambas 
denominadas Albuquerque, a velha, gerada pelo presídio e a nova, na ponta 
meridional da mesma serrania, onde se aldeavam tribos várias de indios, agre
miados por missionários franciscanos. 

Prevaleceu a antiga, por mais próxima do rio, do qual a outra distava cêrca 
de uma légua, impedida de aproximar-se pela baixada interjacente, que as 
enchentes invadiam. 

1 Observações da Comissão Demarcadora de Limites, em cooseqüêncta do Tratado de Pe
trópolis, chefiada pelo almirante JosÉ CÂNDIDO OurLLOBEL, calcularam as coordenadas de Corumbá. 
Lat. 18°-59'-38"; loog. 14°-25'-34" . 34 O. Rio. 
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' 
Contemporâneamente, aí fundeou o navio "Water-Witch", da marinha nor

te-americana, cujo _ comandante, capitão Th. Jefferson Pa"e, se incumbia de 
explorações hidrográfléas na bacia platina. 

Outros lhe imitaram o exemplo, especialmente qepois do Tratado de Co-
mércio e Navegação, de 6 de abril. de 1856. -

Por conveniências toponímicas, para evitar a dualidade existente, comeÇou 
a usar-se o têrmo - Corumbá -:-, a princípio impugnado oficialmente, mas afi
nal adotado ·sem restrições, quando já lhe avultava a nomeada de entreposto 
comercial, por onde transitava a principal importação da província e corres
pondente exportação •. 

Para lhe orientar a expansão, o presidente J. R. de Lamare ordenou o lo
teamento da área reseuada à povoação, q~e ao engenheiro Pais Leme se afi
gurou propíciã ao traçado de ruas largas e extensas em xadrez. 

Animava-se de entusiasmo criador, quando •lhe sobreveio 1 fatal colapso. 
A investida lopesina, que lhe sustou o desenvolvimento, aprisionou-lhe os 

habitantes, cuja salvação dependeria da fuga oportuna .' 
Os retardatários, colhidos pelos invasores, sofreram em Assunção ou povoa

dos próximos as agonias do qüinqüenio trágicó, durante o qual sucumbiu a 
I:tlaioria . 

Somente depois que, de Assunção, enviou Caxias, vitorilj>so de fulminante 
campanha, o aviso "Filipe Camarão" e "Marcílio Dias", ao forte de Coimbra e 
Corumbá, novo período se abriu em sua evolução. 

Em compensação aos estragos e prejuízos que à molestaram, lei· especial 
franqueou-lhe o pôrto à importação, estimulando transações comerciais. 

Simultâneamente, a assembléia provincial resta1,Jrou a 7 de outubro de 1871, 
o município que soçobrara durante o domínio nefando e, por lei de 10 de julho 
seguinte, elevou "à- categoria de vilá a povoação de Corumbá". 

Em correspondência às regalias oficiais que a beneficiavam, esforç.aram.,se 
os habitantes por acelerar a recu,Peração econômica da região devastada. 

_ A isenção dos impostos alfandegários atraiu forasteiros, que em Buenos 
Aires, Montevidéu, tiveram ciência dos favores 'oficiais e decidiram aproveitá-los. 

E, então, aos nomes portuguêses associaram-se principalmente os espanhóis 
e italianos, cujos descendentes lhes multiplicaram a influência nos destinos de 
Corumbá. - ' · · · 

Dedicavam-se, as mais das vêzes, ao comércio, que floresceu, mercê da po
sição privilegiada de Corumbá, que recebia e distribuia ,os artigos importados e 
reunia os que se destinavam à exportação. 

A construção da: ' E.F. Noroeste do Brasil em Mato Grosso, denominada 
primitivamente E. F. Itapura-Corumbá, estimulou-lhes intensamente as transa
ções mercantis, antes que se realizasse a ligação da linha iniciada em Pôrto Es
perança com a que _partira de Bauru. 

A articulação das duas estradas em uma só; decorrente do decreto 12'740, 
de 12 de dezembro de 1917; afastou o planalto maracajuano e os munidpios de_ 
Miranda e Aquidauana do comércio corumbaense, que experimentou acentuado 
declínio_ com a diminuição de grande parte de sua ·clientela . · 

Todavia, a economia regional já se robustecera, esteada na pecuária que 
lhe povoara os campos, especialmente da Nhecolândia, cujos numerosos reba
nhos bovinos iriartl abastecer as charqueadas estabelecicms pelos próprios cria
dores. 

Também os minérios de manganês e ferro, por ocasião da guerra européia, 
animaram a formação de empresas que se propunham a exportá-los. 

Das tentativas contemporâneas,. resultou a ferrovia, que deveria ligar as 
minas de Urucum ao pôrto de embarque, distante cêrca de 22 km e, mais a~nda, 
o reconhecimento cabal das reservas min!)rais, que opulentam aquêle maciço. 

1 A alfândega foi Instalada a 1.0 de maio de 1861, co!l.fonne registou E. DE MENDONÇA. 

"Interrompido o funcionamento desde 2 de Janeiro de 1865, em conseqüência da invasão 
paraguaia, só voltou novamente a funcionar em data de 20 de fevel'!!lro de 1872". 
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Os estudos continuaram1até a atualidade, embora iniciados na primeira dé
cada do século por sagazes geólogos, 'desde Públio Ribeiro e Arrojado Lisboa 
que deu o nome- à série de Jacadigo . 

Outros, de igual naipe, completaram-lhe as pesquisas, de sorte que os conhe
cimentos acêrca das jazidas de minérios de manganês e ferro de Urucum ad
mitem a estimativa da rese'rva de 33 600 000 toneladas de manganês exportável, 
apontada por Arrojado Lisboa, e de 3 729 600 000 toneladas com "teor em ferro 
variável" ..," 

"Em média, o minério superficial, um pouco enriquecido <lá 58%", como 
assinalam Avelino Inâcio de Oliveira e Pedro de Moura . · 

Aos dois minérios, em que se apóia a grande siderurgia, ajunta-se o calcário 
corumbaense, cuja primeira utilização Almeida Serra noticiou, ao assinalar em 
seu relatório: "tôdas estas serras são de pedra calcária e é onde se arranca 
a de que se faz a cal necessária tanto para Vila 'Bela como para o Forte do 
Príncipe da Beira". ' 

Certo, a decisão do governador Luís de Albuquerque contribuiria para fa
cilitar o transporte do material necessário às construções em que se empenhara 
com todo o vigor. · 

Mas somente se tornou exeqüível por se achar a rocha prestante à beira 
do rio francamente navegável, que os batelões sulcavam, infletindo adiante, à 
esquerda pelo Jauru, até as proximidades do atual Pôrto. Espiridião, donde eram 

·conduzidas as car"gas, por terra, ao Guaporé . . 
E assim também alcançaram Cáceres, ~ontemporânea de Albuquerque, sob 

o nome de Vila Maria e Cuiabá, .e, a jusante, o Forte de Coimbra e Mir.anda, 
que lhe completaria o sistema defensivo . 
Modernamente se ampliou a rêde fluvial pelo Taquari, flanqueado de esta
belecimentos pastoris, pelo Pequiri-Itiquira, pelo Tarigara-São Lourenço. 

Embora desamparada e entregue· aos seus próprios recursos, mantém-se a 
navegação, em benefído dos ribeirinhos, a cujas solicitações providencias oficiais 
recentes cuidam de atender. 

Assim, o cais em Corumbá, cuja construção estaria garantida pela taxa de 
2% ouro, cobrada desde 1909, já se alonga por conveniente extensão, embora 
dependa ainda de atêrro para ligação com o terreno firme, e de obras comple
mentares . 

Da via fluvial, estão cuidando profissionais especializados, porém, minguados 
de recursos . 

O SNBP organizou o seu projeto de melhoramentos, encaminhado à Comissão 
Brasil-EE. UU ., que o examinou em janeiro último, juntamente. com a ilustrada 
Comissão da Bacia do Prata, que o engenheiro-cnefe da C. M. F . B ,B., Mário 
Leite, preside. 

Três entidades, elas mais idôneas, destarte conjugam os seus esforços para 
resturar o prestigio que outrora possuía . o Brasil, quando a sua bandeira pro
tegia dezenas de navios mercantes aplicados à ligação regular de Corumbá com 
Montevidéu e Rio de Janeiro, por um lado, Cuiabá e Cáceres, para montante. 

É de esperar que da reunião de tamanhas competências, resultem medidas 
garantidoras de melhores condições para a navegação regional. 

Resolvidos alguns. dos seus problemas ..econômicos e encaminhada a solução 
de outros, Corumbá retoma a sua trajetória ascendente. 

E cµida carinhosamente de atividades culturais, de melhorar o ~eu padrão 
de vida, acorde com a situação singular que a beneficia. 

· Além do pôrto, para onde convergem as linhas de navegação existentes ou 
passíveis de utilização, em seu solo operou-se a junção da: E. F . Noroeste do 
Brasil com a E. F . Brasil-:Bolivia, de altos oj)jetivos continentais . 

Para o aeroporto local; convergem rotas aéreas, de Campo Grande-São Paulo, 
'de Santa Ormr de la Bierra-La Paz, de Cuiabá-Manaus-Caracas. 

Não admira que, de harmonia com tais fatôres estimulantes, a iniciativa 
particular se manifeste na construção esmerada de casas, muitas das quais não 
destoariam de prédios cariocas nas zonas residenciais do mais apurado gôsto_. 

Na or~anização e indústrias destinadas a aµspicioso desenvolvimento. 
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Assim, opera a socied9,de brasileira siderúrgica, de acôrdo com a Sociedade 
Brasileira de Mineração Ltda. dirigida pelos irmãos, Chamma. 

Para alimentação do alto forno, erguido a caminho de Ladário, fornece 
Urucum minérios abundantes e os forninhos especiais, que semelham, à distância, 
casas de cupim, o carvão de madeira necessário. 

O ferro gusa obtido, que, transportado em chatas, dependia de baldeação 
para os vagões da E.F. Noroeste em Pôrto Esperança, Já se carrega diretamente 
do pátio ·de manobras da Fábrica, servida · por desvio exclusivo, donde . partem 
as composições, em rumo de São Paulo, com apreciável economia de tempo e 
nas despesas respectivas. 

Na vizinhança, erguem-se colunas indicativa.S de futura fábrica de cimento, 
que está montando o consórcio industrial Itaú. 

E, mais próximo ao pôrto, já se esboça igualmente a estrutura do moinho 
de trigo, que em breve concretizará mais um empreendimento indicativo do 
progresso de Corumbá. 

Em correspondência com os esforços particulares, as autoridades municipais, 
chefiadas eficientemente pelo atual :prefeito Otacílio Faustino da Silva, cuidam 
de melhorá-la progressivamente, quanto lhes caiba na alçada. 

O calçamento de paralelepípedos amplia-se pelas ruas principais e cruza-
mentos . r 

Pena é que de algumas se tenham exilado as árvores, que as decoravam, 
protegendo, ao mesmo tempo, com a sua sombra, os transeuntes. 

A nova caixa d'água, com moderno sistema de purificação, alteia-se em fase 
final de obras, para ser inaugurada em breve prazo. 

A iluminação elétrica, deficiente para o consumo em ascensão, incluiu-se 
nos projetos . a que atenderá a Comissão Brasil-EE.UU., cujos representantes 
foram examinar o problema corumbaense no local . . 

Assim é que luminosos se prenunciam os dias porvindoiros de Corumbá, 
mercê da situação privilegiada, que a singulariza, das reservas pràticamente ines
gotáveis de minérios, de que tem fome a indústria no Brasil e no estrangeiro, 
da capacidade criadora dos seus campos, viveiro de gado, capaz de fornecer 
anualmente çie 50 000 a 60 000 cabeças às charqueadas locais, sem inconveniente 
algum, da fertilidade do solo, como revelam ensaios agrários. 

E principalmente, da energia 1produtiva do seu povo, consciente do papel 
de relêvo que lhe caberá desempenhar no futuro. 

VIRGILIO CORR~A FILHO 

~ O Serviço Central de Documentação Geográ.fica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrâfico, destinan
do-se êste à guarda doP. documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer aoeumento que possuir sôbre o território brasileiro. 



Comentário do Mapa da Produção de Cana de 
Açúcar no Estado da Bahia 

· A lavoura canavieira na Bahia se distribui .POr todo o estado, como se ob
serva no mapa, apresentando porém maior destaque nas zonas onde a população 
é mais densa e as .condições de clima e solo se apresentam mais favoráveis . A não 
ser nas zonas fortemente produtoras, que correspondem à zona do Recôncavo 
onde se concentra o grosso da produção baiana, nas demais regiões do estado 
a cana de açúcar é cultura de subsistência, destinada apenas ao pequeno con
sumo dos engenhos locais que abastecem de rapaduras, açúcar de qualidade 
inferior e aguardente, mercados locais e regionais. 

A região maior produtora é o Recôncavo, onde seis municípios possuem 
densidades de produção superiores a- lOOt/km2

: Santo Amaro, São Sebastião 
do Pacé, São Filipe, São Francisco do Conde, São Miguel das Matas e Mutuipe. 
É a região açucareira tradicional no es~ado, onde a cultura da cana de açúcar 
remonta aos primeiros anos da colonização, datando os mais antigos engenhos 
de 1549 e 1550. 

As condições mesológicas no Recôncavo são das mais favoráveis ao cultivo 
da cana de açúcar. Ocorrem em grande parte da região os solos argilosos -
massapês - ricos em matéria orgânica, cálcio, potássio, fósforo e azôto, onde a 
cana se desenvolve muito bem, dadas as condições climáticas da região, com 
chuvas abundantes, atingindo em observações de dez anos, uma média de 1 705 
mm anuais. A temperatura máxima anual é de 33°,5 C e a mínima de 22«;>,8 C 1

• 

É lastimável, no entanto, que numa região ... propícia à cultura da cana 
de açúcar como é o Recôncavo, ainda prevaleçam métodos rotineiros de cultura 
e aproveitamento do solo. A lavoura, em geral, é feita empiricamente. A broca 
está generalizada pelos canaviais, não lhe dando os lavradores grande impor
tância, agravando ainda mais o problema da produção que poderia ser majorado 
se a lavoura seguisse melhor orientação. 

A indústria açucareira, da mesma forma, apresenta condições precáriaS". 
Existem no estado, vinte e uma usinas, tôdas elas localizadas no Recôncavo, 
sendo que, dez no município de Santo Amaro; porém, apenas uma minoria está 
convenientemente aparelhada a ter um rendimento apreciável. O problema é 
acrescido pela falta de braços disponíveis ao trabalho dos canaviais e serviço 
das usinas. o grosso dos trabalhadores provêm das regiões assoladas pelas sê
cas, quer do sertão baiano, quer dos estados nordestinos; são elementos pouco 
estáveis que não se apegam muito à gleba, o que se agrava pelo desinterêsse dos 
usineiros e plantadores de cana, em dotar o local de certos benefícios que os 
atraíssem a uma vida mais estável. 

Há no Recôncavo algumas regiões onde condições de solo, principalmente, 
são desfavoráveis ao cultivo da cana de açúcar. É o caso de Camaçari e das 
regiões meridionais da baía de Todos os Santos, onde predominam solos arenosos, 
impróprios para a agricultura. Tais regiões são pràticamente despovoadas. No
ta-se também principalmente ao norte do Recôncavo, uma queda acentuada na 
produção, passando-se das mais altas densidades às mais baixas, diretamente. 
É o caso de Feira de Santana. o município é vizinho de' Santo Amaro - o maior 
produtor no estado, mas já está fora da zona de matas. A cultura da cana é 
secundária em Feira de Santana não existindo nenhuma usina produzindo 
açúcar . 

1 Fonte: ADRIÃO CAMINHA FILHO. A cana de açúcar na BaWa. Boi. do Inst. Central de 
Fomento Econômtco da Bahta, n.0 15, 1944. 
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No litoral a produção da cana de açúcar é, em geral, fraca . Salientam-se 
apenas os trechos onde a população se apresenta mais cencentrada, como em 
Itabuna e Ituberá, e de modo geral entre o rio de Contas e o J equit inhonha, zona 
essencialmente cacaueira . A cana de açúcar aparece ai como cultura subsidiária, 
sem grande importância porque prevalece a monocultura do cacau . Ao longo 
do rio de Contas há diversos engenhos, produzindo para abastecer pequenos 
mercados . A produção nos municípios litorâneos do norte do estado está ligada, 
da mesma forma, ao suprimento dos mercados locais . 
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Para o interior do estado, destaca-se como principal zona produtora a re
gião que abrange os muniGípios situados na serra Geral, serra do Monte Alto 
e encostas dessas serras onde há melhores condições para a agricultura, maior 
indlce de chuvas; irrigação fácil, com o aproveitamento dos pequenos córregos 

.abundantes na região. Além do mais, as comunicações são relativamente fáceis 
com o litoral pela rodovia Bom Jesus da Lapa-Ilhéus . Tais fatôres con9)rreram 
para o desenvolvimento de algumas cidades e vilas e uma agricultura de sub
sistência para supri-Ias. A cana de açúcar é uma das principais lavouras; há 
engenhos que produzem aguardente, rapadura, melaços, etc. Para o norte, os mu
nicípios da Chapada Diamantina não apresentam as mesmas condições. Nota-se 
apenas alguma produção em .Tacobina, principal centro. de mineração do ouro 
na região e com população m11is densa. A principal atividade nessa zona é a 
mineração do ouro e carbonados, em terrenos que se não prestam muito à agri
cultura e além disso há instabilldade quanto às chuvas e falta de braços para 
as lavouras em virtude da maior atração exercida pela garimpagem. A cultura 
d~ cana, embora feita em pequena escala, destaca-se como das mais importantes 
na região, abastecendo a população aí radicada. 

No vale do rio São Francisco, as densidades são mínimas, nã.o ultrapassando 
a 15 t/km', mas a produção não é tão insignificante quanto parece à primeira 
vista. São devidas, em parte, às grandes áreas compreendidas pelos municípios. 
Alguns dêles produzem quantidade apreciável. ·Em Correntlna, Santa Maria da. 
Vitória, Barra, etc., há engenhos que produzem rapadura, aguardente, açúcar ban
guê, aproveitando a cana cultivada nas lavouras das várzeas dos rios da região. 
São propicia!; à cultura da cana de açúcar as várzeas dos rios Corrente e Ca
rinhanha; em alguns trechos é praticado um tipo de irrigação muito rudimentar 
conhecido no sertão por "água de rega". Muitas vêzes a cultura é feita nas 
vazantes não alcançando porém grande desenvolvimento, mostrando-se mesmo 
com caules raquíticos e pouco viçosos . 

Estão em destaque no mapa, os municípios ribeirinhos, Paratinga e Juàzeiro. 
Em Paratinga, a extensão das vazantes é grande, proporcfonalmente à área do 
município, devido a sua forma alongada. Juàzeiro é o centro mais populoso no 
vale do São Francisco, no estado. Há portanto maior consumo de produtos deri
vados da cana de açúcar neste centro de convergência obrigatória no baixo médio 
São Francisco. 

A produção total do estado em 1948 ·foi de 1 711 913 t, correspondendo a área 
cultivada a 54 335 ha, com um rendimento médio de 34 t/ha. Quanto à produção 
industrial, além das 21 usinas do Recôncavo, h~ 3 454 engenhos e 720 distilarias, 
registadas no Instituto do Açúcar e do Álcool, tendo ·sido a produção de 849 048 
sacos. As usinas do Recôncavo exportam açúcar, sobretudo do tipo cristal, 
para outros estados, principalmente os do norte, Distrito Federal, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A exportação faz-se pelo pôrto 
de Salvador, atingindo em 1948, a 152 237 sacos . 

A cultura da cana de açúcar na Bahia não logrou o desenvolvimento que se 
nota nos estados nordestinos, embora as condições de solo e clima fôssem das 
mais propicias a um maior · desenvolvimento . A indústria açucareira é ainda 
precátia e a produção de açúcar relativamente pequena em relação aos grandes 
centros produtores do Brasil . Excetuando-se o Recôncavo, onde se faz industria
lização do produto, nas demais regiões do estado, a cultura da cana é feita; 
apenas em pequena escala, em função do abastecimento dos mercados locais. 

RUTH MATTOS ALMEIDA Sna:ÕES. 

~ A fotografia é um u:celente documento &eogrãftco, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



• 
Alguns Aspectos do '~Mato Grosso" de Goiás 

- A MATA DB SANTA LUZIA 

GOI.AS - MOÇAMEDES 
<Conclusão> 
Quando se inicia a viagem a partir de Goiás para Moçâmedes, já a vegetação 

é de campo cerrado ralo, com solos cinzentos ou pardos, mas quase sempre 
arenosos e com topografia plana. Na serra Dourada observam-se hog-backs bem 
nítidos, formando uma linha de cristas ao longo da serra. 

Os solos são às vêzes pedregosos, e é muito freqüente o aparecimento de 
blocos de canga. A mata só aparece ao longo dos cursos d'água e em pequenos 
capões, mas nunca é uma mata de grande porte, com árvores muito altas e de 
troncos grossos como as que se observam no "Mato Grosso" . Além disso obser
vamo~ uma faixa de mata no sopé da serra Dourada, que dêste lado não apre
senta escarpa acentuada como se observa em Goiás. O declive é em geral suave . 
A partir de certo trecho a estrada segue por um espigão, entre dois vales e neste 
trecho a quantidade de matas é menor, pois é sómente no espigão, ainda aí há 
mata ao longo dos vales, embora seja uma faixa mais larga. No Km. 54 situa-se 
Moçâmedes, que é a sede ,do distrito; é uma pequena vila, com pequeno movi
mento comercial e um traçado muito irregular. É uma vila muito antiga, mas 
podem-se notar nela casas novas, é um ambiente de mais progresso do que o 
que foi observado em Goiás. As ruas são mal traçadas, cheias de buracos; a 
parte principal da cidade é que está em tôrno da igreja . Esta vila teve uma 
origem curiosa e diferente de tôdas as outras de Goiás. Foi inicialmente um 
aldeamento de índios, que teve o nome de Aldeia Maria; nesta aldeia ha
via umà senhora Damiana da Cunha, que segundo a tradição teria catequizado 
os índios e os reunido nesta aldeia; ela era muito respeitada por êles e saía 
sempre em incursões pela floresta em busca de novos elementos para a cate
quese. Em 1900 já não existiam mals índios em Moçâmedes, que se chamava já 
São José de Moçâmedes, nome dado em homenagem ao barão de· Moçâmedes, que 
governou Goiás nos fins do século XVIII. 

A zona rural ainda não está mui fortemente ocupada, pois existem ainda, 
em muitos lugares terras devolutas; a ocupação humana não é muito antiga, 
tendo sido consideràvelmente aumentada pela imigração de lavradores mineiros, 
da zona oeste de Minas; êles constituem cêrca de 70% dos proprietários de ter
ra, e estão especialmente concentrados nas zonas mais ao sul que ainda não 
estavam ocupadas; nas zonas onde havia terra devoluta, o povoamento foi mais 
.organizado, com propriedades pequenas e médias, variando entre 100 e 500 hec
tares. :mstes imigrantes chegam diàriamente, especialmente durante a estação
sêca, antes do início das plantações, quando as estradas estão em melhores con
dições; vêm pela estrada de ferro até Anápolis e depois continuam a viagem de 
caminhão. 

O ritmo da imigração foi acelerado em 1939, embora desde 1930 já se co
meçasse a observar o seu desenvolvimento. 

A imigração provocou aumento do preço da terra, principalmente nas zonas 
já ocupadas há tempos, pois que nas zonas de terras devolutas os preços são 
fixados pelo estado e não sofreu nenhuma alteração a procura . · 

Em 1930 e mesmo antes, a terra de 1.ª qualidade era vendida ao preço 
de Cr$ 50,00 o alqueire, ao passo que atualmente o preço é de Cr$ 1 000,00 e até 
mais, conforme o lugar. 

A zona mais rica, com terras de mata, é a que está situada na parte sul do 
distrito; além desta os vales dos rios têm também muita mata, mas somente em 
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alguns pontos esta é de primeira qualidade. Tôda a terra de mata já foi re
querida ou já foi dividida, de maneira, que restam agora muito poucas fazendas 
de grande tamanho, na zona de mata. , 

A produção principal para os pequenos proprietários é o arroz e em segundo 
lugar porcos magros ou gordos. Para os grándes proprietários, especialmente 
nas zonas ortde só há mata nos vales, o gado é a principal fonte de renda; para 
êstes a lavoura é uma atividade subsidiária, e freqüentemente é feita pelo sistema 
de parceria. 

Os métodos agrícolas usados são os primitivos; de 1939 para cá muitos imi
grantes mineiros trouxeram uma plantadeira manual para o arroz, mas o seu 
uso não foi generalizado, pois se considerou a enxada como mais eficiente. 

A produção de arroz é a mais importante, e ela vem principalmente da zona 
de Córrego do Ouro, que é a área agricola do distrito. Em 1946 a produção ex
portada foi de 30 000 sacos de 60 quilos. A maior parte desta exportação foi de 
arroz em casca, pois os compradores de Anápolls preferem beneficiar o produto 
em J\.nápolls, a fim de conseguir maior uniformidade do produto. Isto aumenta 
consideràvelmente o custo da produção para fins de exportação. Em Moçâmedes 
o preço de uma saca de arroz beneficiado custa Cr$ 110,00 ao passo que o arroz em 
casca custa apenas Cr$ 45,00, pesando ambos 60 quilos. O preço do frete por saca 
de arroz de 60 quilos de Moçâmedes para Anápolis é de Cr$ 25,00 e êste preço re
presenta um ônus muitíssimo maior para o arroz em casca do que para o arroz 
beneficiado, além disso o lavrador deve dar o saco vazio que custa Cr$ 8,00. Tendo 
ém vista êstes fatôres as grandes firmas de Anápolis estão montando máquinãs 
de beneficiar arroz de menor capacidade em várias cidades e vilas, tendo em vista 
principalmente as possibilidades de produção da zona rural respectiva. A con
seqüência imediata é a melhoria nos preços do arroz e maior incentivo aos la
vradores, para o industrial isto também significa maior volume de negócios e 
maiores lucros pois diminuiria o frete do produto já beneficiado. Um outro pro
duto de exportação que também é uma grande fonte de renda, é o porco. 
:tl:ste é exportado vivo ou sob a forma de toucinho salgado, atingindo a exporta
ção a cifra de 3 000 porcos mais ou menos; o principal comprador é ainda a 
praça de Anápolis. 

Paralelamente à criação, desenvolve-se uma pequena agricultura, de milho 
e mandioca, para a engorda dos porcos. 

A criação de gado, é a atividade predominante nas zonas de campo cerrado. 
O gado mestiço de zebu entra em grande proporção na composição do rebanho; 
a exportação dêste gado se faz principalmente para Barretos e para as char-
queadas do sul do estado (lpameri) . · 

N'o caminho para Córrego do Ouro até certo trecho, a paisagem não muda; 
daí se observa a serra Dourada que continua paralela à estrada. No pé da ierra 
há uma zona de mata ao passo que no cume a vegetação parece ser de campo 
cerrado ou ainda um tipo mais ralo, talvez campo sujo. A estrada segue ao longo 
de um espigão plano, e relativamente estreito, onde a vegetação é de campo 
cerrado em quase tôda a extensão; o que não é campo sujo é campo cerrado 
ralo. De alguns pontos mais altos dêste espigão, pode-se observar o fundo dos 
vales de ambos os lados, que são cobertos por mata QU formados de capim ou 
roças. O tipo de campo cerrado que aqui observamos é diferente dos outros; 
é bastante limpo, com poucas árvores retorcidas e uma graminea mais verde 
que a comum do campo cerrado e muito mais densa. Ao longo da estrada, entre 
os dois trilhos do automóvel observamos ainda um tipo de graminea, talvez o 
capim ".b'arba-de-bode", êste talvez tenha crescidp aí, devido ao endurecimento 
maior do solo na estrada, ou então trazido pelos carros de boi. 

Onde a vegetação é mais rala, às vêzes. aparece uma camada de cascalho 
fino em solo geralmente pardo. 

No Km. 13, no alto de um espigão a vegetação é de campo sujo, mas a ex
tensão desta e de outras pequenas áreas de campo sujo não é grande, talvez 
inferior a 3 guilômetros. 

Neste ponto a direção da serra Dourada é mais ou menos NE-SW. A escarpa 
está para o norte e para o sul o declive é mais suave, dando a idéia de um gigan
tesco monoclinal cuja metade norte tenha sido decepada pela erosão do rio 
Vermelho e outros da bacia do Araguai;:L. Em alguns pontos observam-se sensí-
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• veis abaixamentos da serra, onde aparecem hog-backs com escarpa mµito acen-
tuada. · 

Á paisagem continua mais oú · menos a mesma até o Km 45, quando . se 
cruza pela segunda vez, o tibeirão Fartura; aí a paisagem de campo cerrado se 
transforma em paisagem de mata, com ,ixtensas plantações de capim e. roças. 

Havíàmos penetrado na terceira grande área de mata destá região: a "Mata 
de Santa· Luzia". O nome é devido ao pequenp povqado de Santa Luzia, no 
município de Paraúna, que está dentro da mata; além disso, êste povoado é 
conhecido há muito tempo e serviu inicialmente para designar esta zona de 
mata, tendo continuado até l;loje, sem nenhu~a razão especial. 

Esta mata, como a de São Patrício, tem ligação bem nítida com o "Mato 
Grosso" que foi bem observado na viagem que fizemos de Anicuns à fazenda 
Santa Maria e também pelas plantas de fazendas de Anicuns e de Moçâmedes; 
as informações que obtivemos de agrimensores, tanto nos dois lugares citados, 
como em Goiânia, confirmaram também a observação. • 

No caminho entre Moçâmedes e Córrego do Ouro, hâ. muito pouca mata em 
pé, e assim mesmo nos espigõ~s. ' 

Do alto de u.m dos con'trafortes da serra Dourada, pode-se ter uma vista 
mais ampla da paisagem, principa]Jnente da região que fica ao norte do Córrego 
do Ouro até a região da fazenda Santa Maria. O que se vê ao norte são os 
chamados "C{ampos da Fartura'', que formam uma estreita língua no alto de 
espigões avançado pela mata, tal como havíamos notado no percurso de 
Moçâmedes para cá. 

Dêste ponto vê:-se muito bem, com o auxílio de um binóculo, a região da 
fazenda Benjamim Santos, situada às margens do ribeirão Cerrado, na zona 
(los campos. 

Esta fazenda é muito antiga e está atualmente subdividida, embora ainda 
tenha uma área de cêrca de 3 000 alqueires. É uma das mais importantes da 
região, e possui máquina de beneficiar arroz, que beneficia tôda a produção da 
fazenda; loja de tecidos, ferragens, etc., e uma farmácia. 

Já se cogita de doar uma pequena área para a construção de uma igreja e 
para a formação de um patrimônio. Existe uma estrada de rodâgem que liga esta 
fazenda à estrada Moçamedes-Córrego do Otiro e está sendo construída uma outra 
que a liga à fa~enda Sanj;a Maria e por conseguinte a Anicuns. 

Dêste modo a fazenda Benjamim Santos está-se tornando um 'pequeno 
entroncamento rodoviário . 

Para leste, a paisagem é a que havíamos observado em Santa Maria, com 
grandes trechos de mata ainda em pé, e muita plantaçãQ de capim para a criação 
~~. . 

'Pouco antes de se chegar ao povoado de Córrego do Ouro, passa-se por uma 
fazenda de gado, com .grandes invernadas, e com lavoura muito pequena, sem 
possibilidade de exportação. Segundo nos foi explicado pelo próprio fazendeiro, 
o gado era a única possibilidade de lucro que êle tem atualmente, pois a lavoura 
não compensa pelas seguintes .razões: 

1 - O· mercado comprador desta zona é Anápolis; o frete que um saco 
de arroz em casca paga para Anápolis é de Cr$ 35,00. 

2 - Um saco vazio custa Ór$ 8,00. 
3 .:_ O preço normal do arroz em casca em Anápolis é de Cr$ 60,00, o que 

dá um preço bruto para o arroz produzido em Córrego do Oura e hnediaçl)es 
de..Cr$ 17,00. 

4 - Um alqueire de terra de-cultura (terra de mata) dá uma produção de 
arroz de mais ou menos 200 sacas e vale portanto. Cr$ 3 400,00, não se contando 
os contratempos, o trabalho e outros fatôres que incidem normalmente na pro
dução agrícola e pecuária. 

Nesta regi,ão, as estradas são as piores possíveis, a dlstância dos principais 
mercados compradores muito grande e portanto o frete muito aumentado; estas 
distâncias aci invés de serem reduzidas ao mínimo por uma rêde de estradas bem 
planejadas são aumentadas por caminhos improvisados, reduzinc;l.o os lucros dos 
lavradores que s.ão mínimos e desencorajadores. A solução é sempre o desvio de 
terras de l.ª qualidade para a criação de gado. 
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Córrego do Ouro está no -Klll 58 depois.de Moçãmedes. É um pequeno povoado, 
situado em uma zona mais ou menos plana, multo próximo do sopé da serra 
Dourada. 

Foi fundado em 1938 por particulares, em· grande parte imigrantes vindos de 
vários lugares; Córrego do Ouro nasceu com a imig'ração e está-se desenvolven. 
do à custa de imigrantes. A chegada dêstes começou há cêrca de 1 ano e foi 
nesta época que começou o desbravamento progressivo da mata. 

, No povoado moram atualmente cêrca de 200 famílias, na quase totalidade 
constltuidas de imigrantes. 

Localizaram-se especialmente nas terras devolutas do estado, que dividia. 
esta terra em lotes do tamanho máximo de 500 hectares e os vendia aos imi
grantes ao preço d~ Cr$ 100,00 o alqueire de 4,84 ha. 

O tamanho médio da propriedade é de mais ou menos 30 a 40 alqueires; há 
fazendas de 3 a . 4,5 alqueites em regular quantidade e multo potlcas ~cima de 
100 alqueires. Estas últimas, ,em um total de 290 propriedades rurais que existem 
na região de Córrego do Ouro, atingem a cifra de 20. 

A produção agrícola principal é a de arroz, mas a maior fonte de renda 
para os fazendeiros desta zona é o gado, pelas razões que nos foram expostas 
quando passamos por uma grandé fazenda de gado, perto do povoado. 

A safra de arroz para 1947 está prevista para 10 000 sacos e a de feijão para 
5 000 sacos_ A produção de milho também é grande, mas é tõda usada para a 
engorda de porcos, que também constituem importante fonte de renda_ 

A exportação de porcos deverá ser de 3 000 cabeças até o fim de 1947 _ 
Existe em Côrrego do Ouro uma coletoria estadual que rende 40 a 50 contos 

por ano-; desta renda, segundo nos informaram, rnulto pouc::t coisa é aplicada 
em Córrego do Ouro, que não tem auxílio de espéde nenhuma, nem assistêneia 
médica. • 

Havia uma escola do estado mas foi fechada, pois o professor era incapaz de 
ensinar alguma coisa aos alunos; ·existem em Córrego do Ouro cêrca de 150 
crianças em idade escolar e atualmente sem possibilidade de freqüentar qualquer 
estabelecimento de ensino. 

As estradas que dão escoamento à produção agrícola estão em· péssimas 
condições de conservação; na época das chuvas representa uma verdadeira 
a.ventura fazer \lma viagem a Córrego do Ouro, pois corre-se o risco de não 
atingir o ponto desejado . 

Mesmo assim, o movimento de caminhões nesta estrada é relativamente 
grande; êstes caminhões transportaram durante os J1leses de maio e junho cêrca 
de 1 500 cabeças de porcos magros e gordos, 300 caixas de banha de 40 quilos, 
cêrca de 600 sacas de arroz em casca, além de pequena quantidade de toucinho 
salgado, fumo em rôlo e queijos frescos . 

Os fazend~iros da região, estão-se cotizando a fim de construírem uma es
trada que ligará Córrego do Ouro a Anicuns, pois isto encurtará sensivelmente 
a distância para Anápolis; esta estrada trará grande incentivo à lavoura nesta 
região, que atualmente está se transformando em uma região de criação de gado. 

Além disso, urµa outra estrada que está sendo construída pela Comiss!io 
de Estradas de Rodagem de Goiás, vai ligar Goiânia a Ipnrá,, passando provàvel
mente por Firminópolis e Córrego do Ouro-. Esta, se fõr construida até o fim, 
representará para esta área o mesmo papel que a estrada da Colônia Agricola 
representou para a de Jàraguá. 

Isto trará como conseqüência; maior decadência para Goiás Velha, pois 
além de não receber a produção desta zona pll.ra enviá-la a Anápolis pâssará,, 
assim, a não receber também a renda das coletorias, pois a estrada trará um 
desenvolvimento tão grande; que ern poucos anos Córrego do Ouro se transfoP
mará em um novo municipio. 

ANICUNS-FAZENDA SANTA MARIA 

Esta fazencta está ao longo da estrada para Córrego do Ouro, ainda não 
terminada; esta estrada está sendo construída por particulares, fazendeiros dessa 
região, . interessados na construção. Seg~ um rtJ.mo '9.proximadamente entre 

B , O . - 4 
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WNW e W, durante quase todo o percurso, que é feito sempre em terreno de· 
mata de 1.ª qualidade, embora já transformada em capim, na sua maior ·parte; 
como em outras áreas a mata em pé acha-se localizada nos espigões e serras; de 
modo geral a topografia é suavemente ondulada, até o ponto em que se cruza 
um córrego no Km 12, quando ela se torna mais acidentada, com morros 
de forma ,arredondada. 

Logo adiante já começamos a descida para o vale do rio Turvo, que cruza
mos no Km 26; antes do rio, observamos afloramentos de rocha gnáissica, que 
aflora também em rápidos no próprio ·leito do rio. · 

Ainda aí a vegetação continua a ser de mata de 1.ª qualidade, como se pode 
deduzir pelo grande número de guarirobas que existem mesmo nas invernadas, 
Esta mata toma aspecto ainda mais frondoso depois que se atravessa o divisor 
norte-sul e se entra na bacia do Araguaia. 

As matas .nessa região, mais recentemente ocupada, estão menos devastadas 
que as do "Mato Grosso" propriamente, e talvez por isso pareçam ser de maior 
porte e mais exuber~ntes; no entanto, o fato comprovado é que elas têm um 
aspecto mais viçoso, principalmente no que diz respeito ao tamanho das 
árvores, à densidade arbórea tanto das árvores altas, como das mais baixas. 
Nela também as árvores perdem fôlhas e muitas, mesmo ainda no principio 
da Elstação sêca, se apresentam com cêrca de metade das fôlhas caídas. Ob
servamos ainda que· há grande número de jatobás nesta mata, e que são 
êles que estão perdendo maior número de fôlhas. 

A área que agora iríamos percorrer faz parte de um grande loteamento feito 
pelo Departamento de Terras e Geografia, há cêrca de 5 anos atrás. A fazenda 
Santa Maria; tendo sido doada havia muitos anos, no tempo em que se fazia o 
registo paroquial para efeito de posse da terra escapou a êste loteamento, sendo 
por isso uma grande propriedade em meio a inúmeras pequenas glebas, divi
didas e vendidas pelo supracitado Departamento . Ela tem trezentos alqueires, 
ou seja 1 500 hectares, ao passo que · as proprieditdes vizinhas têm em média 
100 a 200, sendo muito raras as que têm 500 hectares que é o máximo vendido 
pelo estado. Há ainda uma outra exceção que é a fazenda Benjamim Santos, 
que também é muito grande, com cêrca de 5 000 hectares (esta área não foi 
medida; é apenas estimada). Estas duas fazendas não dão um aspecto diferente 
à paisagem geral da região, porque possuem grande número de agregados, 
com muitas roças, de maneira que dão a mesma impressão das pequenas pro
priedades. 

Do alto da serra de Santa Maria pode-se observar bem tôda esta paisagem, 
em um ângulo de quase 360 graus, pois subimos a um morro a cêrca de 1 000 
metros de altitude. Para W. perde-se a mata de vista até a barra dos ribeirões 
Fartura e São Domingos, formadores do Pilões, segundo pudemos identificar, 
de acôrdo com informações do proprietário da fazenda Santa Maria. 

Aqui e ali observamos clareiras na mata, abertas pelos novos pequenos pro
prietários; embora estejamos em uma zona de pequenas propriedades, estas são 
muito recentes e ainda não estão muito cultivadas . A porcentaegm de matas 
em pé nesta área é muito gr?-nde, e sem dúvida superior a 50% do total. 

A população rural desta zona compreendida entre o rio Fartura de um lado, 
a serra Dourada de outro e a região em tôrno de Firminópolis de outro (divisa 
do município de Goiás), tem cêrca de 4 000 famílias. 

A parte mais povoada é a que fica a leste do rio F!!ortura, justamente na 
. região onde está a fazenda Santa Maria, pois é de leste e do norte que vem 

vindo o povoamento. Esta região, como a de Firminópolis, tem na produção de 
arroz a sua maior fonte de renda, sendo 'que em 2.0 lugar vem a criação de 
porcos magros e gordos. Essa produção é escoada atualmente por uma única 
estrada que liga a Anicuns, e que somente êste ano estará em condições de ser 
usada. Nesta época do ano os compradores de cereais, de firmas êompradoras 
de Anápolis ou de outros pontos, mas principalmente de Anápolis, penetraram 
a região tmscando a preferência dos produtores, seja pela oferta de preços mais 
vantajosos, seja por conhecimento pessoal, a fim de conseguir estoques maiores 
e em conseqüência maiores lucros . Ao mesmo tempo que os compradores, os 
caminhões vão passando pelas ~stradas até as sedes das fazendas, em busca do 
pr~cioso produto, e onde o caminhão não pode ir, o carro de boi supre as 
necessidades. ,, 
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• As estradas ainda não estão em multo bom estado de conservação, de ma-
neira que às vêzes se encontram alguns caminhões em dificuldades para vencer 
certos trechos de estrada, multo enlameados, principalmente como esta entre 
Anicuns e a fazenda Santa Maria, que está sendo feita por particulares, e não 
tem turmas permanentes de conserva. · 

ANICUNS A FIRMINôPOLIS 

Segue-se pela estrada de Nazário até o Km . 3, onde pela direita se vai para 
Flrmlnópolls. As 7 horas da manhã há uma forte neblina, tanto nas partes 
baixas como nas mais altas, que impede a visão clara a mais de 50 metros . 
A vegetação em tôrno é de campo cerrado, o solo é pardo meio amarelado; a to
pografia é p()uco acidentada e observa-se no solo grande · quantidade de cascalho 
com seixos de quartzo, rolados, e não rolados. O solo, pedregoso, se apresenta 
em verdadeiras ilhas, onde a vegetação é mais ral~ e principalmente de gra
míneas que recobrem tôda a superfície do solo . Há trechos de mata nos vales 
à direita e à esquerda, até o Km. 9, quando a paisagem muda. Estamos aí em 
um pequeno ch!l-padão com os típicos campos cerrados com capões de mato, em 
"dales". No Km 14 passamos pelo entroncamento da estrada que vem de Nazarlo 
para Firminópolls, ainda em pleno chapadão e cerrados ralos. 

Pouco depois, no entanto, aparecem roças de milho, etc. e capim jaraguá. 
O solo é vermelho e com grande quantidade de humo·; daí para diante as matas 
se vão alternando com roças e capim, áté o Km 26 quando se observa 
uma pequena faixa de campo cerrado; a mata continua à direita da es
trada cêrca de 2 quilômetros, até o Km 28, onde novamente aparece ao longo 
da estrada, a princípio como mato sêco e logo em seguida como mata de pri
meira. Daí por diante as · faixas de mato e campo cerrado se alternam; a 
mata nos vales do rio Turvo, e córregos Campestre e Sapêzal e campo cerrado 
nos espigões, até se atingir· o povoado de Firmlnópolis, que está situado bem 
no limite de uma zona de campo cerrado e mata. Está situado no vale (los cór
regos Santa Luzia e Caracol e sobe pelo divisor até alcançar a área. de campo 
cerrado, na direção oeste-este . Para W, para o N e para o s estende-se a 
mata de Santa Luzia de grande extensão e que se prolonga pelo vale do. rio 
Turvo até o "Mato Grosso", formando uma unidade só. Em outra viagem, de 
Anicuns para a fazenda Santa Maria, iríamos ter uma visão mais clara da mata 
de Santa Luzia e de sua ligação com o "Mato Grosso" . Firminópolls está situada 
bem à margem desta mata, ainda pouco povoada em relação a certas áteas do 
"Mato Grosso" e dispõe de uma estrada que liga a Nazárlo e em conseqüência 
a Goiânia, além do projeto de ligação com Goiânia por uma estrada federal, 
dentro do Plano Rodoviário do Estado. 

O povoado foi fundado em 1938, por Manuel Firmino, que .lhe deu o nome 
e construiu a primeira· casa. Em 1937 não havia nada no local onde hoje se 
ergue o povoado de Firminópolis e somente em 1940 é que começou o set1 desen
volvimento, que tem sido constante . O terreno elo patrimônio foi loteado pelo 
coletor estadual e vendido a 50 centavos o metro quadrado; os lotes mediam em 
geral 20x30 e 20x40, o que dava um preço médio por lotes de 300 a 400 cruzeiros 
em 1945 e o dôbro dêste preço agora, em 1947. Firminópolis possui hoje 30 casas 
de comércio (entre vendas, bares, etc), duas pensões, uma máquina de arroz com 
capacidade para 60 a 70 sacas beneficiadas por dia, um médico, três farmácias 
e três escolas rurais, das quais uma só está funcionando, com cêrca de 300 
alunos . Já possui uma coletoria estadual, instalada em março de 1947. r 

A população rural em tôrno, principalmente para W, N e S, por onde se 
estende a mata, é já bastante concentrada, existindo cêrca de ·500 proprie
tários registados na coletoria, em um raio de 24 quilômetros, além de grande 
número de agregados (cêrca de 1 000 famílias), trabalhando quase exclusiva
mente na lavoura. ftsses pequenos proprietários, são constituídos na sua maioria 
de imigrantes vindos da região de Patos e Carmo do Paranaíba em Minas e 
Morrinhos e Buriti Alegre, em Goiás. O tamanho médio das propriedades nessa 
área é de mais ou menos 5 a 10 alqueires (25 a 50 ha . ), sendo muito difícil 
encontrar-se alguém com mais de 50 alqueires (250 ha.). O preço da terra au
mentou muito nestes últimos anos, sendo de 200 a 300 cruzeiros o alqueire de 
terreno de mata, em 1942 e atualmente já atingiu de 1 500 a 2 000 cruzeiros o al-
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queire e em 1937 ·era de apenas 80 a 100 crnzeiros. Em 1942 foi quando mais se 
intensificou o aumento pela maior afluência de imigrantes. Em conseqüência 
disto a produção tem aumentado muito e a safra de arroz de 1947 está prevista 
para 70 a 80 000 sacas de 60 quilos; a produção de milho também é muito grande 
mas é tôda ela consumida no local, na engorda de porcos, cuja produção tam
bém é muito grande. Está se ihiciando também a cultu~ do café, mas sómente 
dentro de alguns anos haverá uma produção apreciável, pois os cafezais ainda 
estão muito novos. 

A estrada que liga Firminópolis a Nazário foi construída por Jlarticulares e 
doada ao estado pelo povo. Está sendo coniitruído também, pelo povo, um 
campo de aviação com 700 metros dê pista por 60 de largura, o que dá uma 
idéia do espírito particularmente progressista dos pioneiros dt\lssa região. 

Até o- Km 14 entre Anicuns e Fitminópolis voltamos pela mesqia estrada e 
di:rí por diante seguimos rumo a Nazário, pela estrada mais trafegada e em 
melhores condições. O entroncamento está no' chapadão, com um campo muito 
ralo que às vêzes se torna càmpo sujo, como no campo de aviação, 2 quilômetros 
depois do entroncamento. 

A partir do Km 8 do entroncamento, a vegetação já é de mata às vêzes 
transformada em capim e a topografia é levemente ondulada, até às proximi
dades de Nazário, onde volta a predominar o campo cerrado ·e o pequeno cha
padão que se prolonga para o sul e muito pouco para leste. Nazário é hoje uma 
vila maior que a cidade de Anicuns, que é a sede do município. Possui bom 
hotel e grande número de casas comerciais, máquinas, de arroz, etc. 

MOÇAMEDES-ANICUNS 

Logo na saída observamos a existência de mato sêco e aberto, em que 
víamos ireqüentemente o ipê roxo; no espigão a vegetação é de campo sujo. 
Quando a vegetação muda para campo cerrado, predominam entre as árvores, a 
lobeira e a faveira; esta paisagem continua a mesma, até pouco depois de se 

·passar pela encruzilhada entre Anicuns e Goiás; ai o campo cerrado estava nesta 
época do ano (agôsto), já muito queimado e com. aparência muito pouco agradá
vel. Daí por diante a vegetação é de campo éerrado e sujo, e a topografia é bas
tante plana; p aspecto é o de uma chapada do tipo das que se observam na regiao 
de Anápolis. O solo é pardo, quase marrom e logo depois passa a cinzento-claro 
e em seguida a vermelho. 

Enc!onti;amos alguns blocos de um conglomerado, com seixos de arenito 
muito rolados, no campo sujo. Tôda esta zona, que conslitui aparentemente uma 
chapada de arenitos cretáceos · (Bauru?), é totalmente desabitada. A vegeta
ção vai-se tornando de campo limpo muito sêco, com uma gramínea dura. A 
altitude é de mais ou menos 8 metros, pelo nosso aneróide. 

Observamos ao redor montanhas mais elevadas, o que de certo modo é um 
indício e.e que esta região não é constituída de arenitos cretáceos, pois êstes em 
geral estão nas partes mais aJtas. 

Segundo a opinião do Prof. Waibel, poderíamos estar no fundo de um 
sinclinal, baseado no que já havíamos observado em (Joiás, isto é, que a serra 
Dourada fôsse um anticlinal; no entanto seria preciso que encontrássemos para 
a frente , uma inclinação em sentido diferente, isto é, para W. e formando talvez 
uma topografia do tipo da serra Dourada. 

LÓgo que saímos da chapada, a paisagem muda completamente; em um 
pequeno vale encontramos uma fazenda e mata com solo vermelho. 

· Daí em diante, sobe-se novamente para o espígão, a 870 metros de alti~ude., 
onde se observa um solo cinzento-claro, com grande número de seixos de quartzo 
e -quartzitos, de tamanhos irregulares e muito angulosos, A vegetação é de campo 
limpo e com uma gramínea muito baixa e· pouca densa. 

Pouco depois de se cruzar o divisor norte-sul, a paisagem muda novamente 
Aparece um arenito vermelho que aflora em -vários cortes da estrada e a topo
grafia sofre uma alteração substancial: Morros com declive muito fortes for
mando um, alinhamento de hog-backs e cobertos de gramíneas sêcas substituem 
a topografia plana das chapadas. A direção geral das camadas é para S 45 E 
e a sua inclinação era para W. de cêrca de 70°. 
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Isto era a indicação de que estávamos realmente diante de outro anticlinal 
e, que o pequeno chapadão que observáramos antes era o fundo do slnclinal . 

Se esta chapada era realmente de arenito cretáceo estávamos diante de duas 
hipóteses para explicar êsse fenômeno. 

1 - O arenito 'cretáceo teria sido afetado pelo dobramento, que te~ia sido 
então post-cretáceo; esta hipótese só poderia ser comprovada no caso de ainda 
existir algum testemunho de arenito afetado por êste dobramento . 

2 - O arenito cretáceo teria sido depositado no fundo do ·sinclinal, já 
formado durante ou antes da' época cretácea . , 

Pouco depois desta zona, que é denominada serra Pelada, chega-se a Ani
cuns, depois de se cruzar o rio dos Bois. "A paisagem aí já é . diferente, matas já 
de-vastadas e transformadas em capim, na sua maior parte; em poucos lugares 
encontramos mata em p~. e assim mesmo já multo aberta . 

Anlcuns está situada em uma encosta do córrego Boa Esperança, a 4 quilô
metros do rio dos Bois . A cidade não tem plano urbanístico. É uma cidade an
tiga, com ruas pouco regulares, na sua parte velha; na parte nova da cidade, 
foi feito um pequeno roteamento, e aí as ruas são paralelas, largas e as casas 
construídas com mais cuidado; tem também, um aspecto mais moderno. 

Na praça principal está ·situado o hotel e as 'principais casas comerciais da 
cidade; é nela que são re~lizados os festejos religiosos etc. , 

O município é cbnstituído na sua maior parte (70% mais ou menos), de 
terras de mata de t.ª classe; 20% de mata de 2.ª qualidade e os restantes 10% 
de campo cerrado qu campo sujo e limpo . A mata está localizada principalmente 
no vale do rio dos Bois, no alto curso do rio Turvo e na divisa com Itaberaí, 
Inhwnas e Trindade; as matas que estão no vale do ribeirão Anicuns são con
sideradas de 1.ª qualidades. O campo cerrado está localizado principalmente na 
parte ao norte de Anicuns, na estrada para Goiás ; há uma regular área de 
campo cerrado de Nazário ·para o sul até a divisa de .Mataúna e também ·para 
oeste. · 

o município de Anicuns estã-se desenvolvendo muito, tanto na sua zona 
rural, como na zona urbana. i!:ste desenvolvimento tem sido mais intenso de 
1930 para cá; foi nesta época <iue começaram a vir os primeiros imigrantes de 
Minas e de outras partes. :ll:stes ocupam a maior parte da terra atualmente, nas 
propriedades em que a · 1avci1,1ra é mail desenvolvida . 

Em 1945, segundo informação da prefeitura de Anicuns, a exportação de 
arroz foi de mais ou menos 300 000 sa,cos de 60 quilos, mas esta informação é 
provà velblen te exagerada . O mercado principal de Anicuns é Anápolls, tanto 
de arroz como de feijão, porcos e café. :ll:ste último produto tem uma produção 
limitada, pois somente os imigrantes paúllstas e parte dos mineiros é que 
pn:idUzem. · 

. A produção agrícola nã6 tem aumentado mais devido à precarieoade do 
sistema de transporte, pois tôda a produção exportável deve ir para Nazár1o, 
Santa Bárbara, Trindade, 'Goiânia· e Anápolls ou -:Bulhões .• :ll:ste percurso é 
feito na maior parte em estradas em péssimo estado de conservação, o que ens 
carece multo o frete. · 

Um saco de arroz paga cêrca de Cr$ 12,00 de frete de Anicuns a Anápolis e 
em algumas ocasiões mesmo Cr$ 16,00, o que significa um aumento de quase 30 
centavos por quilo de arroz em casca. 

A maior parte da produção é exportada em casca, pois há a}5enas uma má
quina de arroz com capacidade para 200 sacos por dia, que não dá vazão à 
produção . 

Há ainda um outro fator que impede maior produção; é a falta de crédito 
agrícola, os compradores de arroz suprem esta falta, mas o financiamento da 
safra ou de parte dela é feito a preços muito baixos e com grande exploração . 
No início da safra o preço do arroz é muito menot que no meio e no fim, devidO' 
exatamente a esta especulação . 

A produção de gado também é grande; ela é a principal fonte de renda 
dos grandes fazendeiros e mesmo dos médios; o gado exportado vai ou para 
Barretos ou para as cl}arquea<ta,s do sul do estado, do que vai para Barretos 
uma parte é invernada em Buriti Alegre ou em Morrlnhos. 
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GOIANIA-LEOPOLDO BULHõES 

A estrada para Leopoldo Bulhões é a mesma que vai para Anápolis, até o 
Km 22, quando se segue à direita. Neste ponto estamos em um pequeno trecho 
de chapada, com solos pardos e campo cerrado. Pouco adiante observamos o 
aparecimento de mata em uma zona de topogrhfia ondulada, e onde encontra
mos afloramentos de gnaisse, sendo que alguns têm incrustações de quartzo. 
Em um determinado local, os afloramentos de gnaisse formam um pequeno 
morro, protegido por grandes veios de quartzo que o tornaram resistente. A 
partir do Km 34 começa a aparecer um tipo de campo cerrado mais ressecado 
e com fôlhas mais sêcas. No Km 36 passamos por um pequeno povoado,· cujo 
nome é "Quilômetro 36" e que tem cêrca de 60 casas, quase tôdas ao longo da 
estrada de rodagem; os habitantes dêsse pequeno povoado são agricultores, que 
trabalham nas fazendas das redondezas, que sob o regime da parceria ou mesmo. 
como simples empregados nas fazendas de café ou de gado. A topografia é pouco 
acidentada até o ponto em que se atinge o ribeirão Cii.ldas, em um trecho enca
choeirado, em que êle está bastante encaixado na rocha, oue parece ser biotita
-gnaisse. A direção é S 55 E. e o mergulho é 80º para E 55 N. Nesta zona obser
vamos uma coincidência quase perfeita entre a vegetação de mata e o apa
recimento de rochas cristalinas. No Km 50 observamos-o aparecimento de um 
trecho de mata, com solos vermelhos, muito argilosos e quase em seguida aflo
ramento de uma rocha básica, que deve ser provàvelmente o gabro .de que fala 
Erichsen em seu boletim: Geologia do Sul de Goiás, e que seria a razão de 
ser destas matas, quase cercadas pelo campo cerrado. Dai para diante entramos 
em um vasto chapadão com campo cerrado ralo ou mesmo campo sujo; multas 
vêzes há uma camada de cascalho fino no solo que é múito pardo quase ama
relado. Os vales são muito pouco encaixados, e as encostas muito suavemente 
lnélinadas; nas nascentes observam-se "dales" amplas e às vêzes meio pantano
sas. Em cortes da estrada de ferro observamos que a camada de cascalho não 
é profunda, dando-se logo na rocha demasiadamente decomposta e muito difícil 
de se reconhecer . 

A BORDA LESTE DO "MATO GROSSO DE GOIAS" 

GOIANIA-ANAP01'JS---JARAGUA 

COLôNIA AGR1COLA NACIONAL DE GOIAS . 

Logo na saída de Goiânia, depois de 'se cruzar o córrego Botafogo, subimos 
para o primeiro riível do chapadão, um. pouco acima de Goiânia. Já neste 
trecho a vegetação é de campo cerrado até o Km 3, onde aparece mato, até 
depois do rio Meia Ponte; aí passamos a um segundo nível, acima do primeilõO. 
O rio Meia Ponte, neste ponto se apresenta como um rio caudaloso com 25 
a 30 me~os de largura e com mais de um metro de profundidade. Pouco abaixo 
da ponte foi construída 1,!ma reprêsa para dar energia elétrica a Goiânia; 
perto da reprêsa encontramos afloramentos de uma rocha que se parecia com 
gnaisse; em uma pedreira próxima ao rio, o "gnaisse se mostra com fina gra
nulosidade e tinta escura, assemelhando-se ao diorito-gnaisse, ou tipo ainda 
mais básico", conforme observa Othon Leonardos (Geologia do Brasil, p. 98). A 
existência desta rocha explica o aparecimento da mata, com solos vermelhos e 
muito argilosos, bastante férteis. 1ilste é um fenômeno geral no Planalto Central 
e muito particularmente o do "Mato Grosso", em vários percursos tivemos opor~ 
tunidade de comprová-lo, especialmente entre Leopoldo Bulhões e Goiânia onde 
o contraste entre o solo pardo do cerrado e o vermelho da mata é mais nitida
mente marcado; além disso o anoramento da rocha segue de perto a mudança 
da vegetação e ·do solo. 

As alternâncias entre mata e campo cerrado continuam durante quase todo 
o trajeto, até se atingir o inicio do chapadão, na altura de Goianópolis (3 qui
lômetros depois). 

' Pouco depois de passarmos pelo entroncamento Bulhões-AnápoUs, a estrada 
passa na base da serra da Canastra, que fica situada na trijunção dos limites 
entre os municípios de Goiãnia, Anápolis e Suçuapara, na orla do "Mato Gros
so": Ela é uma mesa típica, o que se pode verificar da estrada que vem de 
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Leopoldo Bulhões, pouco antes de entroncamento; a sua altitude relativa é de 
cêrca de 80 a 100 metros; no tôpo da serra ·a vegetação é de campo cerrado, que 
começa a partir, pràticamente do momento em que se começa a subir; em 
tôrno há matas. 

A rocha que encontramos na base da serra e nos arredores é um gnalsse. 
que continuamos a observar durante ainda certo tempo até atingirmos a 
cota 980, isto é, 10 metros acima da base da serra; daí observamos grande nú
mero de blocos de arenito, mas não afloramentos. Na altitude de 1030 metros 
(aneróide Krauss) já estávamos no .tôpo da serra, e aí observamos afloramentos 
de arenito Bauru(?), provàvelmente, cuja posição não foi possível verificar, mas 
que presumivelmente horizontal ou muito levemente inclinado. Aí o solo é for
temente arenoso, às vêzes é pura areia e o campo cerrado é bastante denso, 
como se vê. 

Em Goianópolis ainda estamos no campo cerrado, embora muito perto haja 
mata nas encostas, justamente onde o chanadão termina e começa uma zona 
ondulada. Goianópolis está situada no limite. da 111ata, construída no campo, 
aproveitando a estrada de rodagem; aliás, a sua construção é ao longo da 
estrada, sendo atualmente poucas as casas dela afastadas. 

O seu desenvolvimento foi muito grande em um ano, pois entre julho de 
1946 e julho de 1947 mais de 20 casas foram construídas e outras mais estão 
em construção. 

Atualmente o povoado tem cêrca de 60 a 80 casas, em sua maioria de tijolo 
e cobertas de telha. Já possui luz elétrica e duas casas de comércio, pensão, 
fotógrafo, barbeiro, etc. 

Cêrca de 50% ·da população exercem as suas atividades fora da sede, traba
lhando em fazendas pró,ximas, 1como arrendatários na lavoura;. às vêzes são 
empregados em fazendas de café nas proximidades e menos freqüentemente 
empregados em criação de gado. 

Muitos outros povoados têm crescido desta maneira, isto é, à custa de tra
balhadores rurais que passam a morar no povoado, sem abandonar o trabalho 
da fazenda; isto tém acontecido em zonas rurais mais densamente povoadas, 
como aqui, o Km 36 ~ntre Goiânia e Leopoldo Bulhões, Uruana, Rio Verde, e 
vários outros pequenos povoados que se vão fundando no "Mato Grosso". 

Pouco adiante de Goianópolis, que deve o seu nome ao fato de estar na divisa 
entre Anápolis e Goiânia, começa o chapadão de solo, variando entre pardo 
amarelado e vernfülho, que se prolonga até Anápolis, que está situada neste 
chapadão. 

Neste chapadão observam-se muitas "dales" onde às vêzes quando não há 
capões de mato, há pelo menos água e um ·cerrado mais denso. 

Logo que se sai da zona urbana da cidade, na direção de Jaraguá já estamos 
em pleno chapadão acima de 1 000 metros de altitude, em uma topografia plana 
de campo cerrado ralo; f>S solos são pardos com camada de cascalho fino e às 
vêzes também avermelhados, mas sempre arenosos. 

Os vales são pouco profundos e de encostas suaves, até se atingir o povoado 
de Pau Terra, ciue está aproximadamente no limite do chapadão, em conse
qüência da mata também. Aí pudemos observar um fato interessante, em um 
vale próximo: de um lado do vale a vegetação é de campo cerrado, a partir de 
certo ponto da encosta, cessando subitamente em unyi. pequena banqueta; 
do outro lado, a vegetação é de mata, sendo que o limite não corresponde ao da 
outra encosta em altitude, prolongando-se mais. A explicação dêste fenômeno 
pode ser dada pela mudança dó solo, devido a outra espécie de rocha, mas não 
pudemos observar afloramentos. 

O povoado de Pau Terra está situado na estrada da Colônia, no chapadão, 
beneficiando-se, no entanto, da proximidade da mata; êle foi fundado em 1935, 
mais ou menos, com a construção de pequena capela em terreno doado 
por um fazendeiro. Em tôrno desta capela começaram a construir casas, até 
um · total de cêrca de 30, que é o número atualmente existente. O seu desenvol
vimento tem sido normal, sem muito progresso. 

Do povoado, subindo-se um pouco para a parte mais alta, vê-se o limite do 
campo cerrado, na descida para Sousânia na direção de Jaraguá. 
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Logo que se d~ixa Pau Terra para trás, começa-se uma descida forte (Pau 
Terra está a 1 060 metros), e avista..:se ao longe um tipo de paisagem inteira
mente diferente soo todos os aspectos: a topografia é fortemente ondulada, com 
morros arredonc:j.ados, com contrafortes lançados para os lados entre os qúais se 
notavam vales ~bertos, com fundo chato. Os vales estão fortemente entalha.dos, e 
a. vegetação é sempre de mata, com roças e derrubadas ~ muito capim plantado. 
As principais culturas- são as de café, cana e em menor quantidade arroz e 
milho; ao longo da estrada. Estamos aí, em plena zona pioneira, numa região de 
colonização muito antiga e decadente, devida à· mineração, que a estrada federal 
da Colônia Agrícola rejuvenesceu ·a ponto de transformá-la em zona pióneira; 

· evidentemente a grande extensão das matas e a fertilidade dos soloil &ã.o os fa
tôres principais, pois foram êstes que condicionaram a localização da colônia e 
a construção da estrada . 

A paisagem ~stá sofrendo uma transformação Quase violenta, pois o movi
mento pioneiro é intensíssimo, e já os primeiros resultados estão aparecendo sob 
a forma de produção agricola; durante a estação sêca, na safra do arroz, cêrca 
de 100 a 150 caminhões passam Óiàriamente pela e•trada da CQ,lônia trazendo 
arroz, feijãq ou café. 

No Km 63 há uma mancha de campo cerrado que•vai até o Km 66, onde 
volta a predominar a mata; dai até Jaraguá predomina o mato sêco e às vêzes 
capim jaraguá que tanto pode ter sido plantado em mata de prlmeir11 ou em 
mato sêco, pelo que é difícil precisar o caráter da vegetação original em alguns 
trechos nas proximidades de Jaraguá; aliás esta observação é também difícil 
nos arredores da cidade, pois tendo a vegetação original sido devastada há 
talvez mais de um século, atualmente não há elementos para se precisar se havia 
mato sêco ou mato de 'primeira, . ou mesmo campo cerrado, pois o capim às 
vêzes é plantado no campo cerrado . 

Saint-Hilaire, em 1819, isto é, mais de um século antes1 falava em "grandes 
bosques" e que êstes têm uma vegetação "muito menos vigorosa do que as flo
restas virgens de Minas e do Rio de Janeiro . " 

Falando ainda da situação da povoaQão diz: Essa povoação, situada numa 
vasta planícle coberta de bosques, está rodeada de montanhas . •. ". Diz ainda 
que nestes bosques encontrou "várias belas árvores: os cipós não são raros, mas 
não produzem nenhum d'êsses gràndes efeitos que admirei tantas vêzes na vi
zinhança da capital do Brasil". 

Bas'eadcr nestas observações e no fato de ainda agora se Qbservar em alguns 
trechos nas proximidades de Jaraguá, mato sêco sem ser devastado, podemos 
deduzir que a vegetação.original seria de mato sêco, :pois se fôsse de mata de 
1.ª qualidade, êle não teria descrito como bosque, e sim como "espêssas matas" que 
é como êle d~screve· as matas de "Mato Grosso", quando vai em direção de Ita
beraí (ex-Curralinho) . 

Afinal chega-se à cidade de Jaraguá, situada ·a poucos quilômetros do rio 
das Almas, e no sopé da serra de Jaraguá. Esta constitui um alto inselberg cuja 
direção geral é NW-SE., com um declive suave para sudeste. Pode-se notar bem 
uma estratificaçãd bem marcada, consti.tuida por rochas perteN.centes ao Com
plexo Cristalino (segundo o mapa geológico) . Esta serra apresenta uma escarpa 
bem marcada para o lado da cidade, de Cêrca de 100 a 150 metros . No tôpo da 
serra a vege,tação é muito rala, talvez cp.mpo sujo. Saint-Hilai.re, em seu livro 
Viagem às Nascentes cio Rio São Francisco e pela Província de Goiás, na página 
63, falando sôbre a serra tle Jaraguá, disse que "esta montanha tem pequena 
elevação, e é encimada por uma chapada estreita e' alongada, muito pedregosa, 
mas. 'Qastante uniforme. A flora é aí pouco mais ou menos a mesma que a de 
todos os campos semeados de árvo~ enfezadas. Nela ainda agora são ~xplorados 
veios auríferos cuja importância é preci90 acentuar, pois foram êles que deram 
origem à cidade, ainda na primeira metade do século XVIII. 

A partir da cidade de Jaraguá, na direção da Colônia Agrícola, a paisagem 
muda, principalmente no que diz respeito à vegetaçãot Pois o campo cerrado 
domina {rancamente daí para diante. No rio das Almas, logo após, observamos 
afloramentos no leito do rio e no terraço, de um.a rocha muito estratificada, 
possivelmente ainda gnaisse. Cêrca de 40 metros acima do nível do rio, obser
vamos um nível de seixos rolados, com material muito decomposto. 
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A topog:rafia é suavemente ondulada, havendo às vêzes extensas zonas 
planas, mas sem o aspecto de chapada prôpriamente. As alternâncias de campo 
cerrado e mata são o traço principal, no aspecto da vegetação. No campo cer
rado o solo .às vêzes é muito pedregoso de côr parda. Em um dêsses pontos 
observamos afloramentos de mlcachisto, muito decomposto, com pQuca quanti
dade de quartzo; um pouco mais adiante, pas&J;l.-se a um solo vermelho e a vege
tação se transforma em campo cerrado alto, quase com o aspecto do cerradão. 

A cêrca dé 20 quilômetros da colônia,' observa~se o primeiro afloramento de 
grSJlito, em grandes blocos ao lado da estrada. O solo é cinzento-claro, tendo 
pouco antes uma coloração ainda mais clara, quase branca; daí para diante ob
servamos vários outros afloramentos de granito, até que atingimos o cdmêço 
da mata de São Patricio, menos de 1 quilômetro antes ,de se cruzar o córrego 
do Marinho; a paisagem agora já é inteiramente diferente: matas, muitas das 
quais já derrubadas, tra.nsformadas em roças de arroz, café, etc.; as altás e finas 
guarirobas são testemunhos da antiga flort!sta, e dão um aspecto• pitoresco à 
paisagem; ainda continua o l\specto ondulado da topografia, talvez um pouco 
mais acentuado que na do campo cerrado. 

Dentro em pouco já avistamos o pequeno povoado da margeqi direita do 
rio da Almas e a Colônia Agrícola Macional de Goiás, na margem es<luerda. 

1!:ste pequeno povoado, que em 1946 havíamos observado com ainda. meuos 
de 20 casas, possui atualmente cêrca de 40 a 45 casas; e tem um movimento 
acentuado, principalmente comercial; por êle passam todos os caminhões que 
vêm da colônia e da zona ao norte, trazendo arroz ou feijão, e at é o ponto de 
almôço ou de pouso da maior pMte dêstes caminhões . De certo modo êste 'Pe
queno povoado tem uma função semelhante à de Ari.ápolis, mas em proporção 
muito menor, é claro, de centro abastecedor ds uma região pioneira. 

A Colônia Agrícola Nacional de Goiás é o centro pioneiro mais ativo do 
estado, embora seja um pioneirismo dirigido pôr uma organização especializada . 

• 
JARAGUA-MIRILANDIA-LAGOLANDIA-l>IRENóPOLIS 

A estrada vai acompanhando a linha telegráfica durante cêrca de 3 qui
lômetros e em seguida inflete para a direita e cruza o rio das Almas . No Km 4 
a topografia é plana, mas não de chapadão; a vegetação é de campo cerrado. 
denso mas as árvores são retorcidas, com casca grossa e fôlhas duras; o- solo é 
vermelho e argiloso, mas às vêzes torna-se pardo e o campo cerrado torna-se 
menos denso. 

No fundo dos vales há mato em pé qua~e sempre. 
Em al~uns trechos o solo é recoberto Pºf uma camada de cascalho fino, e 

pouco espessa . 
No Km 12 passamos por uma pequena área de oo.mpo limpo, em uma zona 

plana; esta zona é rodeada por elevações mais altas, dando a idéia de uma 
tiepressão . 

Par.a o lado direito, isto é, para o sul, observa-se um relêvo mais monta
nhoso, que parece ser a continuação da serra de Jaraguá, para leste. 

No Km 2S passamos pelo povoado de Mirilândia, que tem cêrca de 20 casas; 
o seu nome primitivo é Estiva, qevido ao fato de estar próximo ao córre~o Es
tiva. l!:ste povoado está situado bem na divisa do municipio de Jaraguá, e logo 
depois de se passar para Pirenópolis, chegamos ao rio Dois Irmãos , O rio tem 
uma largura .de 20 a 25 metros mais ou menos. 

Tem uma pequena queda perto da ponte, devida ao afloramento de quartzi
tos em direção contrária à do rio. Mais para baixo êle se espraia, formando 
bancos de areia com muitos seixos rolados. 

A estrada corre ao longo do riq, que acima da ponte é mais largo e raso. 
O leito é bastante arenoso e com seixos. O vale é bastante profundo com o 
fundo não muito largo, mas c:hato; 

Observam-se meandros encaixados, e pequenas corredeiras . 
Para o lado direito a região é fortemente montanhosa, com morros escar

pados. Nos morros a vegetação é de cerrado e em alguns pontos parece ser 
mesmo de campo sujo. Para a esquerda, nas baixadas há. uma faixa oontínua 
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çle matas, que se estendem mais para o norte e noroeste. Estas baixadas são 
formadas pelos vales que têm uma planície larga coberta pelo campo cerrado. 

Na estrada continua sempre a camada de cascalho, o cerrado é muita ralo . 
Em grande parte as árvores estão sem fôlhas ou com muitas fôlhas caídas. 
No Km 46 a topografia é mais acidentada, como morros arredondados com 

forte desnível; a estrada tem que subir e descer uma grande quantidade dêstes 
morros. Logo em seguida começa-se a. subir uma serra íngreme, .e a topografia 
toma-se ainda mais acidentada, para os dois lados da serra. Quando se começa 
a descida já se avista a região de Lagolândia, no vale do rio do Peixe; o vaie 
é aberto, mas com vertentes muito inclinadas a partir de menos -de um quilô
metro. A vegetação é de campo cerrado, com exceção do fundo do vale. Nas 
vertentes há morros arredondados e ravinados. De um e de outro lado do rio 
há terraços de 10 a 15 metros onde se localizam algumas fazendas nos arredores 
da vila. Esta se encontra no fundo do vale. Não tem tido nenhum progresso 
nos últimos anos. 

O distrito foi mesmo suprimido por falta <le renda. O povoado. tem cêrca de 
50 casas, em ruas tortas, estreitas e tôdas esburacadas . 

A data em que foi fundado o povoado de Lagolândia não pudemos obter. 
Em 1924 só havia uma casa, mas a região em tôrno era habitada por grande 
número de garimpeiros (cêrca de 15 000 mais ou menos) ; êstes obedeciam cega
mente às ordens de uma mulher, que era considerada santa . Conta-se mesmo 
que esta mulher, tendo-se insurgido contra o govêrno, naquela época, fêz uma 
verdadeira revolução à frente de seus garimpeiros. 

Em 1930 foi construída uma igreja e uma escola . De 1932 para cá é que co
meçou a se desenvolver mais até 1937\ quando se suprimiu a coletoria e o 
cartório de Lagolândia, por questões políticas, segundo nos informaram. 

De· 1937 para cá, devido ao abandono por parte da prefeitura de Pirenó- · 
polis, o movimento paralisou, para tomar a se reanimar de poucos anos para 
cá. Não tem havido movimento de imigração nestes últimos anos, devido às 
condições difíceis dos transportes e das estradas. Agora foi feita uma ligação 
para Jaraguá e outra para a estrada Corumbá-Niquelândia, que melhorou um 
pouco a situação dos transportes. 

A região é em geral acidentada, e nela predomina o campo cerrado com 
capões de mato aqui e ali. No vale do rio do Peixe, mais para. o norte, há uma 
faixa de matas ·mais larga, com cêrca de 2 a 3 quilômetros, que se estende 
para o lado de Calção de Couro. Aí ela se alarga muito, mais, continuando até 
alcançar a mata de São Patrício, na Colônia Agrícola. · -

Nesta região a produção principal é o gado e em seguida o arroz, feijão, 
e porcos . 

A produção de arroz foi de cêrca de 5 000 sacos e a de feijão foi de 7 000; 
no ano de 1946 a produção oe feijão foi maior, tendo atingido o total de 14 000 

. a 15 000 sacas. 
No entanto, esta produção não é estimulada pelo preço exagerado do frete 

para Anápolls, pois êle é de 22 cruzeiros passando por Pirenópolis e de 15 cru
zeiros passando por Jaraguá: Todo o comércio de La"golândia é feito atualmente 
por Jaraguá, pois as comunicações sao muito fáceis, 'para se atingir Anápolls. 

O preço máximo é de 500 cruzeiros o alqueire, para terras de mata . Para 
as de campo cerrado o preço é de 100 ·a 150 cruzeiros o alqueire. Em 1945 o 
preço e.ra. de 150 a 200 cruzeiros o alqueire de terras de mata sendo as de cerrado 
completamente desvalorizadas. 

As lavouras aumentaram muito nestes últimos anos, quando começou o 
trânsito pela estrada para Pirenópolis e tende a aumentar mais com a constru
ção de uma estrada de Calção de Couro (atual Goianésia) para Anápolis, pas-
sando por Lagolândia. , 

Não existe escola em Lagolândia, mas está sendo organizado um colégio 
por particulares, que terá um curso primário e de admissão; êste curso já conta 
com 88 alunos. 

As condições sanitárias são pi:ecárias, pois há maleita em vários pontos, 
embora não na vila. Não há· médico nem pôsto de assistência; apenas existe 
uma pequena farmácia. 
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De Lagolândia para Pirenópolis volta-se pela mesma estrada em um trecho 
de 5 . quilômetros até o alto. da serra, a cêrea de 1 000 metros de altitude. Daí 
se observa i:Jlem a paisagem . Para o norte nota-se uma peneplanície bastante 
alta mais ou menos ao mesmo nível desta serra; o relêvo é suavemente ondulado 
e a vegetação parece ser de campo cerrado ou mais rala ainda, nos cumes dos 
morros; nas encostas e nos fundos dos vales já é de mata. 

No alto há uma pequena zona plana, com um campo cerrado bastante denso. 
Na enccsta aparece mata; aliás esta parece ser a característica desta região 
montanhosa. 

No Km 10 depois de Lagolândia avista-se a serra de Jaraguá, que se pro
longa para leste, na região de Pirenópolis e logo depois começa a descida· 
da serra. São pequenos os morros, que a estrada desce e sobe sucessivamente, 
comd já havíamos observado antes de Lagolândia. 

Pouco depois cruzamos o rio Dois Irmãos e começamos a penetrar em uma 
região diferente. Esta é aparentemente algonquiana, de acôrdo com o mapa geo
lógico e, encontramos em vários trechos afloramentos quartzitos até o Km 18, 
onde foi colhida amostra de rocha. o quartzito tem aí, uma direção geral norte 
e está inclinada 27º para W. êste afloramento foi observado na serra do Que
bra-Rabicho, no alto da serra. 

No quilômetro após, a situação é diferente, pois o quartzito forma uma zona 
coltivial, com grandes blocos, quç se parecem com um conglomerado. Os pe
quenos blocos destacados, têm uma forma muito irregular e muito angulosa. 

Do alto da serra avista-se para leste, o vale do rio Dois Irmãos que corre 
em direção ~E-NW, diretamente sôbre o quartzito e apresenta no seu leito, um 
grande número de blocos de quartzito de. tamanhos diversos . 

No Km. 20 desaparecem os blocos de quartzito e volta a aparecer um cas
calho miúdo, sôbre um solo cinzento-pardo, com vegetação rala. 

Daí por diante a vegetação vai-se alternando entre campo cerrado e campo 
sujo em uma topografia plana e solos cinzentos e pardos. 

Em tôrno se observam montanhas elevadas, e logo em seguida se verlfica 
ser a serra de Pirenópolis, situada nas proximidades da cidade, que atingimos 
no Km 667 depois de Lagolândia. 

A sérra de Pirenópolis, tem uma escarpa muito acentuada para o lado da 
· cidade, e o cume é recoberto por uma vegetação rala. 

Esta serra, de acôrdo com o mapa geológico é constituída de quartzitos. 
Pirenópolis está situada na base da serra, na margem do rio das Almas. 

O município de Pirenópolis não se tem desenvolvido muito nestes últimos 
anos, tanto na zona rural como na urbana. · 

A cidade de Pirenópolis é uma das mais antigas que surgiu em Goiás, na 
época da mineração. O seu nome primitivo foi Meia-Ponte e era no século 
XVIII, quando Saint-Hilaire por lá passou a 2.ª ·cidade de Goiás. 

Era apenas menos importante que Vila Boa, que era a capital. Além disso, 
era passagem obrigatória dos viajantes que vinham de São Paulo ou do Rio 
de Janeiro; por isso o seu comércio era muito desenvolvido. Com a decadência 
da mineração a cidade foi tendo o seu movimento diminuído até aniquilar-se 
quase completamente, da mesma maneira como sucedeu a outras do mesmo 
tempo. 

Atualmente, Pirerlópolis ainda é uma cidade velha, sem o ambiente pioneiro 
que renovou muitas delas, como Jaraguá e em parte Corumbá . 

Ainda se observa hoje em Piremópolis, muita coisa do tempo colonial, sendo 
que uma das igrejas da cidade foi transformada em monumento nacional, pois 
constitui uma relíquia da arquitetura colonial. Na zona rural, a velha e semi
-destruída fazenda Babilônia é uma reminiscência .da época · (século XVIII) . 
Esta {azenda no tempo de sua opulência, possuía mais recursos que a própria 
cidad!!. 

Na zona rural o desenvolvimento não tem sido grande, pois a quantidade 
de mata existente no município não é grande; ela se encontr:a especialmente 
na parte que a estrada da Colônia Agrícola corta. Tanto a estrada da Colônia 
Agrícola como a Transbrasiliana trouxeram .grande desenvolvimento a estas 
partes do município,- promovendo um aumento apreciável da produção. Os 
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principais produtos são arroz, feijão, milho, café e cana . A produção mais im
portante é a de milho que é quase tôda consumida na engorda e criação de 
porcos; o arroz e o feijão são exportados em maior esca;a, sendo que o primeiro 
teve uma exportação de 8 000 sacos . ' 

Nessa região não tem havido quase nenhuma imigração e em alguns pontos 
tem havido mesmo emigração, embóra em pequena escala . . 

O preço das terras, nas zonas de mata, é de Cr$ 200,00 a 300,00 o alqueire 
ao passo que nas zonas de oampo cerrado o preço é ainda menor. 

O progresso do município tem sido pequeno, especialmente devido, à defi
ciência das estradas de rodagem . 

Speridião Faissol 

ll::jj? Use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus _inforines sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 



Contribuição 

à Didática da Geografia 

Geografia dos Solos * 
ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 

1 - INTRODUÇAO 

Neste "Curso de Informações Geográficas" não nos vamos deter unicamente 
na parte de solos do Brasil, pois toma-se necessário salientar primeiramente as 
noções gerais de Pedologia que interessam mais de perto à compreensão dos solos 
em geral. Trataremos depois dos solos tropicais e finalmente cheg,aremos ao 
estudo dos diferentes_ tipos de solo do Brasil. \Usando êste plano, o qual jul
gamos útiJ para os professôres do ensino secundário, e também para os geó
grafos que se estão iniciando nestes estudos, organizamos o nosso curso do 
seguinte modo: • 

1.º - Noções gerais de Pes;tologia que interessam aos geógrafos e aos pro
fes~res de Geografia. " 

2.0 - Diferentes classificações dos solos. Solos tropicais. 
3.0 - Classificação zonal dos solos brasileiros. Esbôço de uma classificação 

azonal dos diferentes tipos de solo do Brasil . 
Após esta rápida introdução e seguindo a orientação geral dada neste curso 

apenas trataremos aqui de noções gerais que possam ser úteis aos professôres 
de Geografia do ensino secundário .. Não vamos em absoluto tratar os diversos 
itens apontados com abundância de minúcias, justamente para não fugirmos 
aos fins a que se destina êste curso, que é o de fornecer algumas informações 
atualizadas sôbre a Geografia. 

NoÇões gerais de Pedologia que interessam aos geógrafos e professôres de 
Geografia. · 

O primeiro ponto a cgnsiderar é o estudo dos ·solos no Curso Secundáriq, 
onde nenhum assunto é· estudado com profundidade, mas apenas algumas noções 
são dadas, com o objetivo de fornecer aos alutios uma certa base para estudos 
posteriores'. 
, A questão dos solos deve ser tratada pão só na escola secundária, mas tam

bém na escola primária, para que o homem não contribua para a destruição 
de um patrimônio que lhe é doado pela natureza, criando dificuldades para o 
aproveitamento da terra, em seu próprio benefício. 

Nesse sentido, em 1951, foi assinada uma portaria, pelo senhor ministro da 
Educação e Saúde, recomendando que os professôres do ensino secundário des
sem em suas aulas ênfase à proteção da natureza, especialmente no que se re-
fere aos solos . · 

O professor do Curso Secundário não deve incutir no espírito do aluno 
noções complicadas, não podendo transmitir, portanto, tudo o que vai ser aqui' 
explicado. O mesmo não acontece nos cursos de nivel universitário, onde os 
pr,ofessôres podem aprofundar-se o mais possível . 

Vejamos, assim, algumas noções gerais. 
Pedologia - Os autores denominam de modo diverso a ciência que se preo

cupa com o estudo do solo. Alguns· preferem designá-la por "EdafolQgia", "Agro
geologia" O'ij mesmo "Ciência do solo". 

Pedologia vem a ser o estudo do solo, isto é, da parte alterada que se en
contra acim~ do subsolo, constituída por detritos de tamanhos diversos, na qual 
existe vida microbiana. 

/ 

• Súmula das notas da aula ministrada no Curso de Informações Geográficas, promoVldo 
em julho de 1952 . pelo Conselho Nacional de Geografia . o autor agradece à Profa. MAGNÓLIA 
DE LIMA, que secretariou o referido Cu910, a gentileza com que colocou a sua disposição os 
apontamentos de aula que, após revistos e ampliados, constituem. êste trabalh~. 
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Solo, por conseguinte é a parte superficial da crosta terrestre, diferenciada 
do subsolo pela vida microbiana. 

Edafização é a transformação da rocha meteorizada errl. solo. 
_ A geologia ·não se preocupa em fazer esta distinção; englobando a parte 
decomposta e a parte edafizada. Deve-se por isso considerar os solos do ponto 
de vista do geólogo, do agrônomo e do geomorfólogo. 
, O estudo dos solos é também muito importante para quem faz Geografia 

Humana e, principalmente, Geografia Econômica, em especial, quando trata dos 
produtos agrícolas (Geografia Agrária) . 

Peffil de solos - Quando se faz uma "trincheira" nota-se que há uma série 
de colorações diferentes de camadas. Na parte superficial existe uma camada 
de coloração, geralmente, escura, de "terra humosa"; abaixo têm-se colorações 
diversas (avermelhada, alaranjada, arroxeada, etc.), até chegar à rocha sã. Essa.s 
camadas são os "horizontes" de coloração, textura e composição quimica dife
rentes (em função do grau de decomposição). 

A classificação química dos solos é feita colhendo-se amostras de cada ho
rizonte. Num perfil de solo tem-se, portanto, a parte superficial, "Horizonte A", 
onde há vida, abaixo o material decomposto, chamado "Horizonte B" e, final
mente próximo à rocha matriz o "Horizonte C", constituído de material de
composto que apresenta propriedade~ da rocha que , lhe deu origem. 

Meteorização das rochas ou erosão elementar - A meteorização é produzida 
principalmente pela desagregação mecânica e pela decomposição quimica. 1: 
através dessas duas ações que tem início a erosão causadora das mudanças de 
tôdas as formas de relêvo. Não teremos o desencadeam~to de nenhum outro 
tipo de erosão (eólia, fluvial, pluvial, marinha, etc.), se não tivermos a "erosão 
elementar", que precede a destruição e construção do relêvo. Qualquer forma só 
se modifica depois de ser trabalhada, preliminarmente, pelas duas ações acima 
referidas, que são simultâneas na natureza, agindo concomitantemente. 

Os dois elementos meteorológicos mais impqrtantes são: "temperatura" e 
"chuvas" que favorecem o desenvolvimento da decomposição e da desagregação. 
A desagregação mecânica se dá com a variação diurna ou mensal da temperatura, 
sendo mais importante a primeira, devido às mudanças súbitas (Fig. n.º 1). 
Temos ainda que considerar a desagregação pelo congelamento e pelo degêlo, 

Fig. n.0 l - Solo resultante da desagregação mecânlca do sienito 
nefelínico no alto do Itatiaia. A grande umidade reinante nesse 
macl~o fornece condições propícias para a hidratação dos feldspatos 
dando aparecimento a uma argila de coloração amarelada que e!Jche 

os Interstícios entre os fragmentos e os blocos. 
(Foto e legenda do Prof. Alfredo José Põrto Domingues) 
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e também, a produzida pelo aquecimento da ,superfície da rocha em virtude de 
incêndios naturais ou provocados. 

Na decomposição química, um fator de grande importância é a hidratação. 
Uma superfície rochosa, qualquer, quando, fendilhada (diaclasada), por oeasião 
de uma chuva a água se escoa pela superfície, penetrando nas fendas e decom
pondo os cristais que encontra (Figs. 2, 3 e 4) . Dá como resultado a decoq1.po
sição química ("a rocha sã" passa a ser "alterada") . 

O calcário decompondo-se e permanecendo na superfície dá aparecimento 
à "terra rossa" (Figs. 5, 6 e 7), portanto a rochà sã é atacada pela -desagregação 
mecânica e pela decomposição química e dá como resultado um produto - a 
"rocha decomposta e edafizada"-. 

O clima é um fator de grande importância para os solos . Baseado nêle 
existe uma classificação geral dos solos, feita pelos russos, denominada "classi
ficação zonal", segundo a qual, cêrca de 90% dos solos brasileiros seriam solos 
lateriticos, se a mesma estivesse totalmente certa. 

Diferentes classificações de solos. Solos troptcats 1 

Diversas classificações podem ser adotadas, há porém, uma muito generali
zada, iniciada pela Escola Russa, pioneira dos estudos sôbre solos, que tem por 
base o clima, criou uma série de tipos de solo, os quais foram denominados "so
los zonais". 

Solo zona é aquêle que está na dependência estrita do clima da região. 
Classificação zonal dos diferentes solos que aparecem na superfície do Globo: 

TIPOS DE CLIMA TIPOS DE SOLO 

Úmidos .. , . . . . . ........ ·: .. ... . .. . { 
quentes lateriticos 

-- -
'frios podzólicos 

·-- - -
Subúmidos . . . ..... . .. . . ...... ... - pradarias 

Semiáridos .... . .. .. . . ... . . .. ...... - tchernozión 

Áridos . ......... ..... ... , ....... . . { 
quentes so!ontchák 

frios sierózion 

Dêsses tipos só aparecem dois no Brasil: os "lateriticos" e "solontchak", se·
gundo o Prof. José Setzer. · 

O professor R. Furon em seu livro intitulado Erosion du sol transcreveu a 
carta esquemática dos solos do mundo da autoria de Glinka revista por V. Aga
fonoff: 1 - Solrn> de tundra, 2 - Solos podzólicos, 3 - Solos escuros de "Ramann" 
e solo amarelo, 4 - Rendzinas (solos carbonatados humíferos) , 5 - Solos de~ 
gradados e llxiviados, 6 - Tchernozión e solos do mesmo tipo, 7 - Solos casta
nhos e escuros, 8 - Solos cinzentos de estepe sêca (sierozion), 9 - Solos arenosos 
de estepes desérticas, 10 - Solos vermelhos de estepes desérticas, 11 - Desertos 
das latitudes temperadas e subtropicais, 12 - Solos vermelhos de clima quente 
temperado, 13 - Solo,s lateríticos e lateritos (clima subtropical) com predomi
nância de solos vermelhos, 14 - Lateritos e solos vermelhos lateríticos, com 
predominância dos lateritos, 15 - Solos das regiões montanhosas (Zonas ver
ticais) . 

As classificações zonais dos solos são como já dissemos ao comentar sua 
Importância, variáveis em função da escala do mapa. Esta deve ser muito pe
,quena para permitir uma grande generalização. Sómente assim poderemos acei
tar êste tipo de classificação para os solos que aparecem na superfície do Globo . 

1 Súmula da segunda aula 1ie 9/7/1952. 
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Os diferentes autores que se têm preocupado com o estudo dos solos pro
curam sempre tentar uma atualização das classificações anteriores, o que nos 
leva quase a pensar na existência de tantas classificações quantos tenham sido os 
pedólogos que trataram do assunto. 

Fig. n.0 2 - Granito róseo de textura porflroidal muito dlaclasado, 
no litoral catarinense, em Laguna. A penetração da ãgua ao longo 
das diáclases. provoca a decomposição dos minerais na zona atingida 
pela hidratação e a conseqüente partida dêsse material decomposto 
dando assim o alargamento progressivo das diáclases. Quando o 
material decomposto permanece ln sltu, teremos então o aparecimento 
progressivo de um manto de decomposição que sofrende edaftzação 
simultânea ou P'ostertor ao completo desenvolvimento da decomposição 

dos minerais, teremos então o aparecimento do solo . · 
(Foto do auto,r>. 

Fig. n.0 3 - Granito róseo de· textura porfiroidal no litoral catarinense, 
Junto à cidade de Laguna, vendo-.se o alargamento de uma diãclase, 
provocado pelas ãguas da chuva, da lagoa de Imarní e também pelo 
vento. Na zona de Imbttuba ao norte de Laguna têm-se bons exemplos 
da deflação alargando díáclases e carregando a "arena granítica". 
No afloramento granítico que aparece na foto aclfna não é possível 
11 existência do material decomposto tendo em Vista a lavagem diãrta 
feita pelas águas da lagoa e também a ajuda do vento no transporte 

dos detritos. 
(Foto do autor). 
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Fig. n.0 4 - Encosta da serra do Mar, próximo a ~rumbi, na 
estrada de ferro que liga Curitiba a ParanagnA, vendo-se a vegetação 
exuberante que m,edra num solo argiloso espêsso, resultante 
da grande decomposição química devida à grande umidade reinante 

nesta encosta. 
(Foto e legencla cio Pro!. Al!redo José Põrto Dom!ngues). 

Fig. n.0 5 No caso da decomposição dos calcârlos ternos sempre 
a terra "rossa", algumas vêzes porém,~em certa âreas onde hã em 
abundância o carbonato de câlclo não aparece êste tipo de 
solo corno ttvernos oPQrtunidade de observar em Santa Catarina. 
Por exemplo, 11.as âreas onde existem sambaquis, corno no caso do 
litoral catarlnense, observa-se a existência de zonas cultivadas onde 
há êstes depósitos e zonas não aproveitadas onde aparecem os pseudo
sarnbaq uls, isto é, os terraços - falando geornorfolõglcarnente. 
A explicação advém do fato de que nos terraços predomina a camada 
de areia, enquanto nos sambaquis a camada conchffera asso
ciada a cinzas e restos orgânicos. Assim neste último caso a 
decomposição fornece um bom tipo de solo para ser cultivado, en
quanto no primeiro caso, Isto é, nas ã.reas de atlorarnentos de pseudo
sarnbaqul, ternos quase que sõmente a areia. Em Laguna êste fato 
pode ser bem observado tanto nas âreas já ooupadas com o cultivo, 
como nas que estão abandonadas, pois o tipo de vegetação nas zonas 
de terraço e nas de sambaqui são diferentes. Na foto acima vemos 
um contacto entre um terraço (parte inferior) e um sambaqui (parte 
superior). Na própria zona de contacto há uma separação produzida 
por um leito de areia que está escoando gradualmente para dentro 

de uma valeta. (Foto do autor).· 
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Fig. n.0 6 ....: Algumas vêzes a décomposição do calcário não é 
completa, e de mistura com a argila, isto é, com a terra "rossa" 
encoatramos um grande número .de pedaços da rocha matriz, 
neste caso temos um "rendzina". Na foto acima vemos um 

dêsses exemplos tomados no Senegal (Africa Ocidental): 
(Foto do autor). 

Fig. n.º 7 - Terra "rossa" das margens do rio Pata.tnuté, nos arredores 
da vila do mesmo nome, no município de Curaçá. No segundo plano 
da fotografia observa-se afloramento da rocha matriz - calcário de 

coloração cinzenta. 
(Foto e legenda do Prof. Alfredo José Pôrto Dbmingues). 

No recente livro La génétique des sols de Albert Demolon • encontramos uma 
classificação esquemática dos solos zonais estabelecida em 1938 por Glinka, 
Marbut e Kellog, como se pode ver na fig. 8. 

Após esta rápida visão das diferentes classificações dos solos zonais, passa
remos a tratar de modo breve as principais características dêsses diferentes 
tipos de solo, 11egundo o quadro simplificado que apresentamos no início. 

Os solos lateríticos são os que aparecem nas regiões tropicais e subtropicais, 
(Figs. 9 e 10), constituindo, em grande parte, solos poucos férteis (segundo o 
conceito clássico de que "solos tropicais" são solos fracos e pobres) . Dois geógra-

. • Vide ALBER'.l' DEMOLON La gênêtique àes sois, col. "Que sais je?" (pp, 104-1!>5). 
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fos franceses, J. Dresch e P. Gourou, encarando o problema, com o intuito de 
saber se na realidade, os solos tropicais seriam tão pobres quanto se afirma 
chegaram à conclusão de que as espécies vegetais que vivem nos trópicos parecem 
adaptadas à acidez dos solos aí existentes. 

Fig. u.0 8 - 1 - Tundra, 2 - Solos podzóllcos, 3 - Solos escuros de florestas, lixl.viados, 4 -
Solos laterftlco.s, - 5 - Solos de pradarias e tchemozión, degradados, 6 - Tchemoz16n, 7 -
Solos castanhos, 8 - Solos cinzentos desérticos, 9 - Solos complexos das regiões montanhosas. 

Fig. n.0 9 - Os solos lateríticos e também os laterltos aparecem com grande 
freqüência nas regiões de clima tropical úmido. Na fot9 acima apresentamos 
um exemplo de solo cujo horizonte A é constituído em grande parte por 
material areno-arglloso de coloração amarelada e também um grande 
número de concreções lateríticas. A presente foto foi tirada no norte do 
Senegal, domínio da vegetação do tipo "savana" (Afrlca Ocidental Francesa). 

(Foto do autor). 
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Fig". n.0 10 - Os tufos vulcâ.n.lcos onde predominam os materiais básicos 
- basalto, quando decompostos dão aparecimento a argilas avermelhadas _ 
muito ricas. Na foto acima tirada na península do Cabo Verde (Dacar) 
a evolução dêsse tufo dá aparecimento a uma argila fortementlt 

, Iateritfca e onde se pode observar uma rápida transformação em laterito, 
mesmo sem nenhum uso do solo por parte do homem. 

· ' (Foto do autor). 

As plantas necessitam de uma. série de elementos minerais, isto é, de bases 
trocáveis (fósforo, cálcio e potássio) para se alimentar, e se os solos tropicais 
de modo geral são pobres, extremamente pé>bres, a tal ponto que certos solos 
empregados em diversos tipos de cultura seriam abandonados inteiramente, nas 
zonas temperadas, imaginemos o que será do futuro do Brasil se não existir uma 
adaptação das espécies aos nossos solos, se não fôr usada uma técnica mais 
racional; em caso contrário isso será a ruína dos povos que vivem nas zonas 
tropicais. · 

A maioria dos autores luta contra êsse pessimismo, mas devemos considerar 
os dados químicos e procurar averig\lar a veracidade da possível existência de 
plantas adaptadas aos solos pobres, que aparecem nas regiões intertropical.s 
úmidas. 

A nossa esperança é que os solos lateriticos (aquêles que estão sendo atacados 
pela chamada "lepra tropical") não sejam arruinados de modo rápido · por grupos 

, humanos que, agindo inconscientemente, destruam a vegetação primitiva preo
cupando-se apenas com uma agricultura de subsistência diária, não se impor
tando com a vida dos grupos que lhes vão suceder (Ex: os solos .degradados de 
São Paulo e Paraná resultantes da marcha para oeste e ·os do vale do Paraíba 
do Sul, onde encontramos hoje várias áreas utilizadas na pastagem do gado e 
que no entanto no fim do século passado viviam da cultura do ca!é). Solo de
gradado significa solo "depauperado" ou . "esgotado". 

Os solos tropicais são fàcilmente lixiviados, isto é, 'sendo o clima tropical 
chuvoso, há uma intensa lavagem superficial de tôda a camada humosa, que é 
carregada pelo "lençol de escoamento superficial difuso". Daí o combate à 
destruição das matas sem método e sem uma assistência técnica contínua. 

No continente africano, o problema se complica mais, pois os países coloni-
. zadores visam principalmente à produção de artigos para exportação. Hoje o 

indígena além de produzir para sua subsistência, tem que produzir divisas para 
a metrópole, contando com poucos recursos materiais; por isso os solos estão 
sendo destruídos cada vez mais intensamente. 

Os solos lateríticos apresentam a coloraçãó avermelhada produzida pelo 
hidróxido de ferro que se vai concentrando com o hidróxido de alumina; êste 
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último sendo mais importante em certos casos, dá lateritos de coloração clara, 
bauxíticos. 

Os "solos podzólicos" aparecem ao sul da "região das tundras", compreen
dendo a região da taiga e grande áreas de clima temperado (Florestas abertas) . 
O têrmo podzol significa pod-sob e zolá-cinza. É muito ácido na parte supern
cial e mesmo mais que os tropicais, dos quais se distingue no entanto porque 
se torna menos ácido nos horizontes inferiores. ·- • 

Os solos das "pradarias" são também lixiviados existindo certo predominio 
do lençol de infiltração, que carrega para os horizontes inferiores os sais mi
nerais. 

Já nos solos das regiões semi-áridas, "tchernozión", verifica-se a existência 
de uma evaporação mais intensa trazendo ·para a superfície parte dos sais mine
rais, que na época das chuvas tinham sido carregados para baixo. 

Os solos do tipo "solontcháck" aparecem nas regiões desérticas e semi-de
sérticas (Figs; 11 e 12). No' Brasil temos solos dêsse tipo no Nordeste. Não são 
solos pobres, sendo até por vêzes muito ricos. Acontece, porém, que lhes falta 
o fator água,. Nem sempre são constituídos de minerais que podem ser absor
vidos pelas plantas. 

Os solos do tipo "sierósion" são os das regiões áridas frias. 
Uma outra "classificação" que podemos aqui considerar é a de Henry Pratt, 

no livro L'Homme et le Sol, que tem o mérito di:i ser um dos poucos trabalhos que 
trata das relações entre o homem e o solo, apresentando, porém, certos con

. ceitos deterministas, e sendo falho no que •se refere à bibliografia da América 
e da Africa . Esta classificação êle denomfuou . de "pedoclimax" (Fig. 13) . 

1) Solos das regiões frias - (correspondem aos das tundras) 
2) Solos das regiões temperadas chuvosas (correspondem aos podzólicos e 

solos pardos) 
3) Solos das regiões mediterrâneas 
4) Solos das regiões áridas - estepes e desertos (correspondendo ao 

tchernozión e solontcháck) 
5) Solos das florestas e ·savanas tropicais (correspondendo aos lateriticos 

e lateritos) . · 

Fig. n.º 11 - No sul da Mauritânia, isto é, na zona semi-desértica que vem 
antes do grande deserto do Saara, vemos que o solo é essencialmente arenoso, 
aparecendo um ralo tapête de vegetação descontinu•, como se pode ver 

na foto acima. 
(Foto do autor). 
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Fig. n.0 12 - Nas áreas arenosa~ e mesmo semi-desérticas que aparecem 
no Senegal, encontra-se às vêzes grande contraste de paisagem quando 
se chega a uma "nyaia", Isto é, a um pequeno oásis como o visto na foto 
acima. O solo embora essencialmente arenoso é no entanto, provido de 
humo e de água, o que não se verifica nas areias que lhe estão próximas . 

(Foto do autor) . 

Fig. n.0 13 - Repartição geográfica dos diferentes tipos zonais de solos: 1 - tundras,; 2 - solos 
podz6llcos e solos pardos, 3 - tchernozl6n, 4 - solos elsquelétlcos de montanhas, 5 - Solos 
mediterrâneos; 6 - solos de estepes e desertos, 7 - zona laterítlca . Os solos 3 e 6 compreendem 

os pedocálclcos; 2, 4 e 7 os pedalleres. 

Podem-se classificar os solos, também, de ·acôrdo com a sua gênese - são os 
chamados "azonals" ou "litossolos", compreendendo aquêles que estão ligados 
mais diretamente à rocha matriz. Quanto à gênese podemos ter dois grandes 
grupos de solos: 
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A ..,.... autóctones ou · residuais. 
B - alóctones ou de transporte . 
~tes dois grandes grupos de solo podem por sua vez ser subdivididos qo 

seguinte modo: . 
A) Solos autóctones: 

1) Residuais 
2) Cumulósicos 

B) Solos alóctones: 
1) Solos de origem aluvial 
2) Solos de origem eólia 
3) Solos de origem glacial 
4) Solos de origem coluvial 

Além das classificações dos solos "zonais" e "azonais", podemos ainda clas
sificar quanto ao fator topografia, ou -melhor drenagem, isto é, solos "inter
zonais", os quais formam três grupos: 

A) Halomórficos (solos alcalinos e salinos com drenagem difícil) 
B) Hidromórficos (alagadiços) 
C) Calomórficos (rendzina) 
~stes grandes grupos são por sua vez extremamente subdivididos, porém, 

· não nos interessa considerá-los aqui, uma vez que não desejamos sair do campo 
dos aspectos gerais da Pedologia que julgamos interessar aos prcifessõres de Geo
grafia do curso secundário. 

Classificação dos solos brasileiros • 

Problema em tôrno da escolha de um critério para classificar os solos do 
Brasil e a falta de dados - não se pode pensar presentemente n·a realização 
de um bom trabalho, tendo em vista a falta de elementos de base para se câ
racterizar os diferentes tipos de solo . Todavia um grande passo já foi dado 
no domínio da climatologia com as recentes modificações feitas no mapa de 
clima do Brasil, atualizando-o, pois êste elemento é de grande importância 
para: a classificação zonal dos solos. Porém, o que interessaria mais para os pedó
logós seria a realização de um mapa petrográfico minucioso, a fim de correlacio-

. ná-lo com o clima e a topografia, para melhor classificar os diferentes tipos de 
solo . 

No estado atual dos nossos conhecimentos geológicos ainda não podemos 
pensar na possibilidade de conseguirmos em breves anos um mapa petrográfico, 
quando nem ao menos possuímo9'· um mapa geológico atualizado, isto é, um 
mapa onde a idade dos terrenos e os diferentes tipds de rocha estejam assin.ala-. 
dos corretamente . · 

Classificação zonal dos solos brasileiros 

Esta classificação que constituiu durante algum tempo a base utilizada pelos 
pedólogos, começa a ser deixada de lado nos estudos regionais . Nenhum pedó
logo pode pensar em nossos dias na utilização de semelhante classificação para 
os solos de um país e muito menos de uma região. Todavia a classifica.çiio zonal 
dos solos pode ser utilizada quarido falamos numa linguagem simplificada, e 
adotamos uma base cartográfica de pequena escala, 1/50 000 000 ou mais. Apenas a 
título de esclarecimento analisaremos primeiramente as classificações zonais e a 
necessidade de um esbôço de uma carta "azonal", isto é, baseada na carta pe
trográfica . 

No estado atual dos conhecimentos geológicos do Brasil, é realmente perigoso 
tentarmos tal iniciativa, pois somos obrigados a nos cingir ao mapa geológico de 
Avelino Inácio de Oliveira e Othon Henry Leonardos na escala de 1/5 000 000. 
Apenas certas áreas possuem mapas pormenorizados, porém, as regiões abrangi
das por trabalhos de tal natureza são muito pequenas. 

• Súm\lla da terceira aula de 10-7-1952, Curso de In!ormações Geog ráficas <;lo C .N.o·., rea
lizado em Julho de 1952. 
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Atualmente êste tipo de classificação só é aproveitado como dissemos em 
estudos de extrema generalização, isto é, em escalas muito pequenas. O Prof. 
José Setzer em seu Pequeno Curso de Pedologia ao tratar dos solos zonais 
disse: "No Brasil enconkamos apenas solos lateríticos e do tipo solontcháck". 
Os lateríticos encontram-se no Bra!lil em geral, ao passo que os "solontcháck", 
são encontrados no Nordeste" (p. 1). 

Como se observa no trecho citado, e pertencente a uma das maiores auto
ridades no assunto, o Brasil ficaria reduzido a dois tipos de solo. ôutros autores 
têm procurado pormenorizar mais a questão, e a êste propósito o geólogo Glycon 
de Paiva baseado em esquemas de Glinka, Marbut, Wolfranger, chegou ao se-
guinte quadro de formp.ção pedológica do Brasil: · 

FORMAÇÕES PEDOLÓGICAS Porcentagem 
OBSERVAÇÕES 

Superficia 

BRASILEIRÃS da ãrea em 
nacional Km2 . 

8oll;)S lat9rfticos do Brasil Central . ..... .. 53,0 Agricultura comercial de café e algo-. dão, e agricultura migratória de sub-
Solos latéricos da bacia Amazônica e estreita sistência. Pecuária extersiva. 4 500 000 

faixa prolongando a vertente atlântica 
do Brasil Oriental, acompanhando a serra Sem expressão econômica, apreciável 
do Mar .. ...... ........ .... ..... . . . .... 35,0 quanto ao caráter agro-pecuário 3 000 000 

-----------
/ Formação pedológica que se presta à 

Solos pedocálcicos fropicais do Nordeste do 
produção de fibras e de excelente 
frutas mediante ingentes inversões Br&&il ......... .... ....... . ........... 7;0 para aproveitamento da água das 
chuvas • 600 000 

-----
Solos amarelos subtropicais do Paraná e Regiões de grande significação agrícola 250 000 

Santa Catarina . ... . _ .......... ........ 3,0 
-- --

Solos de pradarias, das coxilhas do Rio Excelente território para agricultura e 
Grande .. .......... .. ...... .......... 2,0 criação 170 000 

A.. primeira grande · dificuldade para se considerar válida a classificação zo
nal, é que teremos dé fazer abstração de grande número de minúcias, e 
aceitar a classificação geral, em que o Brasil aparece representaqo numa escala 
de 1/20 000 000 ou mesmo 1/30 000 000, ou mais ainda_ No início dos estudos cli
máticos enke nós, o assunto se apresentou com os mesmos característicos de 
incerteza e generalidades até que as normais climatológicas coligidas paciente
mente vieram fornecer elementos para uma classificação mais pormenorizada e 
mais próxima da verdade cientifica, embora exista ainda uma fraca densidade 
de postos meteorológicos para coleta dos dados indispensáveis ao estudo do clima. 

No Brasil ainda não se cogitou como assinalou o Prof. Paul Vageler em seu 
artigo "Considerações a respeito do levantamento pedológico do Bi;asil" pu_bll
cado na Revista Brasileira de Geografia (Ano XI, n.0 4, outubro/dezembro, de 
1949), de · levantamentos pedológicos e agro-geológicos sistemáticos, isto é, do 
estabelecimento de uma "carta dos solos". 

Em trabalhos de semelhante natureza, é que deve repousar no futuro, a rea'."' 
llzação de nosso mapa pedológico e agro-geológico, caso contrário seremos obri
gados a permanecer como já dissemos no campo das generalizações, como seja 
a de considerar por exemplo a existência apenas de dois tipos de solo, como fêz 
o Prof. José Setzer: 1 - "solos lateríticos", 2 - "solos solontchâck". O primeiro 
é.característico dos climas úmidos e quentes, e o segundo dos climas áridos quen
tes (Fig. 14) . Todavia sabemos que dentro de cada um dêsses grupos zonais, 
temos a considerar os "solos interzonais" (aquêles em que o domina o fator to
pografia) e os "litossolos" ou "solos do tipo azonal" (em que o fator roçha sobre
puja todos os. outros) - (Figs. 15 e 16) • 

' GLYCON DE PAIVA - Art. <;it. (p. 710) , 
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Fig. n.0 14 - Formação de pequenas áreas descontinuas de solos nos ''lajedos", próxJmo a Mu~ 
(município de Guanambi - Bahia) . O material que constitui êstes solos resulta da desagregação 
do granito porflrólde que foi carregado e concentrado nas depressões, pelo lençol de 'escoamenio 

supertlclal difuso. · 
(Foto e Iegend.a do Prof. Alfredo José :P~rto Domlnguea) . 

. Flg . . n.º 15 - Zona de contacto entre as formações permlanas e granitos. 
Af se pode observar o contraste dos solos argilosos resultantes da 
decomposição do granito, que se vê no dltlmo plano, e os sol()s arenosos 
resultantes da desagregação e decomposição das rochas permianas, nos 

. arredores de Capão B'onito (São Paulo) . . 
<Foto e legenda ~o Pro!. Alfredo José Pôrto Domin~es) . 

No fim dêsse -trabalho teremos oportunidade de tratar da "classificação de 
solos azonais". Esta, todavia apresenta um grave inconveniente, pois está ba
seada presentemepte, como já dissemos, rto mapa geológico de Avelino Inácio 
de Oliveira e Othon Henry Leonardos, o qual está precisando de uma atualização 
o mais breve possível. 

As classificações zonais têm valor apenas como indicação prévia, a qual 
tomamos em consideração na falta de estudos mais minuciosos, ou pelo menos 
numa escala maior. Os solos lateríticos do Brasil Central; da bacia Amazônica 
e Q.e vários trechos da serra do Mar, são classificados dentro da categoria dos 
peãalfer, em virtude do tipo, de clima quente e úmido e superúmldo reinante 
nessas regiões, ocasíonando uma grande lixiviação nos elementos básicos, como 
çálcio, potássio, fósforo, etc. Além da partida dêsses elementos verifica-se nor
fnalmente uma concentração de hidróxido de ferro e de alumina . O primeiro, 
isto é, o hidróxido de ferro é o responsável pelo aparecimento da coloração ver
melha nesses tipos de sglo. Quanto mais· lavado se apresentar o solo tanto mais 
difícil será a sua utilização para a agricultura (Fig. 17) . 
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Fig. n.º 16 - Solos oriundos da decomposição de dlabáslo, nas 
proxirndidaes da cidade de Lajes (Santa Catarina) dando uma argila 

de coloração vermelha. 
(Foto e legenda do Prof. Alfredq José Pôrto Domingues). 

· Fig, ·n.• 11 - O afloramento da crosta de Iaterito pode ocasionar o desaparecimento do solo, 
corno se observa em certas áreas dos campos de Macapá (território federal do Amapá). Realmente 
o que se vê na foto acima é urna movimentação da crosta de "piçarra" feita por um bulldozer . 
As concreções ou "piçarra" - corno são chamadas regionalmente - formam por vêzes urna crosta 
superficial superior a 1,00 metro . Neste caso não se pode falar na existência de um solo, mas 
sim no aparecimento de urna neo-rocha, rica em ferro, alumina, óxido de tiiânio, de manganês 

e pobre em "elementos de bases trocáveis" assimiláveis pelas plantas. 
(Foto Tomas Somlo, C:N.G.J. 
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Os solos pedocálcicos do Nordeste, os solos amarelos subtropicais do Paraná 
e Santa Catarina, bem como os das pradarias do Rio Grande do Sul apresentam 
condições bem melhores para utilização com ativic:iades agro-pastoris (Figs. 18, 19 
e 20). , · 

Fig. n.º 18 - Nas regiões de argilas terciária$ (?) em Lorena, 
encontramos um solo pobre o qual é utilizado atualmente para a 
pastagem do gado . De quando em vez aparecem depressões nessas 

planuras como se pode ver na foto acima . 
(Foto e legenda do Pro!. Alfredo José Põrto Domingues ). 

Fig. n.º 19 - No primeiro plano da fotografia vemos uma planície 
aluvial, cujo solo é areno-arglloso e ocupado com pastagens. No 
segundo plano vemos colinas resultantes da dissecação de terrenos 
do embasamento cristalino, nas proximidades de Jolnvlle (Santa 

Catarina) . 
(Foto e legenda do Prof. Alfredo José Põrto Domingues) . 

O Prof. Paul Vageler ao se referir à importância do clima para as .classifica
ções de solos zonais, diz que embora isto seja um dos fatôres formativos dos 
solos, as considerações unilaterais baseadas nas médias anuais de temperatura 
e chuva, demonstram que os chamados mapas mundiais dos solos, 'foram cons-

,, 



BOLETIM GEOGRAFICO 

truldos também para regiões da terra não pesquisadas. Afirma ainda êste autor 
"J;l realmente difícil compreender a audácia .dos autores dêstes mapas, por exêm
plo Kellog, Chatri, que indicam áreas de milhares de centenas de quilômetros 
quadrados na Africa e América do Sul, não falando sôbre Asia e Austrália, de 
solos lat.erítlcos, Iateritos, tchernozions, etc .. enquanto na realidade não se en
contra ali nem um .metro q u::tdrado das tais ,formações!" •. 

·Fig. n.º 20 - Solo argiloso oriundo da decomposição de um gnaisse, 
nas proximidades de Campos do Jordão (São Paulo), onde • 
vegetação primitiva foi devastada, e atualmente cultivada com 

tomates, pelos japonêses. 
(Foto e legenda do Pro!. Alfredo José Põrto Domingues). 

Além das classificações zonais outras tentativas têm sido feitas seguindo 
outros critérios. O meteorologista Salomão Serebrenick reãlizou uma classifi
cação dos solos brasileiros, grupando-os em u\lidades agro-geológicas: 

A) Solos compactos 

• 1) Férteis { a) Massa pê 
b) Solos pantanosos 

{ Barrento. vermelho 
2) Meio férteis e 

"Sangue de tatu" 
3) Precários "Taba tinga" 

B> Solos meio copactos 

{ 
a) Terra roxa 

1> Férteis b) Terras de várzea 
c) Solos calcários 

2) Meio férteis { a) Salmourão 
b) Catanduva 

C) Solos soltos 

1) Férteis {'a) Terras humiferas 
b) Terra "poenta" 

2> Precários { a) Arenosos 
b) Solos de campos naturais 

5 P. VAGELER - Art. clt. (p. 573). 
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Esta classificação foi por nós aqui citada apenas a título de ilustração uma 
vez que não tem nenhum apoio científico a maneira como a mesma foi reali
zada". 

Um esfôrço maior no sentido de realizar uma classificação dos solos brasi
leiros foi feito pelo engenheiro Carlos Eduardo Picone e apresentada ao VIII 
Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, para servir de orientação aos 
engenheiros de obras públicas , Daremos aqui apenas as divisões gerais, e os 
que se interessarem pelo assunto poderão procurar o trabalho intitulado "Origem, 
Distribuição e Caracte,rísticas dos Solos do Brasil" na Revista do Departamen~o 
de Estradas de Rodagem - janeiro/março de 1951. • 

O Dr. Picone distribuiu os solos do Brasil (Fig. 21) nas seguintes categorias 
gerais: 

A) Solos residuais 
B) Solos de origem eólia · · 
C.) Solos de origem glacial 

·D) Solos depositados pela água. 
Finalizando vamos apresentar uma tentativa nossa provisória, .de uma clas

sificação dos solos do Brasil segundo a influência da rocha matriz Oitossolos) . 

I) Solos residuais ou autóctones 

1 - Solos argilosos provenientes das rochas do embasamento cristalino -
granito, gnaisses, sienitos, gabros. 

2 - Solos argilosos provenientes da decomposição de ·rochas eruptivas extru
sivas - diabásios e basaltos. 

3 - Solos argilosos provenientes da decomposição de calcários, incluindo 
os calcários dolonúticos e os silicosos, além dos folhelhos . 

4 - SolE>s arehosos e areno-argilosos provenientes da decomposição de quart
zitos e alguns conglomerados. 

5 - Solos argilo-arenosos dos tabuleiros litorâneos e bacias lacustres inte
riores. 

II) Solos alóctones 

1 - Solos essencialmente silicosos das planícies costeiras e margens de rios. 
2 - Solos argila-arenosos muitas vêzes ricos em matéria orgânica, resultantes 

do depósito de material transportado . 
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- "Les types climatiques de l'Afrique Occidentale Française et leur rap
port avec l'evolution dµ sol tropical" ln: Compte Rendu de l'Academie des 
Sciences - Paris. 1 

- "L'evolution des sols et de la vegetation dans la zone des laterites 
en Afrique Occidentale" - ln: Compte Rendu de l'Academie des Sciences 
de Paris, sessão de 2/2/1940. 

ScHNELL, Raymond - "Les modelés des monts Nimba (A.O.F.) dans ses rapparts 
avec les sois et evolution de la vegetation - ln : Annales de Géographie, 
n.0 307. Paris 1948. 

SEREBRENICK, Salomão - Aspectos Geográficos do Brasil (0 clima, a terra e o 
homem) 49 páginas, 13 figuras, Rio de Janeiro, 1942. 

SETZER, José - "Os solos do estado de São Paulo" 387 páginas, mapas, ilustrações 
e fotografias. Col. Biblioteca Geográfica Brasileira do Cons. Nac. de 
Geografia, Rio de Janeiro, 1949. 
- "Os solos do grupo 17 e 18" in Boletim de Agricultura - Separata . 
43 páginas, São Paulo, 1949 .· 
- "Comunicações sôbre a terra roxa no estado de São Paulo" - LXIII 
tertúlia. ln: Boletim Geográfico n .0 16, Rio de Janeiro, 1944 . 
- "Noções Gerais de Pedoiogia". ln: Boletim Geográfico, ano II, n.0 24, 
Rio de Janeiro, 1945. 
- "O caboclo como formador do solo". ln: Boletim Geográfico, ano VIII, 
n.0 96 - Rio de Janeiro, 1951. 
- "Não culpemos o arado". ln: Boletim Geográfico, ano III, n .0 36. 
Rio de Janeiro, 1946. · 
- "Diretrizes modernas para um levantamento agro-geológico". ln: Bo
letim Geográfico - Ano IV, n.0 39. Rio de Janeiro, 1946. 
Pequeno Curso de Pedologia, 124 páginas, 62 figlÍras - Rio de Janeiro. 

VAGELER, Paul - "Considerações a respeito do levantamento pedológico do Bra
sil". ln: Revista Brasileira de Geografia. Ano XI, n.0 4, outubro/dezembro 
de 1949, pp. 571/584 . 

~Concorra para que o Brasil seja geogràflcamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia 1nfonnàç6es e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 
da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está e!aborando. · 
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Livros Nacionais e Estrangeiros 

MINISTÉRIO DA VIAÇAO E OBRAS 
PúBLICAS - SERVIÇO DE DO
CUMENTAÇAO - Relatório refe
rente ao ano de 1952, apresentado 
ao chefe do Govêrno pelo Eng. Al
varo· de Sousa Lima. 
Contém êste volume de 97 páginas 

o relato das atividades do Ministério 
da Viação e Obras Públicas durante o 
ano de 1952 apresentado ao senhor pre
sidente da República pelo Eng. Alvaro 
de Sousa Lima, quando ministro da
quela pasta. Oferece tópicos relativos a 
ferrovias, rodovias, sêcas, · obras de sa
neamento, portos, congestionamento 
dos portos e sobretaxas, reequipamen
to e reaparelhamento das ferrovias 
brasileiras, etc . 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHER
CHE SCIENTIFIQUE - Centre de 
Documentation Cartographique et 
Géographique - MÉMOIRES ET 
DOCUMENTS - Tome III - 1952. 
Publicação dirigida por A. Cholley. 

Enfeixa o presente tomo matéria varia
da como: observações de P. Birot e F. 
Joly sôbre as "glacis" de erosão ,e os 
relevos graníticos no Marrocos; estudo 
geográfico de François-Xavier Tsu sô
bre a vida dos pescadores do Baixo 
Yangtsé; comentário de Robert Perret 
sôbre a carta estrutural da França; 
abundantes indicações bibliográficas 
de lnterêsse geográfico e cartográficp 
referentes às Ilhas Britânicas. 

Periódicos Nacionais 
ANAIS D.Ai ESCOLA DE MINAS DE 

OURO PR:í!:TO - N.0 28 - 1947 -
Escola Nacional de Minas e Meta
lurgia da Universidade do Brasil. 

Figura no presente número o se-
guinte: "As relações do mundo bioló
gico com a geologia" - Moacir do Ama
ral Lisboa; "Aperfeiçoamento de en
genheiros" - Francisco Magalhães (te
se premiada pela Terceira Convenção 
Nacional de Engenheiros, jull)o de 
1942); "Ensino ger~l de Engenharia" 
(tese também apresentada à mesma 
Convenção) ; "Do tipo de .engenheiro 
a formar no Brasil" de Alberto Mazoni 
Andrade (tese apresentada n() 3.° Con
gresso Nacional de Ensino de Engenha
ria, realizada em São Paulo, etn outu
bro de 1947); "Resumo· da geologia da 
fôlha de Ouro Prêto" - F. Lacourt (in
terpretação do mapa geológico da his
tórica região mineira) . 

Completa o volume o relatório do 
Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito 
relativo aos trabalhos da comissão en-

carregada de receber as expedições na
cionais e estrangeiras que vieram a Mi
nas observar o eclipse total do sol ocor
rido a 20 de maio de 1947. 

AGRONOMIA - órgão oficial do Di
retório Acadêmico·da Escola Naclo
pal de Agronomia - Universidade 
Rural - Vol. 1l - Abril-junho de 
1952 - Ano 2. 

Sumário dêste número: "Elementos 
de Fitopatologia", do Prof. Verlande 
Duarte da Silveira; "Uma Provável Es
pécie Nova de Phasmida", Prof. J. 
H. Carneiro Ribeiro; "Planos de Melho
ramentos de Plantas", Eng.0 Agr.0 Os
waldo Bastos de Meneses; "Cactáceas 
F'orrageiras", Alarico José da Cunha 
Júnior; "Ensaio de Competição e Pro
dução Entre Variedades de Panicum 
.Maximum", Eng.º Agr.O Oscar Lopes; 
"A Transpiração nas Plantas", Ney 
Brandão; Glossary of Genetics, and 
Animal Breendlng Terms, Prof. Otávio 
Domingues; Notas e Conientários. 
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BOLETIM do Museu Nacional - An
tropologia Número 10 - outubro 
de 1952. Rio de Janeiro - Brasil. 
Encerra o presente número o tra-

balho intitulado "Notas Sôbre a Pes
caria de Açudes no Seridó", (Rio Gran
de do Norte), de Osvaldo Lamartine. 

BOLETIM da Câmara de Expansão 
Econômica do Paraná - Ano I -
Número 1 Novembro de 1952 -
Curitiba - Paraná. 

Publica, além de notas e numero
sos trabalhos, o seguinte: "Estrada de 
Ferro Central do Paraná"; "O surto 
paranaense r~ercute no mundo"; "O 
Prof. Weber fala sôbre a industrializa
ção do chisto betuminoso"; "O Paraná 
e a atual conjuntura econômica bra
sileira"; "Ouvindo o Sr . Garibáldl 
Reale sôbre os problemas da cafeicul
tura paranaense". 

Periódicos Estrangeiros 
REVUE CANADIENNE DE GÉOGRA

PHIE - Vol. V - Montréal - 1951 
- órgão da "Soéiété de Géogra
phle de Montréal" e do "Institut 
de Géographle" da Universidade de 
Montréal. 
Sob o título "L'Unesco et l'enselg

nement de la géographle'' publica êste 
número o relatório do Prof. Gérard 
Aumont sôbre as atividades do Semi
nário de Montréal promovido pela Unes
co em 1950, na qual tomou parte. "Bra
zillan Cities; A Sketch of Urban Geo
graphy", por Aroldo de Azevedo, é ou
tro trabalho que figura no presente 
volume. 

REVUE CANADIENNE DE GÉOGRA
PHIE - Vol. VI - 1952 - órgão 
da "Société de·Géographie de Mont
réal" e do "Institut de Géographle" 
da Universidade de Montréal -
Montréal - 1952. · 
J. Wreford Watson, diretor do Geo

graphical Branch de Ottawa, dedica al
gumas páginas ao estudo das relações 
da geografia com as ciências físicas e 
sociais. 

REVUE DE GÉOMORPHOLOGIE DY
NAMIQUE - N.º 6 - 3.e Année 
- 1952 - Laboratoire de Géomor
phologie · - Université de Stras
bourg. 
R. Fardin escreve neste número re

futando alguns pontos da teoria ·oro
gêriica sustentada por M. Matschinsky. 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS - Com1ejo 
Superior de Investigaciones Cien
tíficas - Revista editada por el 
Instituto Juan Sebastian Elcano -
Ano XIII - N.º 48 - Agosto de 
1952 - Madrid. 

B.G. -6 

No presente número Amando Me
lón tece considerações sôbre o censo 
espanhol de 1950 ("La población de 
Espaõa em 1950 - Datas y comen
tarias"); Carlos Fernández Casado fo
caliza em "Expresión geográfica de las 
obras de ingeniería" a função do pôrto 
e do aeroporto; em "Notas para la geo
grafia económica y social del Oriente 
Media" Rafael Martinez examina al
guns aspectos geográficos da Pérsia, 
Afganistão e Paquistão. 

Na parte de nDtas e comunicações 
há um estudo de Joaquim Bosque Mau
rel sôbre as funções econômicas dos 
portos espanhóis. 

A secção Informativa oferece exce
lentes tópicos, tais como: o novo mapa 
da França, o magnetismo terrestre, do 
Sol e das estrêlas, etc. 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER - Re
vue de Géographie - N.º 20 - füne 
Année - Octobre-Décembre-1952 
- Bordeaux. 
Há neste número um substancioso 

estudo de Louis Papy sôbre o litotal 
paulista ("En marge de l'Empire tlu 
Café, la façade atlantlque de São 
Paulo") que, por certo, despertará a 
curiosidade do leitor. Para caracterizar 
a região em estudo o autor examina 
aspectos de sua geografia física e hu
mana inclusive os de povoamento e cor 
Ionização, os tipos regionais, grupos 
humanos e níveis de vida. 

Santos e as regiao adjacente 
ocupam o centro das considerações que 
se alinham neste artigo, pela sua fun
ção de extraordinaria relevância no 
quadro do progresso paulista, pois San
tos representa a porta de entrada e 
saída da hinterlândia em plena vitali
dade. 
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Focaliza-se aqui um aspecto pouco 
estudado da economia bandeirante ou 
seja a da introdução de novas culturas 
no território de São Paulo. 

Outros trabalhos: .--- "Une planta
tion de canne aux Antilles'', de G. Las
serre e "La renaiss'ance économique de 
la République dominicaine" de H. En
jalbert : 

RIVISTA DI AGRICOLTURA SUBTRO
PICALE e TROPICALE - Anno 
XLVI - Ns. 10-12 - Ottobre-Di
ciembre 1952 - Firenze - Itália. 
Publica êste número um trabalho 

sôbre a agricultura no Peru, de A. Ma
rassi. 

L'UNIVERSO - Rivista dell'Istituto 
Geografico Militare - XXXII -
N.0 6 - .Novembre-Dicembre 1952 
- Firenze - Itália. 

Alguns trabalhos dêste número: 
"Notas sôbre a aplicação da energia 
atômica à indústria" de Giovanni Mir
to (Estudo sôbre a influência e a ex
ploração da energia atômica na eco
nomia e na geografia das indústrias); 
"11 Canale di Suez" (continuação) -
Armando Troni (Estudo da importância 
geopolítica do Canal de Suez, suas ca
racterísticas e desenvolvimento; pro
blemas políticos e econômicos conexos) ; 
"Le lingue dell'Industan e del Pakistan" 
de Giuseppe Mario Bianchi (O proble
ma lingüístico da península índica 
com suas divisões políticas atuais. 
Origem e distribuição das línguas e dos 
dialetos com relação sobretudo às duas 
línguas fundamenta_is: hindi e urdu). 

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA -
Annata LIX - Fase. 4 - Dicembre 
1952 - Pubblicata dalla "Società di 
Studi Geografici" di Firenze - Di
rettori: - Roberto Almagià - Re
nato Biasutti - Aldo Sestini. 

Roberto Almagià apresenta algu-
mas observações sôbre o planisfério de 
Giovanni Vespucci (1526) . 

A parte informativa contém notas 
sôbre a comissão internacional para a 
exploração científica do Mediterrâneo, 

as maiores profundidades do Oceano 
Pacífico, etc. 

Na secção destinada a bibliografia 
· Toschi comenta a obra de Pierre Geor
ge. "La ville. Le fait urbain à travers ' 
le monde". Paris, Presses Universitai
res de France, 1952. Há também uma 
nota de A. Sestini sôbre o trabalho pu
blicado _ pela UNESCO sob o título 
"L'enseignement de la géographie. Pe
tit guide à l'usage des ma'itres. Paris, 
UNESCO, 1952 . · 

REVISTA GEQGRAFICA - Instituto 
de Investigación Etnológica Uni
versidade del Atlantico - Vol. I -
N.0 1 - Dicembre de 1952 - Bar
ranquila - Colombia. 
Registamos o aparecimento dé 

mais êste periódico especializado em 
assuntos geográficos. Destina-se a di
vulgar as atividades e estudos cientí
ficos da Universidad del Atlántico da 
Republica Colombiana. 

Encontramos no presente número. 
matéria de interêsse exclusivamente 
local, salientando-se o seguinte: "El 
Departamento del Atlântico y sus con
diciones físicas" ....:._ Carlos Angulo Val
dés; "Inundaciones del rio Magdalena" 
- Monsefior Pedro Maria Revollo; 
"Geoeconomia del algodón" - Aquiles 
Escalante; "Aspectos agroeconómicos 
del Atlántico" - Eduardo Penso Ur
quijo; "Ambiente geográfico - huma
no de la Costa del Atlântico" - Ernes
to Guhl . 

L'UNIVERSO - Rivista dell'Istituto 
Geografico Militare - Ano XXXIII 
- Núm. 1 - Gennaio-Febraio -
1953 - Firenze. 
Apresenta êste número farta ma

téria de interêsse geográfico como: "La 
piattaforma litorale nei suói aspetti fi
siografici: teorie sulla sua formazione" 
de Agatinó D'Arrigo (Considerações sô
bre o problema- da plataforma conti
nental e seus aspectos fisiográficos) . 

"Le regione polari artiche" de Síl
vio Zavatti (Notas sôbre algumas re
giões polares árticas: o arquipélago do 
Swalbard, a ilha do Urso e a ilhota 
de Jan Mayen) . 

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

atenderá pronta e satisfatõriamente. 
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- "A nova concepção da geografia - Uma nova definição da geogra
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tada à Assembléia inaugural do Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História) . Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, 
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cartográfico no Brasil. Rio de Janeiro, 1901, 45 pp. 
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~ Concorra para que o Brasil seja geogràficamente bem representado, enviàndo ao Conselho 
Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 
da .Carta Geogrãfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 



Noticiário 

Capital 
PRESIDl1:NCIA DA REPúBLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
. ESTATtSTICA 

A MENSAGEM PRESIDENCIAL DIRIGIDA 
AO CONGRESSO NO ANO LEGISLATIVO INI
CIADO EM 25 DE MARÇO, APRESENTA UM 
TóPICO DEDICADO AS ATIVIDADES DO 
I.B .G .E ., CUJA ÍNTEGRA ~ A SEGUINTE: 

"Por lntennédlo de seus órgãos principais 
- o Conselho Nacional de Geografia e o Con
selho Nacional de Estatística - o Instituto 
Brasileiro de Geografia e ji;sta tlstlca deu pros
' segulmen to, em 1952, às süas atividades, tôdas 
elas relativas ao conhecimento do melo físico 
nacional e à revelação, em slnteses numéri
cas, dos 1;11ferentes aspectos da vida brasllelra . 

Dêsse modo, a Divisão de Geografia do 
Conselho Nacional de Geografia r ealizou vá
rios trabalhos de campo, Inclusive a coleta de 
elementos básicos para a elaboração da Geo
grafia do Brasil , através de estudos locais, em 
cada uma das cinco regiões, em que se en
contra geogràflcamente dividido o território 
brasileiro. · Algumas das excursões realizadas ti
veram fins específicos, tais como a delimi
tação da floresta amazônica, o reconhecimento 
geográfico e econômico dos territórios do Ama
pá e do Rio Branco, o reconhecimento geográ
fico do vale do Je.guarlbe, o levantam.ente eco
nômico da bacia do rio Doce, o estudo compara
tivo dos processos agrícolas nas áreas de antiga 
e de recente colonização . Entre os trabalhos 
de gabinete, da Divisão de Geografia , vale 
re6Saltar o traçado de mapas econômicos, de 
cllfne., de solos , de "hidrografia, de vegetação, 
de distribuição de população, bem como a re
visão das medidas das áreas municipais do 
Brasil . 

Merecem ainda referência os seguintes tra
balhos da Divisão de Cartografia daquele Con
selho: 

Triangulação geodésica de l.• ordem : Foi 
reconhecida uma área de 32 218 km• e trian
gulada uma de 28 610- km•, na qual se medi
ram 144 vértices geodésicos. As cadelas de trian
gulação desenvolveram-se e.o l.ongo de 1 305 
quilômetros, lnteresando os estados de Mato 

. Grosso, Goiás e Minas Gerais e estabelecendo 
ligação, através de uma cadela transcontinen
tal, entre as triangulações brasileiras e as que 
percorrem a Cordilheira Andina . 

Bases geodésica s e astronômicas de l.• or
dem: foram medidas seis bases geodésicas, cujos 
comprimentos somam 62,33 quilômetros, obser
vados 10 pontos de Laplace e 5 azimutes. 

Nivelamento de alta precisão : Foram nive
lados .2 391 quilômetros, e estabelecidas 1 447 
referências de nlvel . Tais trabalhos Interessa
ram os territórios dos estados de São Paulo, 
Mato Grosso, Minas Gerais e Esp!rlto Santo. 

Levantamentos topográficos: Os trabalhos 
de levantamentos topográficos, realizados pelo 
Conselho em regime de colaboração com os 
estados da Bahia, Esplrlto Santo e Rio de Ja
neiro, abrangeram área de 70 000 quilômetros 
quadrados, tendo sido executados 3 016 quilô
metros po!lgonals taqulométrlcas e 4 236 qui
lômetros de poligonais expeditas, determinadas 

Federal 
20 coordenadas geográficas, 31 pontos de de
clinação magnética e 17 346 pontos de alti
tude . 

Preparação de mapas: 'visando à carta do 
Brasll nas escalas de 1 : 1 000 OQO e de 1 : 500 000, 
foram restltuldas 9 413 fotografias aéreas, co
brindo uma área de mais de 650 000 qullôme
tros quadrados , a qual compreende partes dos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catari
na, Minas Gerais, Goiás e dos territórios do 
Acre e do Guaporé. Foram Impressas três !O
lhas da carta do Brasil na escala de 1 ·: 1 000 000, 
seis na de 1 : 500 000 e quatro na de 1 : 250 000 . 
Além disso, foram organizadas mais sete ro
lhas em 1 : 500 000 e preparado o mapa do 
Brasll em 1 ; 2 500 000, em quatro !Olhas . 

As atividades do Conselho Nacional de Es
te.tlstlca abrangeram dois setores : o censltá
rlo e o estatlstlco. 

No setor censltárlo, vali assinalar que os 
resultados gerais e provisórios dO recenseamento 
de 1950 foram divulgados, bem como os dos 
censos agrícola, Industrial , comercial e dos ser
viços. O Serviço NaclQnal de Recenseamento 
está ultimando ainda a série de seleções dos 
principais dados resultantes dos censos demo
gráficos é organizando uma reedição da Sinopse 
Preliminar cto Censo Industrial. 

No setor estat!stlco, a par dos Inquéritos e 
levantamentos que realiza em clfráter sistemá
tico, segundo o plano geral da estat!stlca bra
sileira, o Conselho competente tevl!, em 1952, 
atuação deste.cada na colaboração que foi cha
mado a prestar, não só a outras entidades ad
ministre.tivas e técnicas do pais, como na re
presentação nacional em reuniões e confe
rências Internacionais. 

Publicaram-se dezenas de estudos, versan
do temas do maior lnterêsse, sugeridos pelas 
apurações do censo de 1950, dentre os quais a 
composição da população por grupos de côr, 
Idade, estado conjugal, mortalldade Infantil, 
tábuas de sobrevivência em geral e por sexo, 
bem como trabalhos acêrca das Indústrias bra
sileiras e sôbre as quanttdades e preços das 
mercadorias produzidas ou negociadas . 

Problema de çuja solução depende a maior 
segurança e exatidão das estatísticas do co
mércio externo, de cabotagem e por vias In
ternas, a classificação das mercadorias para 
unlfonnlzação e ststematlzação dêsses levanta~ 
m·entos foi objeto de demorados estudos e, fi
nalmente, apro.vada pela resolução n .• 517, ·da 
Assembléia Geral do Conselho. 

Empenha-se a nova direção do I . B. G. E. 
na adoção de medidas visando ao aperfeiçoa
mento · administrativo e técnico dos seus ser
viços." 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

TRANSCURSO DO 16.0 ANIVERSARIO DESSA 
INSTITUIÇAO - Transcorreu a 24 de março 
o 16.º aniversário de fundação do Conselho 
Nacional de Geografia, órgão componente do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca. 
Por êsse motivo, foi mandada celebrar missa 
em ação de graças, na Igreja de Santo Inácio, 
nesta cai;>ltal. 
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Ao ensejo da efeméride, é oportun3 a apre
ciação do que tem realizado o Conselho em 
prol do melhor conhecimento do território na• 
ctonal. !!: o que faremos, transcrevendo abaixo· 
o artigo que o Eng. Vlrgillo Corrêa Filho, fun
cionário dos mais antigos e categorizados desta 
repartição, escreveu no Jornal do Comércio sob 
o titulo "I~ltulção memorável": 

'A comemoração do 16.0 aniversário do Con
selho Nacional de GeOgmfla, discretamente ce
lebrado, como lhe exigia a condição -atll9.l, de 
convalescente de grave crise, ainda uma vez 
proporcionou ensejo à recordação de suas ori
gens, em que atuaram preponderantemente 
individualidades devotadas aos estudos geográ-

. flcos, estimulados por patriotas ansiosos de 
-ver o Brasil coloc111do entre os palses mais adian
tados na especialidade. 

A melhor ocasião romperJa do Cóngresso 
Internacional de Geografia, reunido em Paris, 
onde o delegado brasileiro, Prof. A. J. de Sam
paio, sentiu a conveniência de promover a or
ganização, no pais, de um órgão apropriado 
aos estudos geográficos. 

os seus esforços, porém, junto à Academia 
Brasileira de Ciências, da. Sociedade de Geo
grafia do Rio de Janeiro, attlal Sociedade Bra
sileira de Geografia, do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, apenas conseguiram pre
parar ambiente :Propicio para . a recepção do 
Prof. E. de Mart.onne, quando estêve nesta 
capital, a 25 de j"M.ho de 1933, em propaganda 
cultural da União Geográfica Internacional. 
Como seu secretário-geral, sugeria a formação 
de um centro de estudos, que se incumbisse 
dos problemas da geografia brasileira. 

Mais incisivamente insistiram nos mesmos 
propósitos os Profs. P. Deffontaines e P. Mon
belg, a cµjo saber recorrem as Universidades de 
São Pauto e do Distrito Federal,'para as suas 
cátedras especializadas. 

Eram, port!m, paladinos exclusivos da geo
grafia, a cuja doutà pregação contemporânea
mente se articulou a do apóstolo da estaj;ls-
tlca. · 

Trazia Mário Augusto Teixeira de Freitas 
a sua experiência, exercitada em Minas Gerais, 
qtie lhe confiara a direção dos serviços esta
tlsticos. 

Organij!:ara, então, o• "Anuárid Estatlstico 
do Estado", a "Divisão Administrativa e Judi
ciária de Minas Gerais'', o "Atlas Corográflco 
:Municipal" e outras contribuições que lhe pa
tentearam a vantagem de associar a geografia 
à esta tlstlca . 

E assim, quando, vitoriosa a Revolução de 
Trinta, julgou azado o momento para a refor
ma que ldeam, transferiu o seu pôsto de tra
balho para esta capital, onde se l<>rnaram co
nhecidas suas aspirações. 

Em longos e densos artigos, acolhidos pelo 
Jornal· do Comércio, advogou a aplicação dos 
prlnclplos ql,le lhe abrasavam o entusiasmo 
criador. Diretor da Estatlstlca do Ministério da 
Ed;ucação, que a Revolução gerara, ultimou, a 
5 de fevereiro de 1932, o projeto de um Ins
tituto Nacional de Estatlstlca e Cartografia, 
destinado a superar os o~áculos que lhe di
ficultariam aprovação Integral. 

Todavia, de momento, nada conseguiu, 
além do fortalecimento de sua doutrinação, ca
da vez mais Intensa. 

Mas, em 1933, o ministro Juarez ,Távom, na 
chefia do Ministério da Agricultura, com o seu 
arguto espltlto renovador, estabeleceu na Di
retoria de Estatlstlca e Publicidade, ancestral 
da Diretoria de Estatlstlca da Produção, a Sec
ção de Esta tlstlca Territorial, encarregada de: 

I - "reqnlr documentação sôbre o terri
tório nacional, mediante coleta, critica, flcha
mento e arquivamento dos dados geográficos 

fornecidos pelas repartições federais, estaduals 
e municipais e por Informações particulares; 

II - organizar mapoteeà do território na
cional tanto quanto posslvel completa e ra
cional, principalmente quanto à agricultura 
do pais; 

III - elaborar trabalhos cartográficos-pa
drões, mediante a execução técnicamente rigo
rosa de cartas-tipos do território nacional, to
tais e parciais, gerais e especiais.; 

, IV :._ "promover junto às administrações 
estaduais e municipais, Investigação sôbre a 
geografia de regiões mal conhecidas, sistemati
zando as Instruções respectivas". 

Slmultê.neainente, constituiu eficiente co
missão lntermlnlsterlal, Jncumblda de planejar 
a uniformização da estatlstlca brasileira, dis
persa por vários órgãos desarticulados. De seus 
trabalhos resultou o projeto do "Instituto Na
cional de Estatlstlca", aprovado pelo presiden
te Getúlio Vargas, em decreto n.0 24 6Q9, de .6 
de julho de 1934. 

Sem desistir de suas convicções, Teixeira de 
Freitas continuou a apostolar, de, sorte que, 
reunidos em Conveação Nacional de Esta tis• • 
tlca, os delegados dos Governos da União, dos 
estados, do Distrito Federal e do território do 
Açre, concordaram em admitir n~Pacto que 
firmaram, a 11 de agõsto de 1936, a cláusula 
XIII, vazada em têrmos expressivos: 

"Os Governos Federados, pelo órgão dos ser
viços técnicos competentes, sejam os de en
genharia em gemi, sejam os especlallza.dos de 
geografia ou cartografia, filiados ou não ao 
Instituto, colaborarão nos trabalhos de carto-

• grafia geográfica necessários à. estatlstlca e 
centralizados, para os fins de slntese nacional, 
na Diretoria de Estatlstlca da Produção, do Mi
nistério da Agricultura, segundo processos ge
rais aprovados pelo Conselho Nacional de Es-
1;atlstléa. 

Com ~se objetivo serão tomadas medidas 
que assekurem a organização, para serem di
vulgadas nos anos de milésimo nove e quatro 
(precedentes aos censos gerais ou regionais), 
de cartas flslcas e pol!tlcas do território e~
tadual, das quaJs constem"'8 divisão ml.l!lllclpal; 
e, se posslvel, também a distrital, bem como 
as demais ordens de circunscrições administra
tivas e judiciárias. 

Aos munlclplos, os mesmos serviços formu
larão, ainda,. as sugestões convenientes e pres
tarão a assistência técD,lca necessária para que 
façam levantar ou rever, com a perfeição pos
slvel, os mapas dos respectivos territórios". 

De tmbàlhos geográficos Incumbiram-se; 
destarte, dois órgãos diferentes, aos quais fal
tava a Indispensável articulação, que promove
ria Chrlstovam ·Leite de Castro. 

Engenheiro laureado pela Escola Politécni
ca do Rio de Janeiro, e por Isso convidado para 
chefiar a Secção de Estatlstlca Territorial, re
cebeu do Prof. P. Def!ontalnes, seu mestre e 
amigo, a missão de solicitar do ministro das 
Relações Exteriores a adesão do Brasil à União 
Geográfica Internacional. Com o descortlnlo de· 
estadista, que lhe assinalou a passagem pelo 
Itamaratl, por vitórias memoráveis, assim como 
pelo Ministério da Justiça e pelas relevantes 
missões de que foi encarregado, ~ embalx11dor 
José Carlos de Macedo Soares não adiou o en
sejo tie pres~r mais um dos meritórios ser~lços 
ao Bq1sll, de que se opulenta a sua patriótica 
atuação na vida pública. 

Como é do seu feitio gE1nulnamente de
mocrático, a decidir por si, preferiu ouvir a 
opinião dos especialistas no assunto. A seu 
convite, compareceram ao Itamaratl as máxi
mas autoridades que pontificavam em· tais do
mlnlos, mercê de suas atribuições oficiais, ou 
por naturais pendores Intelectuais. 
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Em conseqüência das dlscuseões então as
stnaladas, de 26 de outubro a 18 de novembro 
de 1936, levou a despacho o· preclaro mlnlstro 
o decr!'tO número 1 527, de 24 de março de ~937, 
que "lnstltul o Conselho Brasllelro de Oeogra
na, Incorporado ao Instituto Nacional de Esta
t!stlca, autoriza a sua adesão à Un1ão Oeográ
flca Intemaclonal e dá outras provldênclas". 
Desta maneira, evldenclava o ;preBldente Oetú
llo Vargas o seu decldldo empenho de amparar 
as e,splmções dos sabedores, que prometiam ao 
Brasil informações exatas a respeito da terra 
brasileira e de seu povo, caso lhes fÕllllem pro
porcionados os melos de 9.(}ão convenientes . 

Orlados oflclalmel)te, entenderam-se às ma
ravilhas os do!s conselhos, que passaram a de
nominar-se, respectivamente, Conselho Nacio
nal de Estatfstlca e Conselho Nacional de Geo
grafia, irmanados do Instituto Brasileira de 
Geografia e Estatistlca, como as duas alas que 
o formam . 

Sob a presidência devotada do seu funda
dor, o l.B.O .E . alcanQOu as mala altas vltórtas, 
proclamadas, nAo sômente de fronteiras a den• 
tro, mas entre os sabedores estrangeiros, pe
rlôdlcamente re\l.nldos em fecundas assembléias, 
para examinarem problemas de estatistlca, cen
sitários ou de geografia. 

Ainda quando nenhuma especlal homena
gem merecessem, como a conf11rida ao embal
xadoi- J. e. Macedo Soares, na presldêncla do 
Instituto Pan-Americano de Geografla e ms-
1ória; a M. A. Telxetra· de Freitas, vlce-presl
<lente do Instituto Inter-Americano de Estat!s
tlca, sem sair do Brasll, a Christovam Lelte de 
Castro, presidente da Comissão de Geografia 
do 1.P.A.G.H. , ·e a que lnsunou alento, amea
çado de extlngulr-se na chefla jejuna em tala 
assuntos, e vlce-presldente da Unlão Geográfica 
Intemaclonal, baauriam os tl'l!>balhos rea11za
dos pa,a lhes testemunhar a eflclêncla da ação 
competente, como o "Anuário Estatistlco do 
Bmsll", cuja publlcação até 1950 se manteve 
sem atraso, o "Instituto Bmsllelro de Geografia 
e Estatistloa e a Educação", em dols volumes, 
dezenas de publlcações avulsas, cuja simples 
relação demasiado se estenderia. 

Em tõdas se espelhou o esfôrço do C.N.E. 
em contribuir para o esclarecimento das ver
·dadelras condições do pais, alnda quando fôs
se dolorosa a conclusão, como ,provou M . A. 
Telxelra de Freitas ao tratar da "Evasão Esco
lar no Ensino Primário Bmsllelro" . 

Em con:espondêncla com as atlvldades es
tatistlcas censitárias, o Conselho Nacional de 
Geografla, sob a lúcida chefia de Christovam 
Lelte de Castro, cujo lnfortúnlo ulterior não 
lhe apaga a merecida glória de ter alçe,cto a 
nascente lnstltulção ao apogeu cultural, em
preendeu trabalhos de ·tal vulto que servem 
de marco assinalador de duas fases na hlstórta 
da Qeografla no Brasil, antes e depois da sua 
ertação. 

Internamente, culdou de aperfeiçoar os seus 
eervldores, por melo de cursos apropriados de 
especialização em geografia e cartografia, de 
q1,1e não tardaram a aparecer os resultados. 

Estimulou, como lhe cabia, a colaboração 
de tõdas as entidades que lhe permitiram, pe
la primeira vez, reunlr os mapas municipais 
de tôdas as unidades do pais. 

Contratou profes.sôres de fama universal, 
que lhes orientaram os serviços, sem preferên
cia de nacl"JiaUdade, fõssem franceses, ale
mães, norte-americanos, canadenses. 

E, em 1950, quando rompeu a crise que 
ameaçou de subvertê-lo, podJa o Conselho apre
sentar, como resultado de suas atlvldades: 

19 mapas Impressos, · inclusive o de nove 
-cõres, na escala de 1 : 5 750 000. 

27 cartogramas: 

15 !Olhas da carta geral, na escala de 
1: 1000000. 

9 !Olhas da carta geral, na escala de 
1 : 500 000. 

13 !Olhas da carta geral, 
1 : 250 000. 

na escala de . 
o levantamento do território baiano, em mala 
de 2/3, por processos expeditos, com o contrôle 
de coordenadas geográficas. 

A triangulação de prtmelra ordem, adstrita 
'8 prescrições ln·temaclonals, medJante cadelas, 
em que predominam os quadriláteros com duas 
diagonais, alongou-se de .Tôrres, no Rlo Grande 
do Sul, por cêrca de 1 400 quilômetros, a Oolã· 
nla, aproXlmadamente acompanhando o meri
diano de 49°, com medição 'geodésica do malar 
arco dessa espécie Já realizada na América, 
além de várias ramificações pelos paralelos 200 
e 25° sul. 

O nivelamento de alta precisão dllatou-se 
por 9 000 qullômetroe, com llgações nos maré
graf os de TOrres, Laguna, Imbltub&, Florianó
poUs, Pôrto Belo, São Francisco, Paranagui, 
Sa.ntos, Saf!ta Catarina, Vltórta. 

SlmultAneamente, foram determinadas as 
coordenadas de Inúmeras localidades, que se 
divulgariam nas publlce.ções ns. 6, 8, 9 e 10 
da série B, da Biblioteca Geográfica Brasileira, 
como as altitudes se registaram nos folhetos 
de n. 0 • 4 (Paraná) e 5 (Santa Catarina). 

Com tais provas de eflclêncla, partlclpou 
das "Reuniões :ean-Americanas de Consulta aõ
bre Cartografia, Oeografla e História", promovi
das pelo Instituto Pan-Americano de Geogra
fia e mstória, que sempre lhe exaltou com 
!íaboe a colaboração. 

Além dêsses entendimentos diretos, o Con
selho mantinha Intenso lntercf.mblo cultural 
com Instituições \1 personalldades do pals e do 
estrangeiro, por melo de suas publicações. 

Periódicas, umas, como a "Revista Brasllel
ra de Geografla" , trimestral, que vencera gar
bosamente, o prtmelro decênio de existência, 
o "Boletim Geográfico", então mensal, cuja 

· coleção já ultrapassara a casa de oitenta, se
riadas, outras, como as obras da "Blblloteca 
Geográfica Brasileira", de que tinham apare
cido à luz 7 volumes, sõmente da sérle A, além 
de dezenas de tolhetos (série B), manuais (sé
rie C), avulsos, contribuiam todos para a di
fusão dos ensinamentos da geografia moder
na e levavam aos centros universitários estran
geiros, que a gabavam, ateste.do de que no 
Brasll se lhe praticavam os preceitos. 

Confiada a presidência do I .B .G.E. ao 
lnslgne !l.esembargador Florêncio de Abreu, com 
a sua admirável tradição de cultura e Integri
dade moral, que lhe inspirou e. atuação na 
magistratura, o Conselho ,Nacional de· Geogra
fia vai renascendo, para completar o seu ra., 
dloso destino, confiante na ação eficiente do 
coronel De Paranhos Antunes, que em breve 
'lhe tomará e. chefia, depois das Interinidades 
compreensivas do coronel L. de Abreu e pro
fessor J. VerissJ.mo. 

·A frente, certo, melho,res dias comprovarão 
que . os dois abnegados timoneiros, na presi
dência do I.B.O.E. e no C.N.o·. , Irmanados 
nos mesmos anseios de servirem superiormen
te o Brasil, Imprimirão à entidade a marca do 
seu patriotismo lnexcedivel e da probidade cul
tural em que ambos granjearam merecida no
meada." 

Diretório · Central 

DADA A LUME A OBRA " CURSO DE GEO
POL1TIQA GERAL DO BRASIL" DE EVERARDO 
BACKHEUSER - Assinalando o aparecimento 
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recente da obra - Curso de Geopolítíca Geral 
do Braatl - da lavra do saudoso geógrafo Eve
rardo Backlieuser, o Diretório Central do C. 
N. G., em reunião de 13 de março do corrente 
ano, por proposta do Eng. 0 Moaclr Bllva, apro
vou um voto de congratulações com a Biblio
teca e a Comissão Diretora do Exército, pelo 
lançamento do referido livro. 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATtSTICA 

CRIAÇÃO DA ESCOLA BRASILEiaA DE ES
TATÍSTICA - FINALIDADES - A EXPERitN
CIA ESTRANGEIRA - DECLARAÇÕES DO SR. 
MAUR:tCIO FILCHTNER, s'ECRETARIO-GE
RAL DO C.N.E . - Acaba de ser criada na Se
cretaria-Geral do Con·selho Nacional de Estatís
tica, órgão Integrante do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, a Escola Brasileira 
de Estatistlca. 

Dada. a crescente necessidade de técnicos 
bem formados e tendo ein vista o exemplo de 
outros países como, na França, a "tcole d'Ap
pllce.tlon" ou o "lnstltut Natlonal de la Sta
tlstlque et des Études tconomlques", nos Es
tados Unidos e. "Gradue.te School" do "U.S. 
Department of Agrlculture", e, na Espanha, a 
"Escuela de Estadistlca", baixou a Junte. Exe
cutiva Central do C.N.E. uma resolução pele. 
qual fundou a referida Escola, atendendo à 
proposta do e.tua! presidente do I.B .G..E., de
sembargador Florêncio de Abreu, e às reite
radas sugestC>es do Sr. M. A. Teixeira de Freitas, 
primeiro secretário-geral do Instl tu to. 

A Escola Brasileira de Estatistlca manterá 
cursos de Estatística, que abrangerão cursos de 
formação universitária, de aperfeiçoamento, de 
especialização e cursos livres para formação de 
e.gentes municipais de Estat!stlca e técnicos 
de outras categorias necess&rlos à realização 
de levantamentos estat!stlcos. 

Oferecerá também bôlsas de estudos a can
dlda tos selecionados pela O . N . U., facultando
-lhes ainda estágio de observação. 

Na Escola decentemente criada, além de 
servidores . de órgãos f111ados ao C.N.G. -
federais, estaduais, municipais e paraestatals, 
poderão Inscrever-se pessoas Interessadas es
tranhas à entidade. A Escola Bl'as11elra de Es
tatística está sob a direção do competente téc
nico Sr. Lourival Câmara. Sua criação constitui 
notável serviço prestado à cultura brasileira 
e aos lnterêsses da administração. 

O Sr. Maurício Fllchtner, secretário-geral 
do Conselho Nacional de Estat!stlca, a respei
to da fundação da Escola Bras1lelra de Esta-
tística fêz as seguintes declarações: · 

"Dentre as responsabilidades atribuídas e.o 
Instituto pelo decreto n.0 24 609, de 6 de julho 
de 1934, Inclui-se a de promover e manter cur
sos especiais de Estat!stlca, visando à forma
ção ou aperfeiçoamento do funcionalismo de 
estatística, ne.s suas várias categorias e, ainda, 
com objetivos de extensão universitária ou alta 
cultura , No cumprimento dessa atribuição, o 
Conselho Nacional de Estatlst!ca tem tido a 
lnlclatlva de v&rlos cursos e manifeste.do, jun
to aos poderes públicos, lnterêsse pelo ensino 
oficial de estatística". 

Instituições 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

CANDIDATURA DO GENERAL RONDON AO 
"PR:t:MIO NOBEL DA PAZ" - MOÇÃO DA 
,SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA -
A Sociedade Brasileira de Geografia aprovou 

"A verdade é que o desenvolvimento cul
tural do pais tem levado os órgãos superiores 
da pol!tlca educacional brasUelra a promover 
a ·criação e a difusão, em grau universitário, do 
ensino especializado, tal seja o das FacUldades 
de Ciências Econômicas, de Ciências Contábeis, 
de Ciências Atuariais, de Ciências Administra
tivas, de Ciências Sociais e de outros · re.mos 
cientificas . 

Em função disso, o ensino da Estatística; 
em gre.u superior, é processado accessôrlamen
te, através de cadeiras Isoladas, nos cursos ci
tados, cujo objetivo é a formação de profis
sionais que, sômente em caráter subsidiário, 
se valem da técnica estatistlca. 

Ocorre que, nestes últimos anos, poucos 
ramos de atividade cientifica tiveram maior 
expansão que e. Estatística, de.da a sua Ime
diata aplicabilidade à demografia, à sociolo
gia, à economia., à física, à medicina, ao con• 
trôle da produção Industrial, à administração, 
etc. Isso determinou o aperfeiçoamento de téc
nicas, a elaboração de modelos, a racionaliza-, 
ção de métodos - nove.s conquistas, .em suma_ 
que vão tomando mais complexa a formação ddl 
estat!stlcos, . tarefa essa que exige anos de 
continuas estudos, em que se verifique perfeito 
equU!brlo entre o ensino teórico e a aplicação 
prática". 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

DOADO AO ARQUIVO HISTóRICO DO ITA
MARATI O RELATÓRIO MANUSCRITO DA CO· 
MISSÃO DEMARCADORA DO TRATADO DE 
MADRI. - Revestiu-se de solenidade a entrega' 
ao Museu Histórico do Ministério das Relações 
Exteriores, do relatório manuscrito da Comis
são Demarcadora do Tratado de Madrl (1750) 
doado pelo Sr. Celso da Rocha Miranda em 
nome do Instituto Brasileiro de Cultura His
pânica. 

Ao ato compareceram personalidade!> de 
relêvo na vida cultural do pais, notando-se a 
presença., entre outras, do embaixador espa
nhol marquês de Prat de Nantoulllet; embal· 
xador Pimentel Brandão, secretário-geral do 
Itamaratl; encarregado de negócios de Portu-. 
gal; Sr. Alfredo Lencastre da Veiga; presiden
te do Instituto Brasileiro de Cultura Hlspânl· 
ca, Sr. Pedro Calmon; altos funcionários do 
Itamaratl e jornalistas. 

O Sr . Celso da Rocha Miranda pronunclo...i 
discurso oferecendo o histórico documento re
lativo ao Tratado de Madri. 

Em agradecimento, discursou o_ embalxadO!' 
João Neves da Fontoura, ministro das Rele.• 
ções Exteriores. 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PúBLICA8 

EXTENSÃO FERROVIARIA DO BRASIL - Se
gundo dados divulgados no relatório de 195ij 
apresentado ao chefe do Govêmo pelo ministrai 
Alvaro de SouBB Lima, quando titular da pasta 
da Viação e Obras Públicas, a extensão ferro
viária do pais em dezembro daquele ano era 
de 36 845 quilômetros. 

Particulares 
moção de apolo ao movimento que se desen 
volve no pais com o objetivo de relvlndlcall 
para o Insigne sertanista brasileiro generalj 
Cândido Mariano da Silva Rondon o "Prêmlq 
Nobel da Paz". 
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Dando· cumprimento a essa deliberação, o 
presidente daquela Instituição, almirante Jotge 
Dodsworth Martins, dirigiu veemente apêlo ao 
chanceler João Neves da Fontoura. 

Acentua o documento que, nesse sentido, 
foi dirigido ao Itamaratl, que a "Sociedade Bra
sileira de Geografia, !lei a sua tradição e coe
rente com o seu atual programa, se desobriga 
do dever de ardentemente pleitear a concessão 
de tão significativo quão meritório titulo para 
aquêle benemérito brasileiro, seu presidente 
de honra, cuja edificante vida pública, tôda 
ela dedicada exclusivamente ao estabelecimen
to da paz entre os homens, Constitui, sem 
nenhuma fôrça de expressão, exemplo único, 
ainda não Igualado na história dos povos". 
FALECIMENTO DO ALMffiANTE BAUL TA
VARES - DADOS BIOORAFICOS - Ocorreu 
a 21 de fevereiro último o falecimento do al-

mirante Raul Tavares, figura representativa nos 
meios culturais e militares do pais. 

Nasceu nesta capital em 8 de março de 
1876; era filho do Prof. Rubem Tavares e de 
D. Vlrginla Cõrte Real Tavares. Multo jovem 
Ingressou na Escola Naval, tendo participado, 
quando aluno, da revolta chefiada pelo almi
rante Saldanha. Tal atitude valeu-lhe o des
ligamento da Escola para onde voltou tempos 
depois, ali concluindo o curso . 

Exerceu na Marinha várias missões de re
lêvo. Pertenceu ao Superior Tribunal M1lltar 
cuja presidência ocupou deSde 6 de janeiro de 
1942 até 3 de março de 1944, data em que foi 
reformado. Era membro da Sociedade Brasi
leira de Geografia, do Instituto de Geografia 
e História Militar, do Instituto mstórlco e 
Geográfico Brasileiro, e ainda consultor-téc
nico do _ Conselho Nacional de Geografia. 

Certames 
IV REUNIÃO DO CONGRESSO INTERAMERI

CANO 1>E MUNICÍPIOS 

SUA REALIZAÇÃO EM MONTEVIDEU -
TEMAS FOCALIZADOS '- COMPOSIÇÃO DA 
DELEGAÇÃO BRASILEIRA - RECOMENDA
ÇÕES APROVADAS - A cidade de Montevldéu, 
na vizinha nação uruguaia, foi sede da IV Reu
nião do Congresso Interamerlcano de Munl
ciplos, realizada em fins de fevereiro do cor
rente ano. 

itsse certame de âmbito continental deba
teu, entre outros, o problema das funções es
pecificas do munlciplo na América contem
porãnea, em face da crescente lntervenção es
tatal nas atividades que são de competência 
municipal, o referente às fontes de que podem 
os munlciplos lançar mão para obtenção de 
rendas necessárias às suas realizações e ser
viços, o da habitação popular e o da deter
minação do conceito de govêrno munl~lpal nas 
diferentes repúblicas americanas. 

o Brasil enviou ao Congresso de Montevldéu 
uma delegação composta dos seguintes mem
bros: Sr. Rafael Xavier, presidente da Asso
ciação Brasileira de Munlciplos; deputados 
Paulo Pinheiro Chagas; José Loureiro Júnior; 
Nélson Omegna, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Municípios; Antônio Silvlo Cunha 
Bueno, que Integra o Conselho Consultivo da 
mesma Associação; Mário Altlno Correia de 
Araújo; Renê Pena Chaves; Juvenal Lino de 
Matos; Paulo Teixeira de Camargo; Prof. Te
mlstocles Brandão Cavalcantl, presidente do 
Instituto :Brasileiro de Direito Público e Clên
'Clas Politlcas; Drs. José Cirilo e José Me:rla 
dos Santos Araújo Cavalcantl, assistente do 
diretor-geral do DASP; Prof. Gérson Augusto 
da Silva, diretor da Divisão de Estudos Finan
ceiros do Ministério da Fazenda e Sr. Nabor 
Rodrigues Manga . · 

Els algumas das resoluções aprovadas na 
Importante reunião: - Fontes de r ecursos mu
ni&pais, de caráter financeiro - O Con
gresso RECOMENDA que : 1 - Deve-se reconhe
cer ao munlclplo em matéria financeira, tam
bém o direito de manter-se com recursos pro
prlos, Inclusive por melo de empréstimos, sem 
outras limitações senão aquelas estabelecidas 
nas Constituições dentro .do espirita de coope
ração e coordenação que deve haver entre o 
munlclplo e os governos nacionais ·e regionais. 

2 - Entre os recursos financeiros atrlbuldos 
aos munlclplos devem ser considerados como 
legltlmos os que decorrem da municipalização 
dos serviços públicos, devendo o seu produto ser 

aplicado na conservação, melhoramento e apli
cação dos mesmos serviços . . 

3 - Devem prosseguir os trabalhos e en
tendimentos. Iniciados nos Congressos de Hava
na e Santiago em relação à nomenclatura or
çamentária, com o propósito de estabelecer-se 
uma classificação comum para fins estatistlcos 
em tudo quanto diz respeito a receitas e des
pesas dos munlclplos. 

A habitação e os meios pelos quais os mu
nictpios devem contribuir para a solução do 
problema. 

O Congresso RECONHECE que: 
1 - O direito à habitação própria, higiê

nica, social e biologicamente adequada à digni
dade humana, deve ser principio democrático 
dos munlclplos das Américas, sem deixar de 
reconhecer-se a possibilidade de uma solução 
complementar de habitações para alugar, de 
Iniciativa municipal ou privada. 

E RECOMENDA: 

1 - Que os munlclplos dos palses ameri
canos atentem para a eliminação de tugúrios 
e dirijam sua ação executiva especialmente na 
construção de moradias definitivas. Quando 
conveniente, habitação temporária deve ser da
da para os moradores de mocambos. 

2 - Deve-se promover uma politlca de aqui
sição de terras rodeando as cidades para des
tiná-las à produção agrlcola, cedendo-se para 
êsse fim em condições que o uso dessas terras 
seja o único direito a ser adquirido. 

3 - Que as planificações e os trabalhos de 
eliminação das habitações subnormals e cons
trução de novas unidades e áreas residenciais, 
sejam elaborados com a colaboração de um 
serviço social organizado. ' 

4 - Que nos munlclplos se criem Institui
ções ou órgãos locais para a educação, divul
gação e ,Informação capazes de Interessar aos 
povos e governos na solução dêsses problemas. 

5 - A Comissão recomenda o estudo e apli
cação nos casos locais das conclusões do rela
tório . remetido pela União Pan-Amerlcana à. 
IV Reunião do Congresso Interamerlcano de 
Municípios. 

6 - Que para o cumprimento da recomen
dação da 3.• ReunlãQ, todos os munlclplos pro1 
curem comunicar-se com organismo permanen
te, Comissão Pan-Amerlcana de Cooperação In
term unlclpal. 
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XI CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

NA PRESIDl!:NCIA DA COMISSÃO ORGANI
ZADORA CENTRAL DO XI CONGRESSO BRA
SILEIRO DE GEOGRAFIA O DESEMBARGA
DOR FLORll:NCIO DE ABREU - A Sociedade 
Brasileira de Geografia aprovou a reestruturg.
ção da Comissão Organizadora Central do XI 
Congresso Brasileiro de Geografia, a realizar
-se na cidade de Pôrto Alegre, em data ainda 
não fixada, ficando êsse organismo assim conr,
tltuldo: Presidente~ - Desembargador Flo-

rênclo de Abreu; 1.• Vice-Presidente - · General 
Francisco Jaguaribe de Mat.os; 2.0 Vive-Presi
dente - Dr. Saladl.no Gusmão; 8ecretár1o.-Oe
ral - Tenente-Coronel Deocléclo De Paranhoe 
Antunes; 1 .0 SecretArlo - Eng. Moacir Ma
lheiros Fernandes da SUva; 2.0 secretArlO -
Jornalista Carlos Pedrosa; Tesoureiro - D.r. 
Alvacy Geraldo Lousada; Assistente-Técnicos: 
capitão-de-miµ-e-guerra Lula Alves de Oliveira 
Belo, Eng. FC\blo de Me.cedo .soares Guimarães e 
professor HUgard O'Rellly stemberg. 

Exterior 
AUSTRIA 

GEôORAFO HUGO HASSINGER - A 13 de 
março de 1952 faleceu em Vlen ... onde nasceu a 
8 de novembro de 1677, êste eminente cientista, 
conhecido pelos seus trabalhos de geografia fi
Blca, geografia antróplca, e geomorfologla. Exer
ceu o magistério nas Universidades de Basi
léla e Viena . No perlocto de 1910 a 1915, diri
giu a publicação Deutsche Rund.8cha1.1. fil.r Geo
graphte. Foi um d6s diretores mais Influentes 
da Sociedade Geográfica Vienense . Escreveu pa
ra o segundo volume do Hanàbuch der geo
graphischen Wíssenscha/t, excelente tratado de 
antropogeografia, onde procura, com êxito, sis
tematizar o obJeto de estudo dêsse ramo da 
geografia, sem dúvida, complexo . 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE 

L. O . JOERO .:___ Faleceu a 7 de Janeiro de 
1952 o geógrafo americano L. G. Joerg •. que 
era dirigente de proa da "American Geogra
phlcal Society" de Nova York. li: autor de vá
rios trabalhos sôbre a geografia da América do 
SUl; explorações polares, geografia histórica e 
cartograt\a. Nasceu em Brooklyn (Nova York), 
a 16 de fevereko de 1885. 

FILIPINAS 

POPULAÇAO DAS FILIPINAS ~ O censo .de 
1946, levado a efeito np.s Fll1pinas, calcula em 
19 234 162 habitantes a população dêa.se pais, 
conforme revela o Bollettno àella. Societ~' Geo
grafica Italiana, número relativo aos meses de 
Janeiro e fevereiro do corrente ano .- ' 

ITAUA 

GIOVANNI VACCA - Com o falecimento a 6 
de janeiro do corrente ano do Prof. Giovanni 
Vacca, perdeu a Itália um profundo conhece
dor dos assuntos ligados à geografia d.a Asia 
Oriental e autor de vários trabalhos nesse cam
po de estudos, dentre os quais cumpre assinalar 
"La Oina e U Glappone", publicado no~ vol. IV, 
2, da Geografia Untversale, Turim, !936, pp. 
835-1252. 

POPULAÇAO ITALIANA - segundo revela o 
Bolettino d.ella Soctetà Geograftca ltalta~ (sé
rie VIII, vol. VI, fase. 1, janelro-feverelft> de , 
11153) os resultados prellmlrlares, Já divUlgados, 
do IX r~nseameD,to geral italiano, realizado 
em 4 de novembro de 1951, estimam em .. 
47 138 235 habitantes a população da Ité.lla, es-

tándo compreendidas nesse cômputo al'teraçõea 
decorrentes de perdas territorials determinada.a 
pelo tratado de paz~ Houve, pois; um aumento 
nureérico absoluto de 5 011112 habitantes, cor
respondente a um aumento percentual de 11,.5, 
em relação à cifra que apresentava a popula• 
ção Italiana em 1936, ou sejam 42 127 123 ha
bitantes. 

JAPÃO 

FERROVIAS JAPONtsAS -.- A revlsta clentf!l
<'.a italiana Bollettino àella. Soctetà Geograftca 
lta/.iana, númer0> relativo e.os meses de janeiro 
e fevereiro do corrente ano, transcrevendo nota 
de Acta Geographtca (Paris, 1951, pp. 80-85), 
sob o titulo "L'évolut1on moderne des cbe
mlus de fer Japonais", assinada por M. Caralp, 
apresenta alguns dados referentes à rêde de 
estradas de ferro .do Japão. Informa-se ali que 
o Este.do, em 1950, mantinha no Império do 
Sol Nascente 19 615 quilômetros de estrade.a de 
ferro, excluldos dessa clf'ra 4 000 a 5 000 per
tencentes a emprêse.a part1culai;es. O sistema 
ferroviário japonês é o mais acidentado do 
mundo... Concentra-se o tré.fego nas junções de 
linha& que demandam os grandes centros ln· 
dustriais. De Tóquio partem ou chegam a essa 
capital, dill.riamente, 1 370 composições, estan
do quase inteiramente eletrificadas as linha.a 
que ,servem os subúrbios da capital japon4sa. 
Assinala-se ainda que, em fins de 1950, tinham 
sido eletrificados 1 656 quilômetros. Observa-se 
também que ao transporte ferroviário cabe a 
dianteira no tráfego terrestre daquele pais. 

LIECBTENSTEIN 

POPULÀÇAO DO PRINCIPADO DE LIECHTEN· 
STEIN - o recenseamento promovido em 1950 
pelo govêrno · dêsse pttncipado dava-lhe um.l 
população de 13 757, segundo revela o BollettlflD 
della Società Geografica Italiana, número àe 
janeiro e fevereiro de 1953. 

PARAGUAI 

DADOS RELATIVOS A POPULAÇAO PARA
GUAIA - O BOLLETTINO DELLA SOClEl'A 
GEOGRAFICA ITALIANA - (série VIII, v-:Jl. 
VI, fase. 1, j~eiro-fevereiro de 1953) divulga 
alguns dados do recenseamento da populaç~o 
do Paraguai, realizado em 28 de outubro de 
1950. Segundo êsses Informes, calcula-se em 
1 405 627 o x:.úmero de habitantes daquele pais 
sulamericano. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
, 
Integra da legislação de interê~se geográfico 

Leis 
LEI N.• 1182 e DE 4 DE FEVEREIRO DE 1953 
Dtspôe sôbre a rescis4o do contrato de arren

damento da .Rêde Mineira de Vtaç4o. 
O Presidente de. Repúbllce.: Faço se.b~r que 

o Congresso Nacional decrete. e eu sanciono 
i. seguinte lei: 

Art. l.• - !!: o Poder Executivo autorizado 
a rescindir o contra.to de arrendamento da Rêde 
Mineira de Viação, firme.do com o oovêmo do 
E~te.do de M!ne.s Gerais, de çonfonnlde.de com 
o decreto n. 0 25150, de 29 de junho de 1948. 

Art. 2.• - o l~ventário e o arrolamento dos 
beni; de. ferrovia, inclusive dos me.teria.Is em 
estoque nos e.lmoxe.rife.dos, i;;erão levante.dos por 
uma comissão de que pe.rtlclpe.m representantes 
do Govêmo Federal e do Este.do de Mlne.il Ge
re.Is. 

Art. 3.0 - Pare. apuração das contas de dé
bito e crédito de. União e do Estado de Minas 
Gere.is, · os Governos lntereasados constltulrAo 
uma comissão de seis membros - dois Indicados 
pelo Mlnlstéri~ da Fazenda, dois pelo Mlnls
térlc de. Viação e Obras Públlca'l e dois pelo 
Este.do de Minas Gere.Is. 

Art. 4.0 - SerA considerada. como receltll. do 
exerclclo terrovlârlo, para os fins prevlst•' ·' no 
§ 4 .• de. cláusula. 5.• do contra.to de e.rrcmãe.
niento em vigor, e. .lmportãncle. de que t,re.te. o 
decreto-lei n.0 6 735, de 25 de junho de 1944, 
eacriture.de. como "reserve. pare. custeio poster-
gado" . · 

Art . 5.• - t o Govêmo de Mlne.s Gere.Is 
dispense.do de Indenizar O' Fundo de Melhora
mt:nto e o Fundo de Renovação Pe.trtmonl11.l de.a 
Importâncias pertencentes e.os mesmos e que 
fc:rem e.pllce.liss no custeio da Estrada. 

Art. 6.0 - As comissões referidas nos ar
tigos 2 .• e 3.0 deverão ter concluldo o seu tra
balho, de forme. a que o Instrumento de res
cisão esteja assinado dentro de sessenta. (60) 
dias, conte.dos da date. da publicação da pre
sente lei. 

Art. 7.• - Registrado, pelo Tribunal de 
Contas, o Instrumento da rescisão, o Govêrno 
Federal receberá o e.cervo de. Rêde Mineira de 
Viação no prazo de sessenta. (60) dias, por in
termédio do Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro. 

Art. 8.• - A partir de. de.te. do seu recebi
mento e até que se estabeleça. outro regime 
para e.s Estradas de Ferro Federe.Is, e. Rêde 
Mineira de Viação ficará sob Jurisdição do Mi
nistério da Viação e Obras Públicas, constitulda 
em autarquia com personallde.de jurldlce. pró
pria, tendo sede e fõro na cidade de Belo Ho
rizonte, capital do Este.do de Minas Gerais. 

Art. 9.0 - A direção de. autarquia será 
exercida, em Comissão, por um administrador, 

• Publlce.da no Didno O/tcial de 6 de fe
vereiro 'de 1953. 

B .G. -'1 

engenheiro, nomeado pelo Presldente de. Repú
bl1ce., com vencimentos fixados na forma do 
art. 33 de. lei n. 0 488, de 15 de novembro de 
1948. 

Art. 10 - O projeto de regulamento da au
tarquia. será submetido à aprovação i:\O Pres1-
dente da Repúbllce., dentro de cento e oitenta 
(180) dias depois de ·entregue a Estrada à ad
ministração federal, cumprindo e.o seu e.dmlnl.s
tracl.or, no prazo de noventa (90) dias, conta
dos da de.te. de sue. posse, e.presentar o respec
tivo anteprojeto à consldere.ção do Ministro 
de. Viação e Obras PúbUce.s, por intermédio do 
Departamento Nacional de Estrade.a de Ferro. 

Parágrafo único. Até que seja expedido, pelo 
Govêrno Federal, o regulamento próprio,.,_ au
tarquia continuará a reger-se pelos · regula
mentos em vigor na. Rêde Mineira de Viação, 
nos que.la poderão ser Introduzidas, em caráter 
provisório, pelo Mlnlstério da Viação e Obras 
Públicas, as alterações aconselhe.das pelo in
terêsse do serviço. 

Art. 11 - A Rêde Mineira de Viação se?à 
f1sce.11ze.de. pelo Departamento Nacional de Es
tradas de Ferro e estará sujeita a tomada de 
contas, na forma de. legislação em vigor. 

Parágrafo único. O Ministério da Viação e 
Obras Públicas baixará instruções pare. o exer
clclo da flsee.llzação e. que se refere êste artigo. 

Art. 12 - A autarquia não assumirá as obri
gações decorrentlflS de contratos, ajustes, con
vênios ou quaisquer outros Instrumentos. ce
lebrados anteriormente à entrega de. Rêde Ml
nelra. de Viação e.o Govêmo Federal, reservan
do-se-lhe o direito de manter sómente aquêles 
que não contrariarem os seus interêsses. 

Parágrafo único . O disposto neste artigo 
não se e.pl1ce. e.os contratos, ajustes, convênios 
e outros Instrumentos que houverem sido apro
ve.dos pelo Ministério de. Viação .e Obras Pú
blicas ou órgãos a êle subordine.dos, inclusive 
e. Conte.dórle. Geral dos Transportes, os que.Is 
serão mantidos e cumpridos pele. autarquia. 

Art. .13 - Observe.de. e. legislação e.plicável 
às autarquias federe.Is, serão definidos, no Re
gimento próprio, os direitos e vantagens, bem 
como os deveres e responsabUlde.des dos em
pregados de. Rêde Mineira de Viação, as con
dições de sue. admissão, movimentação, acesso 
e dispensa, respeite.dos os direitos e.dqulrtdos 
pelo pessoal e mantido o atual abono de fa-
milie.. · 

Parágrafo único. Estender-se-á aos servido
res de. Rêde Mineira de Viação, no que lhe 
!õr e.plicável, o disposto na lei n ,• 1 636, de 
11 de Junho de 1952. 

Art. 14 - A autarquia. gozará dos prlvllé
glos e vantagens outorgados à União, Inclusi
ve Isenção de Impostos e taxas, !Oro e prazos 
de prescrição especiais, direito de expropriação 
nos têrmos de. legislação vigente, lmpenhora-



226 BOLETIM GEOGRAFICO 

bllldade dos bens patrimoniais e de ruas ren
das, e terá, em jutzo, os mesmos prazos e re
cursos, tnclustve os ex-o//1.cio reservados à Fa
zenda PúbUca, à qual se equipara para efeito 
de pagamento de juros de mora. 

Art. 15 - Será mantido o serviço de sub
sistência reembolsável da Rêde Mtnetra de Via
ção, em cujo regulamento poderão ser feitas 
as alterações necessárias a dar-lhe matar en
clêncla e a adaptá-lo a nova organização ad
~tntstratlva. 

Art. 16 - A partir da data da sua entrega 
ao Govêrno Federal os serviços da Rêde Mi
neira de Viação serão custeados com a receita 
produzida e os recursos consignados nesta e 
em outras lets. 

Parágrafo único. Até o dia 15 de dezembro 
de cada ano será submetido à aprovação do 
Presidente da Repúbl1ca, por Intermédio d1:> 

' Mlntstérto da Viação e Obras Públtcas, o orça
JJiento da Rêde para o exerc!clo subseqüente. 

Art. 17 - Sem preju!zo dos créditos que 
venham a ser autorizados para l!quide.ção de 
compromissos do Govêrno Federal, é o Poder 
Executivo autorizado a abrir, ao Mtnistérto da 
Viação e Obras Públicas os créditos especiBis 
necessários à manutenç!o das operações da 
Rêde Mineira de Viação, até o Jtmite de Cr$ 
66 000 000,00 (sessenta e seis milhões de cru
zeiros). 

Art. 18 - O Poder Exequtivo expedirá as 
instruções necessárias ao exato cumprimento 
do disposto na presente lei. 

Art. 19 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publ1cação. 

Art .. 20 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

1 
Rio de Janeiro, em 4 de fevereiro de 1953, 

132.0 da Independência e 65.0 da República. 
Getúlio vargas. 
Al varo de Sousa Lima . 
Horácio Lafer . 

(Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
de 14-2.-195,3) • 

DECRETO N.0 32 582, DE 15 DE ABRIL DE 1953 

Aprova o Regulamento para a Df.retorf.a de Hi
drografia e Navegaç4o da Marinha. 

o Presidente da Repúbl!ca, usando da1 atrl
. bulção que lhe confere o artigo 871 inciso I, 

da Constituição, decreta: 
Art. 1.0 - Fica aprove.do o Regule.mente 

para a Diretoria de fildrograf!a e Navegação da 
Marinha, que com êste baixa, assinado pelo 
Mtntstro de Estado da Marinha . 

Art. 2.• - l!:ste decreto entrará em vigor na 
data de sua publ1cação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, em 15 de abril de 1953; 
132.º qe. Independência e 65. 0 da Repúbl!ca . 

01!.'TtJLIO V ARGAS 

.._ Renato de Almeida Gu.illobel. 

REGULAMENTO PARA A DIRETORIA DE m
DROGRAFIA E NAVEOAÇAO DA MARINIJiA 

CAP1TULO I 

DOS FINS 

Art. 1.0 - A Diretoria de mdrografla e Na
vegação da Marinha (DN) é o órgão do Minis
tério da Marinha que tem por flnal1dade pla
nejar, dirigir, coordenar e controlar as atlvlda-

des técnicas e administrativas relacionadas com 
os serviços de hidrograna, navegação, sinali
zação náutica e geof!slca, e com o material es
pecializado a êles referente. 

Parágrafo único. A DN será subordinada : 
a) ao Ministro da Marinha, quanto a di

retivas gerais; 
b) ao Estado-Maior da Armada, quanto ao 

comando e à log!stlca de consumo; 
e) à Secretaria Geral da Marinha, quanto 

à log!stlca de produção e à administração dos 
negócios de. MB. 

Art. 2.0 - A DN competirá: 
a) planejar suas atividades; 
b) executar privativamente a cartografia 

náutica do Brasil; 
e) promover, orientar e desenvolver tõdas 

as atividades geof!sicas, oceanográ!tcas e me
teorológicas na MB: 

d) estabelecer normas para a navegação 
nos navios da MB; 

e) elaborar, controlar e divulgar as infor
mações de interêsse pe.ra a segurança da na
vegação; 

!) construir, instalar , manter em funcio
namento e conservar os faróis e demais sinais 
de bal1zamento; 

g) instalar, manter e controlar as Insta
lações de auxilio rádio à navegação; 

h) m anter as estações da rêde de comu
nicações da DN, instalando-as, controlando-as 
e utilizando-e.a em ·coordenação com o Serviço 
de Comunicações de. Marinha; 

i) dirigir o .tráfego rádio destinado à emis
são dos avisos aos navegantes, em coordenação 
com o Serviço de Comunicações da M.arlnha; 

1) projetar, especificar, fabricar ou adqui
rir equipamentos e material técnico de nave
gação, fornecendo~os às Fôrças, Estabelecimen
tos Navais e Serviços da MB, instalando-os e 
controlando-os; 

!) proceder· a estudos e pesquisas ten
dentes a proporcionar maior eficiência aos equi
pamentos e material de sua competência 

m) representar o Govêmo do Brasil junto 
à Repartição Hidrográfica Internacional e ins
tituições congêneres estrangeiras; representar a 
MB junto aos diversos órgãos, nacionais ou es
trangeiros, que se ocupam de atividades se
melhantes e em congressos e conferências téc
nicas sôb.ie assuntos de sua alçada; 

n) estabelecer normas, instruções e roti
nas técnicas para a utilização, o funcionamen
to, a segurança e conservação de todo o ma
terial de sue. competência; 

o) acompanhar o progresso Industrial e 
cientifico, no que concerne ao material de sua 
competência, procurando estimular sua produ
ção pela indústria nacional; 

p) cooperar, no setor de suas atribuições, 
com os órgãos técnicos na.clonais, especialmen
te com .os das demais Fôrças Armadas; 

q) emitir parecer . sôbre os assuntos téc
nicos de sua alçada; 

r) cooperar com a $ecretarla Gere.! de. 
Marinha e a Diretoria. do Pessoal, na seleção, 
instrução, especle.llze.ção e aperfeiçoamento do 
pessoa.! técnico necessário e.os seus serviços . 

CAP1TULO II 
DÁ ORGANIZAÇÃO 

Éstru.tu.ra Org4nica 

Art. 3.0 - Além do Diretor-Geral de fildro
grafla e Navegação e seu Gabinete, a DN dis
porá de uma Vice-Diretoria, de um grupo de 
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Inspeção, de um Conselho Técnico e dos se
guintes Departamentos: 
Departamento de Hidrografia • . . . . . (DN-10) 
Departamento de Navegação . . . . . . (DN-20) 
Departamento de Sinalização Náutica (DN-30) 
r;ieparte.mento de Geoflsica . .. .. .. . (DN-40) 
Departamento de Obras e Reparos (DN-50) 
Departamento de Intendência ..... , (DN-60) 

Pará.grafo único. A Vice-Diretoria será. cons
titulda pelo Vice-Diretor de Hldrografla e Na
vegação assessorado pela Divlsão de Serviços 
Gerais, ficando-lhe subordinados os navios a 
serviço da DN. 

Art. 4.0 - O Conselho Técnico, órgão con
sUltivo da DN, será. subordinado ao Diretor-Ge
ral de Hidrografia e Navegação (DON) e cons
tltu!do do Vlce-Dlretor, dos Chefes dos Depar
tamentos técnicos (Hldrogra.fle., Navegação, Si
nalização Né.utlca e Geofisica) e do Chefe do 
Grupo de Inspeção. Será. secretariado pelo En
carregado de Dlvlsão que o Regimento Interno 
·da DN especificar. 

Parágrafo únlco. O Ch·efe do Grupo de Ins
peção e o Secretá.rio não terão dlrelto de voto. 

Atribuição dos Diversos órgãos 
. ' 

Art. 5. 0 o DON, Assessor Técnico do Ml
nlstro da Marl•ha em assuntos de ·Hidrografia, 
Navegação, Slnallzação Náutica e Geoflslca, se
rá. o responsável pelo fornecimento dos requi
sitos de apolo logistlco às Fôrças, Estabeleci
mentos Navais e Serviços da MB, no que se 
referir a todo o material de competência da 
DN. 

Art. 6.0 - O DON será. o responsável pela 
elaboração, direção e contrôle dos programas 
referentes às atividades da DN e dos navios, 
Estabelecimentos e Serviços que lhe forem su
bordinados. 

Art. 7.0 - O DON exercerá, sôbre os navios 
a serviço da DN, as atribuições previstas na 
"Ordenança Geral para o Serviço da Armada" 
para Comandante de Fôrça Naval Indepen
dente. 

Art. 8. 0 - ó DON manterá assldua colabo
ração com o Inspetor Geral da Marinha, vi
sando corrlglr falhas ou erros que forem verl
flcados e aperfeiçoar os serviços. 

Art. 9. 0 - O DGN será. o representante do 
Govêrno do Brasil Junto à Repartição Hidro
gráfica Internacional e o representande da MB 
Junto ao Conselho Nacional de Geografia e aos 
diversos órgãos nacionais que se ocupam de 
atividades idênticas. 

Art. 10 - No desempeJlllb.o de suas atrlbul
ções, o DGN terá como auxiliares diretos, o 
Vice-Diretor, o Conselho Técnico e seu Gabi
nete. 

Vice-Diretoria 
(DN-05) 

Art. 11 - A Vice-Diretoria (DN-05) compe
tirá.: 

a) providenciar a execução das diretivas 
e ordens do DON; 

b) coordenar os planos, normas e progra
mas da DN; 

c) · coordenar as atividades dos diversos 
órgãos da DN e proi:p.over seu desenvolvimento; 

d) cooperar com a Diretoria do Pessoal para 
a execução dos curaos que funcionarem na DN; 

e) providenciar a prontificação dos na
vios a serviço da DN; 

/) controlar a aplicação das leis, decretos 
e regUlamentos, pelo pessoal da DN; 

g) administrar o pessoal da DN; 
n) estudar e solucionar os assuntos &d

mlnlstrat1vos que não forem especificamente 
da alçada dos outros órgãos da DN; 

i) coletar os dados estatisticos que devam 
ser encamlnhados à Secretaria Geral da Ma
rinha. 

Consezno Técnico 

(DN-03) 

Art. 12 ~ Ao Conselho Técnico - (DN-03) 
competirá.: 

a) estudar os assuntos de ordem técnica 
de competência da DN, no âmbito de respon
sabilidade desta; 

b) elaborar os planos e programas ~ara 
os trabalhos da DN; 

c) indicar doutrina capaz de assegurar às 
atlvldadei;, da DN orientação conveniente e 
estável; 

d) elaborar os pareceres técnicos da DN. 

Grupo <te Inspeção 

(DN-06) 

Art. 13 - Ao grupo de Inspeção - (DN
-06), constltuldo por um Chefe assessorado por 
oficiais da própria DN, competirá.: . 

a) inspecionar perlàdlcamente todos os 
órgãos sob o contrôle técnico ou administrativo 
da DN, de acôrdo com as ordens do DON e 
atendendo às Instruções ou recomendações da 
Inspetoria Geral da Marinha e procurando es
pecialmente constatar: 

I - as condições do pessoal, a ação que 
lhe compete por efeito dos regulamentos e dis
posições legals em vigor e o modo como a 
exerce; 

II - a situação e qualidade do material; 
deflclências e falhas, ocasionais ou sistemáti
cas, em sua manutenção, condução ou utlll· 
zação; 

III - defeitos ou desajustagens da organi
zação ou dos métodos de trabalho; 

b) proceder às Inspeções que forem soli
citadas pela Inspetoria Geral da Marinha; 

c) apresentar ao DON relatório das ins
pecções a que proceder, sugerindo-lhe provi
dências para sanar lrregUlarldades ou falhas 
observadas e para melhorar os serviços da DN, 
dêles enviando cópia ao Inspetor Geral da Ma
rinha; 

d) manter o DON ao par da produção daa 
fé.brlcas, oflclnas e laboratórios da DN. 

Departamentos 

Art. 14 - Os Departamentos serão dirlgidOlf 
por chefes com ampla Iniciativa, dentro de
suas respectivas esferas de ação, e responsável& 
pela perfeita execúção do que lhes compete,. 
conforme abalxo se especifica. 

Art. 15 - Ao Departamento de Hidrogra
fia (DN-10) competirá.: 

<i) planejar os levantamentos hldrogn\fl
cos, lncluslve as operações aerofotogramétrl
cas; 

b) construir cartas náuticas e espectal.s; 
e) elaborar . publicações de segurança da 

navegação e outros referentes à hidrografia; 
d) elaborar, controlar e divulgar as lnfor

maçõe11 relativas à segurança da navegação; 
e) planejar as características dos fa.ról.s e 

sinais de balizamento, atendendo às exlgêncla1 
da segurança da navegação. 

Art. 16 - Ao Departamento de Navegação 
(DN-20) competir!!.: 

11) orientar técnicamente a navegação nos 
navlO!I da MB; 
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b) elaborar e distribuir as publicações re
ferentes à navegação, também d1Stribuindo as 
demais publicações da DN; 

e) estabelecer as dotações correspondentes 
e fornecer instruÍnentos, publicações e .1emais 
petrechoa náuticos às Fõrças, Est11-belecimentos 
Navais e Serviçoll da MB; 

d) orientar e fiscalizar a venda de ~artas 
e publicações pelos agentes autorizados . 

Art. 17 - Ao Departamento de Sinalização 
Na\utlca (DN-30) competirá : 

a) construir, instalar, manter e adminis
trar õs faróis e suas dependências; 

b) construir, instalar, manter e adminis-
trar as instalações terrestres de auxilio rádio 
à llll-Vegação e suas dependências; 

e) construir, instalar e manter os ballza-
mentos e suas dependência&. · 

Art . 18 - Ao Departamento de Geot!slca 
(DN-40) competirá: 

a) organizar, dirigir e fiscalizar o servi
ço meteorológico e climatol~ico da MB; 

b) fazer a o'ceanografla, hidrológica e di
nâmica, nas águas brasileiras; 

e) fazer a prospecçlio geológica magnética 
e gravimétrlca da costa brasileira . 

~. 19 - Ao Departamento de Obras e Re
paros (DN-50) competira\: 

a) executar reparos e pequenas obras, es
truturais e de máquinas, nos navios e P.mbar
cações da DN; 

b) conservar as Instalações e dependên
cias da DN, fazendo os reparos que forem ne
cessários; 

e) orientar e fiscalizar a execução de obras 
e reparos que devam ser feitos por outros De
partamentos; 

d) prestar auxUlo aos outros Departamen
tos no preparo e execução dos serviços que lhes 
OC>mpetem. 

Art. 20 ...:... Ao Departamento de Intendência 
(DN-60) competirá: 

ll) 

b) 
DN; 

c) 
DN; 

lavrar contratos; 
adquirir o material de competência da 

executar o servioo de Intendência da 

ã) conhecer a situação dos estoques de 
material de competência da DN, sugerindo me
didas capazes de conservá-los dentro dos limi
tes estabelecldoe; 

e) organizar estat!stlcas de consumo de 
material de competência da DN; 

f) elaborar a proposta orçamentária da 
DN e dos órgãos a ela subordinados; 

g) coligir e analisar os dados referentes à . 
contabilidade industrial dos órgãos subordina
do& à DN, Indicando providências para seu aper
feiçoamento. 

Art. 21 - Os Departamentos serão subdivi
didos em ta,ntas Divisões e Seções quantas fo
rem necessárias, de acôrdo com o que estabe
lecer o Regimento Interno da DN . 

Gabtnete 

(DN-02) 

Art. 22 - Ao Gabiente do DGN - (DN-02) 
competirá: 

ao) o desempenho das funções de repre
sentação; 

b) a correspondência de caráter pessoal 
do DGN. 

CAPtTULO III 

DO PESSOAL 

Art. 23 - A DN ·disporá do seguinte pessoal: 
a) um Diretor-Geral de Hidrografia e Na

. vegação, oficial general, da ativa, do Corpo da 
Armada; 

b) um Vice-Diretor, Capitão de Mar e 
Guerra, da ativa, do Corpo da Armada, de pre
ferência especializado em hidrografia; 

c) wn Chefe do Grupo de Inspeção, Ca· 
pitão de Mar e Guerra, da ativa, do Corpo da 
Armada, de preferência especializado em hl· 
drografla; 

d) quatro Chefes de Departamento (Hi• 
drografla, Navegação, Sinalização Náutica e 
Geofislca), Capitães de Fragata, da ativa, do 
CA, especializados em hidrografia; 

e) um Chefe do Departamento de Obras e 
Reparos, Capitão de Fragata, da ativa, do CA 
ou do CETN; 

'/) wn Chefe do Departamento de Inten• 
dêncla, oficial superior, da ativa, do CIM; 

g) wn Assistente do DGN, Capitão de Cor
veta, da aiiva, do CA; . 

h) tantos Capitães de Corveta e Capitães 
Tenentes, da ativa ou da rese?9'a, dos dlverBOll 
Corpos e Quadros da MB e oficiais administra
tivos quantos forem necessários aos encargos 
das Divisões, atendido ao que ficar estabelecido 
no Regimento Interno da DN, quanto às espe
cialidades; 

i) um Ajudante de Ordeni; do. DGN, Ca· 
pitão-Tenente, da ativa, do CA; · 

1l tantos oficiais, da ativa ou da reser
va, dos diversos Corpos e Quadros da MB, e 
funcionários civis quantos forem necessários 
aos serviços ·da DN; 

l) tantos sub-oficiais, sargentos, marinhei
ros, fuzileiros, talfelros e servld·ores civis, quan
tos fo'tem necessários, de acôrdo com os efeti
vos fixados no Regimento Interno. 

Art . 24 - As atribuições do pessoal serão 
discriminadas no Regimento Interno da DN. 

Art . 25 - O pessoal da DN será nomeado, 
designado ou admitido de acôrdo com a leg18-
lação em vigor . 

CAPtTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26 - Ficarão subordinados ao DN to
dos os órgãos dos.,segulntes tipos: --Serviços 
Distritais de Sinalização Náutica, Serviços Dla· 
tritais de Meteorologia, Depósitos de Material 
e Equipamentos Técnicos, Centros Especializa· 
dos da PrOduoão, Oficinas Especializadas, Cen
tros de Reparos, navios hidrográficos, rarolelroe, 
balizadores e outras embarcações, destinados à 
execução, aparelhamento e manutenção dos ser
vloos que lhe são afetos. 

§ l.• - Os regulamentos ou regimentos In
ternos dos diversos órgãos, conforme o caso, es
pecificarão, quando necessário, a natureza da 
subordinação . 

§ 2 .• - A subordinação dos Serviços Dis
tritais se fará através dos Departamentos cor-
respondentes. · 

Art. 27 - o sernço l~erno da DN obede
cerá a um Regimento Interno que será expe
dido dentro de 180 dias a contar da data de 
aprovação dêste Regulamento. 

Art. 28 - Nas cartas, publicações e Instru
mentos elaborados ou construidos pela DN de
verá sempre existir, como sinal de autentica
ção, o sinete que fôr estabelecido no seu Re
gimento Interno. 
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Art. 29 - O material que constltula a an
tiga Oficina de Relojoaria, da Diretoria de Co
municações da Marinha, passa a pertencer à 
DN. 

Art. 30 - Os serviços de Instalação, manu
tenção e reparos de ecobatlmetros e radlogo
nlõmetros, executados pela antiga DHN, pas
sarão oportunamente a constituir atribUlção da 
Diretoria de Eletrônica da Marinha. 

CAPtTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES TRANBlTÓBIAB 

Art. ,31 - Durante' o prazo fixado no artigo 
27, o DGN expedirá as Instruções neoesaárlae 
à adaptação das disposições contidas neste Re
gulamento. 

Art. 32 - Antes da criação de qualquer no
vo Estabelecimento ou Serviço deverá ser ela
borado e aprovado o Regulamento ou Regimen
to Interno, conforme o caso, pelo qual se deverà 
reger. 

Art. 33 - Imediatamente após a entrada 
em vigor dêste Regulamento deverão ser revta
tos os Regulamentos ou Regimentos Internos 
que regem os estabelecimentos e Serviços exis
tentes de modo a enquadrá-los no que acaba de 
ser estabelecido . Os anteprojetos dos Regula
mentos ou Regimentos Internos atualizados de
verão ser submetidos à aprovação dentro de 
120 dias. 
_ Art. 34 - ~te Regulamento deverá ser re
visto dentro do. prazo de dois meses contados 
a partir de sua aprovação. 

Rio de Janeiro, 0.1"., em 15 de abril de 
1953. - Renato de Almeida Guillobel. 

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



LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 
, 
Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

MINAS GERAIS 

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO OEOORA
PICO DO ESTADO DE Mllj'AS GERAIS A 
QUE SE REFERE O DECRETO N.0 3 973, 
DE 2 DE MARÇO DE 1953. 

CAPiTULO 1 

Diu finaltd.ades e 111.l!tod.011 

Art. 1.0 - O Departamento Geográfico do 
Estado de Minas Gerais, dlretamente subordl
nado ao Governador do Estado, criado pelo 
decreto-lel número 198, de 25 de março de 1939, 
tem por flnalldade: 

I - fazer o levantamento da carta geo-· 
gráfica do Estado; 

II - reallzar levantamentos especlals em 
eecaias convenientes, consultados os lnterêsses 
do Estado e dos Munlciplos, ou mediante acor
dos, nos têrmos do art. 52 da Constltulçlo Es
tadual, quando fôr o caso; 

m - efetuar estudos, pesquisas, publlca
ções e divulgações dos assuntos de lnterêsse 
geográfico, vlsando ao perfeito conhecimento do 
território mlnelro; 

IV - publlcar fõlhas gerais e regionais, 
boletins e relatórios, bem como colaborar com 
os órgãos federais congêneres, em todos os tra
balhos de natureza geogrMlca e especialmente 
na elaboração da carta geral da Repúbllca, atra
vés de acordos com o Instituto Brasllelro de 
Geografia e Estatistlca (I.B.G.E . ). 

f 1.0 - A carta geográfica será levantada 
por triangulação e camlnbamentos, adotando
-se processos topogrMlcos comuns e expeditos 
ou, ainda, por métodos fotogramétrtcos, de
vendo ser desenhada na escala de 1 :100 000, se
gundo o critério do desenvolvimento pollcõ
nlco. 

§ 2. 0 - Considerados os fins a que se des
tinam e consoante as necessidades da admlnfs
tração, o Departamento Geográfico publlcará 
cartas gerals, regionais e cadastrais em outras 
escalas e por dl!erentes métodos de projeção, 
conforme convênios préviamente estabelecidos 
e conclusões aprovados pelo Conselho Nacional 
de Oeografla, tendo em vlsta a unlformlzação 
da Cartografia Brasllelra . 

CAPiTULO ll 

Da organi2aç4o 

Art. 2.0 - O Departamento Geográfico com
preende: 

I - Dlvlslo de Operações Terrestres; 
II - Dlvlslo de Geodésia e Aerofotogra- · 

metrla; 
III - Dlvlsão de Cartografia e Desenho; 
IV - Dlvlsão de Geografia; 

V - Bervlço Ad.mlnlstratlvo. 
Art. 3.0 - As Dlvlsões · e o Serviço Adml

nlstratlvo funcionarão perfeitamente articula
dos, em reglme de mútua colaboração sob a 
orientação do Diretor do Departamento. 

CAPiTULO III 

Da• compet~ncia e organüaç4o ·da11 Divis6e11 e 
do Serviço Administrativo 

SECÇÃO I 

Da Divi34o de Operações Terrestres (D. O. T. ) 

Art. 4. 0 - A D.O.T. compete: 
Reallzar os trabalhos de campo, como se

jam: triangulação de 1.• e 2.• ordem, determi
nação de coordenadas geográtlcas, fixação de 
pontos, estações de 3 vlsadas, nivelamento di
retos, comuns e de precisão, nivelamentos ba
rométricos e trigonométricos, caminhamentos a 
estádia, expeditos, trabalhos de ambulação e 
reambulação, cálculos e desenhos topográtlcos, 
lncumblndo-se de tôdas as operações de cam
po necessárias à elabQração da Carta ou a 
qualquer trabalho atrlbuido ao Departamento. 

Art. 5.0 - ·A D.O. T. compreende: 
1 - Secção de Triangulação e Fixações 

(S .T .F.); 
2 - Secção de Topogra!la (B.T.). 
Art. 6.0 ~ A Secção de Triangulação e Fi

xações (S.T.F.) compete: 
I - realizar todos os trabalhos de campo 

concernentes à trial:igulação, a saber : explo
ração, cravação de marcos e instalação de sl
nais geodésicos e tõrres, medição de ângulos 
horizon tals e verticais, estações de 3 vlsadas e 
!licação; 

II - determinar coordenadas geográficas, . 
fazer observações barométricas e hlpsométricas; 

III - proceder à verificação dos dados que 
serão fornecidos à Dlvlsão de Geodésia e Aero
fotogrametria, inclusive croquis, desenhos elu
cidativos e topográficos, bem como organizar 
e verificar os dados e cálculos de altitudes e de 
cadernetas de campo; 

IV - quaisquer outros trabalhos de campo 
necessários ao Departamento. 1 

Art. 7.0 - A Secção de Topografia comRe-
te: 

I - fazer os caminhamentos e . reconheci-
mentos topográficos; · 

II - fazer nivelamento direto, de precisão 
e comum, nivelamento estadimétrico, baromé-
trico e trigonométrico; · 

III - trabalhos de ambulaçlo e reambula
ção, reconheclmentos e Identificações nas fo
tografias aéreas, dos pontos de apolo, toponl-
mia, detalhes e dlvlsas; · 

IV - cálculos e desenhos topogrMicos; 
V - quaisquer outros trabalhos topográ!l

cos necessários ao Departamento. 



LEIS E RBSOLUÇOÉ8 231 

SECÇAO II 

Da Divis4o de Geodém e Aerofotogrametrla 
(D.G.A.) 

Art. e,• - A D.a.A. compete: 
preparar e organizar os dados gerais, pla

ntmétricos e altimétricos, para ftns cartográ
flcos, e executar todos os trabalhos necessários 
à restituição aero!otogramétrlca e destinados 
à elaboração da carta geral do Estado e a ou
tros estuc;los gerais ou de detalhes que possam 
ser feitos por êsse processo. 

Art. 9.0 - A D .a.A. compr~nde: 
1 - Secção de Cálculos (8 .C.); 
2 - Secção de Aerofotogrametria (8. Ae. ) . 
Art. 10 - A Secção de Cálculos compete: 
I - organizar, preparar e fornecer os r·e

sultados finais dos dados técnicos referentes 
aos pontos de apolo terrestre; 

II - realizar os trabalhos de sua atribui
ção, baseado nos dados fornecidos e verificados 
pela Divisão de Operações Terrestres, os quais 
deverão ser apresente.dos em forma de relação, 
que conterá as orientações, ângulos horizon
tais e verticais, altitudes, esquemas e detalhes 
que permitam os cálculos finais e a identi
ficação fotográfica das estações, vértices e de
mais pontos característicos levantados cm cam
po. 

Art. 11 - A Secção Aerofotogramétrica 
compete: 

Encarregar-se dos estudos e dados•relatlvos 
às fotografias aéreas e da execução de todos 
os trabalhos pertinentes à restituição aeroro
togramétrlca, compreendendo: 

a) planos de cobertura de vôoa, redu
ções, ampliações e cópias fotográficas, fotos
táticas e heliográficas; organização de foto-ln
dices, mosaicos, foto-mapas e dados técnicos 
referentes a rotograftas aéreas; Interpretação, 
classificação, arquivo e conservação de todo o 
material fotográfico; 

b) operações nos restituidores aerofoto
gramétricos, mecAI!iCOS, óticos ou gráficos, exe
cutando triangulação aêrea e desenhos com
pletos dos esboços resultantes. 

SECÇAO III 

Da Dtvisl!o de Cartografia e Desenho (D.C.D.) 

Art. 12 - A D.O.D. compete: 
I - execução de todos os trabalhos carto

gráficos, cópias e desenhos referentes à carta; 
II - preparo e acabamento dos ol1ginals 

definitivos das fôlhas da carta e as providên
cias necessárias à Impressão da.e fOlha.s conclul
da.s; 

Íll - guardar e manter .em ordem os ori
ginais de seus trabalhos, bem como o arquivo 
das cadernetas e mapas de campo dos levan
te.mel\ tos topográficos. 

Parágrafo único - Nos trabalhos a. ca.rg.1 
da Divisão de Cartografia. e Desenho observar
-se-á o seguinte: 

a) na carta. na escala de 1 : 100 oori, de
pois de feita, no original, a projeção dos pontos 
geodésicos, serão aproveitados os camlnhamen
tos e nivelamentos fornecidos pela Divisão de 
Operações Terrestre~. na escala de 1 : 20 000, os 
quais se reduzem e encaixam cuidadosamente 
entre os pontos fixados, depots c;le escolhidos, 
nos mapas de campo, os eixos principais, com 
direção geral unt!orme entre os pontos de 
apolo préviamente escolhidos, tudo em boas 
condições de orientação e distância; 

b) os esboços fornecidos pela Dlvtsão de 
Geodésta e Aerorotogrametrla reduzir-se-ão pa-

ra a escala de 1 : 100 000, tendo-se em vista o 
seu perfeito encaixe nos pontos geodésicos an
telormente projete.dos; 

e) o relêvo será representa.do por curvas 
de nlvel de equtdtstAncla de 20 a 50 metros, 
conforme o permita a região que se deseje re
presentar. Serão represente.dos na carta todos 
os elementos topográficos e detalhes constantes 
das cadernetas de campo e esboços fornecidos 
pela Divisão de Operações .Terrestres, desde que 
sejam compatlvels com a escala adote.da; 

d) as fOlhas definitivas, na escala de 
1 : 100 000, desenhar-se-ão a ·cores, medindo 
melo grau de latitude por melo grau de lon
gitude, em projeção independente, no centro 
da !Olha, que, em seguida, é entregue à im
pressão, conservando-se uniformidade com as 
fOlhas já publicadas, no que diz respeito a aca
bamento; 

e) nos originais e desenhos definitivos 
serão projete.das a.s intersecções dos paralelos 
e meridianos de 10 em 10 minutos, bem como 
os pontos geodésicos, de acOrdo com os ele
mentos fornecidos pela Divisão de Geodésla e 
Aerofotogrametrla; 

1) redução e encaixe dos esboços topo
gráficos apresentados pela Divisão de Geodés1a 
e Aerofotogrametrla; 

g) redução dos eixos topográficos e en
caixe dos pontos de apolo, dentro das normas 
técnicas recomenda.das; 

h) desenho dos detalhes topográficos, cur
vas de nível e outros, de conformidade oom os 
esboços fornecidos pela Divisão competente; 

t) lançam~nto da toponímia por processo 
caligráfico ou de colagem; 

IV - desenhar cartas gera.Is e regionais 
e fazer outros desenhos e cópias referentes à 
carta., quando o reclamar a administração. 

Art. 13 - A D.O.D. compreende: 
1 - Secção de Cartas Geográficas (S.C.a.); 
2 - Secção de Desenhos Cartográficos (8. 

D.C . ). 
Art. 14 - A a.e.o . compete a execução 

da.a seguintes tarefas: 
I - desenhar todos os trabalhos referen

tes à carta de 1 : 100 000, de a.cOrdo com as 
Instruções anteriores, excetuando-se a. seleção 
de cOres, que fica.rã a cargo da Secção de De-
senhos Cartográficos; • 

II - projetar os pontos de apolo, com o 
emprêgo de coordenatógrafos e efetuar a. revi
são gráfica das posições e distâncias rela tivas; 

III - traçar a.s intersecções dos paralelos 
e meridianos e diversas linhas geodésicas, de 
acOrdo com as tabelas e gratlcos preparados 
para cada tipo de projeção ~artográflca; 

IV - desenhar os eixos topográficos e sua 
redução em pantógrafo de precisão entre os 
pontos fixos, verlrtcando-se distâncias e azi
mutes; 

V - desenhar os detalhes topográficos e 
curvas de nível nos origina.Is definitivos, me
diante a.s reduções das !Olhas de compllação, 
entregues pela Divisão de Geodésla. e Aerofo
togra.metrla.; 

VI - o lançamento da toponlmla pelos 
processos caligráficos ou de colagem; 

VII - executar outros trabalhos que lhe 
forem confia.dos . 

Art. 15 - A S.D .C . compete : 
I - o acabamento das fôlhas parciais pa

ra Impressão; 
II - a revisão dos originais prepare.dos em 

confronto com a.s cadernetas e mapas de 
campo; 

III - a revisão das provas de Impressão; 
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IV - a seleção de cõres da carta de 
1 : 100 000, de cartas gerais e regionais, bem 
como de todos os desenhos auxlliares referen
tes à carta . 

SECÇÃO IV 

Da Divtsllo de Geografta (D. G. ) 

Art. 16 - A D.G. compete: 
I - asststlr e cooperar nos estudos, levan

tamentos, demarcação e cadastro dos limites 
interestaduais, sempre a cargo de comisa6es 
mistas de representantes, de é.rbitros ou de pe
ritos Ndlcials; 

II - assistir e cooperar nos trabalhos das 
comisaões encarreg~as das periódicas divisões 
admlnlstrativas e judicié.rias do Estado, bem 
como participar dos estudos, em cooperação 
com os municipios, nas dellmitações dos perí
metros urbanos e suburbanos das cidades e 
vilas; 

m - prestar informações sôbre dúvida& 
que surjam nas questões divisórias intermuni
cipais e interdistrttais, legislação, jurisdição, 
mantendo para isto arquivos da documenta .. 
ção existente e reallzando as pesqwsas ln loco, 
quando necessário; 

IV - realizar, no campo e no gabinete, 
estudos sõbre os vê.rios aspectos da geografia 
mlnelra, quer segundo a Geografia Geral (Geo
morfologia, Climatologia, Biogeografia, · Geogra
fia Humana, Geografia Econômica), quer se
gundo a Geografia Regional (Geografia das di
versas zonas do Estado) ; 

V - cuidar da Biblloteca, Mapoteca, Arqui
vo Corográfico e Fototeca; 

VI - confeccionar mapas municipais, em 
colaboração com as demais Divisões, quando 
fôr o caso; 

VI;r - confeccionàr mapas e gráficos de 
distribuição de fenômenos diversos que posai! 
bll1tem o melhor conhecimento de aspectos ge
rais ou particulares da Geografia Mineira . 

Art. 17 - A D .O . compreende : 
1 - Secção de Divisão Territorial (S.D.T.); 
2 - Secção de Estudos Geográficos (S.E.0.); 
Art. 18 - A S.D.T. compete: 
I - assistir · e cooperar nos estudos, le

vantamentos, demarcação e cadastro dos limi
tes interestaduilis; 

II - assistir e cooperar nos trabalhos das 
comissões encarregadas das periódicas divisões 
administrativas e judicié.rias do Estado, bem 
como participar dos estudos em cooperação com 
os mun1clpios, nas dellmitações dos perimetros 
urbanos e suburbanos das cidades e vilas; 

III - prestar informações sôbre questões 
divisórias, leg1Slaçlio, juriSdição, mantendo pa
ra Isso arquivos da documentação existente e 
realizando as pesquisas in loco, 11uando fôr 
preciso; 

IV - coordenar e sistematizar os levanta
men1ios da estatística territorial, de acôrdo 
com as normas do I.B.G.E., e em colaboração 
com o Departamento Estadual de Estatlstica; 

.v - manipular dados numéricos referen
tes ao território, organizando e publicando 
quadros das coordenadas geográficas, determi
nadas nas diversas localidades pela ·Divisão 
competente, altitudes, áreas dos municlpios e 
distritos, que serão calculados de conformidade 
com as divisas estabelecidas em cada periodo 
e outros dados numéricos relativos às locall• 
dades do território mineiro; 

VI - confeccionar mapas municipais. 
Art. 19 - A S.E.G. compete: 
I - realizar estudos e pesquisas, no cam

po e no gabinete, sõbre assuntos de lnterêsse 

geográfico, visando ao melhor conhecimento 
do território e da população do Estado; 

n - coletar e sistematizar dados históri
cos sôbre os munlclplos e toponúnia; 

Ili - realizar, no domlnlo da Geografia 
Flslca e da Biogeografia, estudos geomortoló
glcos, climatológicos e eôbre hidrografia e ve
getação do Estado; 

IV - proceder, no quadro da Geografia Hu
mana e Econômica, a estudos sôbre popula
ção, mercados, produção, recursos naturais, fon
tes de energia, comércio, vias de com\mlcação 

" e meios de transporte; 
V - aco~panhar com lnterêsse o desen

volvimento da ciência geográfica, espectalmente 
as atividades geográficas brasileiras; 

VI - elaborar obras geográficas sõbre o 
Estado de Minas Gerais, com finalidades de 
divulgação, em seu conjunto ou segundo as 
regiões naturais; 

VII - confeccionar mapas e gráficos de 
distribuição de fenômenos diversos que possl
bll1tem o melhor conhecimento de aspectos 
gerais ou particulares da geografia mineira, es
pecialmente em seu aspecto humano e econô
mico; 

VIII - cuidar da organização de uma bl
blloteca especiallzada em Geografia de Minas 
Gerais, que conterá também obras sôbre Geo
grafia do Brasil e sôbre Geografia Geral, bem 
como assuntos correlatos; 

IX - organizar bibliografias sôbre a Geo
grafia do•Estado de Minas Gerais, em seu con
junto ou segundo especlallzações; 

X - organizar a Mapoteca, que constará 
de' coleç&es de mapas e cartas geográficas de 
Minas Gerais e do Brasil; mapas dos municl
plos miQ.eiros; cartas de outros Estados; car
tas de palses estrangeiros, mapas gerais e con
tinentais; 

XI - manter em ordem o Arquivo Coro-
, gráfico, que colecionará trabalhos de pequeno 

porte, tale .. como recortes de jornais, dados es
parsos sôbre o território mineiro, pequenos fo
lhetos e documantação municipal; 

XII - cuidar da Fototeca, que p<>ssuirá 
coleções de fotografias e !limes de significação 
geográfica; 

XIII - organizar um museu ' de Geografia 
do Estado de Minas Gerais. 

SECÇÃO V 

Do Serviço Aãmtntstrativo (S .A.) 

Art. 20 - Ao S.A. compete: 
I - executar os. serviços de administração 

geral do D.O.E. ;, 
II. - coligir, ordenar, classificar, guardar, 

conservar e publicar, quando necessário, os tex
tos documentários e dados referentes às ativi
dades do D.O.E .; 

Art. 21 - O Serviço Administrativo com
preende : 

1 - Secçã~ de Peasoal, Contabllidade e Ar
quivo (S.P.A . ) ; 

2 - Secção de Comunicações, Expediente 
e Almoxarltado (S .C.E . ) ; 

3 - Portaria (P) ; 
4 - Garagem (G); 
Art. 22 - A S.P.A. compete: 
I - informar quaisquer sollcitações ou 

comunicações dos servidores classificados no 
D.O.E., tendo em vista a legislação em vigor; 

II ..,... estudar os papéis e expedir as comu
nicações necessárias relativas a direitos, deve
res, vantagens e demais assuntos concernentes 
a funcioné.rios e extran umeré.rlos; 
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III - estudar e opinar quanto à celebra
ção. renovação ou rescl.são de contratos ou têr
mos aditivos; 

IV - estudar e opinar relativamente ao 
preenchimento de função e dispensa de extra
numerários; 

V ·- lavrar tOdos os atos pertinentes aos 
funcionários e extranumerários; · 

VI - organizar e manter em dia os ele
mentos necessários ao expediente de prdeessa
mento das promoções; 

VII - manter em dla o BSSentamento in
dividual dos funcionários e e:rtranumerários, 
com indicações que a legtalação ex1g1r; 

VIII - receber e arquivar a correspondência 
oficial, documentos e papéis relativos às ati
vidades do D.O.E. 

Art. 23 - A S.O.E. compete·: 
I - receber, registrar, distribuir e expedir 

a correspondência oficial e papéis concernen
tes às atividades do D.O.E.; 

II - atender ao público em seus pedidos 
de informação; 

III - executar os trabalhos dactllográtleos 
e m1J:9-eográtlcos do Departamento; 

IV - lavrar os contratos e atos de aquisi
ção de material; 

V - examinar, do ponto cte vista legal e ad
minlstrativo, os assuntos referentes a mate
rial; 

VI - distribuir o material; 
, VII - providenciar o consêrto e a con

servação do material em uso; 
VIII - fornecer os dados para orçamento 

do material; 
IX - realizar a venda de mapas e de ou

tras Piblicações. 
Art. 24 - A Portaria (P) compete: 
I - manter à entrada do Departamento 

um servidor incumbido de prestar informações 
solicitadas pel.o público sõbre a localização e 
funcionamento das Dlvisões e Serviço; 

II - promovér a limpeza das salas, esca
das, corredores e áreas de serventia, zelar pelo 
estado de conservação e boa aparência das pa
redes, revestimentos, f\SSOBlhos e portas; 

III - providenciar a coleta de lixo das di
versas dependências, cuidar da limpeza da vi
draçaria e dos revestimentos metálicos; , 

IV -- conservar em perfeito funcionamen
to a Instalação elétrica, hidráulica e os fil
tros; 

V - manter em rigorosa higiene as insta
lações sanitárias; 

VI - exercer vigilância permanente nos lu
gares de entrada e salda, especialmente nos se
tores de maior contacto com o público. 

CAPtTULO IV 

Das atrtbuições ão pessoal 

Art. 25 - Compete ao Diretor: 
I - dirigir, distribuir e fiscalizar os tra

balhos do Departamento; 
II - cumprir e fazer cumprir êste Regi

mento e as Instruções que forem expedidas; 
III - baixar as Instruções que se fizerem 

necessárias ao bom andamento dos trabalhos; 
IV - apresentar proposta para a organl

l!lllção do orçamento anual do Departamento; 
V - corresponder-se em matéria do ser

viço da repartição com quaisquer pessoas, cor
porações, funclonál;los e autoridades; 

VI - promover Impressão dos ti:abalhos que 
devem ser publicados; 

VII - abrlr e encerrar tOdos os livros de 
escrituração; designando o funcionário que os 
deva rubricar; 

VIII - dar posse aos funcloné.rlos do De
partamento e designar-lhes as secções, serviços 
ou divisões em que devem ter exerclcio, ·po
dendo removê-los a qualquer tempo de uns 
para outros, conforme as conveniências do ser
viço e atribuições do cargo ou função; 

IX - autenticar documentos de despesas 
de qualquer natureza que tenham de ser en
caminhados ao Tesouro do Estado; 

X - conceder férias e licenças, nos têrmos 
da legislação em vigor, aos servidores do De
partamento; 

XI - assinar as !Olhas de pagamento do 
pessoal, julgando as faltas que se verificarem, 
de acõrdo com a legislação em vigor; 

XII - impor aos servidores que as merece• 
rem as penalidades de sua alçada; 

XIII - celebrar e assinar por delegação do 
Governador do Estado convênios ou acordos 
para o nm de aperfeiçoar, ampliar e uniformi
zar os trabalhos geográficos no Estado e no 
Pais; 

XIV - prorrogar Q8 trabalhos da reparti
ção além das horas noPmals do expediente, tó
das as vêzes que assim o ex1g1r a conveniência 
do serviço; 

XV - requisitar àà emprêsas de transporte 
ferroviárias e fluviais passagens e transportes 
para si e seus subordinados, quando a serviço 
do Departamento; 

XVI - providenciar sôbre a admissão e 
dispensa de servidores necessários aos traba
lhos do Departamento; 

XVII - expor ao Governador do Estado 
a marcha dos trabalhos e propor as medidas 
que julgar convenientes; 

XVIII - apresentar ao Governador do Es
tado, anualmente, até 31 de março, o relató
rio dos serviços da repartição; 

XIX - aprovar a escala de féqas; 
XX - exercer quaisquer outras disposi

ções decorrentes· dêste Regimento e mais dis
posições em vigor. 

Art. 26 - Na ausência do Diretor do De· 
partamento, até 30 dlás, será êle substituldo 
pelo Chefe de Divisão que designar. 

Parágrafo único - A designação será feita 
pelo Governador do Estado, quando a ausên
cia fôr. superior a 30 dias. 

Art. 27 - Aos Chefes de Divisão compete: 
I -"- despachar com o Diretor; 
II - chefiar os trabalhos da Divl.são que 

lhes fôr designe.da; 
III - colaborar com o Diretor na organi

zação anual ·dos trabalhos; 
IV - e.presentar relatórios parciais e anuais 

até 31 de janeiro de cada ano, sugerindd ao 
úlretor o que a experiência lhes Indicar como 
a~onselhá;vel ao aperfeiçoamento do serviço; 

V - encarregar-se dos trabalhos que lhes 
forem especialmente atribuldos; 

VI - cumprir e fazer cumprir tôdas as dis
posições regulamentares, ordens. de serviço, Ins
truções e portarias; 

VII - propor ao Diretor, em qualquer tem
po, as medidas que devam ser tome.das em be
ne,flclo da boa técnica e do aprimoramento do 
serviço sob sú.a responsabllldade; 

VIII - Informar os processos encaminhados 
à Divisão; 

IX - autenticar as certidões, cópias e mals 
papéis da Divisão que exigirem e$ta formali
dade; 
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X - Indicar os substitutos eventuais dos 
C_hefes de Secção; 

XI - impor absoluto respeito e discipline. 
aos funcionários designados para a D1 visão a 
seu cargo, advertindo-os quando faltarem ao 
cumprimento de seus deveres, represent.e.ndo e.o 
Diretor quando as faltas merecerem penalidades 
de alçada superior. 

Art. 28 - Ao Chefe do Serviço Adminis-
trativo Incumbe: 

I - dirigir o Ser\flço Administrativo; 
n - despachar com o Diretor: 
m - organizar a escala de férias do pes

-1 do Departamento, ouvidos os ·chefes de 
DlvlaAo; 

IV - Indicar os substitutos eventuais dos 
Chefes de Secção; 

V - propor ao Diretor quaisquer providên
cias considere.das necessárias e.o bom andamen
to dos serviços e.trlbuidos e.o S.A.; 

VI - propor a aquisição ou requisição do 
material para os trabalhos do Departamento, 
bem como medidas que se rele.clonem com o 
setor de transportes: 

vn - conservar o sitio destine.do e.os mua
res de sela e carga lndlSpensá vele às operações 
de campo. 

Art. 29 - Aos Chefes de Secção Técnica 
compete: 

I - executar os trabalhos que lhes forem . 
confie.dos pelos Chefes de Divisão, Inclusive ser
viço .de campo, quando se tornar necessário; 

II - distribuir os serviços a cargo da sec
ção e orlen te.r os funcionários nela classificados 
quanto à melhor maneira de executá-los; 

m - dlllgenclar no sentido de não se res
sentir a Secção na falta de material adeque.do 
e Indispensável e.o andamento normal do ser
viço; 

IV - comunicar, imediatamente, e.o Chefe 
da Divisão ou, na sua falta, e.o Diretor, quais
quer lrr~rlde.des verlflce.de.s nos serviços; 

V - opinar, para os devidos fins, sôbre a 
cape.cidade funcional e técnica dos servidores 
que lhes são subordine.dos: 

VI - apurar, mensalmente, por melo de 
fichas especlals, tOdos os dados que devam cons
tar do relatório anual elabore.do pelo Chefe 
da Divisão: , 

VII - zelar pela disciplina do pessoal que 
lhes é subordinado e pela boa ordem e con
servação da aparelhagem, do material e de to
dos os pertences da Secção sob sua chefia. 

Art. 30 - Aos Chefes de Secção Admlnls
tratlva compete: · 

I - executar os trabalhos que lhes forem 
confiados pelo Chefe de Serviço Administra
tivo; 

n--, distribuir os serviços a cargo da Secção 
e orientar os servidores nela classificados sôbre 
sua execuçl!.o; 

m - dlllgenclar no sentido de não se res
sentir a Secção da falta de material adequado 
e Indispensável ao andamento normal do ser
viço; 

IV - comunicar, Imediatamente, ao Chefe 
do Serviço Administrativo, ou na sua falta, ao 
Diretor, quaisquer Irregularidades verificadas 
nos serviços; 

V - opinar, para os devidos fins, sôbre a 
capacidade funcional dos servidores que lhes 
são subordinados; 

VI - zelar pela dlsclpllna do pessoal que 
lhes é subordinado e pela bqa ordem e conser
vação do material e tOdos o8 pertences da Sec
ção sob sua chefia . 

CAPÍTULO V 

DllP08fções Gerats 

Art. 31 - O Departamento Geográfico do 
Estado manterá intima colaboração com os ór
gãos do Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatistlca, será a sede, no Estado, do Diretório 
Regional de Geografia e prestará assistência 
técnica aos Diretórios Municipais de Geogra
fia. 

Art. 32 - Para serviços técnicos das Divi
sões especializadas, contará ainda o Departa
mento com pessoal contratado por tempo pré
viamente determinado, mediante autorização 
do Governador do Estado, nos têrmos da le .. 
glslação em visor. 

Art. 33 - Para os trabalhos de campo, o 
Diretor providenciará a admissão de servidores, 
observada a legislação sôbre a matéria . 

Art. 34 - Os casos omle.sos neste Reglmen
- to serão resolvidos pelo Governador ' do Estado. 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
de 3-3-1953. 

SÃO PAULO 

Decreto de Crl4ç4o dei Comfss4o de Pré-História 

O ·sr. Lucas Nogueira Garcez, governador 
do Estado de São Paulo, assinou o seguinte 
decreto: ' 

"Considerando o lnterêsse cientifico que 
oferecem os sambaquis, grutas e lapas; 

Considerando que o Estado deve proteger 
êBSe lnterêsse sem prejudicar a posslvel explo
ração dos sambaquis; 

Considerando que a legislação fe•rai é 
omissa relativamente a essa proteção, 

decreta: 
Art. i.~- Pica crie.da diretamente subor

dine.da ao Governe.dor do este.do, uma Comtssl!.o 
de Pré-História destinada à proteção de ln
terêsse cientifico dos sambaquis, grutas e la
pas,. situados em território estadual. 

Art. 2. • - A ComlBSl!.o criada pelo artigo 
anterior· se constituirá no mlnlmo de cinco, e, 
no máximo, de sete membros, nomeados pelo 
Governador do estado, tOdos escolhidos prefe
rencialmente entre especlallstas de qualquer 
dos ramos clentiflcos de lnterêsse pré-histórico, 
etnológico, antropológico, paleontológico, ar
queológico e geológico. 

Parágrafo 1.0 - Entre os membros referidos 
neste artigo, haverá um representante da Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni
versidade de S.ão Paulo, um do Museu Paulista, 
um do Instituto Geográfico e Geológico, um -
da Assessoria Técnica Legislativa do Estado, 
tOdos sem preJulzo das funções que exercem 
no serviço públlco. 

Parági:afo 2.0 - Não serão remuneradas as 
funções dos membros da Comissão, sendo con
siderados relevantes os serviços por êles pres
tados. 

Art. 3. • - São atribuições da Comissão de 
Pré,Blstórla: 

11) proceder ao tombamento voluntário ou 
compulsório dos sambaquis, lapas ou grutas 
existentes no território do estado e que ofe
reçam lnterêsse cientifico digno da proteçl!.o 
do este.do e fazer a exploração clentlnca dêles, 
preservando e conservando o material encon
trado; 

b) entender-se com o Departamento Na
cronal de Produçl!.o Mineral do Ministério da 
Agricultura e dêle obter que sejam consigne.dos 
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decretos de autorização de pesquisas e lavra 
dos liambaquls e outras jazidas minerais cujo 
lnterêase cientifico deve ser protegido, dispo
sição pela qual o estado pela forma julgada 
conveniente, promoverá sem prejuízo da ex
}'.il.oração econômica das jazidas as pesqU1sas 
ou lnvest~açôes cientificas, cabendo-lhe a pro
priedade ao material cientifico encontrado e 
que deve ser protegido tudo sob pena de ca
ducidade dos respectivos decretos; 

e) entender-se com o Serviço tlo Patrimô
nio Histórico e Artlstlco Nacional no sentido 
de os sambaquis, grutas e lapas, que oferecem 
lnterêsse cientifico, serem lncluidos entre os 
bens que devem ser protegidos da forma esta
belecida pelo decreto-lei 25, de 30 de novem
bro de 1937, quando não os possa alcançar a 
proteção prevista neste decreto; 

d.) explorar os depósitos fosslllteros nos 
têrmos do parágrafo único do artigo 1.• do 
decreto-lei 4 146, de 7 de março de 1942, fa
zendo a devida comunicação ao Departamen
to Nacional de Produção Mineral e Impedir as 
explorações que não tenham a autorização do 
mesmo Departamento, solicitando o auxilio das 
autoridades locais se neceBSâ.rlo, para o cum
primento dessas atribuições; 

e) propor a declaração de utll1dade públi
ca para os fins de desapropriação na tonna pre
vista nas allneas "K" e "I" do decreto-lei n.• 
3 365, de 21 de junho de 1941, dos sambaquis, 
grutas e lapas e outras jazidas, contendo ves
tlglos paleontológicos e que não torem do do
mlnlo da União, quando assim tôr julgado 
conveniente ou quando os respectivos proprle
tãrlos obstarem a ação da Comissão ora criada; 

f) propar a celebração com a União, de
mais estados e munlclplos de acordos ou con-

vênlos para &dação de normas comuns de pro
teção prevista neste decreto e lntercA.mblo de 
atividades e resultados com elas conexos; 

g) elaborar seu regimento Interno e pro
por anteprojeto em que fiquem consubstancia
das as medidas legislativas autônomas ou su
pletivas da legislação federal de proteção aos 
bens referidos neste decreto e eventualmente 
a outros bens de lnterêsse público, que por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história pã
trla ou do estado que por seu excepcional va
lor pré-histórico, arqueológico ou etnogrl\fico, 
blbllogrãf!co ou artlstlco, Inclusive aos monu
mentos naturais, bem como sltlos e paisagens 
que Importe conservar e proteger pela feição 
notãvel com que tenham sido dotados pela na
tureza ou agenciados pela Indústria humana; 

h) solicitar os recursos financeiros para as 
despesas que possam resultar da atividade da 
Comissão. 

Art. 4.0 - Serã, pôsto à disposição da Co
missão de Pré-História por ato do governador, 
o pessoal e material necessários aos seus ser
viços. 

Parágrafo único - A comissão fica autori
zada a solicitar o concurso de cientistas e téc
nicos capazes e de renome, nacionais e estran
geiros, alunos universitários e de pessoal ha
bll1tado, para ·melhor execução de suas atri
buições; 

Art. 5. 0 - :tste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário". 

(Transcrito do Jornal d.o Comércio do Rio 
de Janeiro - Edição de 25-12-1952). 

~ t:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Brasileira~' encontram-se à venda nas principais livrarias do pafs e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F. 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

Assembléia Geral 
, 
Integra das resoluções de ns. 366 a 377 

RESOLUÇÃO N.0 366, DE 20 DE OUTUBRO DE 1952 

Elege os membros das Comtssões Regimentats de Coordenaçilo e Redação da XII 
sessão ordtnária da Assembléia Geral. 

A Assembléia. Geral do Conselho Ne.clone.l 
de Oeogre.ne., usando de suas e.trlbulções, e 

Considerando o disposto no e.rt. 3.0 de. re
solução n .• 1, de 11 de Julho de 1937, modificado 
pelo e.rt. 2.• de. resolução n .0 234, de 22 de 
Julho de 1948, de. Assembléia Geral, 

RESOLVE : 
Art. l .• - São membros eleitos de. "Comis

são de .Coordenação" de. XII sessão ordlné.rie. 
de. Assembléia. Oere.l, os seguintes delega.dos: 

a) de. representação federal : 
Cel. Renato Barl>OsB Rodrigues Pereira 
B!tg.• Benedito Qulntlno dos Be.ntos 
b) de. representação este.dual 
Ent.• Luis de Sousa. 
Eng.• Lauro de Andrade Se.mpe.lo 
Eng.• Vitor Antônio Peluso Júnior 
Pe.ré.grafo único - Completa e. Comissão, 

como seu membro na.to, o Secreté.rlo-Oere.l ln-

terlno do Conselho, tenente-coronel Luis Eu
gênio de Freitas Abreu . 

Art. 2.0 - São membros eleitos de. "Co
missão de Redação" de. mesma. Assembléia. Ge
re.! os seguintes delega.doe : 

a) de. representação federe.!: 
Eng.• Moe.clr Malheiros Fernandes Silve. 
Brlg. Antônio A. Castro Lime. 
Eng.• Flé.vlo Vieira 

b) de. representação este.due.l: 
Dr. Mé.rlo Ce.melro do Rêgo Melo 
Eng.• Vlrglllo Corrêe. Filho 
Prof. Manuel Dlegues Júnior 
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1952, e.no 

XVII do Instituto. - Conferido e numere.do: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secreté.rio-As· 
slstente . - Visto e rubricado : Luís Eugénio 
de Freitas Abreu, Secret é.rlo-Oere.l, Interino. 
- Publique-se: Flor~n.cío de Abreu, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.0 367, DE 22 DE OUTUBRO DE 1952 

Rende homenagem à memória de técnicos e cientistas ilustres que, falecidos entre_ 
a XI e .XII Assembléias Gerais do Conselho, prestaram serviços à Geografta 
no Brasil. 

A Assembléia. Gere.l do Conselho Na.clone.! 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Oonsldere.ndo e. reverência. devida. à memó
ria. daqueles que, como técnicos ou cientistas, 
d.eram contribuições valiosas e.o progresso da 
Geogre.fle. no Brasil, 

RESOLVE : 

Art. l.• - A A'ssemblélB Gere.l do Conselho 
Nacional de Geografia rende Justa homenagem 
à memória. de.e seguintes persone.lide.des que, 
fe.leclde.s entre outubro de 1951 e setembro de 
1952, prestaram relevantes contribuições à Oeo
gre.flB no Bre.sll: 

Professor Evere.rdo Bé.ckheuser, um dos fun
de.dores de. modems. geografia. no Brasil, e que 

foi consultor-técnico e membro do Diretório 
Centre.! do conselho Nacional de Geogre.fle., 
falecido nésta ce.plte.l e. 10 de outuôro de 1951; 

Professor Alberto Lamego, autor de noté.vels 
contribuições sôbre e. história e a geogre.!la 
fluminense, fe.lecldo em Niterói e. 24 de no
vembro de 1951; 

Professor Joe.qulm Alves, que representou 
o Cee.ré.· em vé.rle.s Assembléias Gere.Is do Ins• 
ti tu to Bre.sllelro de Géogre.fle. e Este. tistlce., fe.
lecldo em Forte.leze., em Julho dq corrente e.no; 

Professor Leo Walbel, cientista alemão, que 
viveu por vê.rios anos em nosso pais, colabo
re.ndo em e.tlvlde.des do Conselho Naclone.l de 
Geogre.fle., fe.lecldo, na Alemanha, e. 4 de ou· 
tubro de 1951; 
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Professor Alcindo Sodré, falecido a 16 de 
março de 1952, fundador do Museu Imperial de 
Petrópolis, - modêlo de organizações congêne
res, - autor de várias monografias dentre as 
qu11is Petrópolts na sua e:z:pressdo geográfica 
e cltmatértca. 

Professor Nélson de Sena, falecido a 1 de 
junho de 1952, representante do Brasil no 
"Elgth American Sclentlflc Congress" e autor 
de Notas Geográftcas, Contrlbuíç4o para um 
Futuro Mapa de Mtnas Gerats, A Terra Mt
netra e A Nossa Toponlmia Geográftca; 

Tobias Montelro, publicista de renome e 
historiador que bem compreendeu a contribui
ção da Geografia para seus estudos, desde 
quando viajou por terras distantes, e . escreveu 
O Prestdente Campos Sales na Europa; 

Dr. Agamenon Magalhães, falecido no Re
cife, em agosto de 1952, professor de Geografia 

e professor de Dlrelto da Universidade do Re
cife, ex-deputado, ex-ministro do Trabalho e 
da Justiça, ex-governador de Pernambuco e 
autor de trabalhos geográficos sôbre o Nor
deste; 

Professor Clodomlro Pereira da Silva, fate
cido. em São· Paulo, a 11 de setembro de 1951, 
consultor-técnico do Diretório Regional de São 
Paulo desde sua organização. 

Art. 2.0 - A presente homenagem da As
sémbléla Geral será transmitida às famUlas dos 
ilustres mortos e às Instituições culturais e 
técnicas a que pertenceram. 

Rio de Janelro, 22•de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verlsslmo da Costa Peretra, Secretário-As
slstente . - Visto e rubrieado: Luts Eugtnto 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Interino. 
- Publique-)!e: Floréncio de Abreu, Presldente. 

RESOLUÇA«:' N.0 368, DE 22 DE OUTUBRO DE 1952 

Regista nos anais do Conselho acontecimentos de interêsse para a Geografia 
e a Cartografia no Brasil. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando a tradição da Assembléia Ge
ral de assinalar e registar fatos importantes, re
lacionados direta ou Indiretamente com o de
sen volvlmento das atividades geográficas e car
tográficas do pais, 

RESOLVE : 

Artigo único - A Assembléia Geral ressalta 
e regista nos anais do· Conselho os seguintes 
expressivos acontecimentos para a Geografia e 
a Cartografia do Brasil, ocorridos no pais e no 
exterior desde a sua última sessão ordinária, 
realizada em setembro de 1951. 

A - Acontecimentos de repercuss4o tnterna
ctonal: 

a reallzação em Buenos Aires, em setembro 
de 1951, do I Congresso Latino-Americano de 
Sociologia; 

a eleição do professor Josué de Castro para 
a preMdêncla do Conselho Executivo da Orga
nização de Alimentação e Agricultura das Na
ções Unidas, durante a conferência dessa en
tidade, reallzada em outubro de 1951, em Ro
ma; 

a realização, em Bruxelas, em dezembro de 
1951, da Conferência Mundial de Imigração; 

o transcur1m. em agosto do corrente ano, 
do primeiro centenário da fundação da "Ame
rlcan Geographlc Society"; 

a realização em TruJU!o, em outubro do 
corrente ano, da VI Reunião Pan-Americana de 
Consulta sobre Cartografia, do Instituto Pan
-Amerlcano, de Geografia e História; 

a eleição, na Reunião Pan-Amerlcana ele 
Consulta sôbre Geografia, realizada em Wash
ington, no mês de agosto do corrente ano, do 
coronel Edmundo Gastão da Cunha, para a 
presidência da Comissão de Geografia do Ins
tituto Pan-Amerlcano de Geografia e mstórla; 

a eleição do professor Hilganl O'Rellly 
Sternberg, catedrático de Geografia do Brasil 
da Faculdade Nacional de Filosofia e consul
tor-técnico do C .N .G., para a vice-presidência 
da União G.eográflca Interneclonal; 

a concessão ao professor Carlos Delgado de 
Carvalho, catedrático de mstória da Faculdade 
Nacional de Filosofia e membro do Diretório 
Central do Conselho, por ocasião do XVII Con-

gresso Internacional de Geografia, da med"'
lha "Qavid Llvlngstone", da Associação dos ;3eó
grafos Amerlcanoe; 

a participação e contribuição do Conselho 
Nacional de Geografia à III Reunião Pan-Ame
rlcana de Consulta sôbre Geografia, ao XVI 
Congresso Internacional de Geografia, r••aliza
dos em agõsto do corrent~ ano, em Washln,;ton, 
e à VI Reunião Pan-Americana de Consulta 
sôbre Cartografia, em realização na cidade de 
TruJUlo; • 

a realização, em agosto do corrente ano, 
do XXX Congresso de Americanistas, convoca
do com o fim de estudar problemas atinentes 
à exploração e colonlza!)Ao nos pa!ses ameri
canos e assuntos ligados à arqueologia, geogra
fia humana, folclore e outros; 

a realização, na cidade do México, da I 
Convenção Internacional de Recursos Minerais; 

a realização, em Argel, em setembro do 
corrente ano, do Congresso Internacional de 
Geologia; 

a participação da delegação brasllelra pre
sidida pelo vice-almirante Antônio Alves Câ
mara à VI Reunião Pan-Amerlcana de Consul
ta sObre Cartografia; 

a escolha do Rio de Janeiro para sede do 
XVIII Congresso Internacional de Geografia, a 
realizar em 1956; 

a realização da VI ConferêncÍa Hidrográfica 
Internacional, do Bureau Hldrográfloo Inter
nacional, de que o Brasil é membro fundador, 
em abril e maio do corrente ano; 

a eleição do professor Jorge Zarur, na 
Reu11láo Pan-Amerlcana de Consulta sôbre Geo
grafia, realizada em Washington, no mês de 
erõsto do corrente ano, para ·secretário-geral 
da Comissão de Geografia do Instituto Pan
-Amerlcano de Geografia e filstórla. 

B - De repercussdo nacional: 

a realização, nesta capital, no ano passado, 
do II Congresso Brasileiro de Folclora; 

a realização, em Campina Grande, estado 
da Paraiba, no mês de janeiro do corrente 
aho, da VII Assembléia Geral da Associação 
dos Geógrafos ~rasllelros; 

A visita aQ Brasil, em julho do corrente 
ano, do Vice-presidente da União Internacional 
de Geografia, professor Orlando Ribeiro; 
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a nomeação, a 7 de setembro de 1952, do 
senhor desembargador Florêncio de Abreu, para 
Presidente do Instituto Brasllelro de Oeogra
fla e Estatlstlca; 

a vlslta ao noso país, em setembro do cor
rente ano, do cle~tlsta dinamarquês professor 
Edjanar Mlkhelsen, explorador e colonizador da 
oroenlândla; 

o curso de conferências sôbre a. vida rural 
do Brasll e dos Esta.dos Unldos, realizado i:elo 
geógrafo americano .Prof. Lynn Smlth, ;io Ins
tituto Bra.sll-Esta.dos Unidos; 

a entrega. a.o mlntsy-p da. Guerra., cm se
tembro do corrente a.no, da. carta. do estado de 
Mato Grosso elabora.da. pelo general Jaguarlbe 
de Matos, sob a. direção do general Rondon; 

a. crla.ção, em outubro dêste ano, do Ins
tituto Brasllelro de Admlnlstração Munlclpal; 

a realização, nesta capital, em outubro do 
corrente ano, da I Conferência Rural Brasllel
ra, com o objeto de estudar importantes ques
tões rela.clonadas com o desenvolvimento da 
agricultura nacional; 

a concessão do titulo de Doutor "Honorls 
Causa" ao geógrafo brasllelro Aroldo de Aze
vedo, pela Unlversldade de Bordéus. 

as comemorações, promovidas pela Socie
dade Brasllelra de Oeog;afia do clnqüentená
rio do Tupt na Geografia Nacional, de Teodoro 
Bampalo; ' 

a realização, em outubro corrente, na. ct
dade paulista de São Vicente, do II Congresso 
Nacional de Munlc!plos Bra.sllelros; 

o discurso proferido pelo Presidente da. Re
pública. na. lnsta.lação do II Congresso Na.clona.! 
de Munlc!plos Brasllelros, no qual o chefe do 
govêrno preconiza medidas destinadas a solu· 
clonift- Importantes problemas na.clonais; 

o transcurso, em janeiro de 1952, do pri
meiro centenário da lnstalação da província do 

.Anlazonas, e transcurso, em setembro de 1952, 
do prlmelro centenário da Imprensa amazo
nense; 

a a.sslna.tura. de convênios entre o I.B.C.0. 
e os estados do Espírito Santo, de Alagoas, de 
Sergipe, da. Ba.hla, de Santa. Catarina., do Pa
raná para o desenvolvimento de pesquisas fol
clóricas naquelas unidades federadas; 

a criação da Comissão Interestadual da Ba
cia Paraná-Uruguai como decorrência do acôrdo 
firmado entre os estados que constituem a ba
cia ·do Paraná; ao qual se associou o estado do 
Rio Grande do SU).; 

a segunda conferência dos governadores, 
realizada em Pôrto Alegre, em setembro de 
1952; 

c - De repercussão regional ou local: 

a realização, em ma.lo do corrente a.no, por 
lnlclatlva do Clube de Geografia. do Instituto 
de tducação de Pôrto Alegre, da. exposição de 
Geografia comemora.tiva. da. semana. do geógra
fo e do esta.t!stlco; 

a realização, em a.gôsto do corrente ano, 
do III Seminário Municipalista. :Sala.no, con
voca.do pela Associação de Munic!plos da Ba
hia. para. debater problemas rela.clonados com 
o fornecimento de energia elétrica produzida 
em Paulo Afonso; 

o transcurso em .agôsto de 1952, do prl
melro centenário da fundação da cldade de 
Teresina. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Luís Eugénto 
de Freitas Abreu, Secretá.rlo-Gera.l, lntertno. 
- Publique-se: Floréncto de Abreu, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.0 369, DE 22 DE OUTUBRO DE 1952 

Consigna aplausos aos autores da carta. de Mato Grosso. 

A Assemblélá Geral do Conselho Na.clona.! 
de Geografia, usando de . suas '!-trlbulções, e 

Considerando que o general Rondon, "O 
Clvll1zador do Sertão'', consoante proclama. a. 
resolução n.0 51, de 18 de julho de 1939, da. 
Ass&nbléla.-Geral, apresentou, recentemente, às 
autoridades federais e estaduais, a carta de Ma
to Grosso, que está merecendo elogios dos sa~ 
bedores; 

Considerando que os trabalhos de campo, 
seus e de abnega.dos auxlllares, encontraram in
térprete competente no general Jaguaribe de 
Matos, abalizado cartógrafo, 

RESOLVE: 

Artigo únlco - Consignar vivos aplausos ao 
general Rondon e ao general Jaguaribe de Ma
tos, como personificação de quantos contrlbu!
ra.m, no campo e no escritório, para elaboração 
da carta de Mato Grosso, e congratulações ao 
govêrno do estado, pela ultimação do projeto 
para o qual concorreu eficientemente, desde 
1917, durante a prestdência de D. Aquino Cor
reia. 

Rio de Janeiro, 22 de ou~ubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente . - Vlsto e rubricado: Luls Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretárlo-oera.l, interino. 
- Publlque-se: Floréncto ?e Abreu, Presidente. 

RESOLUÇÃO N.0 370, DE 22 DE OUTUBRO DE 1952 

Consigna aplausos ao governador de Mato Grosso, pelas atividades geográficas 
desenvolvidas no estado. 

A Assembléia. Geral do Conselbo .Na.clona.! 
de Geografia., usando de suas atribuições, e 

Conslderando que o estado de Mato Grosso 
está desenvolvendo a.tlvidades de teor geográ
fico incontestável, como sejam_ entre outros, 
o plano de colonização, baseado no estudo cui
dadoso das glebas loteadas para tal flm, !e-

va.ntamentos topográficos, tanto de superf!cle 
como aéreos, com a decisiva colaboração do go
vêrno de São Paulo; 

Considerando que tem o Conselho Nacional 
de Geografia por objetivo principal coordenar 
atividades geográficas praticadas no pa.!11, 
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RESOLVE: 
Art. 1.0 - li: conslgnado um voto de louvor 

ao govêmo de Me.to Grosso, pela rea!lzação do 
levantamento aerofotogramétrico, em larga fai· 
xe., de Pôrto Presidente Vargas a Guie.bá, com
preendendo o estabelecimento de núcleos co
loniais prececlldos de exames cuidadosos das 
terras que lhes foram destinadas. 

Art'. 2.0 - Fica o Presldente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estat'istice. autorizado 

e. entrar em acôrdo com o govêrno de Mato 
Grosso, para empreender pesquisas de campo, 
que orientem planos de colonlze.çAo, acordes 
com os enslnamentqa da Geografia. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1952, e.no 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssimo . da Costa Peretra, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Lu'8 Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretá.rio-Geral, interino. 
- Publique-se: Floréncio de Abreu, Preslclente. 

RESOLUÇA.O N.0 371, DE 23 DE OUTUBRO DE 1952 

Determina o prosseguimento dos estudos relativos à recuperação econômica da 
Baixada Fluminense. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geogre.fle., usando de suas atribuições, e 

Considerando que e.e resoluções n .0 311 e 
n .0 325 da Assembléia Geral, determinaram a 

- contribuição do Conselho e.os estudos de re
cuperação econômica da Baixe.de. Fluminense; 

Considerando que êsses estudos, que se vêm 
realizando desde 1951, não devem sofrer solução 
de continuidade, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - O Conselho Nacional de Geogra
fia, em colaboração com o Departamento Geo
gráfico do Estado do Rio de Janeiro, prosse
guirá nos estudos de recuperação econômica 
da Baixe.de. Fluminense, nas regiões de Guana
bara, Sepetlba, Araruama e Campos. 

Art. 2. 0 - O programe. de trabalhos para 
1953 envolverá os seguintes aspectos: 

I) A ocupação do solo e os problemas de' 
drenagem, sedimentação e quallde.de da terra. 

II) O clima e a vegetação. 
ill) A evolução d!L população, colonlze.ção 

e sistemas agrícola.e. · 
IV) O regime de propriedade e de tra

balho. 
V) A Influência das grandes cidades na 

vida rural. 
NI) Industrie.!lze.ção urbana e rural e co

mércio. 
VII) O sistema de transportes. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1952, e.no 
XVII do Instituto. - Conferido e numere.do : 
José Vertssfmo da Costa Peretra, Secretário-As
slstente . - Visto e rubrice.do: Luts Eugé~io 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, lnterlno. 
- Publique-se: Floréncfo de Abreu, Presldente. 

RESOLUÇÃO N.0 372, DE 23 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sôbre publicação do Conselho. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando· de suas atribuições, e 

Considerando que a Divisão de Geografia 
preparou monografia sôbre o território do Ama
pá, Já e~ fase de publicação; 

Considerando que foi grande o auxilio pres
tado pelo território nos estudos de campo de 
que resultou a monografia cite.da, de autoria 
do Prof. Antônio 'J'.elxelra Guerra, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - Da edição da referida monogra
fia, em livro da "Biblioteca Geográfica Brasi
leira", serão reservados 1 000 exemplares para 
o território do Ame.pá. 

Art. 2. 0 - Fica consignado um voto de 
aplauso ao aludido autor, que ·a Secretaria-Ge
ral fará consignar na ficha funcional do refe-
rido serventuário. ' 

Art. 3.0 - Flce., também, a Secrete.ria-Ge
ral autorizada a dar prioridade a esta publi
cação. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado : Lu(s Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretá.rio-Geral, interino. 
- Publique-se: F!oréncio de Abreu, Presidente. 

RESOLUÇAO N.0 373, DE 23 DE OUTUBRO DE 1952 

Aprova as contas do Conselho .relattvas ao eiI:ercício de 1951. 
, 

A Assembléia Geral do Conselho lie.cione.1 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando o parecer da Comissão de Or
çamento e Tomada. de Contas da XII sessão. 
ordinária. da Assembléia-Geral, 

RESOLVE : 

Artigo único - Ficam e.prove.das as contas 
·do Conselho rele.tivas e.o exerc:lclo de 1951, em 

conseqüência de. e.provação do parecer e.nexo 
da Comissão de Orçamento e Tome.da de Con
tas de. XII sessão ordinária. da Assembléia Ge
ral. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1952, e.no 
XVII do Instituto. - Conferido e numerl\do: 
José Vertsstmo da Costa Pereira, Secretário-As• 
slstente. - Visto e rubricado: Lu'8 Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, interliio. 
- Publique-se: Florl!ncio de Abreu, Presidente. 
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ANEXO A RESOLUÇÃO N.º 373 

PARECER DA COMISSAO DE ORÇAMENTO É 
TOMADA DE CONTAS DA XII ASSEMBL:tIA 
GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE GEO· 

GRAFIA 

A Comissão de Orçamento e Tomada de 
Contas, eleita pela resolução n.0 354, de 12 de 
setembro de 1951, inicilou seus trabalhos no dia 
2 de outubro de 1952, tendo-se instalado em 
uma das sa!as do 12.0 pavimento do Ediflcio 
Iguaçu, sede do Conselho Nacional de Geografia. 

Após exame minucioso dos registros contá
beis e dos documentos referentes ao exercício 
flnancélro de 1951, verificou-se que a r11ceita 
e a despesa relativas ao perlodo de janeiro a 
dezembro de 1951 foram reallzadas com abso
luto critério de economia e honestidade, e que 
os documentos estão em perfeita ordem. O mo
vimento orçamentário e financeiro encontra-se 
legalmente enquadrado, apresentando a seguin
te situação : 

RECEITA 

I - Receita orçamentária (Auxlllo do Govêmo Federal) . 
a) Lei n.0 1 249 de 1-12-50 (Orçamento da União) 

I - Dotação destinada ao C.N.G. · . . .. ........... ..... . .. . 

Total ....... . ... ...... ... ...... .. ..... .. . ... .. .... . 

II - Receita reallzada ou recursos realmente obtidos 
a) Aux!Uo do Govêmo Federal - Lei 1249 de 1-12-50 

DEDUZ-SE 

Importância relativa ao corte feito no orçamento do 
C.N.G., pelo Govêmo Federal, de acõrdo com o processo 
n.0 PR-50 653-51 e resolução do D.e. n. 0 399, de 12-12-51 

·b) Receitas Diversas (extraordinárias) .... . ....... .' .. .... .. . 

Total 

DESPESA 

I ~ Despesa Prevista 
a) Resolução n.0 375 de 29-12-50 do D.e. 

(Custeio dos serviços e encargos superintendidos pelo 
Conselho Nacional de ·Geografia) . • • .......••.••....•• . . . 

DEDUZ-SE 

Resolução do D.e. n.0 399, de 12-12; !!1 .. .. .. .. . ...... . .. . 

II - Despesa Reallzada 
a) Por conta do auxlllo do Govêrno Federal 

1 - Do Conselho Nacional de Geografia 
2 - Valor vinculado a compromissos de serviços a serem 

executados pelo C.N .G., ez-ví da resoluçào n.• 376, 
de 29-12-50, do D.e . .. ....... .. .. ..... ........... .. . 

b) Por conta de Receitas Diversas 
1 - Do Conselho Nacional de Geografia •••• • •• • •• • ••••• 

Receita Realizada 
Despesa Realizada 

RESUMO 

··· ······ ··· ··j··· ············ ··· ·· ··· ··· ····· ·· ··· 
APLICAÇAO DO QUANTITATIVO DO C.N.G. 

29 300 000,00 

1300 000,00 

29 300 000,00 

1300 000,00 

25 619 024,50 

2 380 975,50 

VERBAS Auxilio ão .Receitas 
Govérno diversas 

Pessoal .... .. . ...... . .. . . .. . " . . . . ..... . .. . . •• • . .. • • .. • 17 570 972,50 
Materil!l . ..... . . . ..... ..... .. . . . . . . ... ... . .. .. i . . . . . .. 3 946 692,00 
Serviços de Terceiro . . ... . • . . • • • . • . .. • .. . • • • . .. • .. • • . • 712 745, 70 
.Encargos, Diversos . . ..... . ... ., . . . . • • . .. . . . . . . . . .. .. . 3 354 930,90 
Evehtuats ............. . ... . , .. . .. .. . . .. . . . .. ... . .. .. .. 33 683,40 
Despesas remanescentes de serviço de campo . • . • • . . 250 208,20 
Valor vinculado a compromissos de serviços a serem 

executados de acôrdo com e, resolução n. 0 376, 8.e 
29-12-50, do D.e. :.. .. ........... ......... ......... 2380975,50 

28 000 000,00 250 208,20 

29 300 000,00 

29 300 000,00 

28 000 000,00 

250 208,20 

28 250 208,20 

28 000 ººº·ºº . 

28 000 000,<fO 

250 208,20 

28 250 208,20 

28 250 208,20 
28 250 208,20 

Total 

17 570 972,50 
3 946 692,00 

712 745,70 
3 354 930,90 

33 683,40 
250 208,20 

2 380 975,50 
28 250 208,20 

O patrimônio do Conselho Nacional de Geografia durante o exerclcio, fÓi acrescido de 
Cr$ 582 349,80. Com êsS'e acréscimo, o valor total do mesmo, em 31-12-51, passou a ser de 
Cr$ 8 295 271,70. 



LEIS E RESOLUÇÕES 241 

As contas do Conselho Nacional de Geografia, no Balanço Patrimonial, estão classlflcadas 
da seguinte forzna: 

I - Contas do Ativo 
a) Ativo Financeiro 

1 - Dlsponlvel ........................................... . 5 948 585,80 
4 683 314,70 2 - Realizável •.••.•••••. . • • ••.••.•.•.••••••••••• , •••••....• 10 631 900,,0 

b) Ativo Fixo 
1 - Bens Móveis •• , ..•.••....•.••..•.•••...•.•••...••. : ••• 9 207 483,50 

10 153 713,10 
1442 066,90 

e) Ativo Transitório •••.•..•••.••..•..•.•...••.••..••......•• 
d) Ativo Compensado •••••••••••••••••••.••.•••••..••...•...• 

TOTAL . .................................................... 31 435 164,00 

ll - Contas do Passivo 
a) Passivo Financeiro 

1 - Exlglvel •...•••••••.••••••••.••••.•.••.•••.••.••.••..• 20 686 475,70 
b) Passlvo Fixo 

1 ;_ Patrimônio •.•...••...•...••....•..•...•••.•..•••.•...• 8 295 271,70 
979 711,80 2 - Reservas e fundos oespeclals •.....•....••..•..•••...• 9 274 983,50 

31 637,90 
1 442 066,90 

e) Passivo Transitório ••• . ....•..••...•...•••..•...••...•.••.• 
d) Passivo Coznpensado ....•...•..•...•..•••....•.•••.•••...• 

TOTAL .................... , • ••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• 31 435 164,00 

O Balanço Econôznlco apresenta o superavtt 
de CrS 582 349,80, resultante da diferença entre 
a Receita Efetiva, que é de CrS 28 066 058,50 e 
a Despesa Efetiva; de CrS 27 483 708,70. 

DESTAQUES E SUPLEMENTAÇÕES 

Com referência às dotações de auxlUo do 
Govêmo, houve destaques e supleznentações nas 
verbas 1, 2. 3 e 4. Os destaques atingiram a 
importância de CrS 6 295 000,00, e as suplemen
tações a de CrS 4 995 000,00. A diferença veri
ficada, de CrS 1 300 000,00, corresponde ao corte 
já referido. 

Os destaques e sui'1teznentações efetuados 
foram realizados znedlante autorização do D.C. 
consubstanciada nas resoluções seguintes: 382, 
388, 399 e 402, bem como na de n.0 351, da 
Asseznbléla Geral. 

A presente Comissão, ele!ta pela resolução 
n.• 354, de 12 de setembro de 1951, da Assem
bléia Geral, foi constltulda ct.os delE:gados do 
Mlnlstérlo da Agricultura, do território do Gua.-

poré, do estado de Goiás e do estado de São 
P.aulo. 

Deixaram de coznparecer os delegados do 
M1n1stér1o da Guerra, da. delegação federal, e 
dos estados do Paraná e Esplrlto Santo, da 
representação estadual. Tendo sido convocados 
os suplentes - Estados de São Paulo e Ma
ranhão - coznpareceu o prlznelro, que partici
pou das atividades da· Coznlssão. 

Funcionou, portanto, a Coznlssão, com qua
tro zneznbros, o que lhe permitiu deliberar re
gularmente cozn znalorla. 

Vistas e exaznlnadas as contas - contab111-
zação e docuznentação coznprobatórla - soznos 
de parecer que seJazn aprovadas as mesmas 
pela Assembléia Geral. 

Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1952. 
A Comissão: 
Delegado do M1n1stér1o da Agricultura: Al· 

berto Ildefonso Ertchsen, Presidente. - Dele
gado do Estado de Goiás: Célto Fonseca, Re
lator. - Delegado do Território do Guaporé: 
Adauto José Seabra. - Delegado do Estado de 
São Paulo: José Bueno de OZtvetra Azevedo 
Ftzho. 

RESOLUÇAO N.0 374, DE 23 DE OUTUBRO DE 1952 

Elege os membros das Comissões Técntcas Permanentes e mantém os respecttvo$ 
temas de estudos 1á fixados. 

A Asseznbléla Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atrtbulções, e 

Considerando que, de acôrdo com o art. 3.0 

da resolução n.0 21, de 16 de julho de 1938, 
da Assembléia Geral, o mandato das Coznlssões 
Técnicas Permanentes eleitas pela resolução n.0 

348, de 12 de seteznbro de 1951, está extinto; 
Considerando, todavia, não haver indicações 

de nomes para a constituição das Coml~ões 
Técnicas Permanentes, na forma do disposto 
no § 2.0 do art. 2.0 da resolução n.0 21, de 16 
de julho de 1938, da meBina Ass11znbléla; 

Conslct.erando, finalmente, a ressalva con
tida no art. 3.0 da citada resolução, que regu
la o funcionamento dessas Coznlssões, no que 
diz respeito à renovação do mandato de seus 
membros. 

B.G. -8 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - São eleitos para as seis Colnlssões 
Técnicas Permanentes, os segulntea membros: 

I..,.. PARA A COMISSAO DE LEVANTAMENTOS 
TERRITORIAIS: 

a) Da admtntstraçlio federal: 
Gen. Sena Dias 
Eng.• Honório Bezerra 

b) Das admtntstrações estaduats: 

Eng.• Alceu Trev1san1 Beltrão 
Eng.• Valdemar Lobato 
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II - PARA A COMISSAO DE CARTOGRAFIA: 

a) Da admtni~rag4o federat: 
Ten. Cel. L~ís Eugênio de Freitas Abreu 
Comte. Alexandrino de Paula Freitas 

Serpa 
b) Das admtntstrações estaduats: 

Eng ... Luís de sousa 
• Eng.• Vitor Antônio Peluso Júnior 

Prof. Bueno de Azevedo Filho 

m PARA A COMISSAO DE GEOGRAFIA 
FiSICA: 

a) Da aàmtni.straÇ4o federal: 
Eng.0 Alberto Ribeiro Lamego 
Prof. Antônio Teixeira Guerra 

b) Das administrações eataduats: 
P~ot. Az1z Nacib Ab Saber 
Patlre :aalduino Rambo 
Prof. Afvaro Alves Ferl'elra 

IV PARA A COMISSAO DE GEOGRAFIA 
HUMANA: 

a) Da aàmtntstraç4o ieãertil: 
Prof. Sllvio Fróis Abreu 
i'rof. Hllgard O'Rellly Stemberg 

b) Das administrações estaduats: 
Prof. Ari França 
Prof. Lóurenço Fernandes 
Prof. Má~o Lacerda de 1141110 

V PARA A COMISSÃO DE GEOGRAFIA 
REGIONAL: 

a) Da af!mtntst'r1194o federlll: 
Prof. João Gonçalves de Sousa 
Prof. Jor~e Zarur 

b) Das aàmtniátrações estaduais: 
Dr. Joi\o Dias da Silveira 
Eng.0 Lauro Sampaio 
Dr. Mário .carneiro Rêgo Melo 

VI PARA A COMISSAO DE DIDATICA DA 
GEOGRAFIA: 

a) Da admtnistraç4o fe<!:eral: 
Prof. Antônio José de Matos Musso 
Prof. James :Braga Vieira 

b) Das admfntstrqções estaduafa: 
Prof. Aroldo de •Azevedo 
Prof. Lourençd Mário Prunes 
Prof. José Coutinho de Oliveira 

Art. 2.0 - Durante o seu novo mandato, 
essas Com~ões se aplicarão no estudo dos se-
guintes teqi.as Já !lxados : · ' 

a) Para a Comtss4o de Leva.ntamentos 
Tel'Titorta.ta: 1 

"Cadastro d6s triangulaQOes geodésicas do 
pais"; · 

b) para a. Comiss4o de Cartografta: 
: "Slmpli1icação do desenho de cartas para 

lmpresaãq"; 
c) pa.ra a Comtss4o de Geografta Ftstca : 
"A classificação do relêvo bràslleiro"; 
d) para a. Comtssl!o de Geografta Humana: 
" Da problemas da colonização agrícola no 

BrastI1•! 
e ) pa.ra a. Comiss4o ·de Geo~afia Begtonal: 
" Os problemas básicos do São Francisco" ; 

, t) para a ' Comtssao de Didáttca. da Qeo-
grafia.; , 

"A Geografia no ensino secundãrio". 
Art. 3t<> - :t eleito membro da "Comissão 

de Levantamentos Territoriais", na vaga ocor
rida com o falecimento do Gen. Dllermando de 
Assis, o engenheiro Valdemar Lefêvre, como re
presentante da administração estadual. 

.l\rt. 4. 0 - A Secretaria-Geral providencia
rá n<' sentido de tornar possível a essas Co
missões a efetivação dos estudos a elas atri
buídos pela presente re11olução. 

Parágrafo único - O orçamento do Conse
lho, a partir de 1953, µictulrá dotação própria, 
destinada a atender aos encargos financeiros 
decorrentes dêsses estudos, Inclusive a sua pu
blicação. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e l!lumerado: 
José Verísstmo da Cos~ Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Lufs Eugt!nfo 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Interino. 
- Publique-se : Flort!ncto de Abrey, Presidtlnte. 

RESOLUÇÃO N.0 375, DE. 23 DE OUTUBRO DE 1952 

Renova o mandqto dos consultores-técntcos nacionais e preenche vaga existente. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geosrafla, usando de suas atribuições, e 

Considerando não haver lntllcações de no
mes para compor o corpo de consultores-téc
nicos nacionais para o biênio - Julho de 1S52 
a Julho de 1S54 - , consoante o d isposto no 
item a do art. :d.0 da resolução n .0 12, de 17 
de Julho de 1937, da Assembléia Gerai, modlfl
udca pelo § 3."' do art. 15 do novo Regulamento 
do Con11elho, baixado com a resolução n .0 219, 
de 14 Ce Julho de 19411, da mesma Assembléia; 

Consldepndo ser renovável o mandato de 
consultor-técnico, na conformidade do art. 5.0 

da citada resolução i:J..o 12; 
Considerando, ainda, que à Assembléia Ge

ral compete eleger ·êsses consultores-t6cnlcos 
nacionais, 

RESOLVE : 
' Art. 1." - Fica renovado para o biênio -

Julho de 1952 a julho de 1954 ~. o mandato 
dos seguintes consultores-técnicos/ nacionais, 
eleitos pelas resoluções ns. 292, de 5 de se
tembro de 1950 e 349, de 12 de setembro de 
1951 : 

' ' 

;:JECÇAO 

I - METODOLOGIA GEOGRAFICA 
Prof. Silvlo Fróls Abreu 

II - METODOLOGIA DO ENSINO DA 
GEOGRAFIA 

Prof. João C. Raja Gabaglla 

III - BIBLIOGRAFIA GEOGRAFICA ' 
Prof. Agnelo Bittencourt 

IV - NOMENCLATURA GEOGRAFICA 
Dr. Carlos Augusto Guimarães Domingues 

V..,... DocUMENTAQAO CARTOGRAFICA 
Gen. Jaguaribe de Matos 

VI - TOPOGRAFIA E TOPOLOGIA 
Eng.0 Otávio Cantanhede de Almeida 

VI:t - <JIEOD~IA 
Comte. Rádler de ,\quino 

VIII - ASTRONOMIA DE CAMPO 
.Cel. Edmundo Gastão da CUD,ha 
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IX - FOTOGRAMETRIA 
Gen. Le.nes José Bernardes Júnior 

X ~ CARTOGRAFIA 
Prof. Al1r1o Hugueney de Me.tos 

xi" - GEOGRAFIA E msTôRIA 
, Ten. Cel. Deocléclo De Pe.re.nhos Antunes 

XII - HISTORIA DA GEOGRAFIA 
:Eng.• VlrgUlo Corrêe. Filho 

XIII - GEOLOGIA 
Eng.• Rui M. de Lime. e .~mve. 

XI:V - PALEOG;EOGRAFIA 
Eng.º Me.tias G. de Ollvelre. Roxo 

XV - GEOMORFOLOOIA 
Eng.• Luciano Jacques de Morais 

XVI .:_ GEOF1SICA 
Eng.• Irne.ck do Amaral 

XV'Il - · GEOGRAFIA PEDOLOGICA E 
AOROLôGICA 

Prof. José Setzer 

XVIlI - OROGRAFIA 
• Eng,• Glycon de Paiva. 

XIX - POTAMOGRAFIA 
Eng,• Mauriclo Joppert de. Sllve. 

XX J.... LIMNOGRAFIA 
Eng,• Antônio J. Alves de Sousa. 

XXI - OCEANOGRAFIA 
Almte. Raul Te.vares 

XXII - CLIMATOLOGIA 
Eng.• J. Se.mpe.lo Ferraz 

XXII! - FITOGEOGRAFIA 
Prqf. Frederico ,Hoehne 

XXIV - ZOOGEOGRAFIA 
Prof. Le.uro Trave.ssos 

XXV - GEOGRAFIA HUMANA 
Prof. E. Roquete Pinto 

XXVI - ETNOGRAFIA 
Gen. Cândido M. de. Silve. Rondon 

XXVII 
DEB 

GEOGRAFIA DAS CALAMIDA• 

Prof. Hllge.rd O'ltellly Sternberg 

XXVIII - GEOPOLíTICA 
Cel. Leopõldo Néri da. Fonseca. 

XXIX - LIMITES 
Cel. Ernesto Be.ndeJre. Coelho. • 

XXX - DIVISÃO TERRITORIAL 
Dt. Mário Augusto Teixeira. de Freitas 

XXXI - LóCALIDADES 
Prof. Be.sillo de Magalhães 

XXXII - POVOAMENTO 
Prof. Manuel Dlegues Júnior 

XXXIII - GEOGRAFIA DA PRODUÇÃO 
Dr. Artur Tôrres Filho 

XXXIV - GEOGRAFIA DOS TRANSPOR
TES 

Eng.0 Moe.clr Malheiros- Fernandes Sllva 

XXXV - GEOGRAFIA DAS COMUNICA-
ÇÕES 

Eng.0 Luís Ribeiro Gonçalves 

XXXVI - GEOGRAFIA REGIONAL 
Gen. Jo~ ; de . Llme. Figueiredo 

XXXVII - GEOGRAFIA DO LITORAL .. ... ....... . , . .. ...... . 
XXXVIII - TUEUSMO 
Dr. Lourivi!.l Fontes 

XXXlX - GEOGRAFIA URBANA 
Dr. Gilberto Freire 

XL - GEOGRAFIA LINGUtSTICA 
Prof. Plinfo Airosa. 

Art . 2. 0 - . !!: eleito consultor-técnloo na.clo
nai do Conselho, pe.ra e. Secção XXXVII - Geo
gre.fla tio LI tore.! - na. ve.ge. ocorrida. com o 
falecimento do Pro!. Evere.rdo Be.ckheuser, o 
capitão de fraga.te. João Fe.rle. Lime.. 

Rio de Janeiro, 23 tie outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e num<'md:>: 
José Verlsstmq da Costa Pereira, Secretárto-As
slstente. - Visto e rubrice.do : Lufa Eu.r;~nio 
àe Freitas Abreu, Secretario-Geral, Interino. 
- Publique-se: Flort!ncto àe Abreu, Presidente. 

RESOLUÇAO N.0 376, DE 23 DE OUTUBRO DJ<i 1952 

Eleva o número de bôlsas de estudo para p_rof essôres de Geografia do ensino 
secundário. 

A Assembléia. Geral do Conselho Na.clone.! 
de Geogre.fle., usando de sue.s atribuições, 'e 

Consldere.ndo que o Conselho Ne.clone.l d'e 
Oet>gre.fle. deve Incentivar o e.perfelçoe.m1mto 
dos professôres de Geogr&Ue. do ensino secun
dária; 

Considerando que o e.tua.! número de bôl
sas dlstrlb'Qide.6 de --acôrdo com e. resolução n. 0 

348, . de 27 de outubro de 1940, pe.re. os profes
sôres dos este.dos e terrl tórlos é ln!\uflclen te, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Fica. eleve.do pe.ra 32 (trinta e 
due.s) o nú.mero de bôlsas de estudo pe.ra os' 
i:itofessôres do ensino secu)ldé.rio que partlcl
·Jlarem do "Cur~ de Férias para Aperfeiçoa-. 
mentb dos Professôres do Ensino Secundário", 
que é realizado pelo Conselho' Na.clone.! de 
Geografia em colaboração com e. Faculdade 

Na.clone.! de FllosÔfle., da Universidade do Bra
sil. 

Art.·2. 0 - A dlstribulçãq de.a bôlsas deverá 
ser feita, procurando-se e.tender às cidades da 
Federação menos ~vorecldas de fe.culde.des de 
Filosofia., seguindo êste Critério: 

I - .Região Norte 1-2 (doze ) bôlsas 
Guaporé (2) 
Acre c2i 
Am~onas (2) 
Rio Branco (2) 
faré. (2) 
Amapá (2f 

II - .Região Nordeste 'l (sete) bôlsas 
·Maranhão ( 1) 
Plaui (1) 
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Cearã (1) 
Rlo Grande do Norte (l) 
Paralba (1) 
Pernambuco (1) 
Alagoas (1) 

ID - Begl4o Leste 5 (cinco) bôlse.s 

Sergipe (1) 
Bahia (1) 
Mtnas Gere.ta ( 1) 
Esplrlto Santo (1) 
Rio de Janeiro (1) 

IV - Begi4o SuZ 4 (quatro) bôlsas 

SI.o Paulo (1) 
Paraná (1) 
Santa Catarina (1) 
Rlo Grande do Sul (1) 

V - Begt4o Centro-Oute 4 (quatro) bôlse.a 
Mato Grosso (2) 
Oolás (2) 

Art. 3.0 - As bôlSBB atribuídas a cada pro
fessor serão no valor de Crt 3 000,00. O candi
dato beneficiado com a bôlsa de estudo é obri
gado a freqüencla e a prestação de provas. 

Parâgrato únlco · - Excepcionalmente a Se
cretarla-Oeral, por proposta fundamentada pe
lo secretário do curso de Geogratla, poderá 
conceder as bôlsas não utlllze.das, aos profes
sores de outras unidades da Federação. 

Art. 4. 0 - As despesas decorrentes deste. 
resolução correrão à conta da verba própria 
do orçamento do Conselho. 

Rlo de Janeiro, 23 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e nurnerad.-.: 
José Verlsstmo da Costa Peretra, Secretârto-As
etstente. ~ Visto e rubricado: Luts Eugt!nto. 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, Interino. 
- Publique-se: Florên.cto de Abreu, Presidente. 

RESOLUÇAO N.0 377, DE 24 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sôbre a publicação "Mato Grosso de Goiás" e dá óutras provtd~ctas. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de GeograUa, usando de suas atrlbulções, e 

Considerando que, na parte relativa aos tra
balhos de campo, fol grande a contribulçl!.o do 
govêrno de Golé.s no estudo de que resultou o 
livro Mato Grosso de Gotcb; 

Considerando que o estado de Goiás se 
torna por lsso, como fol mencionado no próprio 
llvro, credor de merecido agradecimento do 
Conselho; . 

Considerando que é necessário estimular os 
geógrafos a continuarem nesse tipo de traba
lho, 

RESOLVE : 

Art. 1.0 - Ficam destinados ao govêmo do 
estado de Golé.a 500 exemplares do livro Mato 

Grosso de Gotcls, de autoria do Prof. Sperldft!.o 
Falssol. 

Art. 2.0 - Fica consignado ao autor do -li
vro um voto de aplauso, que a Secretaria-Ge
ral fará constar na ficha funcional do referido 
autor. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instlj;uto. - Conferido e numere.d.;: 
José Verlsstmo da Costa Peretra, Secretárto-A3· 
slstente. - Visto e rubricado: Luts Eúglnto 
de Frettas Abreu, Secretário-Geral, lntertno. 
- Publique-se: FZoréncto de Abreu, Presidente. 

~ AOS EDITORES: l:ste "BÔletlm" não faz publlcldade remunerada, entretanto registe.ri 
ou comentará as contribuições sõbre geo.,afla ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 
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