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Editorial 

XIII Assembléia Geral do C.N.G. 

Durante a 1.ª quinzena de julho dêste ano, reuniu-se nesta capital, sob 
a presidência do Exmo. Sr. Desembargador Florêncio de Abreu, Presidente 
do l.B.G.E., a XIII Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geografia, 
com a presença de ilustres representantes dos Ministérios Federais, dos Dire
tórios Regionais de Geografia e de entidades filiadas ao sistema geográfico. 
do l.B.G.E. 

Os trabalhos da Assembléia desdobraram-se em 11 dias de ritmo ativo, 
durante os quais foram votadas 25 resoluções e discutjdos importantes temas. 
da atualidade geográfica brasi.Jeira. 

Os senhores delegados estaduais, através de seus relatórios e de comuni
cações verbais, pusera!11 o plenárip a par das atividades geográficas de suas 
circunscrições, tôdas elas promissoras, revelando o grau de progresso dos tra- • 
balhos, tanto de campo como de gabinete. , 

Entre as resoluções votadas queremos destacar a que determina ao Secre
tário-Geral a elaboração do Atlas Geral do Brasil, que foi recebida com sim
patias gerais e, uma vez executada, trará ao Cf!nselho Nacional de Geografia 
justos aplausos. 

Além de . conferências pronunciadas por ilustres geógrafos de renome na
Cional e internacional, fizemos uma excursão à Usina Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda, com estudos geográficos da região percorrida, orientados 
pelo geógrafo Ney Strauch. 

Recebidos fidalgamente pelos diretores daquela Companhia tivemos oca
sião de assistir a uma corrida de aço, e de visitar as várias secções daquela 
gigantesca emprêsa, detendo-nos, principalmente, na oficina de laminação. 
Foi, em suma, uma ótima e proveitosa excurs~o, que a todos deixou gratas 
recordações. 

A XIII Assembléia Geral do C. N. G .· decorreu tôda ela em ambiente de 
. grande cordialidade e alto espírito de brasilidade, devido em grande parte 

ao contacto de ilustres patrícios ·de todos os quadrantes do Brasil. 

DE PARANHOS ANTUNES 
Secretá.rio-Geral do C. N. G . 

• 



Transcrições 

Caminhos de Gado e Tipos de Feira no Uruguai* 
Les Cahiers ã'Outre-Mer 
Revue de Géographie de Bordeaux et de I'Atlantique 
Pg. 93-100 (4 grav.) N"º 14 - 4éme Anée - Avrll-Juin 1951 

PIERRE DEFFONTAINES 

O gado é a riqueza essencial, quase exclusiva do Uruguai: 85% das suas 
exportações correspondem à carne, ao couro e à lã. Há aproximadamente 
quatrocentas cabeças de bovinos e mais de oito mil ovinos por cem habitantes, 
o que representa uma das proporções mais elevadas do mundo. · 

Esta riqueza é relativamente recente: as primeiras levas de gado "lâchers" 
ocorreram em 1603, 1611, 1617, na borda oriental do Uruguai. O gado multipli
cou-se ràpidamente, tornou-se selvagem e passou a ser chamado "cimarron". 
A região povoou-se de váriosi milhões de animais antes de possuir homens. No 
século XVII, os índios não eram numerosos e os europeus, apenas algumas uni
dades. O Uruguai principiou como uma "vaqueria", que Buenos Aires procurou 
·monopolizar. Só era possível penetrar-se nela com uma permissão escrita, 
outorgada pela municipalidade. Vinha-se matar o gado "vaquear" com intuito 
de retirar o couro "cuerear"; foi a era do couro a qual sucedeu a da carne 
sêca salgada (chamada charque e tasajo); o interêsse, então, era "camear", 
isto é preparar a carne. O gado era de pouco valor, "criollo" de origem espa
nhola, porem degenerado, todo em ossos, couro e músculos. A exploração resul
tava, não raras vêzes, do roubo, não havia verdadeira propriedade. Pessoas de 
várias regiões precipitaram-S'e em busca desta mina de carne; flibusteiros e 
piratas franceses aí se vinham abastecer de . carne salgada e sêca, que permuta
vam, nas Antilhas, por rum e táfia. Em rápidas excursões esforçavam-se por 
abater o maior número possível de animais, cortando-lhes o tendão ,das pernas 
a golpes de facão. 

Tal exploração quase sem método e sem comércio transformou-se por etapas: 
o carneiro foi introduzido no ano de 1830: a partir de 1870 começou-se a utilizar 
a cêrca de arame, especialmente, para rebanhos de carneiros, uma vez que as 
exigências impo~tas à qualidade da lã requeriam cuidados seletivos. O advento 
dos frigoríficos no século XX, (o primeiro do Uruguai data de 1904) exigindo 
carne de qualidade superior, gorda e macia, pôs fim à evolução. Das sucessivas 
fases da exploração do gado resultou uma organização progressiva no que se 
refere ao comércio dos animais. 

CAMINHOS DO GADO 

O gado transpondo-se 'pelos próprios pés, não necessitava nem de veículos, 
nem de estradas de rodagem. Suas exigências eram tão diminutas que deixaram 
o país quanto às vias de comunicação, num estágio de pouco desenvolvimento. 

Entretanto, os caminhos eram necessários; os animais deviam alcançar a 
costa, única fachada de exportação, onde havia instalações que beneficiavam 
o couro e salgavam a carne. Hoje a totalidade dos frigoríficos alinha-se ao 
longo desta. verdadeira costa do gado. 

Entretanto não existiam apenas comunicações visando ao litoral, verificava
se a necessidade de trocas mesmo no interior do país. A zona Norte, além do Rio 
Negro, tomou-se pouco a pouco diferente da zona Sul. Sem dúvida, o Uruguai 
pertence, na sua totalidade, ao domínio do escudo brasileiro, cujo subsolo é 

• * Tradução de Olga Buarque de Lima. Foram omitidas as grãvuras que aparecem no ori-
gi;nal, por não se conseguir tirar delas boa reprodução. 
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constituído de rochas antigas, de mesas de arenito ou de basalto. Os aflora
mentos de rochas são freqüentes dando lugar a superfícies pedregosas nas quais 
o solo é pouco espêsso, leve e sujeito aos efeitos da sêca e do frio hibernal. O 
"pasto" que o reveste é deficiente e esgota-se ràpidamente. Em contraste a 
parte meridional, próxima ao "pampa" argentino, recebeu . contribuições éolias, · 
tra.Zidas pelo "pampero", vento do oeste, e sobretudo poeiras vulcânicas prove
nientes dos vulcões andinos. l!:ste solo mais profundo, mais rico produz forragem 
mais regular e mais abundante. Dêsse modo, distingue-se uma zona· meridional 
capaz de assegurar aos animais uma alimentação rica, e que se tornou de suma 
importância numa época em que · os frigoríficos reclamavam gado sempre mais 
gordo. As "estâncias" do Sul orientaram-s~ para a "invernada", isto é a engorda 
do gado durante os meses de inverno: o Sul tornou-se a zona de prados férteis 
em via de formação; devem ser salientadas as ricas propriedades do departa-
mento de Sariano. · 

As estâncias do Norte consagraram-se sobretudo à reprodução, enviando 
parte do seu gado magro para a zona das invernadas. As diferenças que ressal
tam, sempre com maior nitidez, entre as duas regiões são acentuadas pelo fato 
de uma região intermediária ·ocupar o centro do Uruguai, separando os dois 
domínios complementares da criação. Esta zona central foi-se especializando 
progressivamente na criação de carneiros (departamento de Durazno). 

Os deslocamentos que se realizavam tanto para o litoral, como para o inte
rior do país, exigiam caminhos. Durante muito tempo foram simples pistas 
naturais, "caminos de tropa&", que constituíram a primeira rêde de estradas do 
Uruguai. Acompanhavam a linha de cumiadas, as "coxillas". O único obstáculo 
com que se defrontavam eram os rios, não somente por causa do volume d'água 
que forçava a procura de passagens. vadeáveis mas também, e talvez principal
mente, por causa das densas moita& arbustivas, os "montes", que acompanham 
sempre o fundo de vales, e constituem empecilho por vêzes mais sério que os 
próprios cursos d'água. Tornava-se necessário abrir a machado, estreitas pas
sagens, as "picadas". Por isso, os caminhos evitavam tanto quanto possível atra
vessar os vales. 

Nos grandes rios, os raros vaus de fácil travessia determinaram a localiza
ção de entroncamentos importantes, como o famoso "paso de los Toros" no Rio 
Negro, que concentra várias vias de comunicação que do Norte demandam o 
Sul. 

Ao longo destas pistas viajavam, em pequenas jorhadas, os rebanhos "trop?-s" 
guiados por tropeiros a cavalo. l!:stes boiadeiros do tipo "gaúcho" eram chamados 
na Argentina, "reseros" condutores de animais:. Conheciam as boas pastagens 
situadas ~o longo dos caminhos onde os animais podiam repousar, e identifica
vam os sítios de água. Pequenas construções denominadas "boliches" destinadas 
aos boiadeiros balizavam o percurso; nelas encontravam o que necessitavam 
para se abastecer e sobretudo bebida e distração. Apesar de serem construções 
assaz rudimentares de terra e palha satisfaziam aos boiadeiros que, na verdade, 
conduzindo o gado através do pais, comparavam-se a tripulantes de cabotagem. 

A revolução do aramado "el alambramiento" iniciada em 1890, determinou 
a primeira modificação ocorrida nos transportes. O traçado não pôde. mais ser 
livre; os caminhos foram forçados a descrever contornos, muitas vêzes, geomé
tricos. A fim de respeitar os loteamentos, que ficavam no percurso, tornou-se 
necessário o uso de .dispositivos que facilitassem a passagem do tropeiro e de 
seus animais mas que impedissem o gado da estância de aproveitar a oportuni
dade para fugir; passagens duplas, de um lado a estrada comum e do outro 
em barras separadas, servindo tanto aos pedestres quanto aos automóveis, deno
minadas "guardaganado", correspondentes ao que os brasileiros denominam 
"mataburros". • 

As viagens das tropas freqüentemente longas fatigavam o gado. Conside
rando-se a quantidade de animais mortos que ainda hoje se observam, no . tra
jeto das boiadas, muitas deveriam ter sido as perdas. Fazia-se necessário o 
repouso dos animais durante um tempo mais ou menos prolqngado, antes de 
serem conduzidos ao matadouro; para isto, mobilizaram-se extensas pastagens 
na valorizada zona litoral, processo oneroso, porém indispensável ao gado gordo 
cuja qualidade seria prejudicada pela viagem. Procurando-.se evitar as cami
nhadas fatigantes constituiu-se a rêde ferroviária. Ainda hoje numerosos são 
os combóias compostos de vagões especiais destinados ao gado. · · 
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Entretanto, os transportes por trem exigiam por sua vez certos · desloca
mentos através de estradas. Era necessário conduzir as "tropas" até as estações 
de embarque, onde se encontravam os "corrales", munidos de dispositiv0$ apro
priados, para :facilitar o acesso dos animais aos vagões. 

Com a multiplicação dos automóveis, sobretudo depois da primeira guerra 
mundial, resolveu-se estabelecer uma verdadeira rêde de rodovias e utilizar-se 
caminhões; o que acarretou para as :ferrovias um pesado "deficit" orçamentârio. 
Hoje o gado circula sobretudo em enormes auto-caminhões com reboques capazes 
de transportar por viagem uns cinqüenta animais, portanto, mais que os vagões 
da rêde ferroviária. 

As suce&sivas modernizações atingiram profundamente a vida dos "caminhos 
de tropas" e os antigos gaúchos ficaram cada vez com menos trabalho. Hoje, 
representam apenas um vestígio de antigo gênero de vida em via de extinção; 
muitos "boliches" tornaram-se desertos ou destituídos da atividade de outrora. 
Na verdade êste·s estabelecimento& estão em via de ressurgimento devido à orga
nização de um curioso sistema de negociar o gado, as feiras de "remate". 

AS FEIRAS 

Emprega-se no comercio de gado um processo muito em voga em tôda a 
Amérfoa do Sul: a venda por meio de leilões "subasta" processo usado em 
várias espécies de negócios', venda de móveis, de propriedades, de matérias pri
mas variadas; o leilão. é uma forma de negociar que se enquadra bem na psico
logia dos compradores sul-americanos; é conhecido o papel extràordinário de
sempenhado pelo jôgo, pela loteria e pela aposta; O comércio do gado adaptou-se 
também ao referido sistema. · 

Os "remates-feiras" compõem-se, inicialmente, de um terreno de feira cha
mado "local" compreendendo notável extensão de pastagem, deve possuir no 
mínimo, uma centena de hectares, mas muitas vêzes chega a alcançar de mil 
e quinhentos a dois mil hectares conforme a importância das trocas. O gado 
descansa alguns dias antes de ser exibido, em boa forma, ao público da feira. 
Divide-se o local por meio de cêrcas de arame, em múltiplos compartimentos de 
várias dimensões; o gado é agrupado em lotes antes de ser conduzido ao "curral" 
principal no qual se fará a apresentação de cada ·1ote aos compradores. ~ste 
"curral" em que desembocam todos os compartimentos, por um corredor central, 
chama-se "pl.Sta". É freqüentemente, rodeado por arquibancadas das quais é 
possível observar-se, com facilidade, os animais. Em frente às arquibancadas, 

· levanta-se uma pequena tribuna destinada ao "rematador", isto é ao encarre
gado de fazer o leilão do lote de gado; cabe-lhe demonstrar as qualidades dos 
animais e esforçar-se por conseguir preços interessantes. Atrás da tribuna, há 
um abrigo onde são instalados os secretários ou "escritores" que se dedicam 
ao serviço da feira. 

. Esta disposição pode ser aperfeiçoada; nos "remates" de maior concorrência 
a tribuna é coberta assim como, às vêzes, as arquibancadas do público; entre
tanto os "remates" permanecem ~ssencialmente espaços livres, reduzindo-se os 
edifícios a pouca coisa. Existe com bastante freqüência uma pequena casa onde 
mora o guarda da feira, simples rancho de terra coberto de palha e cercado por 
pequeno jardim. 

Nas proximidades, encontra-se geralmente um galpão destinado a abrigar 
os encarregados dos rebanhos, os tropeiros. :t!:stes deitam-se no chão duro ou 
numa cama feita de couro de vaca esticado em um quadro de madeira e utili
zam-se das selas e pelegos como travesseiro. Próximo ao galpão-albergue mas 
do lado de fora, sôbre o solo, são dispostas grelhas de ferro que servirão ao 
preparo 'das refeições invariàvelmente compostas do famoso "asado'', porções 
de carne assada na brasa. São os "fogões" mais ou . menos numerosos segundo 
a importância . da pousada. . 

Em uma das extremidades do bocal deve achar-se uma poça que será utilizada 
para o bebedouro ou na sua falta, poços, com dispositivo basculante munido 
de caçamba, para se retirar água destinada ao gado, É necessádo também um 
recanto arborizado o "monte", capaz de fornecer combustível indispensável às 
cozinhas. Como complemento há, às vêzes, uma balança e perto da ferrovia 
ou da estrada que margeia sempre os "remates", um embarcadouro: "mangueira". 
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O "local" e suas instalações constituem propriedade privada e não campo 
de feira dependendo da municip.alidade, como acontece na Europa .. Algumas 
vêzes é um grande "estancieiro" que reserva uma parte de suas terras desti
nando-a às feiras. Em certos cas"Os conserva a prgpriedade e a administração 
a,ssim, por exemplo o "local" de feira da estância de São Pedro .do Timóteo, 
em que várias . vêzes por ano o proprietário organiza feiras particulares para 
seu próprio gado. . 

Freqüentemente o "estancieiro" en~rega a um "rematador" especializado a 
administração da feira. i!:ste então se interessa por fazer render o "local", e, às 
vêzes, acaba comprando --o terreno a fim de ter plena propriedade da "feira". 
Há feiras fundadas por sociedades de . criação e que pertencem a uma espécie 
de cooperativa de "estancieiros" que as explora diretamente por intermédio de 
seus "rematadores", ou que confia sua administração a especialistas. 
. Alguns "rematadores" adquirirem ótima situação ch~gando a possuir várias 
localidades de feira entre as quais dividem o tempo. Existe, também o inverso; 
feiras muito importantes são exploradas por vários "rematadores". Há mesmo 
feiras em que é possível "rematar" livremente uma vez que os leilões são dirigi-
dos por diversas pessoas. · 

Os rematadores formam uma espécie de corporação; são patenteados pelo 
Estado, percebem dupla porcentagem, ao mesmo tempo do comprador e do 
vendedor, comumente uma comissão de 2% no ato da compra e de 6% no da 
venda. A reputação dos comissários de venda pesa na vida da feira. Há rema
tadores de prestigio a quem se procura confiar a venda dos animais ou a quem 
se pede patrocinem as c"Ompras. i!:stes rematadores só aceitam, sob sua respon
sabilidade, gado de valor cujo "pedigree" é garantido. Seus nomes constituem 
um reclame para o gado que expõem e a reputação de que gozam alarga o raio 
de atração do "local" da feira. As grandes companhias frigoríficas têm seus 
próprios rematadores, negociantes de nomeada, que acompanham atentos as .. 
diversas localidade& de venda. O ofício de rematador exige despesas, além da 
instalação e conse~vação do local deve assegurar a publicidade da feira por 
meio de anúncios nos jornais, sendo mesmo esta _uma das formas de publicidade 
abundante e particular, que enche as últimas páginas dos periódicos uruguaios; 
colocam-se, ainda, cartazes em vários lugares públicos: estações, bancos ... É 
preciso, finalmente, publicar um catálogo pormenorizado dos lotes de animai$ 
e serem vendidos. 
· Geralmente um local da feira não é franqueado, os animais não podem ser 
expo~tos, por livre vontàde de ·seus donos, como nos mercados europeus, só 
sendo admitido no local o gado confiado com antecedência ao rematadorJ/ isto 
é o gado inscrito no catálogo. 

Há certa variedade de pessoas que se sente atraída pela feira: estancieiros, 
vendedores ou compradores, sobretudo "invernadores" em procura do gado magro 
do Norte para engordá-lo; açougueiros de cidades vizinhas, representantes de 
frigoríficos, "peones e troperos" interessados em animais a serem transportados; 
muita gente ainda comparece aos remates apenas para verificar 9 preço ou 
para avaliar o gado; enfim neste país de "habitat" disperso em que a aldeia não 
existe vai-se ao remate com intuito de encontrar outras pesS"Oas. 

A feira concentra dêsse modo, parte da vida social. Partidos políticos apro
veitam-se da oportunidade para organizar suas campanhas; geralmente a venda 
termina em festas ou em bailes; ciganas exibem-se em espetáculos de circo, 
escuta-se o toque das guitarras e as longas e plangentes melodias gaúchas; 
segundo o hábito inveterado joga-se e aposta-se; pequenas corridas de cavalos 
servem de atrativos aos jogadores. 

Apesar de suas múltiplas funções a feira não conseguiu formar aglomerações 
como ocorreu em várias outras regiões. Na verdade, há alguns "boliches" volantes 
onde são vendidas bebidas e guloseimas, porém desaparecem apenas se encerra 
o acontecimento. O local da feira é essencialmente o campo, distante vários 
quilômetros de qualquer aglomeração. Verifica-se aqui a hostilidade fundamen
tal a qualquer forma de povoamento atingindo os lugares de feiras. É bem ver
dade que as dimensões excepcionais exigidas pelo local de remate repelem o 
agrupamento; aqui o gado domina a tal ponto que, por tôda parte, mesmo 
nas cercanias dos mercados, elimina o homem. 

A feira, em geral, não se especializa num único tipo de gado. Os catálagos 
referem-se indiferentemente· aos lotes de ovinos, bovinos, e de eqüinos até mes-
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mo de suínos e de aves domésticas, tneneionando, por vêzes, material agrícola. 
Hal5itualmente reúne-se nela o gado da vizinhança, mas, em cartas ocasiões 
exibem-se os animais vindos de zonas longínquas principalmente animais· ma
gros do Norte afim de serem oferecidos aos "invernadores" da zona Sul. . 

As feiras aparecem em todo o território do Uruguai, e mesmo fora de suas 
fronteiras; na Argentina existem os remates da Mesopotâmia (Corrientes, Entre 
Rios) e do Pampa de 1criação. São encontrados no Sul do Brasil (Rio Grande 
do Sul) e até no Paraguai Meridional. 

Seria difícil dizer-se em que lugar teve origem · êste tipo de feira. No 
Uruguai os primeiros remates, oficialmente reconhecidos, datam 1899, mas sem 
dúvida os remates' particulares são ·anteriores. Hoje, registram-se na República 
Oriental 354 remates oficiais. 

As feiras não são distribuídas de modo uniforme; as mais numerosas e 
mais importantes acham-se na zona intermediária, entre as estâncias do Norte 
de tipo mais extensivo em que o gado é, em geral, magro e freqüentemente 
atacado pelos carrapatos e a zona meridional em que é l'Jlais fácil engordar os 
animais invernando-os; são abundantes, especialmente, em tôrno de Durázno, 
de Trientra-y-Tres, de Soriano. 

As feiras têm pois determinada localização geográfica, possuem também 
periodicidade, as mais concorridas realizam-se no fim do verão, em março ou 
abril, quando se teme a diminuição de valor das pastagens, por causa do frio 
ou da sêca hibernal. Em abril, os remate& do departa:qiento de Durázno têm 
congrega<;t.o por vêzes mais de 10 000 animais. Pelo contrário o inverno é bem 
morto no que se refere ao mercado de gado; o mesmo acontece no verão se 
bem que haja, em certos lugares, uma recrudescência em dezembro, depois das 
colheitas, para aproveitar os resíduos destas. Há, aliás remates que se realizam 
regularmente no decorrer do ano, quer em dia determinado de cada semana, 
quer em dia determinado de cada mês mas a -importância varia de acôrdo com 
a estação. . 

Naturalmente os imprevistos da produção animal influem bastante na vida 
das feiras. Quando se pressentem os perigos da sêca, os remates ficam sobre
carregados de lotes de gado a serem vendidos, obrigando, às . vêzes, a formação 
de feiras suplementares. · 

~ste curioso tipo de fei,ra presta grandes serviços nos' países em que a 
criação desempenha papel primordial. Faculta aos estancieiros, tanto grandes 
quanto pequenos a venda1 quase sem deslocamentos, de seus rebanhos, segundo 
cotação de conhecimento público, suprime o papel dos intermediários, dos ven:. 
dedores de cavalos, permitiu além disso que os estancieiros se abastecessem fà
cilmente, de gado novo, evitando despesas de tPansporte. Destas feiras resultou 
a formação d~ uma personagem tipica, o "rematador", que regula, de certo modo, 
qualquer movimento e comércio de gado. Compreende-se que ·o Estadó tenha 
organizado uma vigilância especial sôbre êste "ofício" que representa papel tão 
essencial na economia do pais. . 

Existe um remate superior, nacional, regulador geral de todos os remates 
. locais: é o "Tablado" de Montevidéu em que se vem ajustar, finalmente, grande 

parte das levas de gado para abastecimento dos frigoríficos e resolver sôbre a 
organização das exportações. 

Dêsse ·modo, o gado, base da economia na região do Rio da Prata, criou um 
tipo profundamente curioso, o "remate feira": fej.ra onde se vende em leilão. 

~ 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 satisfatôriamente. 
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· O Ferro e o Carvão na História, na Economia 
e na Civilização . do Brasil* 

EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA 

Os metais têm sido, através da História, um dos fatôres politico-econômicos 
mais importantes. Não poderíamos conceber nossa civilização atual sem êles. 
O mais importante de todos é o ferro, cuja produção anual hoje, sob a forma 
de aço, atinge 160 000 000 de toneladas. Suas aplicações são as mais variadas e 
as sentimos a cada momento. O ferro é, assim, um produto básico, ao qual está 
ligado intimamente o destino dos povos. 

O Brasil, que há vinte anos mal poderia ser citado como um país siderúrgico, 
começa a figurar nas estatísticas mundiais com uma produção significativa. 
Somos um dos 25 Estados que aparecem nos cômputos internacionais, embora 
ocupemos, ainda, um lugar modesto. A ascensão, entretanto, tem sido constante, 
pre~agiando que seremos, dentro de um lustro (se tanto), produtores de mais 
de um milhão de toneladas de laminados. 

Os combustíveis fósseis sólidos, a que se deve o grande progresso das nações 
no século XIX e no primeiro têrço do atual, são escasso& no Brasil, o que 
retardou o desenvolvimento ·da metalurgia do ferro entre nós. Graças, porém, 

· às conquistas da tecnologia no emprêgo dos carvões impuros e à melhoria da 
compreensão dos grandes problemas industriais, pudemos iniciar a produção d_e 
ferro em bases sólidas, compatíveis com o conjunto das riquezas nacionais e 
com o nosso crescimento demográfico. 

II 

A metalurgia do ferro foi a primeira praticada no Brasil, e isso ainda no 
século do descobrimento. 

Em 1554, Anchieta anunciava à Coroa de Portugal a descoberta de ferro e 
prata, dois anos depois da descoberta do ouro. 

Conforme relata Calógeras, é provável que a descoberta do ferro tenha sido 
feita por Afonso Sardinha, na serra do Cubatão, duas léguas a sudeste de São 
Paulo, no rio Jaribatuba, afluente do atual rio Pinheiro. O ferro foi, então, 
extraído por processo catalão, com o auxílio de algum fundidor estrangeiro, 
provàvelmente espanhol, pois na Espanha se praticava êsse processo. 

A exploração de nossos minérios de ferro continuou a ser feita, em pequena 
escala, no estado de São Paulo, durante o fim do XVI e todo XVII e XVIII 
séculos, principalmente em Biraçoaba, perto de Sorocaba. 

Nos séculos XVII e XVIIr, o interêsse geral era a descoberta do ouro, prata 
e pedras pr~ciosas. Todos ambicionavam obter na Colônia uma riqueza fácil. 
Poucos eram os que pensavam seriamente em lançar as bases de uma grande 
nação, pelo desenvolvimento dos elementos indispensáveis à sua prosperidade 
econômica. Os esforços ~e orientavam na pesquisa e exploração dos metais e 
pedras preciosas. O século XVIII foi, de fato, no Brasil, o século do ouro, com 
as epopéias bandeirantes que t!xploraram os atuais estados de Minas, Goiás e 
Mato Grosso. 

Os tipos de forja adotados em São Paulo foram levados no fim do século 
XVIII para Minas Gerais. Era capitão-general nessa capitania o notável admi-

• Artigo do General Edmundo de Macedo Soares e Silva publicado no Jornal do Comércio 
- Edição de 18-10-1952, comemorativa do 125.º aniversário de fundação do tradicional órgão 
da lmr>rensa carioca. · 
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nistrador D. Rodrigo José de Meneses, mais tarde conde de Cavaleiros. Em 
1780 escreveu êle ao Reino, propondo o estabelecimento de uma fábrica de ferro 
no território sob sua administração, dizendo textualmente: "Se em tôda parte 
do mundo há êste metal necessário, em nenhum o há mais que nestas Minas". 
Em 1785, porém, um alvará de D; Maria I proibia terminantemente a existência 
de fábricas na Colônia. 

No alvorecer do século XIX, pouco tempo depois da ascensão à regência 
de D. João VI, pelo enlouquecimento de sua mãe, D. Maria I, e graças à clari
vidência de D. Rodrigo José de Meneses, foi dada liberdade, novamente, para 
o estabelecimento de fábricas de ferro no país e abolido o impôsto ~ôbre a 
exportação de ferro. 

Em 1799, um trabalho do Dr. José Vieira Couto, naturalista acatado, antigo 
lente de Coimbra e residente em Tijuco (atual Diamantina), procurou orientar 
a Metrópole; intitulava-se êle A capitania de Minas Gerais, seu território, 
clima e produções metálicas; a necessidade de restabelecer-se e animar a 
mineração decadente do Brasil; o comércio .e exportação dos metais e interêsses 
régios, com um apêndice sôbre os diamantes e nitro natural. 

O Dr. Vieira Couto já falava na necessidade de serem estabelecidas grandes 
usinas e de fazer-se a ligação da zona de minérios ao rio Doce, ao Jequitinhonha 
e ao São Francisco. 

Manuel Faria da Câmara Bittencourt, o famoso "Intendente Câmara", sus
tentou, pouco depois, projetos semelhantes aos de Vieira Couto, visando 'ao esta
belecimento de uma siderurgia na Bahia e em Minas Gerais. 

A 24 de abril de 1801, o govêrno português mandou estabelecer uma fábrica 
de ferro em Sorocaba, e, em 1803, pensou-se na organização de escolas de mine
ralogia e metalurgia, semelhantes às alemãs. Foi erigido um alto-forno em 
Ipanema, perto de Sorocaba, . mas o projeto das escolas não teve seguimento. 

D. João VI, aqui chegando, cuidou logo do problema da siderurgia e fêz 
montar usinas, importantes para a época, em Ipanema (São Paulo) e no morro 
do Pilar (Minas Gerais) . · 

Eschwege veio para o ·Brasil nessa época. Varnhagen, também metalurgista 
alemão, a serviço de Portugal, havia chegado ao nosso país pouco antes. 

Em 1810, um decreto de 13 de maio mandou organizar uma fundição de 
"peças de artilharia e de canos de espingardas", com um empréstimo de 100 000 
cruzados; a 12 de novembro do mesmo ano fói mandada instalar uma oficina 
de reparação de arm:;ts junto a cada regimento;" e, em 1811, foi determinada a 
criação, em Minas, de uma fábrica de "espingardas e baionetas". 

Tinha a seu cargo êsse programa, que bem refletia as idéias avançadas do 
govêrno da época, o conde de Linhares. Infelizmente, sua morte trouxe a 
suspensão de todos os trabalhos iniciados. 

A fábrica do Pilar faliu por falta de técnicos. Os suecos, mandados vir 
em 1811 por D. João VI, malograram também, - por não serem especialistas, 
não tendo passado o episódio de sua permanência no Brasil de "uma grotesca 
aventura", no dizer severo, mas, justo, de Labrieu. 

Foi Varnhagen quem conseguiu terminar a construção de dois altos-fornos 
em Ipanema, e, em 1 de novembro de 1818, há 134 anos, obteve a primeira 
corrida de ferro gusa no Brasil, em escala industrial. 

Na mesma época, várias forjas, baseadas em fornos diretos, funcionavam 
em Minas, e especialmente a que Eschwege construíra em 1812, em Congonhas 
do Campo, na atual fazenda da E:ábrica, onde ainda se podem ver as ruínas 
dêsse velho estabelecimento. 

Em 1817, apareceu no Brasil o notável engenheiro francês Monlevade, que 
montou um alto forno em Caeté, Minas, e, mais tarde, em 1825, uma forja 
catalã em São Miguel do Piracicaba, no vale do rio Doce, no local que hoje 
tem o seu nome. 

Ein 1822, com o advento da Independência, retiraram,-se do Brasil Eschwege 
e Varnhagen. Monlevade morreu. Só as forjas lograram fazer escola e se mul
tiplicaram. Os altos-fornos de Ipanema entraram em declínio e não foram repro
duzidos senão muito mais tarde. 

Em 1860, o govêrno mandou fechar a fábrica de Ipanema, cujo funciona
mento deixava a desejar, por incompetência dos seus dirigentes, dizem os cro-
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nistas. Por ocasião da guerra do Paraguai ela foi, porém, mandada reorganizar, 
sob a direção do capitão de Engenharia Joaquim Murça, cuj~ administração é 
louvada por todos os que a ela se referem; em 1895, o estabe~ecimento foj fechado 
definitivamente, depois, sobretudo,. de uma grande campanha do jQvem enge
nheiro de minas Pandiá Calógeras, que apontou os erros praticados e a impro
priedade da região para o desenvolvimento da siderurgia. 

Em 1875, deu-se um fato notável, que é mister registar: a organização da 
Escola de Minas de · Ourô Prêto, tendo à frente o grande especialista francês 
Gorceix. 

Os estudos realizados na Escola de Minas e o desenvolvimento ·do país, 
encora.jaram algumas iniciativas. Assim, em 1888, os industriais Joseph Gerspa
cher, Amaro da Silveira e Carlos da Costa Wigg, fundaram a usina Esperança, 
perto de Itabira do Campo, à margem da bitola estreita da E. F. C. B. ; cons
truiu-se um alto-forno para 6 toneladas em 24 horas. 

Em Burnier, no entroncamento da linha do Centro da E.F.C.B. com o 
ramal de Ouro Prêto, foi construído, pela Companhia Dr. J. Queirós, outro forno. 

Em 1892, a Companhia Fprjas e Estaleiros adquiriu a antiga fábrica de 
Monlevade, em São José do Piracicaba, e nela instalou martelos-pilões, para 
forjar 2 toneladas de ferro por dia. Em 1897, a Companhia já produzia 3 a 4 
toneladas. Nessa ocasião, aproximaram-se da região os trilhos da Central do 
Brasil. O ferro trazido do litoral pôde ser vendido mais barato. A fábrica teve 
que paralisar sua produção e faliu. 

O mesmo destino teve uma forja construída, no município de Mariana, 
pelo Dr. Ernesto Betim Pais Leme, para produzir 1 tonelada em 24 horas; 
fechou em 1894, poucos meses depois de ter começado a trabalhar. 

No comêço .do século XX, a situação da siderurgia no Brasil era a seguinte: 
1 alto forno, o de Esperança, aceso, produzindo cêrca de 2 000 tonelactas de 
ferro-gusa por ano, e umas cem forjas espalhadas pelo interior do estado de 
Mi-nas, fabricando, aproximadamente, 2 000 toneladas de _ferro em barra para 
diversos misteres e principalmente ferraduras. 

Nos primeiros vinte anos do século corrente, começá.mos a colhêr os frutos 
da. Escola de Minas. Teve início a formação de uma mentalidade esclarecida a 
respeito dos nossos problemas de produção mineral. Foram contratados técnicos 
estrangeiros para dirigir estudo no Brasil. Miguel Calmon, ministro de Rodrigues 
Alves, dividiu o país em três zonas geológicas, sob a chefia de Orville Derby, 
zonas que já foram dirigidas por especialistas brasileiros: Eusébio de Oliveira, 
Gonzaga de Campos e Antônio Olinto. 

Nessa mesma época, foi dada pelo govêrno federal concessão para a cons
trução da E. F. Vitória a Minas, que deveria ligar o pôrto de Vitória a Itabira 
do Mato Dentro, na região dos minérios de ferro. Essa concessão obedeceu ao 
louvável propósito de dotar a região fabulosa, que é o vale do rio Doce, de _um 
transporte adequado. O contrato previa a montagem de um estabelecimento 
siderúrgico e a eletrificação de tôda a linha. Dificuldades posteriores, entre as 
quais as oriundas da guerra européia que começóu em 1914, fizeram estagnar 
os propósitos dos construtores da E.F.V.M. ' 

Em 1909-1910, o govêmo de Nilo · Peçanha estabeleceu cuncessões para a 
criação da indústria siderúrgica em grande escala, oferecendo: garantias de 
consumo, facilidades de transporte e facilidades portuárias. Começou, então, 
a exploração de minério de manganês à sombra de concessões. 

Em 1911, surgiu um projeto apresentado pelo grande pioneiro Trajano de 
Medeiros; dificuldades de tôda ordem e, por último, a guerra européia fizeram 
esboroar uma obra que teria dado ao nosso país um grande impulso. 

Durante a guerra de 1914-1918, voltamos nossas vistas para os carvões do Sul, 
já estudados por White, por Gonzaga de Campos e por Eusébio de Oliveira. 

No govêrno Epitácio, dois fatos importan.tes precisam ser postos em relêvo. 
Em primeiro lugar, seu ministro da Agricultura, o Dr. Simões Lopes, mandou 
fazer na Europa, pelo professor Fle_uri da Rocha, estudos sôbre o aproveitamento 
dos carvões do Sul para a fabricação do coque metalúrgico. O relatório dêsse 
engenheiro é definitivo. Em segundo lugar, apareceu uma sociedade, a "ltabira 
Iron Ore Co.", com um contrato em que eram solicitadas concessões para o 
estabelecimento de emprêsas de mineração, de transportes, portuária e de side-
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rurgia. Os favores pedidos levantaram enorme celeuma no pais. Durante vinte! 
anos, tôdas as iniciativas de vulto ficaram em suspenso no Brasil, ou se realiza-· 
ram corr~ndo um grande risco: é que. se entrasse em execução o contrato soli
citado pela Itabira, essa emprêsa teria, de fato, o contrôle da exploração dos 
minérios de ferro brasileiros. Só em 1939 foi o contrato declarado cad-uco, em 
caráter irrevogável,1 ficando, assim, o campo aberto a tôdas as iniciativas que 
quisessem, de fato, empregar capitais, em benefício próprio, mas também em 
benefício da economia brasileira. 

Apenas pequenas iniciativas puderam ser realizadas no início do século e 
enquanto durou o contrato Itabira: A Companhia de Mineração e Metalurgia 
constituiu uma oficina de laminação em São Caetano, próximo a São Paulo. 
A Companhia Brasileira de Indústrias Metalúrgicas montou altos-fornos em 
Morro Grande e uma oficina de laminação em Neves, próximo a Niterói. A 
Companhia Belga-Mineira organizou-se, pela compra de altos-fornos, :montados 
próximo a Sabará, por uma emprêsa brasileira., e aí instalou laminadores para 
perfis pequenos e arame. Uma usilia com dois altos-fornos elétricos, a Compa
nhia Eletro-Siderúrgica de Ribeirão Prêto, foi organizadà, nessa cidáde paulista, 
em 1922, por Prado Uchoa, para aproveitar excesso de energia local e o minério 
de ferro do Morro da Mina, dentro cfo território de Minas Gerais, a 120 quilô• 
metros de distância. Vários fatôres concorreram para a inexeqüibilidade do 
projeto, mas o principal foi a queda violenta do nosso câmbio, obrigando a 
emprêsa nascente a ter' que despender quantia muito maior que a prevista para 
importar o equipamento necessário. Pelo mesmo motivo malogrou a Companhia 
Eletro-Siderúrgica Brasileira, montada em Juiz de Fora pelos Srs. Claudino 
Moniz Coelho da Silva e Eng.O Mário Rache, em 1920. A usina chegou a possuir 
dois fornos elétricos de arco, de 3 toneladas de carga cada uma, em funciona
mento, e dois· trens laminadores, um desbastador e um acabador. Era produzido 
aço doce para construções civis e aços para brocas e duro para ferramentas. 
Uma variação cambial, barateando os produtos importados, levou a companhia 
à liquidação, em julho de. 1927. · 

Clodomiro de Oliveira já dissera, em 1924, 2 que· as razões da não criação de 
uma indústria siderúrgica no Brasil eram: "A falta de capital das emprêsas e a 
falta de atuação dos governos, sem uma bem definida norma orieptadora e 
sem a indispensável continuidade"; 

ehegamos, msim, a 1930, com uma produção de 36 000 toneladas de ferro 
gusa, em 11 altos-fornos de carvão de madeira, e de 330 000 toneladas de carvão 
de pedra, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. · 

A produção dos altas-fornos. tinha o valor de cinqüenta milhões de cruzeiro~ 
(Cr$ 50 000 000,00) por ano (produtos brutos). 

A capacidade total dos fornos de aço do país era de · 460 toneladas diárias, 
ou 168 000 toneladas por ano. 

III 

O período que se iniciou em 1930, foi fecundo de medidas, visando a criar 
ambiente para o desenvolvimento da indústria metalúrgica no Brasil e, princi
palmente, a que se estribasse na exploração dos no&sos imensos depósitos de 
minérios de ferro de Minas Gerais. 

Adequada legislação provocou o aumento da produção do carvão que passou 
de 46 000 toneladas em 1930 a cêrca de 600 000 em 1944. Providencias encoraja
doras, com o ·consumo oficial e a restrição de importações, trouxeram a produção. 
de ferro-gusa, da crise de 1931, a mais de 300 000 toneladas em 1944. Foi a 
ligação, empreendida em 1936, do ramal de Santa Bárbara, da E. F. C_.13. Vitória 
a Minas, em São José da Lagoa (hoje Nova Era), que permitiu a construção da 
Usina de Monlevade da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 

O govêrno baseou suºa politica no par.ecer de inúmeras comissões; o assunto 
foi longamente debatido pela imprensa, no Congresso (de 1934 a 1937) e em 
associações de engenheiros e de caráter econômico ou patriótico (como a Liga 

1 Decreto-lei n.0 1 507, de 11 de agõsto de 1939. . 
~ Problema. Siderúrgico. Conferência. realimda. no Centro Acadêmico de Ouro Prêto, em l.• 

de janeiro de 1924. 
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de Defesa Naval, Sociedade dos Amigos de Alberto Tôrres, Clube de Engenharia 
e Clube Militar). 

A primeira Comissão nomeada o foi no Ministério da Guerra e tinha por 
escopo o "Estudo da Capacidade Industrial Militar da Metalurgia Nacional" 
(Aviso n.0 52, de 20 de janeiro de 1931, do ministro general Leite de Castro). 
Tão grande era o interêsse da opinião pública pela solução do problema side
rúrgico, que essa Comissão (de cujos trabalhos participamos), teve de receber 
sugestões e recolher documentos de inúmeras pessoas que a procuraram para 
chamar, por seu intermédio, a atenção do govêrno para a necessidade impres
cindível de organizar a indústria pesada do ferro em bases definitivas no país. 
A Comissão propôs, então, que fôsse criado um órgão nacional para estudar o 
assunto e apresentar um programa (ofício de 17 de março). 

Essa a origem da Comissão Nacional de Siderurgia que foi instituída pelo 
senhor presidente da República, ~m agôsto de 1931, no Ministério da Guerra.ª 
Seu relatório constitui o Boletim n.0 75 do Serviço Geológico e Mineralógico 
do Ministério da Agricultura. Os trabalhos duraram até 2 de março de 1934 e 
constaram ~os seguintes estudos principais: 

1. Estudo do "Contrato da Itabira Iren Ore Co." . 
. 2. Memorial, remetendo ao ministro da Guerra, para consideração do 

presidente da República, as seguintes conclusões da Comissão: a) normas dentro 
das quais deveriam ser enquadrados os contratos para exportação de minério 
de ferro; b) necessidade de separar definitivamente os problemas siderúrgicos 
e de exportação de minérios; 

3. Parecer da Comissão sôbre a exportação de sucata (necessidade de sua 
proibição) ; 

4. Parecer sôbre o processo Smith para redução do minério de ferro; 
5. Relatório final, sugerindo ao govêrno medidas para o. desenvolvimento 

da indústria siderúrgica no país. · 
o estudo do "Contrato da Itabira" (relatado pelo Cap. Raulino) foi defini

tivo e conduziu à decretação, ·mais tarde, da sua caducidade (1939). 
A separação dos problemas siderúrgicos e de exportação de minério de ferro 

conduziu a uma nova mentalidade na maneira de encarar o assunto, a qual 
permitiu encontrar as soluções atuais .. As normas para exportação de minério 
provam que a Comissão nunca se opôs a isso, mas procurou disciplinar a matéria, 
fazendo adotar no Brasil princípios já seguidos em outros países. 

A exportação de sucata foi probida, co~o era imprescindível (decreto 
n.0 23 565, de 7 de dezembro de . 1933). 

o processo Smith foi colocado em seu lugar e nunca mais se pensou em 
utilizar a redução diret.a para resolver nosso problema siderúrgico. 

Finalmente, o relatório final, sugerindo medidas, visava a organizar o mer
cado, estudar melhor as matérias primas, formar técnicos,· preservar as florestas 
e preparar os transportes; a idéia era incentivar a construção de · uma usina 
particular ou não) no vale do rio Doce. Essa deveria ser seguida de outra 
com coque. 

A usina do vale do rio Doce foi construída pela Companhia Belgo-Mineira: 
é Monlevade, cujo funcionamento abriu o caminho para iniciativas mais vastas, 
que viriam depois.' 

A reconstitucionalização do país levou, de 1934 a 1937, os debates para o 
Congresso Nacional e para os órgãos econômicos, profissional e de classe que 
já foram citados. 

Em 1938 assumiu a coordenação das providências relativas ao assunto o 
então ministro da Viação e Obras Públicas, coronel João de Mendonça Lima. 

Por êle fomos enviados à Europa, para realizar ''estudos referentes à side
rurgia, com aplicação de matérias primas nacionais" (decreto de 30 de dezembro 

s Compof?içã.o da Comissão: Eng.0 Eusébio de Oliveira, pres. (era diretor de outro Serviço 
Geológico), Prof. E. da Fonseca Costa, Eng.0 Luís Betim Pais Leme, Dr. Pandiá Calógeras, 
Eng.0 Gil Guatimoslm .(êsses dois representantes de Minas Gerais), Eng.0 Raul Ribeiro da Sllva, 
Cap. Tete. Azevedo Castro, Cap. Silvio R. Ollveira e Cap. Ed. de Macedo Soares e Sllva. (secre
tário e relator). 

• O original do rela.tório final da C.S.N. se extraviou num momento em que o seu 
relator se encontrava fora. do pais; reconstituído pelo Dr. Eusébio de Ollveira, que fêz para 
leso um grande esfôrço, foi publicado com falhas e. incorreções. 
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de 1938); levamos, também, a incumbência de estudar as possibilidades de colo
cação de nossos minérios na Inglaterra, Bélgica e Alemanha, e de investigar a 
viabilidade do emprêgo, no Br~sil, de um novo método para a redução do 
minério de ferro, anunciado por uma sociedade inglêsa (processo Thermoloy) ; 
nesses últimos ensaios, realizados próximo a Londres, empregamos minério e 
carvão brasileiros (fevereiro de 1939). 

Tendo sido prevista a guerra na Europa, recebemos ordem do govêrno para 
deslocar-nos para Nova York, o que fizemos em fins de abril, tendo encontrado,. 
no nosso Consulado Geral, nessa cidade, instruções para entrar em contacto. 
com a "United States Steel Corp.", interessada em colaborar na construção de 
nossa primeira usina com coque. O então ministro do Exterior, Dr. Osvaldo 
Aranha, havia conseguido em março (1939), nos Estados Unidos, um crédito de 
US$ 60 000 000 para diversos empreendimentos~ entre os quais o financiamento 
da aquisição de maquinaria para essa usina. 

As negociações levadas a efeito por nosso intermédio, conduziram a "United 
States Steel Corp." a enviar ao Brasil uma comissão de técnicos, a que se 
juntaram quatro engenheiros brasileiros, sendo um metalurgista, um geólogo, 
um ferroviário e um versado em assuntos econômicos e financeiros; 11 a Comissão 
COnjunta (como foi denominada) trabalhou de junho a · outubro de 1939, tendo 
percorrido os estados de Minas "Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa 
Catarina. Foram estudados: o mercado nacional, as condições de obtenção de 
matérias primas e as localizações possíveis de uma usina com coque metalúrgiCo. 
Tivemos a honra de presidir as reuniões da Comissão Conjunta. 

Os técnicos americanos aprovaram todos os estudos e idéias que lhes foram 
apresentados, sendo, as seguintes as conclusões principais do relatório da 
Comi~são: 

"a) · Recomendamos que seja construída uma usina siderúrgica no Brasil 
e . que ela pertença a uma companhia brasileira (sociedade anônima) que a 
explorará e cuja organização, disposições financeiras e direção serão discutidas 
entre as partes interessadas, a saber, o govêrno brasileiro, capital brasileiro 
e a "United States Steel Corporation". 

b) Em nossos estudos reconhecemos a ' necessidade de empregar o carvão 
nacional para o coque de alto-forno. Fizemos realizar, por isso, experiências e 
estudos em pequena escala, ·no Brasil (Companhia de Gás do Rio de Janeiro) 
e nos laboratórios da "United States Steel Corporation" nos Estados Unidos. 
Em conseqüência dessas experiências e estudos pode-se afirmar qUe o carvão 
de Santa Catarina dá coque. As experiências também indicaram que, quando 
coqueficadp, o carvão de Santa Catarina produz subprodutos comparáveis, em 
qualidade e quantidade, aos .que são recuperados de car~ão importado. Comb 
não houve experiência alguma de emprêgo do carvão de Santa Catarina no 
funcionamento de alto-forno, é recomendável que a nova usina comece seu 
funcionamento utilizando carvão importado. O carvão de Santa Catarina deverá 
ser, no entanto, misturado com o carvão importado em quantidades crescentes, 
como fôr ditado pela experiência, na coqueria e no alto forno. Os fomos de 
coque e os altos-fornos serão projetados e construidos para utilizar carvão e 
coque brasileiro, da maneira que acaba de ser indicada. O objetivo deve ser 
substituir completamente o carvão importado pelo carvão nacional, e, se o resul
tado do emprêgo justificar, será usado exclusivamente carvão nacional. 

c) A escolha do tipo de usina, como foi acima indicado, fixa sua localização 
econômica pérto da cidade do Rio de Janeiro; nas proximidades: 1.0 , das linhas 
da E.F.C.B.; 2.0 , do aparelhamento marítimo para carga e descarga de navios; 
3.0 , do suprimento adequado de água doce; 4.0 , de área conveniente de terreno, 
suficientemente elevada aeima do nível do mar e com convenientes condições 
_para fundações. Acreditamos que êsse terreno se encontra nas proximidades 
de Santa Cruz, no Distrito Federal. Em nossa estimativa do custo da usina nada 
foi incluído para a dragagem do canal, porque consideramos que êsse trabalho 
deverá ser levado a efeito com recursos do govêrno. 

d) Consideramos sempre em nossos estudos que o govêmo continuará a 
política seguida atualmente em matéria de direitos sôbre o aço importado. 

e) A usina que recomendam.os, quando estiver produzindo as tonelagens 
indicadas e vendendo a um preço médio mais baixo cêrca de 17% do que o 

11 Engenheiros Plínio Cantanhede, Arrojado Lisboa Filho, Costa Pinto e major E. de Macedo 
Soares e' 811 va . 
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preço médio de agôsto de 1939, dará, segundo estimamos, uni benefício líqÚido 
sôbre o capital invertido (700 mil contos de réis) de cêrca de 14% ao ano, 
disponível para o pagamento de juros e dividendos". 

Da Comissão da United States Steel Cotporation faziam parte dois metalur
gista, um ferroviário,. um. geólogo, um economista, um contador de custo e um 
engenheiro que havia residido 16 anos no Brasil. 

Quando ficaram terminados os trabalhos da Comissão Conjunta e regres
saram os americanos aos Estados Unidos, a campanha russo-finlandesa atingia 
seu período culminante; tropas russas entraram em Petsamo, onde existiam 
interêsses da United States Steel Corporation, numa usina para a produção de 
níquel. Reunido o Conselho de Finanças da poderosa emprêsa, em Nova York, 
decidiu êle numa preliminar, que a experiência indicava ser perigoso empregar 
capitais no estrangeiro: · destarte, ficou assentado que não seria levada adiante 
a cooperação com interêsses brasileiros para a construção de uma usina 
siderúrgica. 

Tivemos notícia do acontecido em janeiro de 1940. Em março, aprovando 
recomendação nossa, nomeou o presidente Getúlio a Comissão Executiva do 

· Plano Siderúrgico Nacional, - Dr. Guilherme Guinle (presidente), Eng.O Heitor 
Freire de Carvalho, Eng.0 Oscar weµischenk, major Edmundo de Macedo Soares 
e Silva, Eng.O Ari Frederico Tôrres e Cap. Ten. Noronha Torrezão, - tendo. 
decidido que nossa indústria pesada do ferro deveria ser construída, quaisquer 
que fôssem as dificuldades a vencer. 

Quando, em princípios de maio de 1939, nos Estados Unidos, nos chegara a 
orde.m para estudar a cooperação da "United States Steel Corporation", escreve
mos uma carta ao senhor ministro da Viação, explicando que, pessoalmente, não 
nos parecia possível essa a~sociação, dado o propósito do nosso govêrno de que 
9s acionistas brasileiros possuíssem a maior parte das ações ordinárias. Previmos, 
então, a perda de tempo que iríµ.mos ter, caso atontecesse o que estávamos 
prevendo. De .fato, quase um ano se escoou, desde o comêço de 1939, antes que 
pudéssemos, sós, retomar o problema em nossas mãos. Ficdu-nos, entretanto, 
uma grande conquista: a aprovação, por um conjunto de eminentes técnicos 
americanos, das idéias que alguns brasileiros vinham defendendo há tanto 
tempo no Brasil. O relatório da Comissão Conjunta trouxe-nos a confiança de 
muitos que, em nosso país, não acreditavam· na possibilidade de ver resolvido 
o problema nas linhas gerais que enunciatnos acima, e a confiança das autori
dades americanas que tiveram conhecimento das opiniões emitidas pelos espe-
cialistas da United States Steel Corporation. , 

A Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional iniciou imediatamente ' 
seus trabalhos, ficande dividida eni três subcomissões: a de finanças, integrada 
pelos Drs. Guilherme Guinle e Heitor Freire de Cahalho; a de transportes, por 
êsse ultimo e o Dr. Oscar Weinschenck; e a de siderurgia propriamente, pelo 
~ngenheiro Ari Tôrres, o comandante Noronha Torrezão e nós. 

Tivemos, nesse momento, ocasião de redigir um· trabalho que foi publicado 
no relatório da Comissão Executiva em 1940, estudando os aspectos do problema 
siderúrgico nacional e expondo um programa para a construção da usina. 
Propusemos, logo em seguida, a localização em Volta Redonda, pelas razões que 1 

mais adiante serão expostas. 

l.V 
Começaram, então, os trabalhos para a organização e construção de nossa 

grande usina com ·coque. 
Tendo vindo &O Brasil, n~sse momento, o notável especialista americano 

Sr. H. Brassert, construtor de usinas na Inglaterra, Alemanha e Turquia, teve 
a Comissão oportunidade de expor-lhe o estudo referido acima, que foi por êle· 
aprovado. Para, entretanto, realizar uma verificação completa das idéias e 
números apresentados em nosso trabalho, escolheu a Comissão Executiva o 
engenheiro Wm. A. Haven, vice-presidente de Arthur G. Me. Kee, firma cons
trutora de grandes usinas e com serviços prestados nos Estados Unidos, Inglaterra 
e Rússia. O Sr. Haven permaneceu em nosso país cêrca de quatro meses, tendo 
percorrido os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Cata
rina. Verificou todos os dados existentes no nosso trabalho, aprovou o que sichou 
certo, criticou e fêz sugestões; seu relatório, também, está inserto na publicação, 
já referida, da Comissão Executiva. 
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Com êsses estudos em mãos, partiu para os Estados Unidos uma subcoml~o 
da Comissão. Executiva, composta do Dr. Guilherme Guinle, professor Ari Tôrres 
e nós. Examinados os documentos que apresentamos, por um grande especialista 
designado pelo Banco de Exportação e Importação de Washington, e concluídas 
as conversações de caráter financeiro com os Srs. Jesse Jones ("Federal Loan 
Administrator"), e Warren Lee Pierson, presidente do Banc6, tivemos assegurado 
um primeiro empréstimo de vinte milhões de dólares para· a aquisição de equi
pamento nos Estados Unidos pela companhia que fôsse organizada no Brasil, 
sob os auspícios do govêrno. · 

Regressaram su~ssivamente ao nosso país os Drs. Guilherme Guinle, pa1a 
organizar a Companhia, e Ari Tôrres, para iniciar os trabalhos de construção, 
assim que- fôsse oportuno, cabendo-nos a tarefa de continuar nos Estados Unidos, 
a fim de preparar o projeto definitívo da usina, adquirir o material e negociar 
os contratos finais com o Banco de Exportação e Importação. 

Uma firma de engenheiros consultores foi escolhida, mediante concorrência, 
cabendo o trabalho a Arthur G. McKee, por ter apresentado as melhores condi
ções. Nosso escritório foi mudado, então, de Nova York para Cleveland (Ohio) 
e onze brasileiros passaram a fazer parte de nossa Comissão, dos quais um 
engenheiro civil, dois metalurgistas, um engenheiro de minas, um engenheiro 
eletricista, um ferroviário, um especialista em nossos carvões do Sul, um con
sultor comercial (com 11 anos de estada nos Estados Unidos) e um secretário. 

Os trabalhos do projeto definitivo, iniciado no primeiro trimestre de 1941, 
prosseguiram ràpidamente, no sentido de desennar a usina, especificar o mate
rial a adquirir, redigir· listas quantitativas referentes a êsse material, abrir con
corrências, estudar as propostas, fazer encomendas, abrir créditos através do 
Banco de Exportação ou de contas da Companhia em bancos 'americanos, etc. 
Em agôsto, as primeiras encomendas puderam ser feitas. Infelizmente, já nessa 
época se s~ntia que os EE. UU. marchavam, paz.:a a participação no conflito 
mlindial. Muitas firmas americanas não se ihteressaram mais por nossas con
sultas. ,Tudo fizemos para adquirir a maior quantidade possível de matel"ial, no 
menor espaço de tempo, tendo conseguido decidir, antes de Pearl Harbour, as 
COillpras referentes a turbo-geradores, condensadores, coqueria, alto-forno, acla
rla, todos os laminadores e o material elétrico principal. A elevação substancial 
de preços se fêz mais tarde, em 1942 e 1943, de modo que a maior parte de 
nosso equipamento f-0i adquirida em bom momento. Um aumento do nosso 
crédito, de 20 para 25 milhões de dólares, foi negociado e conseguido com o Banco 
de Exportação e Importação, em começos de dezembro de 1941 . ~endo tido a 
fortuna de conseguir a participação em nossos trabalhos do então coronel Sílvio 
Raulino de Oliveira, pudemos passar-lhe a chefia da Comissão nos últimos dias 
de novembro de 1941, para regressar ao Brasil em dezembro, a fim de tomar, 
nos trabalhos de construção, a parte que nos competia. . 

Ao coronel Raulino coube a missão difícil de, durante o período de guerra, 
terminar as aquisições de material, concluir pormenores do projeto~ expetlir :o 
equipamento para o Brasil, representar a Companhia junto ao Banco de Expor
tação e Importação, enfim, atender às múltiplas incumbências de uma tarefa 
·que envolvia algumas dezenas de milhões de dólares, 160 000 toneladas de mate-
rial e cêrca de 30 'ooo desenhos. . 

No Brasil, como se licenciasse da Companhia em abril de 1942 e dela se 
retirasse definitivamente em julho do mesmo ano o Prof. Ari Tôrres, assumimos 
a direção dos serviços de construção e montagem em Volta Redonda e Santa 
Catarina. 

Os trabalhos, sob nossa responsabilidade, consistiam em receber os dados 
gerais contidos nos desenhos de nossos consultores e em projetar todos os edifí
cios, instalações mecânicas e elétricaS', rêdes de água e esgotos, fundações, 
estradas, ruas e pátio ferroviário. Em conferência pronunciada na Escola de 
Minas de Ouro Prê.to. (outubro de 1944), tivemos ocasião de mostrar o papel de 
nossos engenheiros nas construções a cargo da C. S. N. Não seria possível, sem 
alongar demasiadamente o presente trabalho, reproduzir o que então dissemos. 
Basta referir que chegamos a ter 120 engenheiros, outros tantos desenhistas e 
mais de 16 000 homens trabalhando em Volta Redonda, e 11 engenheiros e 3 000 
homens em Santa Catarina. · 

Nos estudos preliminares a que nos referimos anteriormente, dois problemas 
principais s'e apresentaram, sôbre -cujas soluções é conveniente que nos .demore-

B. G. -2 
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mos um pouco. Um é o do programa de produção d~ usina e outro o de sua 
localização. 

A implantação de uma indústria de vulto exige sempre que êsses dois pontos 
sofram um exame cuidadoso, pois êles são fundamentais para o êxito do empre
endimento.• 

Em 1930 existiam no pais, como já notamos, 11 altos-fornos de carvão de 
madeira; a capacidade teórica era de cêrca de 100 000 ton./ano, mas a produção 
só atingiu a 36 000 toneladas, como vimos. Até 1939 se construíram mais 8 altos
fornos, aumentando a capacidade total para 200 000 toneladas e sendo a produ
ção efetiva de 160 '000 toneladas; nesse mesmo ano de 1939, laminaram-se, em 
nosi:.ias usinas, 114 000 toneladas de aço. Exi~tia, pois, uma indústria baseada 
no carvão de madeira, em franca produção, representando a inversão de cêrca· 
de 500 000 contos. Temos, em nosso território, condições favoráveis, em muitas 
áreas, para a existência de altos-fornos de carvão de madeira que podem alimen
tar indústrias de pequeno porte. A nova usina não deveria, assim, prejudicar o 
funcionamento desi:.as instalações que representavam o trabalho de pioneiros 
e estavam, então, como estão hoje, suprindo grande parte de nossas necessidades 
de produtos siderúrgicos. Foi decidido, em conseqüência, que a nova usina não 
produzisse pequenos perfis, vergalhões (para concreto armado, parafui:.os e outros 
misteres), arame para pregos e arame liso e farpado. A nova instalação deveria 
focalizar o problema da fabricação de chapas, grandes perfis e trilhos pesados, 
envolvendo material vultoso, de custo elevado e exigindo um longo prazo para 
construções e montagens; assim se justificava bem a intervenção do govêrno, 
visto tratar-se de um trabalho de enormes proporções, não focalizável entre nós 
pela iniciativa particular isolada. Essa foi a concepção que levou ao conhecido 
programa de fabricação da instalação de Volta Redonda. 

O problema da localização da usina preocupou, durante longos anos, os 
nossos melhores especialistas. Não poderia deixar de ter preocupado, muito, 
também os que tiveram a seu cargo a concepção da nova usina com coque·. No 
nosso relatório à Comissão Executiva expusemos um ponto de vista que foi 
vitorioso, tendo merecido o apoio dos senhore~ Brassert e Haven. 

A localização da usina junto ao Rio de Janeiro, como .pretendia a Comissão 
Conjunta, a cujas conclusões já nos referimos, não foi possível, em virtnde das 
razões que foram publicadas no relatório da Comissão Executiva e que resumi
mos a seguir: no próprio Distrito Federal não se pôde encontrar nenhum terreno 
em condições de ser aproveitado, apresentando um subsolo firme e área suficiente 
(no mínimo. cêrca de 6 quilômetros quadrados) ; o que existia no Galeão, na 
ilha do Governador, já estava .ocupado pela aviação naval e não apresentava 
as co"ndições acima. Além disso, o problema da água doce, indispensável em 
grandes quantidades para diversos misteres (como produção de vapor, resfria
mento de laminadores, resfriamento de fornos, etc.), teria dificil e dispendiosa 
solução no . Distrito Federal; basta assinalar que a usina de Volta Redonda 
gastgria no início do seu funcionamento uma e meia vez mais água que tôda a 
cidade do Rio e duas vêzes mais do que São Paulo! E' verdade que, para o 
resfriamento dos fornos, se poderia empregar água salgada, mas não nos demais 
casos enunciados. Falou-se, também, na vantagem de fornecer o gás da coqueria 
à cidade do Rio: se se procedesse dessa forma, seria indispensável importar óleo 
combustivel pa:ra o aquecimento dos fornos da usina, pois é exatamente com o 
gás rico, proveniente da distilação do carvão na produção de coque, que se . 
aquecerão todos os fornos da usina. Além disso, razões climáticas, estratégicas 
e de ordem social, aconselhavam a construir a usina em local afastado da 
Capital Federal. 

A localização de uma indústria siderúrgica é dominada por três fatôres 
principais: matérias primas, mercados e transportes, Harold Me Carty, em The 
Geographic Basis of American Economic Life, exprime muito bem êsse pensa
mento: 

"Quando um industrial localiza uma nova fábrica, resolve um problema de 
aritmética. Escolhe o local em que podem ser obtidas matérias primas, fabri
cadas mercadorias e entregues os produtos aos seus mercados pelo mais. baixo 
preço. Normalmente, os fretes sôbre materiais e produtos são as maiores variá
veis nos seus cálculos. A localização com referência aos mercados é importante 
~~ todo~ os tipos de ocupações, nas quais mercadorias e serviços são oferecidos 
a venda .· . . . 
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Analisando-se a situação das matérias primas indispensáveis a uma indústria 
siderúrgica de médias dimensões, como a que se tencionava montar, veremos 
que os minérios de ferro e manganês abundam nos vales dos rios das Velhas 
e Paraopeba, na bacia do alto São Francisco, na região compreendida entre 
Lafaiete e Belo Horizonte e servida pelas linhas da E. F. c. B. ; os calcários 
existem ao longo dessas mesmas linhas e em vasta área servida pelá Rêdé 
Mineira de Viação; dolomita, areias refratárias e argilas se encontram no vale 
do Paraíba ou,· igualmente, nas regiões calcárias acima assinaladas. Só o carvão 
mineral não ocorre no mesmo território, tendo que vir pelo mar, seja êle nacio
nal ou importado. Ora, no Brasil, para a fabricação de uma tonelada de· aço 
laminado, se empregarão 4 450 quilogramas de matérias primas (contra 6 000 
quilogram,as na Lorena francesa e 5 000 quilogramas nos Estados Unidos, Nor
deste e Leste); apenas 1 650 quilogramas representam carvão mineral (o projeto 
de Volta Redonda foi feito, tendo em mira o emprêgo da menor quantidade 
possível de carvão mineral), sendo a diferença constituída por minério de ferro 
(1 950 quilogramas no Brasil, contra 3 5'00 quilogramas em França e 2 400 nos 
Estados Unidos); minério de manganês,. calcário, sucata e matérias primas de 
menos importância (dolomita, areias e argilas, espatoflúor, ácido sulfúrico, 
ferro-ligas, etc.). Assim, era natural que o maior transporte fôsse reservado 
ao carvãq. 

Mais ainda; se estudarmos os mercados brasileiros, segundo o seu consumo 
de produtos siderúrgicos, em 1939, encontraremos o país dividido nas seguintes 
regiões: ' 

1.ª Reglão (caracterizada pelo pôrto do Rio e pelo sistema ferroviário que 
serve o estado de Minas, em parte, e os estados do Rio e Espírito Santo): 
con~umo de 30 % ; 

2.ª Região (caracterizada pela cidade de São Paulo e pelo sistema ferroviário 
que serve o estado do mesmo nome, o Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso e 
o Norte do Paraná) : consumo 45%; 

3.ª Região (os três est.ados sulinos - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul) : consumo 18%; 

4.ª Região (o Norte): consumo 7%. 
Setenta e cinco por cento do consumo nacional era, por conseguinte (e 

ainda é hoje), absorvido pelas zonas servidas pelas estradas de ferro Central 
do Brasil, Leopoldina, Rêde Mineira de Viação, Paul~sta, Sorocabana, Mojiana 
e Noroeste, além de outras de menor importância. 

Procurando uma região que dispusesse de energia elétrica, água doce abun
dante, áred suficiente para uma usina moderna e cidade, bom clima, meios de 
comunicação e não muito longe do Rio de Janeiro, teríamos que cair fatalqiente 
no vale do Paraíba. Um simples cálculo aritmético, já publicado por nós no 
muito citado relatório da Comissão Executiva, mostra que, para Volta Redonda, 
os fretes referentes aos transportes de matérias primas e produtos acabados 
são dos mais baixos ein comparação com outras localizações (Lafaiete, .Vitória, 
Rio, Juiz de Fora e Antonina). 

Outras vantagens de Volta Redonda são: energia da Cia. Carris, Luz e 
Fôrça, cuja usina de Ribeirão das Lajes dista apenas .J2 quilômetros de Barra 
Mansa; água abundante do rio Paraíba; bom clima; ótimo terreno com subsolo 
favorável; região bastante habitada, com suprimento constante de mão de obra; 
produção local de gêneros alimentícios (leite, carne e produtos agrícolas das 
fazendas vizinhas.); comunicações ferroviárias e rodoviárias com o Rio, São 
Paulo e a região produtora de matérias primas; minérios e calcários se encon
tram num raio de 230 quilômetros em tôrno da usina; possibilidade de utilização 
do pôrto de Angra, quando a Rêde Mineir'a terminar sua eletrificação que, par
tindo de Andrelândia, já passa de Barra Mansa em direção ao mar; ligação 
direta pela bitola de 1 metro com o Sul e o Norte do país. 

A possibilidade de poder transportar cêrca de dois terços das matérias 
primas num mesmo vagão, das jazidas ao pátio da usina, e de poder distribuir 
três quartos da produção aos · melhores consumidores, também sem baldeação, 
é uma vantagem enorme, que pode ser fàcilmente compreendida. 

A nova usina está localizada junto·à E.F.C.B. que, neste momento, realiza 
grandes obras no sentido de melhorar seus transportes nas linhas de bitola 
larga. Assim, ao ,invés dos trens de 450 toneladas que corriam na Mantiqueira, 
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as novas variantes e locomotivas modernas permitirão o ·tráfego de trens de 
1200 toneladas em direção ao mar 6 ; êsses combóias trarão 800 toneladas de 
minério e calcário a Volta Redonda em cada composição; para o interior trafe
gárão vazios, em virtude das condiçõe~ do tráfego no sentido do altiplano mineiro. 
Era, assim; impossível pensar em localizar a usina junto ao minério e levar o 
carvão de pedra em trens de retôrno que trariam produtos acabados ou minério. 
0-'retôrno vazio é comum em muitas correntes de tráfego; os trens que distribuem 
carvão de West Virginia voltam geralmente vazios às minas; os navios dos 
Grandes Lagos que transportam minério para as usinas siderúrgicas do Leste 
e Nordeste americano, regressam a Duluth e Two Harbours na maioria das 
vêzes, sem carga de retôrno; os trens ·que levam os minérios de ferro suecos 
e Lulea, no gôlfo de Botnia, ou . a Narwick, na Noruega, não têm geralmente, 
fretes de retôrno. As condições particulares a muitas regiões conduzem a solu
ç6es dêsse tipo, que, no entanto, são econômicas. 

A localização da usina com coque ·em Volta Redonda se assemelha muito à 
das usinas americanas do Oeste e Meio-Oeste, sendo que o transporte maior nos 
E$tados Unidos é o do minéri9 (1500 a 2 000 quilômetros); o carvão é levado · 
a 200 quilômetros e mesmo maiores distâncias. Não podemos furtar-nos, no 
e_ntanto, de citar uma observação de Walter Schmidt, em sua conhecida "Geo
grafia Econômica", a respeito da locálização das usinas siderúrgicas americanas: 

"Pelas razões já apontadas, a indústria do aço adquiriu um desenvolvimento 
relativamente considerável nos últimos quinze anos em Ohio e Illinois, regiões 
que ocupam um lugar equidistante com respeito às jazidas de carvão e ferro 
e que em troca se encontram situadas a menor distância do mercado agrário 
do Oeste". 

Pensamos ser útil, finalmente, sublimar que vários brasileiros ilustres já 
haviam pensado no vale do Paraíba para a localização de uma usina siderúrgica. 
Assim, Calógeras se refere a essa possibilidade, dizendo textualmente, em "Pro-
blemas do Govêrno": · . 

" ... quando se instalarem as gra:pdes usinas, cuja localização talvez não 
seja êrro prever no vale do Paraíba, a meia distância dos minérios da zona · 
Itabira do Campo-Burnier-Paraopeba e das importações de hulha, européia 
o~ americana, estas, ou de Santa Catarina, a se realizarem normal e econômi'!.. 
camente os transportes até a u~ina, após confirmaçãO' prática das esperanças 
despertadas pelas experiências alemãs de purificação e de coq~efação". 

Nuni discurso parlamentar de Cincinato Braga, em 1919, encontramos a idéia 
de .montar uma usina eletro-siderúrgica em Barra Mansa. Alexandfe Siciliano 
Jr. e&tudou a construção de uma usina em Entrerrios (hoje Três Rios). Trajano 
de Medeiros, para obter concessões do govêrno de Minas, localizava a sua no 
vale Elo Paraibuna, em Juiz de Fora. Edmundo Navarro, de saudosa memória, 
e o Prof. Ernesto da Fonseca Costa tiveram conhecimento do projeto de indus
triais inglêses para a montagem de uma usina em Voltá Redonda, no mesmo 
local em que se ergue a usina atual. · 

O custo das instalações d~ VoJta Redonda foi orçado por várias firmas 
especialistas de renome .. pmndial. As bases utilizadas foram as dos anos de 
1938 a 1940. Ora, de 19;/;U até êsse último ano, foram montadas muitas usinas 
grandes, sendo de realçar as russas (Magnitogorski e Kuznetz), as de Corby 
e Scunthorpe na Inglaterra, Karabuk na Turquia, Irwin nos Estados Unidos, 
Ansaldo e Dalmine na Itália. Além disso, inúmeras unidades separadas foram 
construídas (coquerias, altos·-fornos, laminadores, etc.) e houve remodelações 
em muitas companhias siderúrgicas na índia, no Japão, na Austrália, na Africa 
do Sul, na Espanha, na Polônia e nos Estados Unidos. As firmas especialistas 
dispunham, pois, de elementos suficientes para orçar rápida e precisamente. 

Os orçamentos foram obtidos por nós diretamente na Alemanha, Inglaterra 
e Estados Unidos · (custo apenas de materiais a serem importados). 

As primeiras cifras constaram do relatório que apresentamos ao s'enhor 
ministro da Viação, em julho de 1939, quando regressamos de viagem à Europa 

6 O raciocínio foi assim feito e;m 1939: em agôsto do conente ano, a E.F.C'.B. anunciou 
que um trem com 3 800 ton. de minério circulou entre Lafaiete e Volta Redonda, rebocado por 
novas locomotivas "diesel-elétricas". 
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e aos Estados Unidos. As últimas foram obtidas já depois de constituída a 
Comissão Executiva. e em fins de 1940. As estimativas, sem incluir as despesas 
no Brasil, foram as constantes da tabela abaixo: 

. 
FIRMAS E DATAS DAS ESTIMATIVAS 

1. Brassert (Londres),- Março de 1939 . ................... . 
2. Demag - Março de 1939 . ............................. . 
3. Gut.ehoffnungshuette - Abcil de 1939 ................... . 
4. U .S . Steel Corp. - Outubro de 1939 . . . ................ . 
5. Comissão Executiva do Plano Siderúrgico - Julho de 1940 
6. Arthur G. McKee ...................................... . 
7. Brassert (Nova York) - Setembro de 1940 ............. , .. . 

Orçamento 
(Material a. Observa~ões 

importar) 
em US$ 

20 022 250 Não incluindo fôlhas de flandres 
19 496 752 Não incluindo tôlhas de flandres 
20 413 500 Não incluindo f ô lhas de flandres 
21 470 000 Incluindo fôlhas de flandres 
24 500 000 Incluindo fôlhas de flandres 
22 028 000 Não incluindo f ô lhas de flandres 
25 980 000 Não incluindo fôlhaa de flandres, 

mas inclui11do a fabricação de 
tubos e perfis pequenos 

As despesas no Brasil, com edifícios da Usina, eram estimaçlas em cêrca 
de Cr$' 250 000 000,00 e a Usina completa, pronta para funcionar, era orçada em 
Cr$ 800 000 000,00, ou seja cêrca de Cr$ 2 650,00 por tonelada de lingote a produzir. 
Essa cifra era considerada razoável. A rentabilidade do empreendimento, cal
culada pela comissão da U. S. Steel Corp., pelos engenheiros de Arthur G. McKee, 
pela Comissão Executiva (essas duas últimas publicadas) e pelo Banco de 
Exportação e Importação, foi jul~aqa satisfÇ).tória. 

Os orçamentos se referiram sempre apenas à Usina, não incluindo em suas 
cifras muitaS' obras complementaréa que foram entregues à Cia. Siderúrgica 
Nacional posteriormente. 

O. capital da Companhia a ser organizada foi fixado em Cr$ 500 000 000,00 e 
o empréstimo do Banco de Exportação e Importação em US$ 20 000. 00; sempre 
pensamos que êsse último deveria ser aumentado no futuro, se não achássemos 
conveniente transformar · cruzeiros em dólares para qualquer acréscimo de des
pesaS' nos EE. UU.; com efeito, o orçamento da Comissão Executiva subia, como 
vimos, a US$ 24 500 000. · 

Assim que, em 1914, púdemos iniciar nossas compras de equipamento, nota
mos a tendência para o aumento de preços; como já explicamos, adquirimos 
ràpidamente tudo o que foi possível, mas chegamos a um ponto em que era 
mister desenhar as máquinas para poder especificar materiais elétricos, bombas 
e uma tonelagem enorme de material auxiliar. Quando se fala em usina side
rúrgica, todos pensam · num alto-forno; pois bem, as despesas com a construção 
do alto-forno de Volta Redonda, no Brasil, foram orçadas em Cr$ 36 000 000,00, 
e as despesas com águaS' e esgotos (não incluindo a cidade) em Cr$ 51000 000,00, 
com instalações elétricas em Cr$ 53 000 000,00, com o pátió ferroviário em 
Cr$ 56 000 000,00 e com oficinas e depósitos em Cr$ 32 000 000,00. Os chamados 
r&erviços anexos" se comparam, em custo, às unidades da Usina e englobam 
~a tonelagem impressionante de materiais. 

'Em 1941 dizia o senhor ministro da Fazenda (Sousa Costa), definindo as 
eonseqüências da · guerra, antes de Pearl Harbour: 

"A súbita interrupção das permutas internacionais, em alguns casos a sua 
completa paralisação, o desvio dos objetivos da produção, a eS'cassez de certos 
produtos, o encarecimento geral, as modificações operadas nas praxes comerciais, 
a sobrecarga da pressão fiscal, eis aí as man:ifestações sumáriaS' e concretas do 
estado de guerra". 

O aumento tremendo dos fretes marítimos, o seguro de guerra, a ascensão 
do custo dos materfais nos Estados Unidos, e muitas outras despesas, provocadas 
pelas contingências do momento, trouxeram aumentos de preços da ordem de 
50% nas mercadorias americanas CIF Rio. 
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Quando começamos a construir nossos edifícios~ a partir de 1942, sentimos 
imediatamente a alta de custos; em outubro de 1942, em estudo apresentado 
ao presidente da Companhia, estimamos os aumentos de custos ho Brasil em 
60%. O Dr. Guilherme Guinle apresentou ao govêrno um memorial, expondo a 
situação, que se podia resumir no seguinte: 

- Frete marítimo, previsto por ton .. ............................. ~ .. 
- Frete marítimo, pago~ por ton. . ................................. . 

- "Deficit total" imputável ao .frete marítimo ................ ,, .... . 
- Seguro de guerra médio de 15% não previsto anteriormente ..... . 
- Armazenagens extraordinárias nos EE. UU., mudança de materiais 

de portos, por ordem de autoridades ou por necessidade de em
barques, despesas extraordinárias decorrentes de. formalidades bu-
rocráticas a preencher (licenças de prioridade, etc.) ............. . 

- Acréscimo de custos imputável ao aumento de preços nos EE. UU., 
cêrca de ....................................................... . 

- Total cêrca de ................................................. . 

US$ 
9,00 

29,00 

US$ 
3 400 000 
4 899 750 

250 000 

6 000 000 

14 549 750 

As despesas no Brasil se acresceram,,ràpidamente; uma construção civil em 
Volta Redonda passou a custar mais do dôbro do que no início das obras 
em 1942. 

Não é de estranhar, assim, que o orçamento de Cr$ 250 000 000,00 feito no 
inicio de 1940, tenha subido para Cr$ 630 000 000,00 em 1945. 

Para melhorar a rentabilidade da usina e fazer face à necessidade imperiosa 
da industrialização brasileira, resolveu a Diretoria da C. S. N. construir mais 
duas unidades em Volta Redonda: uma fundição para grandes peC}as (onde 
se fundirão as lingoteiras a utilizar na acia.ria e cilindros para os laminadores) 
e uma distilaria de alcatrão bruto; o orçamento para isso subiu a Cr$ 80 000 000. 
Essas instalações se amortizarão por si mesmas, tendo sido sua rentabilidade 
calculada em separado. 

Os seguintes serviços a mais ficaram entregues à Companhia, mas são, ou 
amortizáveis por si mesmos, ou deveriam ser pagos pelo govêrno federal (para 
não sobrecarregarem o capital da novel sociedade): 

a) Construção da cidade de Volta Redonda, com água tratada, luz, esgôto, 
3 200 casas, hotéis, escolas, etc., Cr$ 200 000 000,00; 

b) pátio ferroviário para a E.F.C.B., com sinalização e estação (13 qui
lômetros de linhas), Cr$ 22 000 000,00; 

c) Ramal ligando Volta Redonda à Rêde Milleira de Viação, em Barra 
Mansa, Cr$ 4 500 000,00; 

d) Aeroporto, Cr$ 1520 000,00; 
Total: Cr$ 228 020 000,00. 
A Companhia Siderúrgica Nacional, para ter , assegurado um suprimento 

adequado de calcário, construiu um ramal de 15 quilômetros na Rêde Mineira 
de Viação, entre a estação de Campo Belo e · as jazidas·; trata-se de uma linha 
pesadíssima, mas indispensável, e que custou cêrca de Cr$ 10 000 000,00. A fim 
de conseguir minério de ferro ao preço mais baixo, e aproveitando uma boa 
oportunidade, a Companhia adquiriu as propriedades de A. Thun & Cia. (Casa 
de Pedra), próximo a Lafaiete, com jazidas de ferro e manganês; está adqui-

. rindo também algumas outras pequenas propriedades, tudo estimado em cêrca 
de Cr$ 24 000 000,00. 

O problema que apresentou mais dificuldades, entretanto, e ainda necessi
tará de cuidados especiais no futuro, é o da mineração e preparo do carvão 
catarinense para a produção de coque e de vapor. A Cia. Siderúrgica realizou 
três grandes obras no sul catarinense: recebeu, por doação, da Cia. Metropoli
tana, confirmada, mais tarde, pelo seu comprador, Dr. Euvaldo Lodi, uma área 
de 6 000 hectares, · com uma reserva de 30 000 000 de toneladas de carvão, onde 
abriu minas (cuja produção está sendo iniciada), construiu serrarias, 60 quilô-
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metros de estradas, 450 casas e uma usina t~rmoelétrica de 200 kW; o conjunto 
foi orçado em Cr$ 25 000 000,00 e permitirá uma produção de cêrca d.e 30 000 
tQneladas de carvão por mês, com serviços bastante mecanizados, e um preço 
de cu&to bem inferior ao que é conseguido hoje pelos produtores de carvão. 
A segunda obra é uma usina termoelétrica, para 10 OOÓ kW (dos quais 2 600 
prontos em 1945), com cêrca de 80 quilômetros de linhas de transmissão e oito 
subestações tranformadoras, para o fornecimento de energia às minas da região, 
permitindo a respectiva mecanização, para que o carvão nacional possa suportar 
a concorrência do e&trangeiro; usina, linhas de transmissão e subestações foram 
orçadas em Cr$ 60 000 000,00: 

E, finalmente, a terceira obra foi a construção da Usina de Beneficiamento 
de Carvão, no município de Tubarão, que custou, incluindo vila operária, cêrca 
de Cr$ 45 000 000,00; por essa usina passará todo o carvão produzido na região, 
devendo ser exportados dois tipos · apenas no · futuro: carvão metalúrgico (e 
para gás), com o máximo de 16% de cinzas e 1,5% de enxôfre, e carvão para 
vapor com 22% de cinzas e 2,5% de enxôfre e, respectivamente, 7 200 e 6 400 
cais/kg. . · 

A fim de atender às necessidades· do transporte de minério e de carvão 
nas linhas da Central, .adquiriu também a C.S.N. 370 grandes vagões por 
Cr$ 28 000 000,00 (postos em Volta Redonda). Para completar o seu programa, 
a Companhia comprou cinco navios que lhe permitam transportar cêrca de 
20 000 toneladas de carvão por mês entre os portos catarinenses e o Rio de • 
Janeiro; estimam-se em Cr$ 18 000 000,00 as despesas com essas aquisições. 

Resumindo, os orçamento de obras e aquisições não incluídas no. custo da 
usina, são: 

a) Cidade de Volta Redondà, vila carvoeira em Siderópolis e vila de Capi
vari (Tubarão) - Cr$ 210 000 000,00; 

b) . Novas unidades da usina de Volta Redonda, usinas termoelétricas e 
de beneficiamento de carvão - Cr$ 210 000 000,0Q; 

c) Obras por conta do govêrno federal (ramais .ferroviários, pátio ferro-
viário e estação em Volta Redonda, aeroporto) - Cr$ 37 500 000,00; 

d) Vagões de estrada de ferro e navios - Cr$ 46 OOÓ 000,00; 
e) Jazidas de minérios - Cr$ 24 000 000,00. 
Total - Cr$ 527 500 000,00. 
Para completar essas explicações sôbre o custo da usina e obras comple

mentares, convém lembrar que a C.S.N., em 1943, aumentou seu empréstimo 
no Banco de Exportação e Importação de mais US$ 20 000 000, o ·que lhe 
permitiu fazer face às despesas em dólares ocasionadas pela guerra (e já 
mencionadas) e à aquisição dos equipamentos necessários às novas unidades 
(cêrca de US$ 8 000 000) . Despesas houve que foram pagas aos EE. UU. com a 
transferência de cruzeiros, como a manutenção de nossa Comissão de Compras, 
engenheiros consultores, viagens de montadores para o Brasil, e mesmo equipa
mento, como a usina de beneficiamento de carvão, materiais para minera
ção, etc. 

A Usina de Volta Redonda propriamente dita, sem as obras complementares, 
custou US$ 40 000 000 m.ais Cr$ 650 000 000,00 para produzir, de início, 300 000 
toneladas de lingotes; está preparada, porém, para cêrca de 400 000, com um 
acréscimo mínimo de despesas. Para facilitar a construção do segundo alto
forno, tôdas as linhas de água, de vapor, de ar comprimido, de gás e eletrodutos, 
foram construídas, visando à duplicação da produção de coque, . de ferro gusa 
e de aço; a laminação poderá atingir 500 000 toneladas, com pequenas 'trans
formações já previ&tas e, com a introdução de mais algumas máquinas, estará 
apta a laminar até 1 000 000 toneladas ·de lingotes. O futuro foi, assim, ampla~ 
mente previsto. Achamos indispensável proceder dessa forma, porque, apesar 
dos custos elevados na época da construção, era muito menos dispendioso 
preparar, de&de logo, a usina para a expansão, do que ter que construir outra 
ao seu lado dentro de pouco tempo. 

· V 

Como demonstra o quadro n.0 1, em anexo, a produção siderúrgica brasi
leira tem crescido constantemente; o progresso é contínuo: em 1951 fabricamos 
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3,6 vêzes mais ferro-gusa e 5,5 vêzes mais lingotes de aço do que em 1941, e 
20 vêzes mais ferro-gusa e 28 vêzes mais lingotes de aço do que em 1930. 

Com o início de funcionamento de Volta Redonda, e de nov~s secções de 
outras usinas, passamos a dispor de maior gama de produtos: chapasi fôlhas 
de flandres, tubos, trilhos pesados e acessórios. 

A análise da produção em 1950 e 1951, com uma previsão para 1952, contida 
em quadro anexo n.O ·2, i:;nostra como se distribui a tonelagem pelos tipos de 
produtos das usinas. 

Do total de lingotes de aço corridos em 1951, 465 000 toneladas são prove
nientes de Volta Redonda e 385 000 das usinas médias e pequenas; da mesma 
forma, de 750 000 toneladas de ferro-gusa produzidos no mesmo ano, 342 000 
resultam do alto-forno de coque de Volta Redonda e 408 000 de fomos q'Qe em
pregam carvão de madeira; vemos, assim, que a co:p.tribuição dessas usinas é, 
ainda, el,ctiremamente importante. 

Os altos-fornos existentes atualmente se distribuem da seguin~e maneira: 
Minas Gerais -. 27 de carvão de maçleira, com uma capacidade nominal 

total de 1 380 ton/24h; · 
Rio de Janeiro - 4 de carvão de madeira, com• a capacidade de 170 ton/24 h; 
1 de coque para 1 000 ton/24 h; ' . 
São Paulo - 3 de carvão de madeira, com a capacidade total de 240 ton/24 h; 
Paraná - 1 de 30 ton/24 h; 
Mato Grosso - 1 de 60 ton/24 h. 
Total: 36 altos-fomos de carvão de madeira, com uma capacidade nominal 

de 1880 .ten/24 h e 1 de coque ·para 1 000 ton/24 h. ~sses números são eloqüen
tes, em face dos que correspondem a 20 anos atrás. 

VI 

A indústria siderúrgica brasileira está em, franca expansão. 
A Cia. Siderúrgica Naciom!l iniciou a construção de mais um alto-forno de 

coque para 1 000 ton/24 h, 25 células novas na coque ria, 2 fomos Siemens-Martin 
de 200 toneladas cada um, mais 1 linha de estanhação para f ôlhas de flandres 
e 1 fábrica de estruturas pàra edifícios e pontes. A produção de gu,sa será ele
vada para 750 000 ton/ano e a de aço para 780 000 toneladas de lingotes worres-
pondendo a 600 000 toneladas de produtos acabados). . 

A mineração Geral do Brasil (Moji das Cruzes, São Paulo e Nova Iguaçti) 
está montando dois fomos elétricos de redução de 150 ton/24 h de gusa cada 
um. Sua produção de lingotes será aumentada para 150 000 t.on/ano. A insta
lação para produzir 50 000 ton/ano de tubos sem costura será fnaugurada breve
mente. Novos laminadores estão encomendados. 

A Cia. Aços Especiais Itabira iniciou produção êste ano e começou a moder
nização dos laminadores atuais. Adquiriu uma nova unidade de 20 000 KVA para 
a usina hidroelétrica de Sá Carvalho e abriu negociações para montar novos 
trens de chapas, fornos para aquecimento e tratamento técnico de aços especiais 
e outros aparelhamentos accessórios. A produção de lingotes será elevada para 
125 000 ton/ano, visando à fabricação de produtos especiais. 

A Cia. Barbará está aumentando a produção de tubos centrifugados de 
15 000 ton/ano para 25 000. 

As Usinas Queirós 'Júnior Ltda (Esperança e Gajé) e Cia. Ferro Brasileiro 
(Gorceix) estão adquirindo instalações de sinterização. 

Em Belo Horizonte foi iniciada a construção da Usina Mannesµiann para 
100 000 toneladas de lingotes por ano e destinada à produção de tubos sem 
costura (Mannesmann) e de arame. 

A Cià. Ferro e Aço de Vitória. pretende ampliar suas instalações, montando 
aparelhamento para produzir 40 000 toneladas de lingotes por a:r;io. 

Aincj.a a Cia. Siderúrgica Nacional tem a intenção de elevar a tonelagem de 
lingotes a 1 000 000 por ano, completando, assim, o programa previsto inicial
mente. 

Finalmente, um grupo de São Paulo, com amplo apoio do govêrnó do estado, 
estuda a construção de uma nova usina em Santos, para produzir, no mínimo, 
300 oooton/ano de lingotes. 

Quando todos êsses projetos estiverem prontos o Brasil alcançará 2 500 000 
toneladas de lingotes por ano e 1 750 000 toneladas de produtos acabados. Pode
se esperar êsse resultado em seis anos. · 
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· A Ínaior limitação que temos tido, para o aumento da nossa indústria side
rúrgica tem sido a falta de capital. O auxílio do govêrno e empréstimos realiza
.dos no ~strangeiro e no Brasil, vêm superando êsse óbice. Outro é a falta de 
hulha coqueficável; a execução do '~Plano do Carvão", em estudos no Congresso, 
virá atenuar essa falha, pela maior produção em Santa Catarina. O Brasil, 
entretanto, deverá importar carvão; a exportação de nossos minérios de ferro 
e de manganês nos dará, no futuro, como está dando atualmente, a moeda de 
troca. Criando a corrente de trocas, em que nossos minérios se tornarão neces
sários, atenuaremos o perigo de vir a nos faltar carvão. 

As concentrações de produção que se e&tão realizando atualmente, reper
cutidas principalmente pela execução do "Plano Schumann", constituem ameaça 
de produção a preços muito inferiores aos da nossa incipiente indústria. Tenh.a~ 
mos presente essa circunstância para· irmos, tenazmente, melhorando e moderni
zando nossas instalações, de f arma que baixe o custo do aço nacional. 

VII 

As conclusões gerais que poderemos retirar do presente estudo, são: 
a) o Brasil já possui uma indústria siderúrgica ponderável que ocupa lugar 

honroso nas estatísticas internacionais; 
b) a indústria está em fase de rápida expansão para atender às nossas 

necessidades internas; 
c) se os problemas de transportes, fiscais, de produção de carvão nacional, 

de exportação de minérios e importação de carvão coqueficável e de instrução 
profissional forem bem conduzidos, a produção siderúrgica brasileira se firmará 
e se nivelerá em custo à dos grandes países industriais. 

O advento da~ produções de ferro e de carvão rio Brasil marca uma nova 
era no progresso nacional. E' a nossa entrada no século XX, que se faz com 
o atraso de algumas décadas, mas se assinala por um surto industrial vertiginoso. 
o ferro está contribuindo para isso mais do que o carvão, cujo aproveitamento 
ainda não é completo; virá a sê-lo, entretanto, para que se torne para nós a 
matéria prima de imenso valor que é em todos os países. 

o Mundo lucrará com o fo~talecimento econômico do Brasil, porque somos 
uma nação amante da paz e da justiça, que deseja preservar a civilização cristã 
que nos serviu de berço e nos orienta ideologicamente. . 

ANOS 

1941. ................ · ...... 
1942 ....................... 
1M3 ............. ........... 
1944 . ." .................. . .. 
1945 ....................... 
1946 ..................... .. 
1947 .....•................. 
1948 ... ~ ................... 
1949 . ...................... 
1950 ....................... 
1951 (2) .. ................. 

QUADRO N.O 1 

Produção siderúrgica do Bras~l 

FERRO GUSA AÇO (Lingotes) 

Produção Valor Produção Valor 
(t) (Cr$ 1 000) (t) (Cr$ 1 000) 

-----------------~ 

208 795 . 89 732 155 357 135 778 
213 811 114 612 160 139 182 .738 
248 376 174 833 185 621 305 435 
292 169 218 392 221 188 399 420 
259 909 209 090 205 935 359 393 
370 722 305 977 342 613 673 744 
A80 929 429 860 386 971 781 336 
531 813 590 827 483 085 987 620 
511 715 560 285 615 06~ 1 263 026 
728 979 870 678 788 557 1 326 653 
750 000 1 036 000 850 000 1 580 000 

LAMINADOS (1) 

Produção Valor 
(t) (Cr$ 1 000) 

--------
149 928 189 ,131 
155 063 268 318 
157 620 403 527 
166 534 444 373 
165 805 616 059 
230 229 526 951' 
296 686 729 116 
403 457 1 241 062 
505 540 1 624 274 
623 258 2 002 907 
700 000 2 480 000 

% Vergalhões, trilhos, perfis, arame, chapas, tiras, tubos (p~tos e galvanizados), . chapas 
aatvanlzadas (lisas e corrugadas) e fôlhas de flandres; -talas de Junção e placas de apolo para 
estradas de ferro. 

Fonte de informação: Relatórios do Bahco do Brasil de 1950 e 1951. 
1 Estimativa_. 



348 BOLETIM GEOGRAFICO 

QUADRO N.0 2 

4nálise da produção siderúrgica em 1950 e 1951 e previsão para 1952 (t) 

1. Coque siderúrgico * ......................... . 
2. Ferro-gusa para artefatos, refusão e estoques 1 

3. Ferro-gusa para conversão em aço .......... . 
4. Lingotes de aço ............................. . 
5 . Trilhos e accessórios ........................ . 
6. Barras e perfis 1 

••••••••••••••••••••••••••••• 

7. Arame Oiso, galvanizado, farpado e grampos) 1 

8. Tubos (pretos e galvanizados) ............. . 
9. Tubos fundidos e accessórios .............. . · .. 

10. Chapas grossas ............................. . 
11. Chapas finas a quente ...................... . 
12. Chapas finas a frio .................. .. ...... . 
13. Chapas galvanizadas ......................... . 
14. Fôlhas de flandres ................ . ......... . 
15. Vergalhões grossos e finos para construção e 

outros fins ~ ..... . ........................... . 

1950 
286 595 
158 000 
512 000 
788 557 

60 026 
62 000 
46000 
19179 
46 722 
37 050 
36 753 
59 628 
10 483 
37186 

160 000 

1951 
285 604 
133 000 
552 000 
850 000 
42 243 
90 000 
55 000 
33 513 
52 014 
45 880 
53 513 
66 929 
12 670 
43 545 

210 000 

1952 
290 000 
135 000 
585 000 
900 000 
58 000 
95 000 
60 000 
45 000 
50 000 
54 000 
56000 
72 000 
12 000 
42 000 

240 000 

• Não compreendido o coque para fundição produzido pelas Companhias- de Gás (Rio, Sã.o 
PaUlo e Santos), cêrca de 40 000 toneladas. 

1 Estimativa do autor. · 
NOTA - Alguns produtos. se transformam em outros; assim, tarugos e tiras são laminados 

ou enrolados, produzindo vergalhões, arame ou tubos, etc. 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monografias de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudos 
geográficos, seus levantamentos, sua documentação. 



Notas sôbre as Zonas Econômicas . do Território 
Federal do Acre· 

ANTÔNIO TEixElRA GUERRA . 
Conselho Nacional de Geografia 

A reg1ao da Amazônia acreana é constituída por duas zonas econom1cas, 
cujo limite passa pela linha divisória das águas das duas bacias que drenam esta 
região - Alto Purus e Alto Juruá (Fig·, n.0 1) . A atividade econômica nas duas 
zonas está .baseada na indústria extrativa vegetal e também animal, como 
teremos oportunidade de estudar. As ligações comerciais dos diferentes centros 
das zonas do Alto Purus e do Alto Juruá não são feitas entre si, e sim indepen
dentemente com outros cent;os, como é o caso de Manaus e Belém, principal
mente, tendo em vista a importância do traçado da: rêde hidrográfica. A separa
ção entre as duas bacias é feita no presente pela densa floresta e não por 
acidentes de relêvo importante. Da mesma maneira a separação entre os dife
rentes rios, também é feita pelo mesmo obstáculo - floresta exuberante. A 
paisagem física e a paisagem cultural, ou melhor humano-econômica não oferece 
no memento traços diferenciados qu'.e nos permitiram distinguir várias zonas, ou 

ZONAS ECONÔMICAS DO · T. F. ·DO ACRE 

ESCALA 

·• 
Fig. n.0 1 
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áreas distintas. Todavia, considerando as relações comerciais entre os diferentês 
núcleos populacionais, somos levados a distinguir duas zonas econômicas enqua-
dradas dentro das duas bacias hidrográficas. · 

Antes de passarmos a estudar os diferentes elementos caracterizadores das 
duas zonas, cremos· ser importante salientar que a área drenada pelo rio Abunã 
será . considerada provisoriamente dentro da zona do Alto Purus. Em breves 
anos, quando aumentar a densidade de população nessa região,.poderemos então 
criar a Zona do Abunã, pois, todo o seu comércio é feito por intermédio da 
ferrovia Madeira-Mamoré e rio Madeira, ou seja, através do território federal 
do Guaporé. Não parece que a abertura da rodovia Plácido de Castro, inaugu
rada em 1952, seja suficiente para desviar a corrente comercial que segue via 
Abunã, como teremos oportunidade de estudar mais adiante. 

• • • 
l) Zona do Alto Purus. 

A zona econômica do Alto Purus corresponde a 52,13 % da área do território, 
e abrange quatro municípios: Rio Branco - 19 427 km2

, Sena Madureira -
45 750 km2

, Xapuri - 8 137 km11 e ;Brasiléia - 6 232. Todos êstes municípios são 
cortados pelo rio Purus ou pelos seus afluentes como: o rio Acre, Iaco, Xapuri, 
Chandless,. etc. 

Do ponto de vista físico podemos dizer que a região é constituída por 
terrenos relativamente planos, onde a erosão escavou, por vêzes, alguns níveis 
escalonados como se pode observar em Rio Branco, Brasiléia e Plácido de Castro, 
já nas margens do Abunã. Não se encontram nesta zona grandés áreas de 
várzeas como no baixo Amazonas, e mais especificamente na região costeira 
do Amapá. Aqui dominam sobretudo as chamadas "terras firmes", que formam 
uma planície de terras enxutas, ou raramente alagadas. 

Do que observamos nesta zona, somos levados a ponderar que as terras 
firmes da Amazônia Acreana, parecem mais férteis que as de outras áreas da 
Região Norte. Mesmo se · considerarmos as duas bacias, isto é, Alto Purus e 
Alto Juruá, esta última parece possuir solos mais propícios à agricultura que 
a primeira. Estas observações, estão ainda no domínio das hipóteses, às quais 
fomos levados após estudar o problema da ocupação do solo nas duas zonas 
e também de um pequeno número de análises (cinco) procedidas em material 
colhido nas mesmas. 

· Olhando-se um mapa hipsométrico desta zona observa-se que as terras 
menos elevadas, isto é, entre 100 e 200 metros, estão sensivelmente afastadas 
da linha Cunha Gomes, nos municípios de Rio Branco e Sena Madureira. Ao 
contrário, os municípios de Xapuri e Brasiléia têm na quase totalidade as 
suas ter:r;-as, constituídas de "firmes", acima da cota de 200 metros. 1 

São importantes estas co~siderações que ora tecemos a propósito das cha
madas "terras firmes" ou "terras altas", uma vez que as mesmas são conside
radas como pobres para a agricultura. Além do mais na própria indústria 
extrativa vegetal vamos observar que os seringais acreanos não estão em zonas 
de várzeas, mas sim em terras altas, o que possibilitaria o corte das "madeiras'~, 
isto é, a extração do látex o ano inteiro se não fôsse o problema das chuvas 
excessivas durante o "inverno'', expulsando o látex de dentro das "tigelinhas", 
por causa da diferença de densidade. . 

Os centJos pop'àlacionais dessa zona são: Rio Branco - 9 371 habitantes, 
Sena Madureira - 1663 habitantes, Brasiléia - 1634 e Xapuri - 1372 habi
tantes. Como se vê, a cidade de Rio Branco (capital do território), é o centro 
populacional mais importante de tôda a zona d'o Alto Purus. 

No que diz respeito à posição geográfica dêsses centros urbanos, no rio 
Acre, estão localizadas as seguintes cidades, do norte para o sul: Sena Madu
reira, Rio Branco (Fig. n.0 2), Xapuri (FÍg. n:t> 3) e Brasiléia, já na fronteira 
com a república boliviana, e em frente à cidade de Cobija. Na parte leste da· 
zona do Alto Purus vamos encontrar como centro populacional mais importante 
a cidade de Sena Madureira, no rio Iaco. Além dêsses quatro grandes centros 
urbanos mais importantes, podemos aibda citar os seguintes centros populacio
nais de relativa importância: Plácido de Castro - 172 habitantes, Pôrto Acre -

1 Vide - Fôlha Acre na escala de 1/1 000 000, publicada pelo Conselho Naolonal de Geogra
fia, onde se observa que na zona fronteiriça com parte da República ela. Bolivia e do Peru é 
que aparecem as terras mais elevadas desta zona. 
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164 e Manuel Urbano - 187, os dois primeiros no município de Rio Branco, e o 
último no de Sena Madureira. 

Fig. n.0 2 - Vista parcial do pôrto da cidade de Rio Branco, vendo-se no primeiro plano um 
grande número de "pélas" aguardando oportunidade para serem embarcadas com destino a 
Manaus. No segundo plano, uma série de "catraias", isto é, pequenas canoas que atravessam 
as pessoas que vão de u'a margem para outra. Aliás esta travessia diária se toma de maneira 
geral necessária, uma vez que a cidade se desenvolve em ambas as margens do rio Acre. 

O último plano da fotografia mostra um aspecto parcial do bairro de Emprêsa (na margem 
direita), isto é, o bairro comercial da cidade. 

(Foto Tlbor Jablonsky do C. N. G.). 

Após esta visão dos centros urbanos, passemos a considerar a população 
total dos municípios que constituem esta zona: 

1) Rio Branco .............................. . 
2) Sena Madureira · .......................... . 
3) Xap~r} ................................... . 
4) Brasile1a ..................... ............. . 

Total 

28 246 
18 085 
10057 
7 864 

64 252 

Esta população, excluindo naturalmente. a dos centros urbanos, se distribui 
ao longo dos rios, tendo em vista o próprio gênero de vida - coleta de produtos 
da floresta. • 

As atividades econômicas mais importantes são a extração do lãtex, a coleta 
da castanha e as peles silvestres. No que diz respeito à produção. extrativa 
vegetal é interessante assinalar qqe a coleta da castanha ilÓ é feita na zona do 
Alto Purus, porquanto no Alto Juruá não ·existe a castanheira. 

A produção total de borracha no Alto Purus, nos anos de 1951 e 1952 foi 
de 6 014 854 quilogramas e 5 035 021 quilogramas respectiv.amen:te, num valor total 
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de Cr$ 102 435 320,00 e Cr$ 84191884,00. Dentre ·os diferentes tipos de borracha, 
a chamada "fina em péla" foi a mais importante, cujos totais alcançaram 
5 612 410 quilogramas em 1951 e 4 620 695 quilogramas em 1952, com os seguintes 

Fig. n.0 3 - A cidade de Xapuri possui ruas bem traçadas e em algumas delas há uma arborização 
feita com mangueiras. Aliás, prática idêntica é encontrada em· algumas das ruas da cidade de 
Rio Branco e em vária,s outras. É interessante ainda assinalar que no ano de 1952 a zona do 

Alto Purus embora tenha produzido 166 010 centos de mangas, o produto no entanto 
ainda não tem valor , comercial. 

(Foto Tlbor Jablonsky do C.N.G.). 

valores: Cr$ 98 882 298,00 e Cr$ 80 500 375,00, respectivamente. Agora de posse 
dêsses dados econômicos gerais para a zona do Alto Purus, vejamos a contri
buição fornecida pelos diversos municípios em 1952, de acôrdo com os diferentes 
tipos de borractia: 

, 

Unida~• 
Rio Branco Sena Xapuri BrasiNia Totai Especificação de Madureira' referencia 

- -- - - -- - - -----· ----- ~-----
Caucho ............. : ........ Quilo ·· 23 - - ·- 23 
Fina em péla ................. > 2 062 104 853 036 1 222 265 483 290 4 620 695 
Fina laminada .............. .' . > 3 800 131 - - 3 931 
Sernambi caucho ............. > 2 761 .23 044 1 005 . 35 26 905 
Sernambi rama .. ............. > 94 542 - 3 g45 5 9tM 104 451 
Sernambi seringa .... . ... : ... . > 77 436 54. 347 109 465 . 37 828 279 076 

TOTAL .................. >- 2 240 ·868 130 558 1 338 680 527 117 5 035 081 
. 

FO~TE - Dados estatísticos fomecid()S pelo Departamento de Geografia e Estatística do T . F . do Acre. 
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Através do quadro apresentado, podemos observar que o mumc1p10 maior 
produtor é o de Rio Branco, seguido do de Xapuri (Fig. 4). Do ponto de vista 
geográfico devemos ainda considerar que no vale do rio Acre se encontram os 
seringais mais importantes. Porém, no tocante ao número de "madeiras" por 
"estrada", nos seringais do rio Abunã êste é maior, chegando às vêzes a 250 
pés de hévea em cada estrada. 

PRODUÇÃO DA e·oRRACHA EM 1951-52 NO TERRITÓRIO DO ACRE 

I 
ZONA DO ALTO PURUS 

Rio Sena 
Bronco Madureira Xapurt Brasiléla 

Rio Sena 
Branco Madureira Xapurf Braallela 

(19!SI) . (1952) 
,t 400 O OOkg 

z zoooook9 

Z 000 OOOkg 

1 100 OOOkg 

1 100 oookg 

1 400 oook 

1 zoooookg 

1 ooo oookg 

100 oooko 

eoooookg 

4oooookg 

ZOOOOOk 

o 

Fig. n.0 4 

Outra consideração que precisamos fazer é a que diz respeito à borracha 
acreana· produzida na região do rio Abunã (Fig. 5), a qual é exportada através 
do território federal do Guaporé, não constando por conseguinte, dos dados 
estatísticos do município de Rio Branco. 

Analisando-se o quadro geral da produção dos diferentes tipos de borracha 
observa-se que o município de Rio Branco produziu 3 800 quilos de "fina 
laminada" a qual foi elaborada principalmente no Núcleo Central de Melhora
mentos da Borracha, existente na cidade de Rio Branco e pertencente ao De
partamento da Produção. ~ste processo é também chamado "processo :Arantes", 
cujo produto é o "laminado Arantes". 

A coleta do lâtex, ocupa a quase totalidade dos habitantes da zona rural. 
Porém, na zona do Alto · Purus ná'o podemos deixar de fazer considerações a 
propósito da produção de castanha cujo montante foi de 60 354 hectolitros, 
num valor total de Cr$ 9 053 100,00, distribuído geogràficamente êlo seguinte 
modo: 

hl Cr$ 
Rio Branco ....... -. . . . . . . . . . . . 29 348 4 402 200,00 
Sena Madureira . . . . . . . . . . . . . . 6 865 1 029 750,00 
Xap~r!. . ........ : .. .. . .. .. .. . . 18 887 2 833 050,00 
Bras1le1a . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 254 788 100,00 

A coleta da castanha apresenta grandes oscilaçÕés na sua produção, devido 
às flutuações dos preços no mercado internacional (Fig. 6). O coletor de casta
.nha, isto é, o castanheito realiza esta tarefa nos meses de "inverno", isto é, na 
época das chuvas. Todo castanheiro é também seringueiro, porém nem todo 
sering~eiro pratica a coleta da castanha. 
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O homem rural da zona do Alto Purus e também do Alto Juruá pratica 
várias atividades econômicas no dec'Orrer do ano, tendo quase sempre a sua 

Fig. n.º 5 - A borracha geralmente é transportada das sedes dos seringais para os centros 
comerciais, boiando em Jangadas, ou em batelões como o que mostramos . na foto acima, 

tirada no rio Abunã, próximo da vila de Plãcido de Castro. 

30 OOOhl 

25 000 hl 

20000hl 

15 ººº hl 

10 000 hl 
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o 

Rio 
8rOl\&0 

Seno 
Madureira 

(1951) 

Xapur{ BrasilÍia 

Fig. n.0 6 

(Foto Tibor Ja.blOnsky do C.N.G.). 

RiG 
Branco 

Seno 
Madureira .Xapurí 

(1952) 

Broailéio 

base na indústria extrativa vegetal. Esta é a razão porque estamos dando 
ênfase a êste tipo de economia no presente trabalho. 
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A exploração da madeira rendeu em 1952 - Cr$ 9 496 500,00 com uma 
produção total de 26 861 mª e nesse total foi indiscutivelmente o município de· 
Rio Branco o que mais produziu: 22 372 mª, no valor de Cr$ 7 978 600,00. Quase 
tôda a madeira é enviada para Manaus, onde são as toras transformadas em 
tábuas e exportadas para a Inglaterra. O águano é a madeira mais explorada 
na região. 

Quanto aos couros e peles de animais silvestres, renderam Cr$ 722 377,00 
em 1952, para a zona do Alto Purus, com um total de 38 250 quilogramas. As. 
peles de veado e caititu foram as que deram maior pêso e maior valor em. 
cruzeiros: 

Veado .... . .................. . . . 
Caititu .. .. . ............... . ... . 

kg Cr$ 
24 014 - 406 282,00 
12 323 - 281 440,00 

Dentre os municípios que mais produziram, destacam-se os de. Rio Branco 
e Sena Madureira. 

A produção de couros e peles silvestres resulta da procura que o homem 
rural faz nas matas para obter carne fresca. Não se deve pensar que existe na 
região grupos humanos cuja· atividade econômica esteja baseada nesta fonte 
de renda. O que se nota no Alto Purus e também no Alto Juruá é que todo 
homem rural tem necessidade de comer carne fresca e a única maneira de 
obtê-la é caçando o animal, o que ~raz como conseqüência grande número de 
peles silvestres, o que pesa na balança econômica da região. 

No tocante à ocupação do solo com atividades· agrárias, cumpre salientar que 
é no município de Rio Branco onde a colonização se acha mais desenvolvida, 
eld.stindo duas colônias que são as mais importantes desta zóna, e talvez de 
todo o território - Núcleo Colonial Seringa! Emprêsa . (Fig. 7) e Colônia José 
Guiomard dos Santos. A primeira está localizada ao norte da cidade de Rio 

Fig.' n.º 7 - Aspecto parcial do lote de um seringueiro na colônia Dias Martins, do Seringai 
Emprêsa. Parte do lote o colono utiliza para a criação de algumas poucas cabeças de gado, e 
aa área de floresta possui 3 "estradas de seringa" com 450 "madeiras". 

Um pormenor que desejamos assinalar é o da existência da cêrca de arame farpado, delimi
tando a área do pasto para o gado, e também a cêrca mista de achas e de arame farpado. 
separando ainda um pequena área para a construção · de uma horta, hábito pouco comum 
na região. 

(Foto Tibor Jablonsky do C . N .G . ) . 

B. O. -3 



356 BOLETIM GEOGRAFICO 

Branco, e a segunda ao longo da rodovia Plãcido de Castro entre os quilôme-
tros 16 e 37 . · 

Não existe nesta zona, bem como em todo o território grandes empreendi
mentos agro-pastoris . A _pequena lavoura e as fazendolas com algumas poucas 
cabeças de gado constituem ·o traço típico dessa zona. Aliãs é preci&o que 
acentuemos que a atividade criatória . (Fig. 8) é muito incipiente no território 
sendo a carne de gado consumida nesta zona, na quase totalidade importada 
da Bolívia . 

Normalmente o homem rural acreano realiza no decorrer do ano diversas 
atividades como a de coletor de látex, castanha e mesmo a lavoura e pecuária. 
Aliás, não podemos deixar de salientar que os próprios "colono&", isto é, lavra
dores, se dedicam em boa parte do ano à extração de produtos da floresta, como 
borracha e castanha. 

Entre os produtos da lavoura temos a destacar a "mandioca mansa" e a 
"mandioca brava'', cujo total da produção em 1952 foi de 13 807 toneladas, num 
valor de Cr$ 9 476 440,00 . A produção por mwiicípio pode ser sintetizada do 
seguinte modo: 

Sena Madureira ............................ . 
Rio Branco ................................ . 
Xapuri .................................... . 
Brasiléia .. . ...................... . ........ . 

8 020 Toneladas 
7147 
3020 
2 040 

Fig. n.º 8 - Próximo à cidade de Rio Branco o Departamento da Produção está incentivando 
entre os colonos a prática do estabelecimento de campos de pastagens em antigas quadras cul
tivadas. Na foto acima vem os um aspecto parcial dos campos do Nemaia como se pode ver 

nos primeiros quilômetros da rodovia Plácido de Castro. 
(Foto Tibor Ja.blonsky do C . N . G .). 

Outros dois produtos importantes entre as culturas temporãrias são o f.eijão 
e o milho. No tocante às culturas permanentes devemos fazer referência ao 
café, cujo total em 1951 alcançou 4 288 arrôbas, num valor de Cr$ 1413 060,00. 
Os municípios mais importantes são: Rio Branco - 2 440 arrôbas e Sena Madu
.reira --- 1540 arrôbas . 
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No que diz respeito aos meios de transporte, excluindo-se as aquavias, deve
mos salientar que é no município de Rio Branco, onde se encontra a estrada 
de maior percurso - rodovia Plácido de Castro, com 105 quilômetros. Somando-se · 
os diversos trechos de estradas existentes observamos qúe em Rio Branco há . 
ainda mais 61 quilômetros; com 5 quilômetros em Sena Madureira, dá 1~1 
quilômetros para ·o total da zona. No município de Brasiléia e Xapuri não há~ 
ainda . rodovias. 

Quanto aos transportes aéreos, tôdas as sedes dos quatro municípios sãoJ 
servidas de campos de aviação, onde descem os aviões da FAB. Quanto aos 
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul e Panair do Brasil, temos a considerar que 
esta última no Alto Purus, serve apenas a Pôrto Acre e Rio Branco, enquanto 
a primeJra além de descer na capital do território, vai também até a cidade 
de Xapuri .. No que diz respeito à cidade de Sena Madureira, até recentemente 
era servida pela Cruzeiro do Sul, que no entanto suspendeu sua linha em virtude 
do estado do campo, por o~asião do "inverno". 

• • • 
II> Zona do Alto Juruá 
A zona econômica situada a oeste da bacia do Alto Purus corresponde a 

47,87% da área do território da Amazônia acreana, e abrange três municipios: 
Cruzeiro do Sul - 19 632 km2

, Feijó - 19 427 km2 e Tarauacá - 22 099 km2
, 

num total portanto de 61 158 km2
• Esta área é drenada pelo rio Juruá e seus 

afluentes como: Embira, Tarauacá, Moru, Moa, etc. 
Nesta zona o relêvo apresenta-se sensivelmente mais dissecado, e voando-se 

da cidade de Tarauacá para Cruzeiro do Sul, a cêrca de uns 20 a 25 quilômetros 
a noroeste da primeira cidade, surge uma zona muito ondulada, cuja cobertura 

Fig. n.º 9 - Aspecto parcial da vila Japiim, cujas casas são tôdas de madeira e cobertas com 
fôlhas de palmeira. A indústria extrativa é muito importante, merecendo destaque também, 
as atividades agrícolas que estão começando a ganhar certo desenvolvimento. Na sede da vila 

observa-se um bom número de coqllj!iros, aliás quase todos de plantação recente. 
(Foto Tibor Jablonsky do C.N.G.). 
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vegetal densa não nos permitiu maiores observações. O contraste topográfico
malor, é sentido na cidade de Cruzeiro do Sul onde o trabalho erosivo feito pelos 
rios Juruá e seus afluentes como: igarapé do Tiro~ Boulevard, Baixa da Égua 
e Telégrafo pode ser observado por causa da destruição da floresta feita pelo 
homem. Além do mais, da leitura do relatório dos geólogos Pedro de Moura e 
A. Wanderley, sabe-se que no noroeste do Acre, ou melhor na região do Moa, 
existem várias montanhas, as quais foram produzidas por tectonlsmo. E, na 
zona de fronteira encontra-se a chamada serra do Divisor, segundo denomina
ção proposta pelo Dr. Pedro de Moura. O panorama e~onômico dessa zona é 
definido da mesma maneira que o da zona anterior, uma vez que a vida de 
tôda a população está calcada na quase totalidade, na "economia extrativa". 
Apenas deve-se fazer uma ressalva no tocante à não existência da castanha 
nesta zona. O que nos leva a considerar. duas zonas econômicas na Amazônia 
Acreana é o critério das vias de transporte, e não a produção, como já tivemos 
oportunidade de afirmar no início do presente trabalho, pois, a saída para · o 
exterior é fel.ta pelos rios Juruá e Purus em cada uma das zonas. 

Fig. 10 ..... · Aspecto da parte comercial da cidade de Tarauacá, uma grande ponte de ma~eira 
suspensa, como se pode ver na foto acima. 

(Foto Tibor Jablonsky do C.N.G.). 

Na bacia do Alto Juruá os centros populacionais mais importantes são as 
cidades de: Crlizeiro do Sul - 3 709 habitantes, Tarauacá - 1962 habitantes 
e Feijó - 1 038 habitantes. 

A distribuição da população nos três municípios que compõem esta zona 
pode ser re&umida no seguinte qµadro: 

Cruzeiro do Sul ................... . 21 761 habitantes 
Tarauacá ......................... . 14 670 ,, 
Feijó • .................... • ....... . 14 072 " 

Total da zona . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 503 " 
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Comparando-se a soma total da população dos municipios do Alto Purus -
64 252 habitantes, com as do Alto Juruá, verifica-se nesta última a existência 
de menos 13 749 habitantes. 

A cidade de Cruzeiro do Sul, localizada na margem esquerda do rio Juruá 
é o centro mais importante desta zona. A vida comercial dêsse núcleo urbano 
é de pouco movimento, constituindo o centro de abastecimento das vilas de 
Japiim (Fig. 9), Pôrto Válter e Taumaturgo. Todo o comércio gira em tôrno dos 
produtos extrativos. Aliás, o mesmo acontece nas outras cidades acreanas. 

A segunda cidade em ordem decrescente de importância é Tarauacá, locali
zada na confluência dos rios Tarauacá e Moru (Fig. 10 e 11). 

Fig. n.º 11 - Igreja de São José na cidade de Tarauacã, construída de tábuas e coberta com 
fôlhas de palmeira. 

(Foto "Ttbor Jablonsky do C . N . G .). 

A produção re&ultante da atividade econômica da indústria extrativa desta 
zona pode ser sintetizada no seguinte quadro (1952): 

1 Unidade 
ESPECIFICAÇÃO de Produ~ão total Valor total 

(Cr$) referencia 
--------·---------·--·--- ----- ----- - ---- ----·---· 

Borracha .................................................. . Quilo 2 731 747 48 364 343,00 

Madeiras ...... ........................................... . 11 802 5 021 820,00 

Couros e peles de animais silvestres ......................... . Quilo 46 081 915 371,00 

FONTE - Relatório das Atividades do Sist.ema Estatístico Acreano. Publicação n.0 50. 
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Considerando a importância econômica da borracha para esta zona, ·vamos 
discriminar os diferentes tipos e assinalar os municípios que mais produzem 
(Fig. 12): 

ZONA 00 At.TO JURUÁ 

l 200000kg 

IOOOOOOkg 

BO?OOOkg 

IOOOOOkg 

400000kg 

&OOOOOkg 

o 

FeiJJ Torouacó Cruzeiro do 

( 1951) Sul . 

Fig. n.0 12 

TIPOS DE BORRACHA 

Caucho .................................................. . 
Fina em péla ................................. · ............ . 
Sernambi caucho .......................................... . 
Sernambi rama . .............. · ............................. . 
Sernambi seringa .. ......................................... . 

Unidade 
de 

referência 

Quilo 

Ftlj& Torouocó Cruzelrodo 

( 1952) Sul 

Produ~ão total" 

103 
2 631 508 

4 279 
10 677 
91 180 

Valor total 
(Cr$) 

1 030,00 
47 367 144,00 

40 531,00 
100 322,00 
855 316,00 

A quase totalidade da borracha acreana é constituída pela "Fina Acre", 
também chamada "Fina em péla", como já tivemos oportunidade de assinalar. 

o município de Cruzeiro do Sul foi o maior produtor de _borracha desta 
zona em 1952: 

Caucho ..................... ~ .. . 
Fina em péla ................. .. 
Sernambi caucho .... . ......... . 
Sernambi rama ................ . 
Semambi seringa ........ ~ ..... . 

103 quilogramas 
1000391 " 

2259 " 
6448 

31771 ,, 

No tocante às peles silvestres, ·as de veado e de caititu, são as duas mais 
importantes, como se pode ver nos dados que abaixo transcrevemos: 

ESPECIFICAÇÃO 

!Ariranha . ...................................... .' ......... . 
Caitiitu . .......•..............•............................ · 
Lontra .................................................... . 
Maracajá ................................................ . 
Onça .................................................... . 
Queixada . ................................................ . 
Veado . ... ................................................ . 
Outros couros ............................................. . 

Unidade 
de 

referência 

Quilo 

Produ~ão total 

7 
16 470 

33 
5:6 
226 
814 

. 27 756 
.259 

Valor total 
(Cr$) 

420,00 
439 145,00 

1 575,00 
17 832,00 
7 920,00 

19 010,00 
423 089,00 

6 3·50,00 
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As atividades agro-pastoris se encontram pouco desenvolvidas, existindo, 
porém, várias colônias perto da eidade de Cruzeiro do Sul, de Tarauacá e de 
Feijó. Um elemento importante a ser considerado é o da falta de organização 
dessas colônias. Na quase totalidade dos casos, mal produzem para o seu próprio 
consumo. Aliás a · êste propósito desejamos exemplificar com o triste aspecto 
deparado não longe da cidade de Tarauacá, na sede da chamada colônia 
Marechal Hermes (Fig. 13). 

Fig. n.0 13 - Casa rústica de colono, na Colônia Marechal Hermes no município de Tarauacá. 
Pelas instalações de semelhante habitação bem se pode concluir o nível de vida de tal colono. 

(Foto Tibor Jablonsky do C.N.G.). 

A técnica adotada no preparo do solo se limita ao processo clássico da 
"broca", "derrubada" e po&teriormente o "fogo" para queimar a vegetação caida 
sôbre o solo (Fig. 14). :S:ste processo da lavoura itinerante é adotado nas duas 
zonas econômicas do território e também, de modo geral, em todo o Brasil. 

Quanto ~ªº processo da agricultura itinerante adotada no Acre não podemos 
deixar de assinalar que embora esta prática seja ruinosa para o solo, levando-se 
em consideração o tempo que a área fica ocupada, e também a fraca densidade 
de população, ela ainda não constitui um problema. Muito ao contrário até nos 
parece ser o único meio de se conseguir área para o cultivo, uma vez que a 
região coberta pela densa floresta é muito extensa (Fig. 15). 

Ainda no tocante à colonização desejamos chamar a atenção para os 
conjuntos mecânicos", que são instalados nas colônias mais importantes, ou 
mesmo em locais que possam atender a várias colônias' ao mesmo tempo. A 
quase totalidade dos "conjuntos mecânicos" existentes no território pertence 
ao govêrno, sendo poucos os de propriedade particular. Na zona do Alto Juruá 
existem poucos "conjuntos mecânicos" (Fig. 16), sendo êstes mais numerosos 
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Fig. n.0 14 - Na foto acima vemos um campo que acaba de ser preparado para o plantio. Não 
se pode defxar de assinalar a existência de um grande número de troncos, que o fogo não foi 

suficiente para destruir. (Foto Tibor Jablonsky do C.N .G.). 

Fig. n.0 15 - Aspectt> parcial da floresta da Amazônia acreana no rio Moa, anuente do rio Juruá. 
(Foto Tibor Jablonsky do C. N. G. ) . 
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na zona do Alto Purus, uma vez que no Seringa! Emprêsa (município de Rio 
Branco), há pràticamente um "conjunto mecânico" em cada núcleo colonial. 

Nos conjuntos mecânicos encontram-se máquinas para debulhar o milho, 
descorticar o arroz, ralar, prensar e cozer a mandioca (Fig. 17) além de moendas 
e tachos para o fabrico do açúcar de cana. 

FiF· n.0 16 - Conjunto mecânico "Copacabana" no município de Tarauacá que serve 
principalmente aos colonos da Çolônia Marechal Hermes. 

(Foto Tibor Jablonsky do C. N. G.). 

A produção agrícola desta zona não é importante, e entre as culturas tem
pQrárias podemos de&tacar a mandioca cuja produção em 1951 foi de 79 391 
toneladas. Dêsse total, 60 941 toneladas foram de mandioca brava, por conse
guinte destinada à fabricação qe farinha. Todavia se estudarmos êstes totais 
da zona segundo os municípios vamos observar que o município de Tarauacá 
con&titui uma exceção, se não vejamos· os dados estatísticos: 

Mandioca mansa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 toneladas 
Mandioca .brava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 " 

O município de Feijó foi o maior produtor de mandioca desta zona, pois o 
seu total se elevou a 50 031 toneladas, sendo porém de 46 901 toneladas de 
mandioca brava . 

. Depois da mandioca o segundo produto que merece ser destacado é o da 
cana de 'açúcar, cuja produção em 1951 foi de 24 250 toneladas, no valor de 
Cr$ 2 819 000,00. Cruzeiro do Sul é indiscutivelmente o maior produtor de cana 
de açúcar desta zona - 12 700 toneladas, no valor de Cr$ 1 524 000,00, significando 
quase a metade da produção total de cana de açúcar desta zona. E, dentro 
dêste município é na zona do distrito de Japlim onde se encontram os maiores 
canaviais. 
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Outra cultura a ser destacada é a do café, que alcançou 12 590 arrôbas 
em 1~51, 11.um valor de Cr$ 3 093 000,00. Esta produção é distribuída entre os 
municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, uma vez que os dados estatísticos 
nada acusaram para o município de Feijó: 

Cruzeiro do Sul .............. · 
Tarauacá .................... . 

Arrôbas 
12 250 

340 

Cr$ 
2 940 000,00 

153 000,00 

No que diz respeito à pecuária não dispomos de dados pormenorizados, 
porém, dos inquéritos feitos na região e das observações de campo, sabemos que 
esta é muito pouco desenvolvida. O abastecimento de carne fresca nas ~edes 
dos municípios do Alto Juruá é feito em grande parte com o gado importado 
do município de Eirunepé, no estado do Amazonas. No que diz respeito ao 
transporte rodoviário podemos dizer que pràticamente é nulo, uma vez que 
apenas no município de Cruzeiro do Sul existem 27 quilômetros de rodovias 
de penetração. São os rios as únicas vias de transporte utilizadas pelos grupos 
humanos que aí vivem. 

Fig. n.0 17 - Preparação da mandioca para ser transformada em farinha, no conjunto 
mecânico Copacabana, no município de Tarauacã. 

(Foto Tibor Jablonsky do C.N.G.) . . 

Quanto aos transportes aéreos, a Panair do Brasil mantém uma linha que 
segue o Juruá até a cidade de Cruzeiro do Sul, e a Companhia Cruzeiro do 
Sul Ltda. serve às seguintes cidades desta zona: Cruzeiro do Sul e ,Tarauacá. 
Na cidade de Feijó somente na estação do verão descem os: aviões da F.A.B., 
como também da própria Cruzeiro do Sul. Isto dévido ao fato do campo de 
pouso ficar alagado por ocasião das chuvas; 

A F .A.B. e a Cruzeiro do Sul ligam semanalmente os centros populacionais 
das duas zonas, isto é, das duas bacias hidrográficas. 

* * * 
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Concluindo, podemo~ dizer que a economia destas duas zonas é caracterizada 
pela indústria extrativa, sendo a "borracha" o produto mais importante. E 
para o bom desenvolvimento da economia acreana urge racionalizar a exploração 
dos produtos da floresta, como também construir a BR 29 que colocará em 
comunicação os diversos centros populacionais das duas bacias. A construção 
dessa grande rodovia ainda· permitirá o desenvolvimento da colonização, tendo 
em . vis.ta as experiências já realizadas na rodovia Plácido de Castro. 
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Industrialização do Chisto Betuminoso* 
I 

ASPECTOS GERAIS DA POLtTICA DO PETRÓLEO 

GABRIEL RAFAEL DA FONSECA 

Quando, em 1907, na Conferência de Haia, o delegado russo Martin advertiu 
Rui Barbosa de que a politica não era da alçada daquele conclave, não sabia 
que iria proporcionar ao grande baiano a primeira oportunidade de captar a 
atenção e a admiração de seus pares. Falando em francês, mostrou-lhes Rui 
que tudo o que lá se fazia não passava de política no sentido verdadeiro da 
palavra e que essa nada tem que ver com a outra, a política partidária, facciosa, 
de ·aspectos completamente diferentes . . 

Parece-nos oportuno relembrar aquela passagem da vida do grande brasileiro 
para justificar a discussão de certos pontos da política do petróleo no centro 
cultural desta casa, acentuando desde logo que não possuímos côr político-par-· 
tidária e que desejamos ardentemente tudo quanto fôr bom para nosso Brasil 
e nosso povo, de que muito nos orgulhamos. 

Ao aceitarmos o honroso convite para falar sôbre o chisto betuminoso no 
Departamento Cultural do Clube Militar, fixamos desde logo a necessidade de 
focalizar determinados aspectos da politica e da economia do petróleo. Não 
temos a pretensão de fazer um estudo sôbre o assunto, já que, para tanto, seriam 
necessários conhecimentos estatísticos e históricos que são zelosamente guarda:dos 
pelos interessados. Pensamos, sim, em pedir a atenção do nosso seleto auditório 
apenas para alguns aspec~ por demais evidentes, a fim de que melhor se possa 
compreender a .importância que para nós tem o chisto betuminoso, essa grande 
fonte potencial de petróleo. 

Afigura-se claro que o objetivo comum aos governos de todos os paises, no 
tocante ao petróleo, é o as'Segurar-se o suprimento de combustíveis líquidos 
pelo maior prazo possivel. . 

Dêsse objetivo geral decorre logo uni corolário lógico: convém que cada 
país se assegure o maior número possível de fontes internas e externas, que 
economize o gasto da.S próprias e busque primeiramente o consumo das exteriores. 
Tal idéia pode s:er deduzida da linha geral adotada pelos EE. UU. e adivinhada 
como viga mestra da política petrolífera soviética, através do domínio das fontes 
da Europa Central e dos distúrbios do Oriente Médio. 

O pensamento de reservar as fontes internas para último emprêgo pressupõe 
a existência de superprodução do ouro negro, o que pode ser .comprovado por 
aquêles que visitaram os EE. UU., onde muitos poços e refinarias trabalham 
menos do que o permitido por sua capacidade. 

Nem ªempre, porém, essa linha geral de ação, nitidamente governamental, 
coincidirá com os interêsses dos proprietários de campos petrolíferos internos. 
E isso por uma razão simples: aquêle que emprega seu capital em uma emprêsa 
petrolífera, ou outra qualquer, não gostará de vê-lo imobilizado improdutiva
mente, sobretudo quando o empreendimento já se encontra em ponto de produ
ção. Desejamos, com isto, ressaltar que o interêsse natural dos "trusts" petroli
feros não deve ser o de investir grandes capitais na perfuração de poços pioneiros 
mas sim o de assegurar-se grandes concessões onde metôdicamente processem 

* Transcrito de. Bevista do Clube Militar - N. 0 125 - 'Ma.to-Junho de 1953. Conferência 
realizada no Clube M111ta.r no dia 30-9·52 pelo Cel. Gabriel Rafael da FonseOE\, presidente da 
Comissão de Industrialização do Ch1sto Betuminoso. 
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os ·estudos de geologia e geofísica que reduzam ao máximo os riscos e dispêndios 
das perfurações que só oportunamente seriam executadas. Em resumo, os c~pi
tais porventura empregados pelos "trusts", no momento atual, em perfuração 
de poçoS' pioneiros e cubagem de campos estarão fadados a permanecer inati
vos durante certo prazo ou, se colocados em produtividade, provocarão a imobi
lização de capitais em outras regiões, por saturação do mercado mundial. 

Estas considerações iniciais foram feitas para mostrar a · razão pela qual, 
embora o govêrno norte-americano esteja vivamente empenhado em que se 
inicie a industrialização do chisto betuminoS'o naquele grande pais, invertendo 
grandes somas em estudos e experiências, até agora as grandes companhias de 
petróleo não se dispuseram a passar ao domínio da execução, muito embora 
continuem a estudar o problema e a ·adquirir jazidas daquele minério, patentes 
de retortas, etc. 

Até onde a s·egurança na obtenção da matéria prima petróleo permitirá que 
aquelas companhias mantenhalll a mesma linha de conduta é problema difícil 
de responder. O govêrno americano já avançou muito, como se pode verificar 
pelas seguintes palavras de Mr. Oscar Chapm·an, secretário do Interior daquele 
país, em seu relatório sôbre as atividades .do a.no de 1950. 

Acredita-se que a pronta criação de uma indústria de combustíveis sintéticos, 
baseada no chisto betuminoso e no carvão, seja não só requisito indispensável 
à ·Salvaguarda de nosso abastecimento de petróleo mas também uma medida 
econômicamente segura, para um futuro previsível. Negligenciar a ·criação dessa 
indústria é fechar os olhos e a inteligência a nossos próprios recursos, numa 
época em que os mesmos são criticamente necessários". Tudo indica, no momento; 
que nem o ·govêmo nem a indústria privada correriam um grande risco econô
mico se principiasse as instalações iniciais". 

Os países qúe não dispõem de reservas de petróleo natural procuram obter 
a garantia do suprimento de combustíveis líquidos através de multiplos c·ami
nhos. A Inglaterra organizou grandes companhias para exploração de matéria 
prima estrangeira, procurando adaptar-se às legislações locais, sempre com forte 
apoio do govêrno no campo internacional. ·A França e muitos outros países 
procuraram solucionar seus problemas mediante a construção de refinarias e a 
assinatura de contratos que lhes assegurassem o fornecimento de petróleo bruto. 

Todos êles, porém, lançaram-se à busca dos combustíveis líqui~os d~ petróleo 
de chisto, hoje tão impropriamente classificados como sintéticos. E, na.S regiões 
favorecidas por ·certas condições peculiares, a indústria subsistiu. Em outras, 
por causas diversas, faliu. Escócia, França, Alemanha, Suécia, Japão, Itália, 
Estônia, Africa do Sul, Austrália, Canadá e Rússia, tôdas tentaram, com ou 
sem sucesso, a industrialização do chisto betuminoso. 

Três exemplos merecem destaque pelas condições particulares que lhes 
asseguraram o sucesso: A Suécia, a Estônia e o Japão. Na primeira, o estabele
cimento da indústria foi impôsto pelo bloqueio, durante a última guerra, e favo
recida de um lado pelo adiantadíssimo parque industrial sueco, e de outro pela 
assistência da técnica alemã, bastante adiantada no tocante ao chisto betumi
noso. Posteriormente, com o término da guerra e entrada do petróleo cru e de 
seus refinados no mercado sueco, a novel indústria não pôde subsistir em face 
de seu alto custo de produção. Promoveu então a companhia um plano de 
remodelação que, com a obtenção de subprodutos, permitiria que os refinados 
fôssem vendidos a preços competitivos. Tal plano está em vias de processamento 
e, ao que parece, até agora com êxito. A Estônia, graças à. existência de um 
minério excepcionalmente rico, vem suprindo, parece, suas necessidades totais 
em combustíveis líquidos com óleo de chisto. O J~ão, quando dispunha da 
lvfandchúria, utilizou o chisto de Fushum para produzir todo o óleo necessário 
a sua esquadra. O fator preponderante no sucesso japonês foi o baixo custo 
de extração do minério que encapava uma jazida de carvão em exploração. 

No Brasil, em Taubaté, o chisto já foi industrializado no século passado para 
produção de gás de iluminação, empreendimento que sucumbiu ante a concor
rência da eletricidade. As companhias que até agora se organizaram para pro
dução de combustíveis líquidos, não conseguiram êxito em vista, sobretudo, da 
exigüidad~ de capitais. 
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Tal malôgro, porém, não é suficiente para demonstrar a inexeqüibilldade 
da industrialização do chisto no Brasil. Os estudos,· como veremos adiante, 
aconselham, ao contrário, seu encorajamento enérgico e urgente sem que, natu
ralmente, sejam esquecidas as cautelas indispensáveis em tais casos. 

Volvamos agora nossa atenção para os interêsses das grandes companhias 
de petróleo que, pràticamente, monopolizam todo o comércio de combustíveis 
líquidos no mundo. ~les são de duas ordens: 

- manter e ampliar se possível os mercados já conquistados; 
- garantir os suprimentos de matéria prima sem os· quais a indústria 

perecerá. 

Sem dúvida, qualquer govêrno -tem interêsse em assegurar o suprimento 
de petróleo às suas companhias como decorrência da própria linha geral de 
ação que discutimos de início. 

A indústria, porém, é exigente, não só quanto à qualidade da matéria prima 
como, e muito particularmente, quanto a seu custo. Existem dentro e fora 
dos EE. UU. depósitos de petróleo que até hoje não foram utilizados, seja pelas 
dificuldades técnicas de seu refino, seja pelo alto custo de lavra e transporte 
até às refinarias. 

Ora, o petróleo de chisto é normalmente de difícil refino, embora possí
vel, e, se transportado para. refinarias nos EE. UU., lá chegaria por custo 
tal que lhe tiraria qualquer possibilidade de competir no mercado livre. 

Por êste lado, pois, também não nos parece provável que exista ou venha 
a existir qualquer ação clara ou oculta, visando a dificultar a industrialização de 
nosso chisto. 

E quanto ao interêsse na manutenção e ampliação do mercado? o problema 
aqui se torna um pouco mais complexo. 

Em primeiro lugar, salvo evolução inesperada em nossas exportaçoes. existe 
hoje a nítida visão de que nossas importações de petróleo terão de ser limitad~ 
pela escassez de divisas. Como conseqüência desta amarga verdade, o volume 
de nossa importação será restringido por utn. limite máximo, além do qual 
nosso mercado passa a não interessar aos "trusts". ~sse limite será marcado 
por nossas possibilidades de pagamento em moeda forte. Não seria impos.sível. 
pois, admitir-se que no campo internacional as grandes companhias viessem a 
não se preocupar, pelo menos inicialmente, com a possível concorrência do 
petróleo de chisto no mercado brasileiro. É possível, porém, que as companhias. 
brasileiras, integrantes ou não dos grandes "trusts", já sintam alguma inquie
tação ante aquela possibilidade e disto já existe um indício de ordem geral,. 
na campanha surda e tenaz que vem sendo desenvolvida contra a industrializa
ção do nosso chisto. 

Esclarecemos inicialmente que iríamos discutir o problema sem qualquer 
côr político-partidária. Queremos acrescentar agora que nos estamos esforçando 
por analisá-lo com isenção de ânimo, sem a paixão que oblitera o raciocínio 
e chega às vêzes, a conduzir em di;reção oposta aos- nossos interêsses. É impos
sível, porém, deixar de referir aos "trusts" petrolíferos em se tratando de dis
cutir política de petróleo. Não os consideramos, todavia, como inimigos, mas 
simplesmente como possíveis competidores-, contra os quais nos devemos pre
caver. Procuramos compreender seus. interêsses naturais para deduzir em que 
ponto podem chocar-se com os nossos. De um lado, em têrmos de economia 
política, não podemos deixar de reconhecer os grandes; benefícios que o petróleo 
tem prestado à economia brasileira, ajudando a criar riquezas, com a gasolina 
e o óleo diesel a preços baratíssimos, embora com grandes lucros; mas de outro 
lado temos sempre presente que cada vez que êsses preços são elevados de 10 
centavos em litro, estare-mos, no momento, canalizando diàriamente mais cêrca 
de 1 milhão de cruzeiros para os grandes "trusts", à custa da economia nacional. 
São, pois, muito poderosos! 

No caso específico de industrialização do chisto de Taubaté-Trem~mbé, 
jamais sentimos, no campo nacional, qualquer manifestação clara contra sua 
realização; a oposição que existe é subterrânea. No campo internacional, conta
mos com o inteiro apoio do govêmo' norte-americano que para cá tem.· enviado 
seus técnicos, ao mesmo tempo que proporciona aos nossos tôdas as facilidades. 
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para que aperfeiçoem seus conhecimentos .. Por outró lado, uma grande compa
nhia petrolífera, a Union Oil of Callfornia, está no momento testando o chisto 
de Taubaté em sua retorta, sem cobrar qualquer lucro por seu serviço. 

Infelizmente, porém, existe no Brasil, sobretudo em alguns setores adminis
trativos, uma campanha surda e tenaz que sistemàticamente vem procurando 
retardar o andamento normal do problema. 

Não sabemos até· que ponto os responsáveis por tal campanha estarão con
victos de que trabalham pelo bem da economia nacional. Não temos o direito, 
por ausência de provas, de acusá-los de desonestidade. Sabemos, porém, a 
quem deve interessar que não produzamos nosso próprio petróleo, de uma ma
neira geral: são os "trusts" petrolíferos de um lado, como decorrência de seus 
interêsses comerciais, e, do outro, são, pensamos ver claro, os comunistas de 
nível intelectual elevado que sabem que sua doutrina só terá possibilidades de 
ser vitoriosa se o povo fôr levado à fome e ao desespêro, o que só poderá ser 
conseguido pela implantação do caos econômico. 

A situação geral da economia brasileira está cada vez mais se aproximando 
de um círculo vicioso: necessitamos produzir mais para nosso consumo e para 
exportar mais, a fim de obter moeda forte para importar e suprir as necessida
des do comércio e da indústria - entre as quais, por seu volume, avultam os 
combustíveis líquidos. Mas, para produzir mais, precisamos dispor principal
mente de mais petróleo que não podemos importar por escassez de divisas. 

~, pois, indispensável e urgente que produzamos nosso petróleo sintético ou 
natural, sem o que será impossível prosseguir em nosso ritmo de progresso. 

Haverá uma ordem de urgência para as necessidades de petróleo de um 
país? Sim; e não encontramos melhor exemplo, para demonstrá-lo, do que o 
dà água, clássico em economia política e que serve para comprovar que o preço 
de custo de produção nem sempre é preponderante no preço de venda - no 
mercado. Com efeito, apenas duas parcelas pesariam no custo do produto até 
o consumidor: a captação e o transporte, mas o valor que lhe s·eria atribuído 
~ iminentemente variável, de ·acôrdo com a natureza das necessidades a satisfazer. 
Assim, quanto não chegaríamos a pagar pela água de beber, se ela fôsse mono
polizada por um único · vendedor? Em condições semelhantes encontra-se o 
petróleo. Qual será o valor dos barrís de combustíveis líqUidos necessários e 
indispensáveis à segurança nacional? Quanto devemos gastar para que, na crise, 
não falte óleo para nossos navios, gasolina para os aviões, transportes em 
geral, tanques, etc., óleo combustível para Volta Redonda e para outras indús
trias estritamente ligadas à segurança nacional? A resposta estará no raciocínio 
de cada um mas sem dúvida significará o valor que fôr atribuído à soberania 
do país. Pensamos que não há sacrifício que não deva ser feito para assegurar 
a esta soberania, já que qualquer cidadão - civil ou militar - é obrigado, em 
sua. defesa, a arriscar a própria vida. 

Retomemos o caso da água. Encontraríamos muitos exemplos de valores 
diferentes, desde as necessidades domésticas para cozinha e higiene, até as 
necessidades· industriais, necessidades de ajardinamento com tanques de orna
mentação, etc. Assim também com o petróleo. Das indústrias básicas, passa
ríamos a muitas outras, tanto mais importantes quanto mais acentuadamente 
afetassem à economia nacional. Desceríamos do transporte coletivo urbano ao 
carro de aluguel e em seguida ao de passeio. Seguramente, para o país, o valor 
a ser atribuído a essas necessidades terá de ser diferente. 

Vemos que, além de as exigências de ordem geral relativas ao progresso do 
país exigirem que produzamos petróleo nosso, razões ligadas à segurança nacio
nal estão a indicar que se deve assegurar o suprimento de certa quantidade de 
combustíveis líquidos o mais ràpidamente possível; enquanto tal não se verifi
car, todo o C'1Stoso aparelhamento bélico do país e bem assim o parque industrial 
.que p apóia, podem ficar paralisados justamente na ocasião em que dêles mais 
:necessitarmos. 

Aceitamos a possibilidade que o petróleo natural brasileiro venha a ser 
encontrado e industrializado em prazo relativamente curto. Em têrmos de segu
rança nacional, contudo, somos obrigados a raciocinar com a pior hipótese: que 
a produção de combustíveis líquidos, com petróleo natural brasileiro e em 
.quantidade substancial, seja problema para alguns anos de árduo trabalho. 
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Firmamo-nos em sólidas razões para tal raciocínio: o exemplo de outros país'es, 
o pouco conhecimento de que dispomos sôbre nossa geol~ia, a exigüidade de 
nossa rêde de transportes e, finalmente, a inexistência de ambiente industrial 
e companhias de engenharia em qualidade e volume adequados para a custosa 
]>esquisa de petróleo e montagem de tal indústria. 

Nos países em que ai indústria petrolífera se desenvolveu normalmente, fora 
·da tutela do Estado, suas diferentes fases foram e são descentralizadas. 

Aqui, o fenômeno será inverso: a companhia terá de fazer a pesquisa total, 
;a lavra, o transporte de matéria prima e a industrialização, isto é, centralizará 
. .a responsabilidade total. 

Coma se sucederão os fatos normalmente, após o período necessário à 
10rganização da companhia e sua colocação em condições de iniciar os trabalhos? 

Deixemos de parte o caso da Bahia - onde o problema se resume na 
·multiplicação do núzn.ero de sondas - para encarar apenas as situações intei
ramente novas. 

Em ·primeiro lugar, numerosas equipes de geólogos devem fazer custosos e 
demorados estudos para determinar a existência de camadas sedimentares favo
:ráveis à formação de petróleo. Após, virão as turmas de geofísica para determi
:nar as estruturas favoráveis à acumulação de petróleo. Só então os geólogos 
·infalíveis - as sondas - entrarão na fase de perfuração, a mais custosa de 
·tôdas. Para que se faça uma idéia de quão dispendiosa pode ser a perfuração 
·de um poço pioneiro, . sobretudo aqui no Brasil, basta lembrar o primeiro poço 
:perfurado pelo Conselho Nacional de Petróleo na foz do Amazonas ficou em 
-cêrca de 30 milhões de cruzeiros; o segundo; em perto de 20 milhões. Ambos 
:secos. · 

E se houvessem encontrado petróleo? Preliminarmente, teriam de examinar 
·tal petróleo para verificar se sua qualidade era interessante. Em seguida, teriam 
de planejar uma rêde. de perfurações, com o fim de cubar e estudar o ou os 
depósitos e estabelecer um plano de lavra. Quanto tempo seria necessário para 
executar tal programa? Impossível prever. Aí está n exemplo da Bahia, onde 
as perfurações vêm-se processando · com êxito invulgar: de 1939 até o dia de 
hoje só conseguimos cubar pouco mais de 50 milhões de barris, aproximada
mente o atual consumo brasileiro durante um ano! Ou melhor, a vida de uma 
.refinaria de 5 000 bpd durante cêrca de 30 anos! 

Voltemos .ao nosso possível campo de Marajó. Descoberto o óleo, seria neces
sário refiná-lo. E se o óleo tivesse as características do de Candeias, por exem
]>lo, provàvelmente não poderia ser econômicamente refinado em Cubatão, pro
jetada e construída para outros tipos de petróleo. 

Em tal eventualidade, admitindo-se que o óleo encontrado também não 
fôsse refinável pelas refinarias particulares em projeto, teríamos que projetar 
.e construir uma refinaria adequada para explorar o tipo e a quantidade da 
matéria prima descoberta. 

E ainda mais, tais fôssem as despesas para pesquisa, lavra e transporte, 
podia acontecer que o petróleo do Amazonas viesse a chegar ao Rio de Janeiro 
ou Santos por preço superior ao que nos chega o da Venezuela ou do Oriente 
Médio, ou sejam, cêrca de 80 cruzeiros o barril de 159 litros, ou ain~a cêrca 
de 50 centavos o litro. Mesmo sem grandes estudos sôbre a matéria, podemos, 
de antemão, admitir como incerta a obtenção de tal preço, em bases comerciais. 
Não há dúvida de que, mesmo que o nosso petróleo viesse a custar o dôbro 
daquela quantia, nem por isso deixaríamos de explorá-lo. E como argumento 
decisivo basta citar o caso do álcool que misturamos à gasolina para economizar 
dólares: êsse álcool custa cêrca de 4 cruzeiros o litro ou mais de 600 cruzeiros 
por barril! E muitos brasileiros se lamentam de que nossa produção de álcool 
seja tão pequena... · 

Estamos ainda a discutir a melhor forma de pesquisar nosso petróleo no 
momento e1p. que as grandes potências começam a se preocupar de fato com 
o esgotamento das fontes naturais e voltam suas vistas para o petróleo sintético. 
E não é só isso: o formidável choque mundial que presenciamos pode conduzir 
a que temporária ou definitivamente venham as potências democráticas a per
der as fontes de petróleo do Oriente Médio. Se tal desastre acontecesse, estariam 

B . G. -4 · 
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elas impossibilitadas de continuar a fornecer-nos combustíveis líquidos no volu
me de nossas necessidades. 

Defrontamos, pois, duas possibilidades igualmente desastrosas: ter que racio
nar o consumo de combustíveis líquidos, por falta de divisas para importá-los; 
ou, mesmo nadando em divisas, sofrer pior racionamento por falta de mercado 
onde adquiri-los. · 

Em 1922, já o jovem engenheiro Othon Leonardos, no Congresso de 
Combustíveis, chamava a atenção para a importância do chisto betuminoso
de Taubaté, como possível fonte de combustíveis líquidos para a economia. 
brasileira. Muitos outros engenheiros se pronunciaram no mesmo sentido de 
então para cá e, em 1946, uma das maiores e · mais credenciadas companhias. 
de engenharia do mundo, precisamente a que agora construiu Fawley, a maior 
refinaria da Europa, em tempo recorde, assim se dirigiu ao govêrno brasileiro:. 

"Agora, depois da permanência dêsses especialistas em Taubaté, e dos: 
trabalhos que procederam, a nossa organização - FOSTER WHEELER 
CORPORATION - está preparada para assumir a responsabilidade seguinte: 

· 1.º) O problema do petróleo no Brasil estará resolvido por várias dezenas,. 
senão mesmo centenas de anos, com a industrialização dêsse .chisto realmente. 
extraordinário; 
2.0 ) A nossa organização fará construir qualquer quantidade de retortas 
para a distilação do chisto ·e refinaria · e demais instalações para a produção.. 
de qualquer quantidade de petróleo e seus derivados, que se tornarem pre
cisos a êste país; 
3.0 ) A qualidade da gosalina e .outros produtos como também os subpro
dutos é de alto teor; 
4.0) O preço industrial da produção e demais artigos é muito econômico,_ 
podendo competir com o petróleo de poço, baseado na presente situação 
do Brasil. · 

Infelizmente, porém, até agora q pessimismo, a teimosia, a vaidade e a 
cegueira de alguns br~ileiros, para não admitir piores razões, vêm impedindo 
ou retardando sistemàticamente a realização daquela possibilidade tão evidente. 
Do outro lado, porém, as fôrças armadas e um grupo de engenheiros, que dia. 
a dia mais se avoluma, vêm tenazm~nte batalhando por sua concretização. E 
havemos de vencer com a graça de Deus. 

II 

O PROBLEMA DO CHISTO . 

· Os geólogos estabeleceram uma classificação para os folhelhos oleiferos, con
forme pos'Sam produzir óleo mediante emprêgo dos solventes normais ou apenas· 
por meio da distilação destrutiva. Os primeiros foram · denominados folhelhos 
betuminosos e os segundos, pirobetuminosos. 

A American Society for Testing Materials engloba-os na seguinte definição: 
"Uma rocha compacta, de origem sedimentar, com mais de 33% de 

cinza e contendo matéria orgânica que produz óleo, quando distilada des
trutivamente, mas não em quantidades apreciáveis, quando extraído com os 
solventes ordinários do petróleo". 

No Brasil, generalizou-se a designação de cllisto betuminoso para os dois 
casos e disto é exemplo o próprio título da comissão encarregada de promover· 
sua industrialização. . 

A matéria orgânica responsável pela formação dos óleos de chisto é o 
"querogêneo", palavra derivada do grego, que significa "gerador de ~êra". 

O querogêneo não é um composto químico e sim uma mistura complexa de· 
corpos orgânicos. · 

Embora até hoje não se tenha conseguido isolar o. querogêneo, sabe-se no 
entanto que êle varia de constituição, de acôrdo com as jazidas; mas ·é sur
.preendentemente uniforme; dentro de U:m mesmo depósito. Tratando-se, pois,. 
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ode mistura complexa, não pode deixar de causar estranheza o fato dessa· nni
·formidade apresentar-se · em amostras retiradas de pontos bastante afastados~ 
.em distância e p~ofundidade. 

A capacidade de produção de óleo de um determinado tipo de chisto betu
minoso é medida por ensaios feitos pelo método Fischer· modificado. A compa
.ração entre os resultados dêsses ensaios com a matéria orgânica da rocha indica 
que, mesmo em laboratório, apenas se consegue produzir cêrca de 65% de óleo 
.que, teóricamente, seria lícito esperar. Por outro lado, os tipos de retortas 
comerciais até hoje conhecidas proporcionam rendimento de 85 a 100%, em 
:relação aos ensaios Fischer. Conclui-se, portanto, que as retortas comerciais 
aproveitam, como óleo, apenas 55 a 65 % da matéria orgânica do chisto. Existe, 
como se vê, vasto campo aberto à investigação científica. O Bureau of Mines 
dos EE. UU. admite que o aperfeiçoamento dos processos agora adota.dos poderá 
.elevar o rendimento de extração de óleo a 140 e 160%. 

A principal razão do relativo atraso em que ainda se encontram os processos 
de retortagem é o desconhecimento da reação quimica que se processa no 
interior da retorta. Sabe-se apenas que durante um primeiro estágio, o quero
,gêneo se transforma em betume sólido ou semi-sólido, solúvel, para então trans
formar-se em óleo, gás e coque. É óbvio que, enquanto não se com;eguir um 
processo para isolar e analisar os querogêneos, não será possível compreender 
o mecanismo da reação. · 
k. É possível que alguém já esteja estranhando que empreguemos a palavra 
~tróleo" para definir o óleo obtido pela distilação do chisto betumino&o. Não 
estamos errados em tal procedimento pelas razões seguintes: o óleo que se 
obtém pela distilação destrutiva do chisto betuminoso é composto de hidrocar- · 
bonetos .que, refinados pelos processos comuns aos petróleos de poço, produzem 
gasolina, óleo diesel e óleos combustíveis, tais como êstes. Logo, quimicamente, 
óleo de chisto é petróleo. Históricamente, podemos afirmar que a palavra pe
tróleo apareceu muito antes .do aparecimento do petróleo de poço e justamente 
para definir os óleos oriundos do chisto, o que, aliás, pode ser verificado pela 
própria etimologia da palavra . 

. Passaremos, pois, a usar as expressões óleo de chisto, petróleo de chisto, 
cru de chisto, sempre para definir os óleos ·obtidos pela distilação destrutiva dos 
folhelhos pirobetuminosos, os quais, por sua vez, serão também designados chistos 
betuminosos. 

Já tivemos oportunidade de nos referir, no início desta palestra, que em 
alguns casos já se havia conseguido êxito econômico na industrialização do 
chisto betuminoso. Desejamos, agora que falamos nas possibilidades que ainda 
existem de aperfeiçoamento das retortas, acentuar que tal não significa que 
o êxito econômico só pos·sa ser obtido em condições especiais. E o que fôr 
econômico nos EE. UU. poderá e deverá sê-lo em qualquer país importador de 
petróleo, guardadas as devidas ressalvas quanto ao teor dos minérios e facili-
dades de mineração. · 

Hoje as conclusões norte-americanas abrem novas perspectivas. Em dezem
bro de 1949, a revista Time, daquele país, publicou um a:r:tigo sôbre o óleo de 
chisto, comentando as declarações do Sr. Boyd Cuthrie, superintendente da 
usina de Rifle, no Colorado, sôbre a produção de óleo de chisto; teve então 
oportunidade de escrever o seguinte: 

"O Bureau of Mines anunciou que sua usina experimental havia produ
zido óleo de chisto ao custo de 2 a 2,5 dólares por barril, custo êste compa
rável ao do petróleo extraído do subsolo na parte leste do Texas. Consegui
mos agora a nossa vitória, exclamou orgulhosamente o superintendente da 
usina, Mr. Boyd Cuthrie. Estamos senhores dos processos e do conhecimento 
do assunto. Afirmamos- com absoluta segurança que podemos obter produtos 
iguais ou melhores dos que os obtidos do petróleo". 

Nesse mesmo ano, o Sr. James Boyd, 'diretor do Bureau of Mines, declarava 
perante o Senado dos EE. UU. que o capital de investimentos, para produção 
de combustíveis líquidos oriundos do chisto, era muito inferior ao nece&sário 
para os de petróleo de poço, computados, em ambos os casos, todos os gastos, 
desde a fase da pesquisa até a da obtenção dos produtos finais. 
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Mais recentemente, já em 1951, em seu. relatório anual referente às ativida
des de 1950, o Sr. Oscar Chapman, secretário do Interior dos EE.UU., após 
declarar que tudo indicava que nem o govêrno nem os particulares ~orreriam 
grande risco econômico se illiciassem as instalações para industrialização do 
chtsto, chega a ressaltar algumas vantagens que tal indústria apresente sôbre 
a do petróleo natural. 

São suas palavras: , 
"O aço exigido pelas minas e refinarias de chisto betuminoso, assim como o 

capital de investimento, parecem ser inferiores aos atualmente exigidos pela 
indústria do petróleo, para cada barril-dia adicionado à capacidade. As insta
lações para industrialização do chisto betuminoso podem ser construidas em um 
a dois anos!, com possibilldades de estabelecer reservas que permitam o funcio
namento a plena carga por vinte ou trinta anos. · Isso contrasta fortemente com 
as operações de petróleo, nas quais o campo médio se aproxima do esgotamento 
em 10 a 14 anos, e os campos mais antigos têm que ser continuamente substi-
tuídos pela descoberta e exploração de novas reservas". · 

"O esfôrço conjugado das pesquisas feitas pela in~ústria e pelo govêrno 
produziu agora. processos de refinação do óleo cru de chisto que darão os. 
$eguintes produtos de alta qualidade: gasolina, combustivel para motores a 
jato, óleo diesel, e todos os tipos de óleos de aquecimento. Tais processos de 
refinação foram exaustivamente examinados pela indústria e pelo Bureau of 
Mines". 

Finalmente a revista Industrial and Enginee·ring Chemistry, afirmava, em 
seu número de janeiro de 1951: 

"O custo para descobrir novas reservas e produzir petróleo natural cresce 
de ano para ano. O progresso já atingido no curto prazo devotado à produção
de combustíveis líquidos derivados do chisto indica que firmes progressos ainda 
estão por fazer, com o correspondente decréscimo no custo de tais combustiveis. 
O crescente custo dos combustíveis de petróleo natural e o decrescente custo 
dos de combustíveis de chisto se nivelarão algum dia, e embora êsse dia 'seja 
tão imprevisível quanto inevitável, é crença de muitos que até lá não se passarão· 
muitos anos". 

Em realidade, todos os países que até hoje se dedicaram à produção indus-· 
triai do petróleo de chlsto, o fizeram compelidos pela falta de petróleo natural. 
Agora, os EE. UU. voltaram S'eus olhos, seriamente, para a produção de petróleo• 
de chisto e têm invertido grandes somas em estudos e experiências. Várias 
companhias já possuem patentes de retortas, consideradas como capazes de· 
produzir óleo a baixo preço. Por outro lado, o avanço nos métodos e máquinas 
de mineração, assim como os aperfeiçoamentos nos processos de refino, condu
ziram a conclusões altamente promissoras, já que o govêrno, como os industriais-
de petróleo norte-americano, julgam possível produzir petróleo de chisto no 
Colorado, refiná-lo e transportá-lo até a Califórnia, num percurso de cêrca de· 
2 000 quilômetros e aí vender a gasolina por um preço superior apenas 2 ou 
3 cêntimos o galão da gásolina de petróleo local, o que significaria uma diferença 
de 20 centavos· em litro, apenas. Que perspectivas não ficariam abertas para 
os países como o Brasil que pagam cêrca de 4 dólares / por barril de petróleo 
importado, enquanto na Câlifómia êsse mesmo petróleo custa cêrca de 2 dólares?· 

1) Situação e características das jazidas de folhelho pirobetutninoso da.. 
região Taubaté-Tremembé-Pindamonhangaba 

Se nos fôsse dado o direito de, com lápis e papel, calcularmos o melhor· 
local para que o Criador situasse nossas jazidas petrolíferas, tendo em vista o-· 
mercado consumidor, provàvelmente a exemplo de Volta Redonda, tal região .. 
estaria no vale do Paraípa, não longe de raubaté. . 

Se, pormenorizando tais estudos, quiséssemos precisar o local para estabele
cer, nas melhores condições econômicas, um empreendimento que necessitasse· 
de grandes extensões de terreno barato, água abundante, energia, comunicações 
rodo e ferroviárias, isolamento dos grandes centros e condições de habitabilidade· 
suficientemente próximas, talvez o ponto exato viesse a recair na região Tau
baté-Tremembé-Pindamonhangaba. E, ainda mais, para proporcionar as condi
ções ideais de localização de uma indústria básica, a linha da Central do Brasil 
que une aquelas cidades é hoje, mercê da retificação, uma variante S'em tráfego,. 
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proporcionando não só facilidades de embarque para o escoamento da produção 
como também ligação fácil e rápida com os três centros que poderão abrigar 
as familias do pessoal necessário ao funcionamento de tal indústria. 

Como se nosso apêlo fôsse atendido, evidencia-se agora, na região Taubaté
!'l'remembé-Pindamorihangaba, um formidável depósito de petróleo, em quanti
dade e concentração que raramente encontram paralelos nos campos de petróleo 
natural . . 

A utilização dêsse petróleo potencial (felizmente, dirão os municípios) exige,. 
pelo menos em duas fases - mineração retortagem - a montagem de uma 
lildústria local, que já traria apreciáveis vantagens aos municipioo vizinhos. 
O refino de 10 000 bpd de óleo de chisto - tal é o volume projetado para 
Início de produção - também deve ser localizado ao lado da retortagem, e 
aquêles que c-onhecem as possibilidades do estabelecimento de indústrias quími
cas, subsidiárias da indústria de refino, podem .avaliar a significação que tal 
fato terá para a economia do vale do Paraíba. 

2) Caracterí.sticas da matéria prima 

O conhecimento atual das características do chisto de Taubaté é de quatro 
origens: trabalhos pessoais de técnicos brasileiros, dentre os quais revela salien
tar os de Fróis Abreu, Dj alma Guimarães e Egídio de Castro e Silva; trabalhos 
do C. N. P. ; trabalhos· da Foster Wheeler Corporation; e trabalhos do Bureau 
of Mines. 

Quanto a análises/ características técnicas, ensaios referentes ao óleo, etc.,. 
o trabalho mais completo é o da Foster Wheeler Corporation. Quanto à situação 
e possança das jazidas, assim como conhecimento minucioso do subsolo e dife
rentes riquezas em teor de óleo, o mais completo é o do c. N. P. .tsse trabalho 
foi executado sob a direção do Eng.0 José Menescal Campos e representa notá
vel exemplo de nossa capacidade técnica. Quanto aos aspectos gerais do pro
blema, cabe notar o traballlo do general Bina ~achado, do Estado J\4aior das 
Fôrças Armadas. 

Os folhelhos oleíferos da · região Taubaté-Tremembé são classificados em 
três tipos, de acôrdo com sua constituição, caracteristlcas de desintegração e,. 
por coincidência, em decrescente riqueza de óleo: 

1.º) Folhelho papiráceo, o mais rieo em óleo e fósseis, caracterizado por 
sua separação em fôlhas muito finas, coloração castanho pardo escuro. 

2.0 ) Folhelho semipapiráceo, menos rico em óleo e fósseis, separando-se 
em lâminas mais espêssas; às vêzes chega· a apre.sentar, em óleo, riqueza 
equivalente ao papiráceo. Coloração do castanho es·curo ao oliva negro. 

3.0) Folhelho semiconchoidal - quando quebrado, apresenta fratura em 
forma de concha. É o mais pobre em fósseis e óleo. 

1:sses folhelhos, que se estendem de forma contínua pelo menos de Quiririm 
a Roseira, cobrindo uma área de cêrca de 200 quilômetros quadrados, tinham,. 
a principio, uma espessura superior a 140 metros, em cuja base está concentrado,. 
atualmente em um trecho de cêrca de 35 metros, todo o interêsse econômico 
da jazida. . 

.tsse trecho de 35 metros constitui a "coluna econômica" e encerra cinco
leitos característicos . de papiráceo entremeados com os outros tipos e argilito. 

A erosão desgastou grande parte da formação terciária, chegando mesmo a. 
atingir em alguns pontos o 5.0 papiráceo, e deixou a coluna econômica a 
pequena profundidade; trazendo, dêste modo, grandes facilidades àos trabalhos 
de mineração a céu aberto. Em algumas regiões, mais poupadas pela erosão,. 
aparecem, acima dessa coluna, outros folhelhos, testemunhas da grande espes
sura inicial do depósito. 

Salvo d.onde aflora, o terciário é capeado por um manto argilo-arenoso,. 
quaternário, com espessura variável em que se inclui uma camada de argila 
que talvez pertença ao terciário. 

O folhelho de consistência relativamente mole, por vêzes como um sabonete
duro, é de riqueza variável de O a 25% de óleo e apresenta teor de umidade· 
que oscila entre 25 e 30%, bastante elevado. 
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Segundo um primeiro sistema de aproveitamento do minério, - mas que 
_não é o único possível, como veremos adiante - existe um volume já cubado 
que permite uma estimativa de 2 bilhões de barris em 200 quilômetros quadrados 
ou seja, nesta superfície contínua, a média de 10 milhões de barris por quilô
metro quadrado. Seu óleo é . parafínico e coptém uma certa porcentagem de 
enxôfre e nitrogênio. 

Análises do Bureau of Mines acusam, para o chisto de Taubaté, uma relação 
de carbono-hidrogênio, para o papiráceo, de 6,3, e para a semi-papiráceo e o 
conchoidal, ·relações inferiores a 6. _Isto poderá colocar o petróleo de chisto 
-de Taubaté muito próximo dos hidrocarbonetos saturados, pois que êste tem 
_por. limite de relação exatamente 6. E para que se faça uma idéia da excelência 
do óleo de Taubaté, no tocante a essa relação, basta dizer que o que se lhe 
segue mais de perto é o do Colorado, nos EE. UU. , com 7 ,1 e logo depois o da 
Espanha, com 7,7, Austrália, com 8,1 e Africa do Sul, com 11,1. · 

Possivelmente é por essa razão que técnicos da Foster Wh~eler Corporation 
e do Bureau of Mines admitem que não será necessário o emprêgo do processo 
de hidrogenação, para compensar · a não sa~uração. Em realidade, porém, só se 
podem tirar conclusões definitivas, nesse sentido, após as análises e o teste do 
óleo saído da retorta finalmente escolhida. 

O primeiro relatório dos trabalhos realizados pelo e. N. P. está calculado 
.nos serviços feitos entre 23 de agôsto de 1949 e 8 de agôsto de 1951, cobrindo 
66 sondagens, num total de 5 281,31 metros de perfuração, com 15144 amostras 
e 8 197 análises de laboratório. 

~sse relatório proporcionou duas grandes surprêsas a alguns pessimistas 
que duvidavam das possibilidades da jazida: · 

1.ª - as ocorrências de folhelhos pertencem a um único depósito continuo 
-- pelo menos em sua maior parte - e não a formações lenticulares como 
acreditavam alguns, o que muito os desvalorizava. As diferenças de cotas exis
tentes entre formações semelhantes foram identificadas como resultado de mo
vimento tectônico posterior; 

2.ª - o volume de folhelho já comprovado, combinado com seus teores 
em óleo, assegura um potencial, 8em que tivéssemos chegado a cubar a totali
dade do depósito, suficiente para atender a todo o consumo atual do Brasil, 
durante mais de 50 anos. 

Não desejamos, porém, que. paire a menor dúvida sôbre nosso pensamento. 
Julgo que tudo quanto pudermos empregar criteriosamente na pesquisa do 
petróleo de poço deve ser empregado, à custa de qúaisquer sacrifícios. A neces-

,sidade do emprêgo criterioso, porém, restringirá durante alguns anos nossa 
capacidade de inversão de capital. · E se a pes·quisa não fôr judiciosa, então 
se transformará num verdadeiro jôgo de azar, como em seus primórdios nos 
EE.UU. 

É possível e mesmo provável que a Bahia ainda venha a proporCiónar-nos 
uma quantidade substancial de petróleo. Nela, como nas bacias do Amazonas e 
·do Paraná depositamos grandes esperanças. Por enquanto, porém, suas reservas 
já provadas dariam para o consumo atual brasileiro - perto de 100 000 bpd -
durante pouco mais de um ano. O chisto de Taubaté tem petróleo suficiente 
para produzir êsses 100 000 bpd durante mais de 50 anos! E tudo indica -
respondendo à interrogação que lemos na mente de muitos - que o custo de 
tal produção será pelo menos inferior ao preÇo que pagamos pelo petróleo 
importado. 

Para obtê-la no entanto, necessitamos proceder com cautela, pôsto que é 
muito grande a sensibilidade econômica de tal indústria. Assim, para produzir 
apenas 10 000 bpd, admitindo-se que tenhamos de levar 20 000 toneladas de 
minério por dia, às retortas, a variação de 1 cruzeiros no custo da tonelada 
acarr~tará uma variação de 20 mil cruzeiros no orçamento diário d'o empreen
dimento. A variação de 10 centavos no litro de óleo cru acarretará variação 
de 150 000 cruzeiros diários, no mesmo orçamento. Idêntica variação no litro 
da gasolina - perto de 700 000 diários - acarretaria alteração de 70 000 cru
zeiros também diários. 

~stes exemplos, creio, são suficientes para evidenciar quão cuidadosa deve 
ser a organização da produção. E a cautela deve sempre a.companhar o entu
siasmo, pois que, sem os dois, não se poderá concretizar esta possibilidade por 
demais evidente e, ao mesmo tempo, complexa. 



CONTRIBUIÇÃO A CI:f!:NCIA GEOGRAFICA 377 

3) O problema técnico-econômico 
Se fôsse possível transplantarmos integralmente as conclusões norte-ameri

canas para o Brasil, seria o caso de sem mais exames ou cautelas lançarmo-nos 
de corpo e alma na industrialização de nosso chisto, já que as experiências de 
industrialização do Bureau of Mines, com a cooperação, eTJ.tre outras companhias, 
da Oulf, da Shel11 da Socony Vacum, da Standard Oil P. da Union Oil, chegaram · 
à conclusão de que o custo do barril de óleo de chisto (sem juros ou amortização) 
seria de US$0,97. 

Infelizmente ·não podemos transplantar as conclusões estrangeiras para o 
Brasil, muito embora possamos aceitar. a possibilidade de que • nosso custo de 

. produção venha a ser até inferior àquêle obtido nas experiências referidas. 
A produção de combustíveis líquidos pela industrialização do chisto betumi

noso comporta "três fases distintas: a mineração, a retortagem e o refino. 
Muito se tem escrito e afirmado sôbre os requisitos a que devem satisfazer 

essas três fases para a industrialização ser econômicamente viável. Entretanto, 
não existe uma base lógica para se afirmar que a indústria só será econômica 
se o custo da tonelada de minério fôr X; outras condições ainda existem. 
Poderiam ainda incidir em êrro aquêles que afirmassem que a indfü.tria seria 
possível se a tonelada do minério custasse X e seu teor de óleo fôsse Y; outras 
condições continuam a existir. Poderiam também incidir em êrro aquêles que 
incluíssem entre as condições indispensáveis as de que o custo do minério 
.fôsse X, seu teor em óleo Y e a retorta · empregada capaz de obter um rendi
mento mínimo, por exemplo, de 90% sôbre os resultados dos ensaios Fischer. 
Ainda existem os problemas de amortização de capital, custo de operação e 
de manutenção. 

Na realidade, existe uma única condição que vai reagir sôbre o conjunto 
das demais: - é preciso que saia da retorta um óleo refinável e por preço 
competitivo. Em conseqüência, o ponto de partida é o custo da produção em 
cada retorta, nêle incluindo seu custo de operação (mão-de-obra e energia) , o 
de manutenção, amortização _,de capital e juros, tudo isto para minérios de 
teores pré-fixados . . Obtidos êsses resultados poder-se-ia então . concluir: a 
tonelada do minério com teor tal só poderá custar· Z, sob pena do custo final 
do óleo perder as possibilidades de competição. · 

Por êste motivo compreende-se o entrelaçamento dos problemas de retorta
gem e de mineração. 

a) A mineração 
A mineração_de 20 000 a 30 000 toneladas de chisto por dia constitui proble

ma inteiramente novo no Brasil e por esta razão tem assustado alguns de nossos 
técnicos. . . 

Não é, contudo, em volume, um problema novo · no mundo. É bem verdade 
que não existem exemplos tão semelhantes que nos permitam a transplantação 
de suas conclusões para o caso do chisto de Taubaté. Tais exemplos poderão 
apenas, fornecer conclusões de ordem geral que, por sua vez, orientarão expe
riências que nos deverão conduzir a conclusões definitivas. 

Um simples exame dos aspectos gerais do problema leva-nos a considerar 
como último recurso a possibilidade .de se praticar a mineração subterrânea, 
por proporcionar baixo rendimento de mão-de-obra e, em conseqüência, alto 
. custo por tonelada minerada. · 

O Eng.0 Dr. Adalberto Jonas, do C.N.P., com prática de mineráção em gran
de escalá, na Alemanha, e conhecimento profundo dos depósitos de Taubaté
Tremembé, após demonstrar o baixo rendimento por homem-dia, nos casos de 
mineração subterrânea, entre outros conceitos externou os seguintes numa 
exposição feita aos conselheiros e técnicos do e. N. P. : 

"Todos êstes dados e o próprio conhecimento da matéria não me dei
xam só crer, mas sim ter tôda a convicção, que somente a mineração a céu 
aberto pode extrair 30 000 toneladas: de chisto por dia por preço de custo. 
econômico. 

Eu sei (e não fecho os meus olhos) que também êste serviço trará 
dificuldades e bastantes problemas a serem resolvidos estão à nossa espera, 
mas êles são solúveis, mais fàcilmente que no subsolo. 
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Não vejo dificuldades na remoção da capa, não as vejo nem mesmo 
na furação e no desmonte a fogo do próprio chisto; nao vejo, menos 
ainda, qualquer problema no carregamento e transporte das massas. 

A luz do dia ou à iluminação artificial em abundância, em áreas am
plas de serviço, com poucas máquinas e um número muito reduzido de 
operários educados e preparados tecnicamente para êste . serviço, não vejo 
obstáculos invencíveis que não possam de antemão ser eliminados, pela 
escolha da maquinaria adequada, ou resolvidos fàcilmente pela organização. 
A indústria de todo o mundo, especializada nesta maquinaria, oferece os 
tipos mais variados, tais como exigidos pelas: condições geolófiicas das 
jazidas. Vemos em todo o mundo mineração a céu aberto em condiçoes iguais 
e muito piores do que as que o nosso chlsto impõe a nós, engenheiros". 

"Julgo que todos os nossoo planos de mineração são somente função 
da maquinaria a ser escolhida e adquirida. O conjunto das melhores e 
mais poderosas levará, não há dúvida, a relação muito além de · 1: 1. 

O desenvolvimento dessas máquinas abre amplas perspectivas promis
soras. Ouçamos o que a indústria oferece. Os americanos construíram uma 
escavadeira à pá de 10 jardas cúbicas de capacidade, o que corresponde a 
mais ou menos 10 toneladas de chisto por movimento; os alemães desenvol
veram escavadeiras com capacidade de até 1850 metros cúbicos por hor~ 
p.o desmonte de areia, argila, etc. 

As indústrias oferecem os meios, como vemos. Bastam êstes exemplos. 
Em resumo - Na combinação das máquinas mais poderosas vejo eu o 

caminho para a solução do nosso problema. a céu aberto. Com esta concen
tração em sumo grau e uma organização rigorosa, teremos o resultado 
desejado. · 

Eis minha convicção". 
Mais recentemente, o Eng.0 L. C. Raymond, em palestra com o presidente 

do C.N.P., afirmou que, pela documentação até agora estudàda, não via na 
mineração de 30 000 toneladas diárias de chisto qualquer dificuldade insuperável 
-e que êle mesmo, aqui na América do Sul, havia trabalhado no Chile em mine
ração a cé~ aberto num volume total diário de 68 000 toneladas. 

Como se vê, um conhecedor do problema não encontra ~ificuldade invencí
. veis na aplicação do processo de mineração a céu aberto. 

Convém lembrar agora que o simples custo da tonelada de minério não 
tem qualquer significação, se não vier acompanhado de seu teor em óleo. 

Com efeito, o que nos interessa é o custo do óleo na saída dA retorta: 
-Fácil é compreender que, quanto mais baixo o teor do minério, maior será seu 
volume pois a produção de cru é fixa - 10 000 bpd; em conseqüência, maior 
será a capacidade de retortagem - aumento do número de retortas, capacidade 
de transporte de minério, britagem, transporte de rejeito, etc. 

Desejávamos deixar bem claro a interdependência que existe entre o teor 
do minério,. seu custo de extração, o custo de transporte, e o custo de retortagem. 
Evidentemente, quanto mais rico fôr o minério que se desejar utilizar, mais 

·caro será o custo' de sua tonelada pela obrigação do emprêgo de mineração 
seletiva, mas em compensação, será menor o custo de transporte, britagem e 

. retortagem. Teremos que precisar pois, no decurso dos estudos e experiências, 
quais os pontos ótimos. · 

b) A retortagem 
O problema não é novo no mundo, como tivemos ocasião de observar no 

-Início da presente palestra. . \ 
Trata-se, em última análise, de aquecer o querogêneo a uma temperatura 

adequada e nela conservá-lo o tempo necessário a que se trans.forme em óleo, 
gás, e coque. 

Existem limites ótimos de temperaturas assim como tempo de permanência 
sob seus efeitos. Fora dêsses limites ou o querogêneo não chega a se transfor
mar completamente um "craeking" acentuado, com sensível diminuição na pro
,dução de óleo e aumento de gás. :a:sseS' pontos ótimos são peculiares a cada tipo 
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de chisto. Também a forma fisica pela qual o calor é transmitido ao chist<> 
tem influência, Sôbre a qualidade do óleo, assim como sôbre as porcentagens 
de óleo e gás. · 

Há milhares de patentes de retortas e, como é natural, seUs detentores 
insistem em apregoar suas vantagens. 

Como já tive oportunidade de comentar momentos atrás não só as retorta.s 
de ensaio "Fischer" são incapazes de retirar do chisto todo o óleo que sua 
matéria orgânica poderia proporcionar; também as retortas comerciais excep
cionalmente chegam a extrair 100% do óleo encontrado por aquêles ensaios de 
laboratório. 

Existe, repetimos, um vasto campo aberto à investigação científica e que 
poderá elevar o rendimento das atuais retortas a 1:40 e 160% de seus rendimentos. 

. As retortas são suscetíveis de vários sistemas de classificações. Classifique
mo-las segundo a forma pela qual o. calor é transmitido ao chisto. Teremos 4 
tipos: 

- No primeiro tipo, o calor é transmitido através da parede da retorta. 
São as retortasi Pumpherston; Hayes; Berg. Exige, pois, uma fonte de 
calor externa. 

- No segundo tipo o calor é produzido pela combustão, na própria retorta, 
do carbono residual e dos gases oriundos da retortagem. O calor se 
transmite diretamente ao chisto. É o caso das retortas N-T-U, "Gãs 
Combustion" do Bureau of Mines, "Pintsch" e "Union Oil" da Califórnia. 

- No terceiro tipo o calor é transmitido ao chisto pela passagem de gases 
ou líquidos préviamente aquecidos. É o caso da retorta Sueca Industrial 
e da "Gas Flow" do Bureau of Mines. 

- Finalmente, no quarto tipo, o calor é transmitido ao chi.sto por sólidos 
aquecidos. É o caso da retorta da "Standard OU" e de uma outra do • 
Bureau of Mines. • 

Qualquer dêsses tipos de retorta poderá fornecer modelos perfeitamente 
industriais e que venham a se adaptar às características de determinados chistos. 

O que importa frisar é que uma retorta deve, tanto quanto possível, satis
fazer às seguintes condições: 

__:.... custo de investimento barato em relação à sua capacidade de produção, 
isto é, entre duas retortas do mesmo tipo, quanto maior a capacidade 
de produção de uma unidade, mais barato o custo do barril de óleo por 
ela produzido. 

- auto-suficiência em seu funcionamento, isto é, proporcionar a produção 
de . calor oriunda da própria operação de retortagem; sem necessidade 
de fontes estranhas. . 

- ser de funcionamento continuo e não intermitente, o que sem dúvida 
repercutirá nas dimensões da unidade e na mão-de-obra de operação. 

- ser de funcionamento simples; tanto quanto possível, automática. 
- exigir baixo custo de . manutenção e pouca mão-de-obra. 
- tolerar razoável porcentagem de finos. 

Até hoje não existe no mundo, em funcionamento industrial, uma retorta 
que satisfaça a todos os reqµisitos citados. 

Â que d.êles mais se aproxima é a retorta da "Union Oil of California", 
considerada semi-industrial, com a capacidade nominal de 50 toneladas e que 
já testou, com resultados satisfatórios, o chisto do Colorado. 

As caracteristicas dessa retorta consentem que se admita a construção de 
unidades industriais com capacidade de 500, 11000 ou 2 000 toneladas, tudo de
pendendo das características do chisto empregado. 

Sendo uma rétorta de funcionamento contínuo e automático, queimando o 
carbono .fixo e os gases oriundos da própria retortagem, com entrada do chisto 
pela parte inferior e entrada de ar pela parte superior em contra-corrente, 
pemite, pela fôrça dessa concepção: 

- que se controle a temperatura; 
- que se varie a zona de combustão; 
- que se varie o tempo de permanência do chisto na zonà de retortagem. 
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Estas características dão-lhe a flexibilidade necessária para. que possa ope-
rar com diferentes qualidades de chisto. Ainda mais, por efeito da contra
corrente, há um aproveitamento quase total de calor, de tal forma que a cinza, 
ao ser expelida da retorta, já se encontra resfriada a ponto de poder ser segura 
com as mãos. 

Não usa material refretário e não possui mecanismo interno em contacto 
com a zona de ·combustão. 

A Comissão de Industrialização do Chisto Betuminoso firmou um acôrdo 
com a Union OU of California para testar nosso chisto em sua unidade seint
industrial. Aquela companhia está modificando o mecanismo de ·carregamento 
da retorta para adaptá-lo às características físicas de nossa matéria prima . . 

Pelos estudos e experiências de resistência já feitos é de se esperar que 
só possamos contar com unidades de capacidade limitada a 500 toneladas 
diárias. Isto porque no&so chisto é de consistência mole e uma excessiva carga 
poderia plasticizá-lo, dificultando a .transmissão do calor e, por conseqüência, 

· tornando a retortagem incompleta. 
Não é impossível, porém, que os resultados da experiência projetada venham 

proporcionar conclusões diferentes, para melhor ou pior. Tudo vai depender, 
de um lado, do tempo de retortagem que será exigido pelo chisto de Taubaté; 
de outro lado, de ser ou não aconselhável que se processe a pré-secagem, o 
que permitirá ,aumentar a consistência do chisto. 

Sabemos, por experiência já iealizada em retorta-pilôto, dotada dos mesmos 
princípios de funcionamento da Union Oil, que êsse tipo de retortagem pode 
ser empregado com chisto úmido, sem perigo de que o óleo saia em emulsão. 
Por outro lado, a tentação que sentimos de efetuar uma pré-&·ecagem com o 
fito de melhorar em pêso a riqueza porcentual da matéria prima, talvez venha 
a provar ilusória, já que a eliminação da água não terá qualquer efeito sôbre 
o volume da mE!téria prima a ser levado às retortas . A extração da umidade 
do chisto apenas lhe diminui a densidade. E, ainda mais, não é impossivel que 
a umidade venha a acelerar, como boa condutora de calor, o processamento da 
retortagem. · 

De qualquer forma só poderell!OS chegar a · conclusões satisfatórias após 
essa experiência esperada com tanta ansiedade e que deveria ter sido realizada 
em fins de abrir ou princípios de maio passados, mas que, pelas últimas infor
mações recebidas, deverá efetivar-se por todo o mês de novembro. 

A crise de aço nos EE. UU. é, em grande parte, responsável por todo êsse 
atraso . Possuímos em Los Angeles dois engenheiros que se estão esforçando por 
acelerar a montagem da retorta e o início da experiência . . Praza a Deus que 
ela seja coroada de êxito. Se tal não se verificar, teremos que voltar os olhos 
para outra retorta ou estudar a possível modificação daquela unidade. 

c) O refino 

óleo de chisto é petróleo com características especiais e peculiares a cada 
depósit·o. Estas características, por sua vez, variam de acôrdo com a retorta 
adotada. Existe, pois, mais uma razão para que cheguemos ràpidamente à 
escolha definitiva do tipo de retorta, a fim de que possamos testar no&so óleo 
e concluir pelo melhor sistema de pr.dcessamento do seu refino. 

O principal problema de refino dos petróleos de chisto ê a extr:ação do 
enxôfre e do nitrogêneo dos refinados. Isto pode ser conseguido econômicamente 
por tratamento qulmico, mas também aqui existe um va&to campo aberto à 
investigação científica, onde os processos de hidrogenação podem conduzir a 
soluções mais baratas. 

Os catalisadores que se revelam' satisfatórios para processar a hidrogenação 
a alta pre&São, até agora não têm trabalhado em condições aceitáveis com 
pressões menos elevadas. · · 

Novos catalisadores encontrados não só possuem curta duração como pro
movem pequena remoção do enxôfre e do nitrogênio. Aliás, o enxõfre é mais 
fàcilmente removível que o nitrogênio . 

Um fato, porém, é concreto: o enxôfre e o nitrogênio podem ser removidos 
satisfatoriamente por tratamento químico. 
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Até pouco tempo era voz corrente no Brasil que a gasolina, oriunda do 
petróleo de chisto, não possuía estabilidade e que ao fim de certo tempo alterava 
suas características com formação de gomas. 

Em certa ocasião, interpelamos o assistente-chefe da secção de chisto do 
Bureau of Mines sôbre a estabilidade ·que seria lícito esperar para as gasolinas 
derivadas dos óleos de chisto. Perguntou-nos que grau de estabilidade desejá
vamos. Respondemos-lhe que a necessária para suportar uma estocagem de 6 
meses. Sorriu e re~pondeu-nos que, em seu gabinete, possuía um vidro de gaso
lina de chisto, produzida em 1929 e perfeitamente estável. Estávamos então em 
1950 e, em 1951, tivemos a ~;atisfação de examinar pessoalmente tal produto. 

As gomas .existentes nas gasolinas de chisto também aparecem em algumas 
qualidades de petróleo de poço. Existem, porém, I?rocessos químicos que evitam 
sua formação, atribuída aliás, em grande parte, a porcentagem de nitrogênio. 

~sses processos são em geral patenteados e não estão ao alcance de qualquer 
laboratório. 

·o químico industrial José Schor, do C.N.P., após um estágio nos laborató
rios do Bureau of Mines, assim se refere às possibilidades de refino de petróleo 
de chisto do vale do Paraíba: 

"Os progressos feitos nos últimos anos pelo Bureau of Mines em relação 
a essa fase do problema foram muito inferiores aos feitos em relação à 
mineração e retortagem. Pràticamente, nenhum processo especial foi de
senvolvido. Por outro lado,· porém, grandes avanços foram e são continua
mente realizados na indústria de refinação de petróleo, permitindo o apro
veitame:nto econômico de óleos de qualidade cada vez mais baixa. Os pro
cessos usados na refinação do petróleo foram quase todos experimentados 
para óleo de . chisto, sendo possível hoje projetar uma grande variedade de 
esquemas de refinaÇão adequados, sob ponto de vista técnico, a êsse óleo. 

A dificuldade principal reside na escolha do mais vantajoso para as 
condições do mercado. Foram estudadas e propostas diversas soluções, algu
mas delas apresentadas no relatório "Refinação do óleo de Chü.to'', anexa 
ao presente. Também aqui cumpre notar que essas soluções não são 
necessàriamente as mais adequadas ao nosso caso, por serem diferentes 
o nosso óleo e as condições do mercado consumidor. · 

Pode-se afirmar, entretanto, que a re"finação em nosso caso pode ser 
feita, dando produtos que satisfazem às especificações correntes, utilizando 
métodos usados comercialmente na indústria moderna de refinação. Podem 
ser produzidos gasolina de automóveis, querosene, óleo diesel, gás liquefeito 
(L. P. G., óleo combustível, coque, enxôfre ou ácido sulfúrico, . e amônia, 
dependendo dos processos usados". · 

Neste particular, o Brasil está muito bem servido, porque a firma com a 
qual pensamos até agora realizar o contrato para projeto, construçãQ e monta
gem do empreendimento, é uma das mais credenciadas do mundo, empregando 
só no ramo refino, cêrca de 3.000 engenheiros. Acreditamos mesmo que ela seja 
mais credenciada que o próprio "Bureau of Mines", para projetar o perfeito 
.Processamento de nosso óleo de chisto. 

4) A minuta do contrato 
Por circunstâncias inteiramente fortuitas, muito anteriores à criação da 

Comissão de Industrialização do Chisto Betuminoso, a única firma especializada 
no ramo petróleo que estudou o problema da industrialização do chisto do 
vale do Paraíba, para aqui trazendo engenheiros, seus e do Bureau of Mines, 
foi a Foster Wheler Corporation, de Nova York, com a qual estamos em 
negociações; . . 

É uina firma de engenharia mundialmente credenciada, com inúmeros tra
balhos em refino, usinas termoelétricas, caldeiras para navios, etc. 

No ramo refino, entre seus múltiplos cometimentos, basta citar que foi em 
grande parte a construtora de Abadan e que acaba de construir em tempo 
"record" a maior refinaria da Europa, em Fawley, tendo iniciado o corte da 
primeira árvore em junho de 1949 - justamente no mesmo mês e ano em que 
contratávamos a construção de Cubatão -:- já tendo o colosso de 120 000 barris 
por dia entrado em pleno funcionamento desde agôsto de 1951. 
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Esta firma apresentou ao govêmo brasileiro uma minuta de contrato pela 
qual nos entregará a obra em pleno funcionamento, sob direção de técnicos 
brasileiros, por .cujo preparo se. responsabilizará, num prazo estimado de 30 . 
meses, submetendo-se a tôda fiscalização que desejarmos. 

Os acontecimentos sucederam-se em favor de realização do contrato com 
essa firma e, quando a Comissão foi criada, já o Conselho de Segurança Nacional 
em duas reuniões sucessivas havia com ela encarado o lançamento do projeto. 
A Comissão promoveu a dispensa legal de concorrência, já concedida pelo 
presidente da República, depois de ouvidos os órgãos competentes, tudo de 
acôrdo com o Código de Contabilidade Pública. -

A Foster Wheeler Corporation compromete-se a entregar as instalações em 
funcionamento, com pessoal brasileiro preparado sob responsabilidade da pró
pria firma proporcionando, em porcentagens e especificações, a produção que 
os técnicos do C. N. P. julgarem satisfatória. 

Garante a execução perfeita de seus serviços pela apresentação de um 
seguro que indenizará o govêrno brasileiro até o total do investimento feito. 
Estima o custo dêste investimento em 35 milhões de dólares e calcula o custo 
do barril de petróleo em US$ 1,89 (sem amortização do capital) ou US$ 2,74, 
com amortização do capital em 10 anos. 

Essa estimativa de custo de produção pode ser pessimista porquanto os 
cálculos feitos para produção do petróleo de chi&to do Colorado (cálculos feitos 
em colaboração do Bureau com a indústria) conduziram a um resultado de 
US$ 97 o barril (sem amortização do capital) em condições que, em confronto, 
talvez venham a ser inferiores às brasileiras. 

Cobra um preço fixo pelos seus serviços, o que faz com que seu interêsse 
seja o de termina..r a obra o mais depressa possível. 

A assinatura d~ tal contrato obrigará a firma - a quem não se concede 
direito de rescisão - à construção integral da obra, obedecidas as especificações 
técnicas e os rendimentos constantes do capítulo Garantias, de acôrdo com as 
exigências dos técnico~ do C. N. P. ,, 

Entretanto, essa mesma assinatura não obriga o govêrno brasileiro a uma 
decisão definitiva, já que fica com ·o direito de rescisão em duas hipóteses: 

1.ª - No caso da experiência com a retorta semi-industrial - com a qual 
nada tem que ver a Foster Wheeler - demonstrar a inexeqüibilidade 
econômica do empreendimento. 

2.ª - No caso de &e chegar à mesma conclusão, quando da experiência 
com uma retorta industrial, experiência essa que a firma será obri
gada a realizar na região das jazidas brasileiras, antes do início da 
construção geral. 

Em realidade, o contrato prevê duas fases distintas: uma experimental, 
onde tôdas as garantias serão bu~adas e outra, após a obtenção da máxima 
segurança, seja na parte técnica, seja na. parte de custos, de execução. 

Não vemos como poderíamos nos cercar de maiores cautelas e com prazer 
receberemos qualquer colaboração neste como em qualquer outro aspecto con&'
trutivo. 

CONCLUSAO 
Temos fundadas razões para acreditar que o custo de produção do petróleo 

de chisto do vale do Paraíba será muito inferior ao preço que pagamos pelo 
petróleo importado, em Santos ou no Rio de Janeiro, preço que, como vimos 
atrás, é de cêrca de Cr$ 80,00 por barril. · 

Com efeito,•se fizéssemos uma comparação técnico-econômica entre a situa
ção do chisto do Colorado e a de Taubaté-Tremembé, verificaríamos que aquêle 
leva oobre o nosso apenas duas vantagens: 

- teor de óleo mais elevado; 
- ausência de umidade. 

Em compensação apresenta as seguintes desvantagens: 
- só poderá ser minerado subterrâneamente, enquanto nós poderemos tra· 

balhar a céu aberto; 
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- exige largo emprêgo de explosivo, enquanto em nosso caso não o empre
garemos ou o faremos apenas em pequenas quantidades; 

- dispõe de mão-de-obra que pràticamente é · o dôbro da nossa (compu
tando o dólar a Cr$ 20,00); 

- está situado em região desértica e montanhosa, com dificuldades de água 
e energia elétrica, em completo contraste com a situação geo-econômica 
de nossa jazida que é realmente privilegiada. 

Pois bem, se aceitássemos as es.timativas norte-americanas como boas, já 
que foram realizadas experimentalmente pelo Bureau of Mines e pelas grandes 
-companhias de petróleo, e aplicássemos seus resultados, mediante uma regra 
de três simples, a uma indústria imaginária que somasse tôdas as desvantagens 
do Colorado com os piores possíveis do vale do Paraíba, chegarían«>s a um 
custo de produção de Cr$ 54,54 por barril de petróleo, computadas tôdas as 
despesas, inclusive a amortização do c~pital em 10 anos. 

Reflitamos em que cada retorta de 500 toneladas, trabalhando um chl&to 
de 5%, equivale a um poço de petróleo produzindo cêrca de 170 barris por dia. 
Esta retorta será de funcionamento contínuo, automático e, além de auto-sufi
ciente em energia térmica, ainda poderá fornecê-la para produzir eletricidade 
para todo um conjunto de escavadeiras elétricas, via-férrea eletrificada e refi
naria, na pr9porção de SUSf necessidades. 

Se as experiências, entretanto, aconselharem a construção de unidades de 
menor capacidade, o rendimento econômico baixaria mas nem por isso chegaria. 
a afeta~ o conjunto do empreendimento. 

A minuta de contrato para estabelecimento da indústria acaba de sofrer o 
exame de vários órgãos administrativos, numa duração total de um ano; e 
para isto pedimos a atenção · de todos com vistas às organizações inteiramente 
estatais. Alguns são de parecer que tal demora não tem prejudicado o anda
mento geral do problema, pois que ainda dependemos: de experiências. A nosso 
juízo enganam-se, embora teóricamente estejam com a razão. Com efeito, a 
demora na assinatura do contrato levou a CIXB a iniciar a fase experimental 
justamente com a idéia de não perder tempo. Assim, fizemos um acôrdo direto 
com a Union 011 da Califórnia para que testassem nosso chisto em. sua retorta, 
previamente adaptada às características dê~e minério. A Union OU, porém, é 
apenas uma companhia produtora de petróleo e não de engenharia. Previu um 
prazo de 6 meses para todos os serviços e já se passaram 12 sem que a experiên
cia fôsse realizada. Se ela houvesse sido planejada e executada sob a direção 
de uma companhia de engenharia, provàvelmente não teria exigido mais que -
4 meses para tudo. 

Poderiam perguntar-nos por que, então, não contratamos diretamente a 
experiência com uma companhia de engenharia? 

Porque, muito naturalmente, admitimos como possível que tal companhia 
pudesse ser levada a guardar para si pelo menos parte do "know how" que 
adquirisse para forçar-nos a, com ela, assinar o contrato final. E ·a Comissão 
se esforça por não ser acusada de leviandade. 

Fizemos, com a Foster Wheeler, um acôrdo com outra finalidade; ele virá as
sistir à experiência com o fim especial- de colhêr o óleo e o gás produzido pela 
retorta para, tão ràPidamente quanto possível, fazer as experiências de refino. 
Tal serviço terá a assistência de engenheiros brasileiros e o apoio do Bureau 
of Mines. Simultâneamente, a Companhia enviou ao Bras.11, ainda por fôrça 
do acôrdo, um engenheiro de minas, suficientemente credenciado para, em cola- · 
boração com os nossos, fazer uma estimativa de custo de mineração e planificar 
a obtenção de dados mais exatos, se necessário, para que se atinja a máxima 
segurança naquela estimativa. . 

Esperamos que, ao terminar a experiência de Los Angeles, estejamos aptos 
a somar a estimativa de custo de retortagem com a de mineração e chegar a 
uma estimativa do custo de produção de petróleo, suficientemente documentada. 

Não .poderíamos encerrar a presente palestra· sem uma especial referência 
à Petrobrás, da qual o chisto irá fazer parte. 

Em que pêse o respeito que nos merecem as iniciativas dos: governos passa
dos, é, a nosso ver, a primeira vez que o problema é encarado em sua verdadeira 
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grandeza, pelo menos no vulto do capital necessário . à indústria do petróleo. 
Também é louvável, parece-nos, a idéia da manutenção de uma estrutura fle
xível, que permita o trabalho livre das · pelas burocráticas que conhecemos e 
que tanto prejudicam as organizações inteframente estatais. 1:sses, os dois. 
aspectos que nos parecem mais importantes. Quanto aos outros, é matéria que· 
será levada avante por nossos congressistas, acreditamos, da forma que melhor 
atenda aos interêsses nacionais. 

Não nos iludamos, porém. A tarefa a ser enfrentada pela Petrobrás será. 
formidável, em volume e complexidade. 

A pesquisa do petróleo de poço ainda continua a ser utn Jogo. 
Os ganhos possíveis em tal jôgo estão na proporção direta dos riscos; para. 

reduzir tais riscos, as perfurações devem ser precedidas de demorados estudos 
geológic09 e geofísicos. Fora de tais precauções, o risco ultrapassarâ os limites 
admissíveis em um jôgo de azar e a perfuração se transformará numa verda
deira aventura. 

Por estas razões e pela convicção · que temos na viabilidade da indu&triali
zação do chisto do vale do Paraíba é que pedimos permissão para. terminar a : 
presente palestra, com a afirmação que já temos feito em outras oportunidades: 
lamentamos não possuir voz suficientemente clara e convincente, para demons- . 
trar a nosso& ministros, congressistas, engenheiros, economistas e a todos que 
se interessam pelo problema do petróleo brasileiro que a única forma segura. 
e infalível de proporcionarmos, em curto prazo, uma quantidade substancial. 
de petróleo ao Brasil é a imediata industrialização · do chisto de Taubaté-Tre
membé-Pindamonhangaba. 

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



Contribuição ao Ensino 

"Ensaios sôbre o Relêvo Tectônico do Brasil" 1 

CARLOS ALBERTO FRAGOSO SENRA 

Durante o desenvolvimento das aulas de Geomorfologia, do Curso de Infor
mações Geográficas, 2 do Conselho Nacional de Geografia, foi proposto pelo 
professor Antônio Teixeira Guerra, dentro do programa por êle traçado, debate 
em tôrno de dois artigos, sôbre relêvo tectônico do Brasil, de autoria dos 
professôres Rui Osório de Freitas e Francis Ruellan. Iniciativa acertada sob 
todos os aspectos foi a tomada pelo professor Teixeira Guerra, quando a simples 
leitura de ambos os artigos fazem ressaltar a importância do seu estudo. O 
desenvolvimento de ambos é feito rob bases eminentemente técnicas, ocasio
nando, para o desconhecedor da linguagem geológica, dificuldades grandes na 
percepção integral de todos os conceitos emitidos, por simples leitura, menos 
acurada, menos atenciosa. · 

O desenvolver do estudo da Geografia não pode prescindir das noções geoló
gicas e geomorfológicas indispensáveis à formação da base geográfica. Acom
panhar o ritmo crescente da Geografia é acompanhar o crescer das ciências 
que lhe são correlatas. Vivemos em época de regionaliZação geográfica, de 
desenvolvimento da geografia humana, de êxitos na geografia econômica, bus
cando em todos os seus ramos as orientações técnicas indispefil'áveis à expansão 
das grandes regiões do Brasil. 

A iniciativa do professor Teixeira Guerra foi feliz e oportuna, permitindo 
que os alunos-professôres, do Cur&o de Informações Geográficas, sob competente 
orientação, se integrassem das linhas mestras dos artigo~ dos professôres Ruellan 
e Osório de Freitas. 

"Ensaio sôbre o relêvo tectônico do Brasil" é o título dado pelo professor 
Rui Osório de Freitas ao seu artigo publicado, como complementação ao seu 
trabalho anterior "Ensaio sôbre a tectônica moderna do Brasil".ª 

Para que possamos acompanllar o desenvolver do segundo trabalho não nos 
resta e é indispensável, que nos reportemos às conclusões finais tiradas pelo 
professor Rui Osór\o de Freitas ao terminar o seu primeiro estudo. 

- Diz-nos êle que após o dobramento da série Bambuí a tectônica que 
afetou o Brasil foi sómente de natureza epei.rogênica, pois, as deformações 
exibidas enquadram-se nesse tipo de diastrofismo". 

Prossegue classificando os movimentos epeirogênicos crustais do Brasil em: 
- movimentos epeirogênicos antigos - que vão do devoniano' ao cretáceo, 6 e 
- movimentos epeirogênicos modernos - que vão do cretáceo ao quaternário.• 

As conseqüências dos movimentos epeirogênicos post-devonianos são ressal
tados pelo aparecimento de: 

1 - Na primeira fase - movimentos epeirogenéticos antigos - das bacias 
do Parnaíba, do Paraná e no derrame do trapp basáltico do. Paraná. 

1 Trabalho apresentado no Curso de Intormaç~s Geográficas, promovido pelo C.N.G., no 
mês de Julho de 1953, de autoria do Capitão Carlos Alberto Fragoso Senra . 

2 Publicado ln Revista Brasileira de Geografia, n.º 2, ano XIII (Abril-Junho de 1951). 
As palavras sublinhadas constam do vocabulário geológico aux111ar no final dêste trabalho. 

3 Publicado pela Faculdade de Fllosotia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo -
:Boletim 130 - Geologia, n. 0 6 - 1951 . 

• Vide "Pequeno glossário geológico e geormotológico", do t>rofessor Antônio Teixeira Guerra 
.ln Boletins Oeográficos ns. 88, 90, 92, 95, 99, publicações do Conselho Nacional de Geografia. 

" Idêntica à observação 4. · 
• Idênti<:a à observação 4. 
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2 - Na segunda fase - movimentos epeirogenéticos modernos - "no le

vantamento de todo o país, incluindo as bacias do Paraná e do Parnaíba'"., 
trazendo grande número de conseqüências citadas pelo autor, de interêsse 
técnico bastante especializado. Não podemos, contudo, prosseguir em nossa 
análise sem meditarmos sôbre algumas delas que, sem exigir largas vistas sôbre 
a ciência geológica, permitem a compreensão de alguns problemas, cujas solu-
ções são propostas pelo autor. · 

Explica-nos, concluindo o professor Rui Osório de Freitas que: 
- a epeirogênese causou deformações importantes ao escudo brasileiro com 

o aparecimento das bacias tectônicas,ª dos planaltos tectônicos, 11 das fossas, 1°' 
das muralhas, 11 dos vales de afundimento 111 e dos arqueamentos. Ili Por êle~ 
foram essas deformações, em sua totalidade, identificadas e estudadas em seu. 
segundo trabalho que teve como objetivo principal a determinação e caracteriza
ção de cada uma dessas unidade geotectônicas. 

- a formação das montanhas do Brasil é "devida a erosão e a falhamentos. 
e não a orogênese"; 

- "a tectônica. antiga essencialmente orogenética não deixou traços ·no· 
relêvo do país e nem influiu na história geológica a não ser através das suas 
linhas de fraqueza estrutural congênitas que foram herdadas pela epeirogênese"; 

- a maneira pela qual se processa a drenagem do Brasil, em sua maior 
parte conservou- os aspectos anteriores ao cretáceo, isto é, dirigida para <> 
interior do país a do Brasil Meridional e, para o Norte, a do Brasil Setentrional. 
Conclui, portanto, que ela não é conseqüência de tectônica moderna (A análise 
dêste aspecto é melhor apreciada no 2.0 artigo ao tratar o autor do arqueamento). 

Dentre as treze conclusões finais do S'eu trabalho, minucioso e eivado de 
dados e fatos técnicos concludente, retiramos as que transcrevemos acima, sem 
dúvida,· como alertamos, marcos significativos do trabalho elaborado. 

Procura em seu primeiro trabalho o professor Rui Osório estabelecer os 
dados gerais de sua tese na explanação e interpretação do relêvo tectônico do 
Brasil. Dispostas as linhas mestras lança-se ao segundo objetivo, de individua
lização das unidades geotectônicas brasileiras fruto da epeirogênese, antiga e 
moderna. 

II 

É no número 2, ano XIII, da Revista Brasileira de Geografia que comple
menta o professor Rui Osório de Freitas o seu trabalho iniciado com o "Ensaio 
sôbre a tectônica moderna do Brasil". 

· Uma a uma são analisadas as unidades geotectônicas provenienteS' das de
formações epeirogênicas post-devonianas. Dentre elas situa por ordem de mag
nitude decrescente: 

a) Bacias tectônicas - b) Planaltos · tectônicos, sem deixar de estudar "as 
deformaçõeS' de· fundo epelrogênico menores e modernas representadas pelo· 
arqueamento, pelas muralhas, fossas e vales de afundimento. 

ARQUEAMENTO 

Ao iniciar o estudo dessas deformações, trata o autor do problema do· 
arqueamento do nosso embasamento analisando as direções das linhas princi
pais de arqueamento "que representam a direção de maior distensão crustal 
acompanhada pela drenagem e pelo mergulho da superfície de embasamento". 

Pormenorizadamente, nas letras A, B, e, as direções de arqueamento no, 
Brasil Meridional, Central-Oriental e no Brasil Nordeste, são deduzidas de ."fatos',,.. 
inúmeros que permitem o estabelecimento das conclusões ressaltadas . 

., Freitas (2) ob. cit., p. 96. 
s Vide o vooo.bulário geológico auxiliar anexo a êste trabalho. 
9 Idêntica à observação 8. 
10 Idêntica à observação 8. 
n Idêntica à observação 8. 
12 Idêntica à observação 8. 
u Idêntica à observação 8. 
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Bras1l Meridional 

Em dez itens expõe o professor Rui Osório de Freitas as conclusões de seu~ 
estudo sôbre o arqueamento do Brasil Meridional e suas principais conseqüências. 
Dentre elas, cabe destacar a maneira de interpretação da formação das serras 
do Mar e da Mantiqueira que receberam particular atenção na primeira parte · 
do trabalho. São as citadas serras, segundo o autorr provenientes "de uma . 
ruptura do escudo cristalino brasileiro, orientada de ENE-WSW a NE-SW devidoi 
a uma distensão crusta! dirigida de NNW-SSE a NW-SE, provocada por arquear
mento'·'. 

Acompanhemos· pelo gráfico 1 a significação da conclusão acima. Realizadô 
o arqueamento do embasamento na direção fixada pela zona tracejada no 
desenho, esta redundaria em distensão crusta! provocadora da ruptura do 
escudou realizada em direção normal ao basculamento do socle. (Em prêto) : 
Não deixaríamos escapar a Interpretação de uma formação negativa, isto é, 
em sentido contrário ao exibido pelas serras do Mar e da Mantiqueira, se 
não nos aliássemos a Rui Osório de Freitas que, analisando judiciosamente a 
King 111 interpreta o falhamento, desenvolvendo na primeira parte de sua obra 
extensa apreciação sôbre o assunto. 

Tentamos, no gráfico 2, grupar uma série das muitas conclusões tiradas 
ao encerrar o autor- as suas considerações sôbre o arqueamento do sul do Brasil. 

Verlficamos, pois, ao apreciarmos o gráfico que: 

SSE-NNW - é a· direção · principal do arqueamento do Brasil Meridional como 
também a direção de sua drenagem; 

WNW-ESE - é a direção do arqueamento principal do Rio Grande do Sul, cuJa 
distensão conseqüente provocou a ruptura responsável pelo aparecimento 
da lagoa dos Patos. 

NNE-SSW - é a direção das falhas e fraturas secundárias proveniente do 
arqueamento principal do Brasil Meridional (SSE-NNW) . É também a 
direção secundária do arqueamento do Rio Grande do Sul. 

Brasil Central e Oriental 

Como fatos elucidativos e orientadores de suas conclusões sôbre as direções _ 
de arqueamento dessas duas regiões do Brasil, cita o autor: 

1 - A orientação da drenagem em direção SSW-NNE, como é observada 
nos cursos dos rios Araguaia, Tocantins, São Francisco, Doce, Jequitinhonha,. 
Araçuaí, etc., que refletem um basculamento para NNE, absolutamente evidente. 

2 - Sensível descensão da serra do Espinhaço também para a direção NNE. 
Expostos os fatos discorre o autor para concluir que: 
1 - A direção principal do arqueamento no Br~il Oriental e Central é 

WNW-ESE a qual ao estabelecer a distensão crusta! inferida nessa direção 
'produziu a muralha da serra do Espinhaço "resultando linhas de ruptura 
perpendiculares (SSW-NNE) que coincidem com a direção geral da chlstosi
dade".18 (Gráfico 3) 

2 - a direção secundária é NNE-SSW cujas rupturas do escudo cmtallno 
correspondentes se fazem notar nas calhas produzidas e que modificam os 
cursos dos rios São Franci6co, Doce e Paraiba lançando-os em busca do oceano. · 
(Gráficos 4, 5, 6) 

Brasil Nordeste 

Empregando idêntico método refere-se o autor a "fatos", qualificando 
inferências que desempenharam papéis expressivos no relêvo nordestino e che
gando às seguintes conclusões•: 

1' o mesmo que socle, embasamento. 
:1.& King, P. B. - Fa.ulting ProJect - Amer. Assoe. Petr. Geol. - Research Committee -

Houston, Texas, pp. 149-174, 1947. - Citação de Freitas (2) pp. 113. 
18 Freltas (1) pp. 176. 

B. G. -5 
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Gráfico n.o 1 

Oireções toct&nicas na serra do Mar. 
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Gráfico n.o 2 
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1Dire~o principal de arqueamentO. 

Direção de falhas e fraturas secvnd6rias. 

Direção principal de arqueamento no R. G. do Sut. 

Direções iect&nicas no Brasil Meridional 
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1 - Existe uma direção principal de arqueamento no sentido ESE-WNW, 
direção esta que ocasionou o surgimento de três rupturas: 

a) Uma fossa costeira (submersa) 
b) A serra da Borborema 
c) A serra da Ibiapaba, tôdas na direção SSW-NNE. 
2 - Existe uma direção secundária de arqueamento no sentido SSW-NNE 

produzindo: 
a) Um afundamento na serra do Espinhaço (por onde o rio São Francisco 

se lança ao oceano Atlântico). 
b) Um afundamento na serra da Borborema. 
c) 9 aparecimento de uma fossa costeira (submersa) no litoral setentrio

nal do Nordeste. <Gráficos 7 e 8) 

Acompá.llhamos, mÚito superficialmente, algumas das conclusões 'do profes
sor Rui Osório de Freitas no tocante ao arqueamento do nosso embasamento 
em cada uma das bem caracterizadas regiões do Brasil. Grupamo-Ias no mapa 
tectônico do Br~sil com o objetivo de facilitar melhor visão- de conjunto . 1

'1' 

(Gráfico 9) 
Não deixa o autor, ao enfeixar as suas considerações, de se reportár às 

causas que, segundo suas diretrizes e deduções originaram o atqueamento do 
socle. Liga-as aos fenômenos orogenéticos dos Andes como também, secundà
riamente," "a mecanismos de compensação isostática operados pela longa desnu-
4ação do escudo desde os tempos pré-cambrianos". Suas assertivas encontram 
apoio integral em Holmes 38 e em inúmeros autores por êle citados. ln Geologia 
Argentina, do Dr. Anselmo Windhausen, p. 240, tomo I; " ... el plegamiento de 
la Cordillera de los Andes, no sólo ha afectado en su borde occidental al 
elemento de Ia Cordillera Costanera sino también por un largo trecho de su 
borde oriental ha afectado una parte de macizo "Brasilia" ... " que deixa, tam
bém, bem fundamentadà. e, debaixo de mais uma opinião, o indiscutivel eco 
das deformações orogenéticas da cinta andina. 

Não âtribui o autor às simples radiações da Cordilheira dos Andes as con- · 
seqüências sofridas pelo nosso arqueamento. Bastante escudado prefere aliar-se 
ao movimento do nosso rígido foreland u cristalino brasileiro de encontro à 
cinta orogênica andina". 

Caracterizamos no pequeno mapa da América do Sul (gráfico 10) as princi
pais direções dos deslocamentos do embasamento brasileiro e as suas conseqüên
clas nas rupturas que se produziram fixando as conclusões do autor, já tratada 
nos parágrafo precedentes: 
l.ª direção - SSE-NNW - resultando rupturas de direção ENE-WSW, serras 

do Mar e Mantiqueira. 
2.ª direção - WNW..:.ESE - resultando rupturas de direção NNE-SSW, serras 

, do Espinhaço, Borborema e fossas lineares costeiras. 
3.ª direção - ENE-WSW - resultando as rupturas da fo~sa do Amazonas e 

outras .,.na serra do Mar. 

PLANALTOS E BACIAS 

A - Adotando o critério de Holmes para definir planaltos e bacias o profes
sor Rui Osório de Freitas caracteriza as seguintes unidades: Planalto Atlântico, 
Planalto Goiano, Planalto Matogr<>&sense, Planalto da Borborema, entre os pla
naltos e, entre as bacias: a do Paraguai, a do Paraná, a do Parnaiba, a Ama
zônica e a Cretácea. Prefere, evidenciando seus aspectos de fossas tectônicas, 
designar, de modo secundário, de bacias locais as de São Paulo, Curitiba, Gan
darela e Fonseca. O seu trabalho, debaixo da orientação imprlmida desde as 

1" Vide Freitas (l): Mapa tectônico do Brasil - 1950 (anexo ao trabalho). 
u Holmes, A - Phys1.caZ Geol.ogy-Ronald Preu Co., New York, 532 pp. 1945. Citação de 

Freitas (2), pp. 113. . 
18 Forel&.r • .-1 = ponta . (Dictondrio Ingl°'4-Portugués Ilustrado - LEP - Enclelopédleo - J .L. 

Campos Jr. - P. 314) . · 
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Gráfico n.o 3 

Direção principal de arqueamento. 

Direção de fraturas e falhas ~ecund6rios; dil'.eção 
geral da histosidade. 

Direção secund6ria de arqueamento. 

Direção das falhas e fraturas provenientes da direção 
secundqria de arqueamento. 

Direções tect6nicas no Brasil Oriental e Central. 
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primeiras linhas, continua a se desenvolver bastante pormenorizado descendo 
às minúcias de caracterização de cada uma das unidades mencionadas. 

Ao tratar de início, das limitações do Planalto Atlântico marcando os 
contornos dessa unidade geotectônica, não deixa de se referir ao sempre atua
lizado problema das designações de nossas unidades de relêvo. É grande o 
número de tentativas para- a fixação de uma classificação que, quer atendendo 
ao aspecto geológico quer atendendo ao aspecto geomorfológico, ·se estabeleça 
como a mais completa e que indiscutivelmente atenda, sob o mais correto ponto 
de vista científico, às necessidades pedagógicas. 20 

De maneira geral, os planaltos são zonas de desnudação, sujeitas a 
erosão, funcionando como fontes de sedimentação; e, fixando os seus limites 
e apresentando um pequeno conjunto de suas particularidades mais evidentes, 
encerra o autor, seus conceitos sôbre os planaltos tectônicos brasileiros. 

B - As bacias tectônicas, embora de maior valor como unidades geotectô-
·nicas, são tratadas nos itens posteriores. Igualmente, o autor procura identificá
las analisando-as uma por uma. Dentre tôdas, algumas bacias denotam parti
cularidades interessantes. Não desconhecemos a importância. que representam 
conhecimentos mais profundos a respeito das bacias do Paraná, do Paraguai 
-e do Amazonas, motivo pelo qual expomos, nas linhas que se seguem as conclu
sões do autor: 

Bacia do Paraguai - Esta, como a do Amazonas, considera-as o professor Rui 
Osório de Freitas mais como fossas tectônicas que bacias. Dedica o seu 
3.0 parágrafo, na introdução de seu Ensaio sôbre ·o relêvo tectônico do 
Brasil às considerações de estabelecimento de conceitos a respeito dessas 
duas bacias assim se expressando: "As feições geológicas de maior impor
tância, e as· mais antigas, são as bacias tectônicas, - unidades estruturais 
caracterizadas por largas depressões tectônicas arqueadas, entulhadas por 
abundante sedimentação, com estrutura pericllnal. Sob êste aspecto, as 
bacias Amazônica e do Paraguai deveriam ser encaradas como fossas 
tectônicas; a primeira por ~er uma composição de um antigo vale de 
afundimento, iniciado no Cambriano e terminado no Carbonífero, super
posto por estruturas terciárias e quaternárias, mantendo só no Cenozóico 
o aspecto externo de uma bacia, e, a segunda por não apresentar sedi
mentação espêssa e nem estrutura nitidamente radial, além da sua recen
tidade manifesta do Quaternário. Entretanto, graças a sua con:formação 
aparente de uma bacia e às origens tectônicas, foram assim designadas 
para maior comodidades na classificação do relêvo tectônico do Brasil" . .,, 

É-nos permitido pela clareza do texto "que acabamos de transcrever, de fixar 
para a bacia do ~araguai: 

1 - A zona é de exposição do escudo cristalino. 
2 - Recobre-se de sedimentos quaternários, em camadas de 80 metros, 

aproximadamente. 
3 - Apresenta deformações, montanhas em bloco, de molde epeirogênlco. 
4 - E, finalmente, é área de grande e abundante drenagem. 

Munido de argumentos, fatos geológicos, demonstra a recentidade da bacia, 
isto é, a sua formação moderna da era quaternária. Não iremos analisar cada 
fato citado porém observamos interessante contradição entre as afirmativas 
de Freitas e ·Glycon de Paiva ao tratarem da gênese da bacia pois que, como 
bem diz o autor, "a idade recente não parece suscitar dúvidas". 

Bacia do Paraná - Apresentando os caracteres da bacia firma-os o autor 
na declaração de que ela é, realmente, uma das antigas unidades geotectônicas 
do Brasil. Estuda-a desde sua formação devoniana, demonstrando nas diferen
tes exposições dêsse período a sua estrutura radial. Tece longas considerações 
sôbre a cronologia sofrida pela bacia no estabelecimento de seus aspectos 

• 1 
j 

zo Vide nqtas de aula do professor Antônio Teixeira Guerra - Curso de Informações Geográ-
-cas - Ano de 1953. · 

11 Fre~tas (1), pp. 171. 
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fundamentais. A estrutura é também pesquisada por fatos decorrentes de ob
~rvações de campo. Conclui ao final o autor que a bacia do Paraná: 

"Graças a êstes fatos infere-se que a bacia do Paraná apresenta uma 
estrutura concordante pericllnal, submetida a um regime de falhas escalo
nadas prolongando os degraus de ruptura da serra do Mar para o interior. 
&te escalonamento exibe simetria, porém não a mesma intensidade, par
tindo de leste, para a calha do Paraná e de oeste, da bacia do Paraguai 
para o mesmo eixo hidrográfico". 22 

Bacia Amazônica --: Referimo-nos, quando estudamos as opiniões de Freitas 
sôbre aspectos da bacia do Paraguai, às que também estende à bacia do 
Amazonas. Precisamente neste parágrafo desce o autor a maiores pormenores 
na análise das camadas que se identificam na grande bacia do Brasil Norte, 
as quais, expostas sob graus de mergulho diferentes, levam-no a repudiar,. 

22 Freitas (1), pp. 186. 
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~cudado ainda em outros considerandos, as teorias de formação da bacia 
como proveniente de um sinclinal largo e fazendo-o opinar por "uma subsidên
cia de feição linear idêntica aos processos de geossinclinal". 28 

As bacias cretácea e do Parnaíba são, também, pesquisadas e analisadas nas 
suas características fundamentais de formação geológica e de sua apresentação 
geológica e geomorfológica hodierna. :u · 

Fecha o capítulo das unidades geotectônicas de maior vulto e, passa à parte 
final de seu longo trabalho na análise das fossas tectônicas, dos vales de 
afundimento e das muralhas, encerrando com doze conclusões as quais muitas, 
durante as nossas observações, reproduzimos. É, .. porém, a décima segunda de 
valor inconteste e acha-se ligada a tantos dos nossos problemas, respondendo 
a tantas e diversificadas questões de nossa situação e vida econômica, que não 
nos furtamos de a enunciar: 

'~A ·configuração da superficie do Brasil é resultante de ações erosivas ;,,um 
:reMvo tectônico epeirogênico, o que explica em grande parte a sua pobreza em 
.recursos minerais, geralm·ente gerados nas cintas orogênicas". 211 

Carece atenciosa reflexão. . . · 
Alongaríamos, demasiadamente, estas modestas explanações se procurásse

·mos acompanhar, totalmente, o desenvolver do trabalho que apresentamos. 
Não deixamos, todavia, de nos referir aos vales de afundimento do São· Francisco 
·e do Paraíba do Sul. As apreciações, principalmente para aquêle, trariam o 
sabor da importância proporcional ao valor com . que se projeta o vale nos dias 
'iuturos. m ~ . 

Cremos, porém, que estas despretensiosas linhas cumpram o objetivo a que 
nos dispusemos quando, entusiasmados com a clareza da exposição, pela evi
dência dos fatos, pela beleza do assunto ·e pela lógica das conclusões, pensamos 
pudéssemos trazer aos compaR.heiros uma apreciação sôbre os trabalhos elabo
rados pelo professor Rui Osório de Freitas. Não nos permitimos dentro da 
exigüidade de nosws conhecimentos discutir êste ou aquêle fato geológiCo, na 
comprovação e verificação desta ou daquela conclusão. O próprio professor Rui 
Osório de Freitas na introdução ao seu "Ensaio sôbre a tectônica moderna do 
Brasil" assegura: "Não alimenta, ainda, o autor a intenção de ter esgotado o . 
assunto, mas apenas o desejo de abordar um tópico que tem recebido pouca 
atenção dos geólogos brasileiros, cuja escola tradicionalmente tem sido estrati-
gráfica". '1tt , 

Na apresentação do mesmo trabalho o professor Dr. Viktor Leinz assever~ 
seu crédito de que "a pu'Qlicação estará sujeita a crítica útil, não porque venha 
esgotar o assunto, mas sim por~ue chama a atenção para alguns pontos que 
sã.o de interêsse para a nossa ciencia geológica" 28 

Desta maneira, resta-nos esperar ·pelas críticas construtivas e judiciosas 
que, nestes moldes realizadas, ressaltam, geralmente, a grandiosidade doE; traba
lhos que se caracterizam pelo conjunto de orientações homogêneas que foram, 
aímlle, imprimidas a êste que acabamos de apresentar. 

BIBLIOGRAFIA 
' 

Freitas, Rui Osório 
1 - "Ensaio sôbre o relêvo tectônico do Brasil" - ·Revista Brasileira de 

Geografia, n.O 2, ano XIII, pp. 171 a 218. 
~ - Ensaio sôbre a tectônica moderna do Brasil - Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo - ·120 pp. São Paulo 
- 1951. 

Guerra, Antônio Teixeira 
3 - "Pequeno glossário geológico e geomorfológico" - Boletins Geográficos 

ns. 88, 90, 92, 95, 99. - Conselho Nacional de Geografia. 
4 - Notas de aula sôbre geomorfologia do Brasil - Curso de Informações 

Geográficas - Ano de 1953. 
• Vide o vocabulário geológico auxmar anexo a êste trabalho. 
" Vide, para maior integração no assunto, o desenvolver de Freitas (1), pp. 187, 191. 
z Freitas (1), pp. 211. 
M Freitas ( 1), pp. 207. 
"' Freitas (2), pp. 7. 

-• Freitas(2), pp. 5. 
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Leinz, Viktor e Mendes, Josué Camargo 
5 - "Vocabulário Geológico" - Departamento de Geologia e Paleontologia 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Sã~ 
Paulo - 187 pp. - 1951. 

VOCABULARIO GEOLóGICO AUXILIAR 

Bacias tectônicas - Flexura regional côncava na qual as camadas mergulham 
da periferia para o centro, em tôdas as direções, exibindo estrutura pericli
nal (mergulho radial) (Leinz - 5, ob. cit., pp. 21) 

Crustal - Relativo a crosta; .o mesmo que crosta!. 
Demudação - Ação de agentes destrutivos expondo massas de rocha à superfi

cie (Leinz 5, ob. cit., . pp. 46) . 
Diastrofismo - Designação geral dada aos movimentos orogenéticos ou epeiro

genéticos (Leinz 5, ob. cit., pp. 50) . 
· (do grego diastrophé=distorção) - é o conjunto de movimentos tangenciais 
· verticais que acarretam na superficie da crosta · terrestre o aparecimento 

de dobras, falhas e lençóis de arrastamento. (Guerra 3, ob. cit., pp. 489) 
Embasamento - O mesmo que socle, escudo, complexo cristalino brasileiro. 

Denominações dadas ao conjunto de rochas arqueanas que formam o pri
meiro e mais antigo conjunto geológico brasileiro. 

Epeirogênese (epirogênese) - Processo diastrófico de grande amplitude levando 
à formação de continente. Caracteriza-se pelos ajustamentos dominante
mente verticais, muito lentos, continuados por longos periodos de tempo 
(Leinz 5, ob. ~it., pp. 62) . 

Fossa tectônica - O mesmo que graben em alemão. Estrutura constituida por 
um bloco da crosta terrestre afundado por falhamento, entremeande flancos 
que permaneceram estáveis ou se ressaltaram. (Leinz 5, ob. cit., pp. 76). 

Geossinclinal - Depressão alongada, situada nas bordas continentais cujo fundo 
é sujeito à subsidência por tempo geológico relativamente largo, permitindo 
acumulação de grandes espessuras de sedimentos, que posteriormente se 
dobram e se elevam originando cadeia de montanhas. O têrmo foi proposto 
por Dana em 1873, conquanto o conceito seja anterior: Certos autores. 
admitem que os geossinclinais não se limitam às áreas continentais. Os; 
geossinclinais correspondem à zonas tectônicas instáveis sujeitas a dobra
mentos e vulcanismos. (Leinz 5, ob. cit., pp. 81) 

Geotectônica - O mesmo que tectônica. 
Isostáticos - Fenômenos de isostasia. (lsostasia foi um têrmo aplicado por 

Dutton em 1889 para expressar a condição de equilíbrio de forma, a que a 
gravitação tende a reduzir o corpo de um planêta, independentemente de 
ser o mesmo homogêneo ou não. Esta teoria encontra várias considerações 
por parte de inúmeros geólogos e, de uma maneira bastante generalizada, 
poderíamos dizer que o seu mecanismo, sob o ponto de vista da ação erosiva, 
por exemplo, se processaria com uma elevação da porção sujeita a erosão, 
com um aprofundamento conseqüente por parte daqueles que recebem a 

· sobrecarga. (sedimentação) (Leinz 5, ob. cit., pp. 95) 
Muralhas - O mesmo que horst em alemão. Na estrutura da fossa tectônica 

caracteriza os flancos que permaneceram estáveis (Vide fossa) (Leinz 5, 
ob. cit., pp. 112) • 

Orogênese - Conjunto de fenômenos que levam às formações de montanhas. 
Planaltos tectônicos - Zonas de desnudação, sujeitas a erosão, funcionando como 

fontes de sedimentação. 
Série Bambuí - Denominação dada às grandes extensões de sedimentos siluria

nos· com grande ocorrência de calcários, nos estados da Bahia e Minas 
Gerais, alto e médio vale do rio São Francisco (Guerra, 3, ob. cit., pp. 302. 
do Boletim Geográfico n.0 99) . 
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Btncltnal - Dobra com a. convexidade voltada para baixo, abrindo-se para cima. 
(Oposto a anticlinal). O vale sinclinal é o vale de situação em uma sincli
nal. (Leinz 5, ob. cit., pp. 142) 

Subsidência (zona de) - Zonas de afundamento progressivo devido ao pêso 
conseqüente do entulhamento de sedimentos. (Guerra 4, ob. cit.) 

Tectôntca - É o ramo da Geologia que estuda as estruturas, principalmente os 
dobramentos e falhamentos da croJ)ta terrestre. (Leinz 5, ob. cit., pp. 147). 

f'rapp - Designaçãt> . antiga da Suécia dada a rochas efusivas basálticas, for
mando freqüentemente uma morfologia em e&cadas, como acontece nos 
derrames basálticos do Brasil Meridional. (Leinz 5, ob. cit., pp. 153) 

Vales de afundimento - O -mesmo que vales de afundamento. Leinz, em seu 
Vocabulário Geológico, à pp. 155, define vale como depressão topográfica 
alongada, aberta, inclinada em uma direção por tôda a sua extensão. Pode 
~er ocupado ou não por água. Não se confunda com bacia porque esta 
é limitada por todos os lados. 

:~ Se lhe Interessa adquirir as publlcaç6es do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de Janeiro) que o 
atenderá pronta e satlsfatõriamente. 
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Livros Nacionais 

ANUARIO GEOGRAFICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca (Diretório Regional de Estatís
tica do Estado · do Rio de Janeiro). 

Impresso no Serviço Gráfico do 
I.B.G.E., contém êste volume corres
pondente a 1952, 330 páginas. lt pre
faciado pelo engenheiro Luís de Sou
sa, secretário do Diretório Regional de 
Geografia do Estado do Rio de Janei
ro. Reúne, além do relatório das ati
vidades da D.R.G., resoluções e le
gislação de interêsse geográfico, os se
guintes trabalhos: "Notas para a his
tória de Maricá" (Eduardo Rodrigues 
de Figueiredo); "Desembargador To
ledo Pisa" (Luís Palmier); "Estudos 
para recuperação econômica da Bai
xada Fluminente" (Geógrafos do C.N.G. 
e outros autores) ; "Guia de Excursão a 
Teresópolis" (Prof. Francis Ruellan); 
·"Grandes Vultos Fluminenses" (Luís 
Palmier) ; "Areas Municipais do Estado 
<lo Rio de Janeiro", "Divisão Territorial 
do Estado do Rio de Janeiro", "Rio 
Bonito, a Canaã fluminense" (Luís 
Palmier); "Documentário sôbre os li
mites do Rio de Janeiro-São Paulo,,; 
XII sessão ordinária da Assembléia 
Geral ão Conselho Nacional de Geogra
fia"; "Centro de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas da Universidade de São 
Paulo". 

FORTUNATO PIMENTEL - Aspectos 
gerats de Encruzilhada do Sul -
Edição comemorativa do 1.0 cen
tenário de municipalização, 1949. 
Prosseguindo na série de trabalhos 

relativos aos municípios do Rio Grande 
do Sul, o Sr. Fortunato Pimentel lança, 
agora, o seu Aspectos Gerais de Encru
zilhada do Sul numa edição comemo
rativa do primeiro centenário dêsse 
.município. · 

Como vemos pelo título, trata-se de 
uma obra em que o autor procura dar 
uma visão geral de Encruzilhada do 
Sul, começando com um histórico e 

B. G. -6 

uma relação das principais efemérides. 
Focaliza depois os aspectos demográfi
cos e a seguir os geográficos, fazendo 
referências· à situação, à topografia -
citando os pontos mais. altos do mu
nicípio, a zona da Serra do Sudeste 
que encerra as principais riquezas do 
subsolo de Encruzilhada, à constitui
ção . agrológica, ao revestimento flo
rí&tico, às características. gerais de cli
ma e solo, à superfície e aos limites. 

Fornece em seguida uina relação 
dos principais cursos d'água com dados 
referentes à nascente e direção de ca
da um dêles e, no capitulo seguinte, 
uma relação das serras, cerros, morros 
e coxilhas do município, com suas res-
pectivas altitudes. . 

Algumas páginas são dedicadas ao 
estudo da cidade, seus serviços públi
cos, seus principais aspectos sociais e 
culturais. 

Quanto à agricultura diz o autor 
serem o milho e o feijão os principais 
produtos referindo-se, no entanto, às 
possibilidades que tem o município de 
desenvolver outras culturas. 

. A pecuária e seus problemas mere
ceram do autor um estudo mais mi
nucioso, constituindo um dos maiores 
capítulos do livro. 

Os recursos minerais, logo segui
dos dos aspectos econômicos de modo 
geral, tais como incj.ústria, comércio, 
transportes, etc. são os últimos assun
tos geográficos focalizados no trabalho. 

Finalmente algumas informações 
são dadas a respeito da administração 

. e legislação do município encerrando
se o trabalho com uma série de dados 
biográficos sôbre alguns ilustres fi
lhos de Encruzilhada do Sul. 

O trabalho em questão apresenta
nos assim o município de Encruzilhada 
do Sul em seus variados aspectos, sem 
no entanto analisar minuciosamente 
qualquer um dêles. lt o que se pode 
depreender de uma rápida leitura dêsse 
trabalho da autoria do Sr. Fortunato 
Pimentel. 

Hilda da Silva 
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Livros Estrangeiros 

P ABLO VILA - Las características fi
siográficas del Orinoco - Editorial 
Sucre --:-- Caracas - Venezuela. 

O autor é professor e chefe do 
Departamento de Ciências Sociais do 
Instituto Pedagógico Nacional. :E:ste seu 
trabalho que foi apresentado, pela pri
m~ira vez, no XVII Congresso Interna
cional de Geografia, realizado em 
Washington de 8 a .15 de agôsto de 
1952, é uma contribuição ao estudo 
geográfico do rio Orenoco. Eis os tí
tulos de alguns capítulos: "A orogra
fia e sua gênese", "As conseqüências 
hidrográficas dos movimentos tecto
gênicos", "O caso Cassiquiare e simila
res", "As características do Orenoco 
recém-descoberto", "A formação do 
Delta grande", "O Delta secundário em 
formação", etc. 

PABLO VILA - Las etapas históricas: 
de los descubrimientos del Orinoco 
- Caracas - Venezuela. 

Trata-se de valioso subsídio ao es
tudo histórico do rio Orenoco. Eis al
guns dos capítulos em que se divide 
êste opúsculo: "As primeiras entradas", 
"Uma primeira descrição do rio", "Sua 
ocupação desde Santa Fé", "Notícias 
sôbre o Cassiquiare", "SupQstas cabe
ceiras do rio", "Predomínio do baixo· 
Orenoco", "Valor e limitações da via
gem de Humboldt", Codazzi e Schom
burgk no conhecimento do rio", "O 
pretendido descobrimento das fontes 
por Chaffanjon", "Os trabalhos de
fronteira", "Os vôos brasileiros", "As. 
origens do Orenoco descobertas". 

Periódicos Nacionais 

REVISTA DE IMIGRAÇÃO ·E COLO- · Intensiva" - Janutz Gerulewicz; "Si.~ 
NIZAÇAO - Ministério das Rela- • tuação Alimentar na Região Central". 
ções Exteriores - Ano XIII - N.0 - G. M. de Melo Mourão. 
1.0 - Primeiro Semestre de 1952. 

Mais um número da conceituada 
Rev.ista de Imigração e Colonização, 
cujo sumário é o seguinte: "Relatório 
Geral das Atividades do Conselho de 
Imigração e Colonização Durante o Ano 
de 1951" - "Imigração para õ Cana
dá" - Fernando Nilo de Alvarenga; 
"Os Letonianos e sua Contribuição à 
Colonização do Sertão Bra&ileiro" -
Arnold Bruver; "Relatório Apresentado 
ao Conselho de Imigração e Coloniza
ção pelo Conselheiro José Caracas sô
bre · Imigração Holandesa, Italiana e 
seus Problemas" - "A Austrália e o 
Problema da Imigração" - Celso Di
niz; "Recrutamento, Seleção e Coloni
zação de Imigrantes"___: Fernando Ma
ria Teixeira; "Duas Teses sôbre Colo
nização" - Adrião Caminha Filho; 
"Tipo Ideal de Colonização do Ponto 
de Vista Técnico" - Karl Weissmann; 
"Problemas de Colonização" - Pierre 
Ulman e Josef Patsch; "Gedanken Un 
Kolonizations Probleme1

" - Pierre Ul
mann e Josef Patsch; "Os Métodos 
Modernos em Serviço de Levantamen
tos Rápidos Aéreos das Terras Desco
nhecidas para o fim da Colonização 

VITOR A. PELUSO JÚNIOR - O relê-
vo do estado de Santa Catarina - · 
Departamento Estadual de Geogra
fia - Florianópolis, 1952. 

Em volume de quarenta e poucas: 
páginas, impresso em multilite, por· 
iniciativa do Departamento Estadual 
de Geografia de San ta . Catarina, o pro
fessor Vitor A. Peluso Júnior oferece
nos interessante estudo sôbre o relêv()I 
catarinense. Lonvando-se em outros 
estudiosos da geografia de Santa Ca
tarina e nas próprias experiências, o 
autor indica as características funda
mentais da u.tual estrutura geomorfo
lógica do território do estado, mos
trando como se operou o fenômeno da 
depressão da antiga superfície de ero
são e se formaram as montanhas e· 
rios. Referindo-se aos solos, dá uma 
idéia da sua con&tituição e perfis, re..;. 
!acionando a sua evolução não apenas. 
com a ação dos fatôres naturais mas· 
também co:rn as atividades humanas~ 
O trabalho é fartamente ilustrado com 
gráficos e esquemas demonstrativos das. 
formas de relêvo e perfis de solos. 
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Periódicos Estrangeiros 

LA STRUTTURA FUNZIONALE DEL 
CANTON TICINO - Peter H. A. 
Wydler - Zurigo 1952 - Stampato 
Tipografia - Athesia - Bolzano 
- Italia. 

Tese de doutoramento em filosofia 
defendida perante a Faculdade de Fi
losofia II da Universidade de Zurique 
por Peter H. A. Wydler, com aprovação 
do Prof. Dott H. Boesch. 

Segundo afirma o próprio autor, é 
êste trabalho uma contribuição ao co
nhecimento da estrutura funcional do 
Cantão TiCino, concentrado no estudo 
da localização e importância dos ser
viços centrais, bem como da delimita
ção e fixação das zonas funcionais cor
respondentes. 

REVISTA GEOGRAFICA - Instituto 
de Investigación Etnológica - Uni
versidad del Atlántico - Vol. I -
N.0 1 - Dicembre de 1952 - Bar
ranquilla - Colombia. 

' Registamos o aparecimento de· mais 
êste periódico especializado em assun
tos geográficos. Destina-se a divulgar 
as atividades e estudos científicos da 
Universidade del Atlántico da Repúbli
ca Colombiana. 

Encontramos no presente número 
matéria de interêsse exclusivamente 
local, salientando-se o seguinte: "El 
Departamento del Atlántico y sus con
diciones físicas" - Carlos Angulo Val
dés; "In undaciones del rio Magdalena" 
- • Mom.efior Pedro Maria Revollo; 
·"Geoecono:m.ia del algodón" - Aquiles 
Escalante; "Aspectos agroeconómicos 
del Atlántico" - Eduardo Penso Urqui
jo; "Ambiente geográfico-humano de 
Ia costa del Atlántico" - Ernesto Guhl. 

ACTA GEOGRAPHICA - Comptes 
Rendus de la Société de Géogra
phie de Paris - N.O 18 - .Année 
1952 - 184, Boulevard Saint-Ger.:.. 
main - Paris. 

Esta publicação destina-se a regis
tar as atividades da Sociedade de Geo
grafia de Paris. 

Dentro dessa orientação o presen- · 
-te número contém notícia sôbre a par
ticipação da Sociedade no Congresso 
·de 1952 (Centenário da American Geo
graphical Society de New York (4 a 6 
·de agôsto de 1952); no Congresso da 
-União Geográfica Internacional de 
Washington (8-1518-52) e nas comemo-

rações do 75.0 aniversário da Real 
Sociedade Geográfica de Madrid; resu
mo de conferências sôbre os Bálcãs, o 
Nepal Oriental e o Tenessee; notas, 
estudos e, finalmente, copiosas notas 
bibliográficas. 

GEOGRAPHICA HELVETICA - Ns. 1 
e 2 - Ano VII - 1952 - Küm
merly & Frey· Geographischer Ver
lag - Berna - Suíça. 

Oferece matéria de interêsse local 
com artigos em alemão, francês e ita
liano. O n.O II apresenta ligeiras con
siderações sôbre a ciência geográfica 
iugoslava, problemas de crescimento e 
movimento demográfico de Buenos 
Aires. 

REVUE CANADIENNE DE GÉOGRA
PHIE - Société de Géographie de 
Montréal - Vol. VII - Ns. 1-2 -
Janvier-Avril 1953 - Montréal -
Canada. 

No presente número assinalam-se 
os seguintes trabalhos: "The Role of 
Up,warping in the Post-Glacial History 
of Canada" - Richard Y. Lougee; 
"Progrês recents dans L'industrie du 
pétrole au Canada" - . Louis-Edmond 
Hamelin; "Les décharges du glacier 
continental à travers la Prairie cana
dienne" - Bernard Boivin. 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER - N.0 22 
- 6me Année - Avril-Juin 1953 
- Bordeaux - France. 
tste número insere os seguintes 

trabalhos: "Les Paysans Sérêres. Essai 
sur Ia formation d'un terroir du Séné
gal"-;- Paul Pelissier; Les "Indiens" de 
Guadeloupe - Guy Lasserre; "Les An
geles" - Michel Tabuteau. 

ANNALES DE GÉOGRAPHIE - BUL
LETIN DE LA SOCI~É DE GÉO
GRAPHIE - N.0 331-LXIIe. An
née - Mai-Juin 1953 - Librairie 
Armand Colin - 103, Boulevard 
Saint-Michel, Paris, 5e. - France. 
tste número oferece os três artigos 

seguintes: "Essai sur la zonation et la 
distribution des formes Uttorales de 
dissolution du calcaire" por A. Guil
cher; "Une critique de Ia méthode de 
Thornthwaite pour Ia classification des 
climats", por J. Gentilli; "L'életrifica
tion ferroviaire de Paris à Lyon", por 
M. Pardé. 
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A parte bibliográfica contém resu
mos de numerosos trabalhos, tais co
mo: "Le paléoclimatologie" d'aprés ,Mr: 
C. E. P. Brooks, por P. Fénelon; "La 
morphologie des régions d.e plalne du 
monde" d'aprés Mr. Lester C. King -
por P. Pinchemel; "Gaz et pétrole du 
Sud-Ouest, · conditions de transport et 
de distribution"; por Ph. Duchemln. 

ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS 
Volume XLIII ......, Number 2 ...,._ Ju
ne, 1953. 

Três estudos dêste numero mere
cem especial consideração do geógrafo. 
São êles ; "A case for population Geo
graphy", de Glenn F. Trewartha; "Pat
tems of land use in N ortheast Brazil", 

de Preston E. James e "Physlologlcal 
Cllmatology as a field of Study,,, de 
Douglas' H. K. Lee". 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEO
GRAFICA DE LIMA - Tomo LXX. 
- 3.0 e 4.0 trimestres de 1953 . -
Lima; Peru. 

Reúne êste tomo as seguintes con
tribuições: "El problema de los alu ... 
viones de la Cordillera Bianca" (P. P. 
Track) , "La Exposición Sudamericana 
de la Universidad de Yale" (James E. 
Morrow), "La Corrlente Marítima dei 
Peru" (Carlos Garcia Méndez), "Las 
Exploraciones a la Cordillera Bianca'" 
(César Morales Arnao), "Las Aguaru
nas dei Alto Marafi.on" (Hermano San-
tos García) . ' 

~ A fotografia é um excelente documento geogriftco, desde que se saiba exatamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotograftas panorãmlcas que 
possuir, devidamente legendadas. · 

. 



Notici~rio 

PRESID:tNCIA DA REPÚBLICA 

Mudança da Capital Federal 

CONSTITUIDA A COMISSÃO DE LOCALI
ZAÇÃO DA NOVA CAPITAL DA REPúBLICA -
SUAS ATRIBUIÇÕES. FIXADA EM 31 DE DE
ZEMBRO DE 1955 A DATA DE ENTREGA DOS 
SEUS TRABALHOS - Por decreto do senhor 
presidente Getúlio Vargas acaba de ser nomea
da a Comissão de Localização da Nova Capital 
Federal, criada pelo decreto n.o 32 976, de 8 de 
junho, da qual é presidente o general de divi
são Agu1naldo Calado de Castro, chefe do Ga
binete Mllltar da Presidência da República. Dela 
fazem parte representantes mlnlstertals, do 
DASP, um membro do Conselho de Seguran
ça Nacional e um representante do estado de 
Goié.a. 

São os seguinte os membros da Comissão 
ora nomeada: - engenheiro Taaao da Cunha 
Cavalcaate, representante do Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores; capitão-de-mar-e
-guerra Paulo Bosfslo, representante do Minis
tério da Marinha; coronel Aurelino Luis de 
Fartas, representante do Ministério da Guerra; 
bacharel Jorge d'Escragnolle Taunay, represen
tante do Ministério das Relações Exteriores; en
genheiro Adernar Barbosa de Almeida Portugal, 
representante do Ministério da Fazenda; en
genheiro Flávio Vieira, repreaentante do Mi
nistério da Viação e ObrlLS Públicas; agrônomo 
João Castelo Branco, representante do Minis
tério da Agricultura; engenheiro Paulo de As
sis Ribeiro, representante do Ministério da. Eq,u
cação e Saúde; Sr. Waldyr Nlemeyer, represen
tante do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio; coronel-aviador engenheiro Júlio A
mérico dos Rela, representante do Ministério da 
Aeronáutica; coronel Pedro da Costa Leite, re
presentante do Conselho de Segurança Nacio
nal; bacharel Wagner Estelita Campos, repre
sentante do Departamento Administrativo do 
S~rvlço Público, e capitão Mauro Borges Tei
xeira, representante do estado de Golé.a. 

Integram também a referida Comissão o te
nente-coronel Deocléclo De Paranhos Antunes, 
como representante do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Eatatistlca, e o engenheiro Jerôni
mo Coimbra Bueno, pela Fundação Brasil Cen
tral. São atribuições do órgão recém-criado: 
realizar estudos definitivos sõbre as condições 
de abastecimento de água e energia elétrica. à 
nova capital; promover reconhecimentos sõbre 
o estabelecimento do sistema rodo-ferroviário 
que deverá ligar a futura. capital a todas as 
unidades federativas, com sua adaptação ao 
Plano Geral de Viação Nacional; efetuar o es
tudo definitivo das vias de transporte neces
sárias à concretização da mudança da. capital 
para. o local a ser escolhido; elaborar o plano 
de desapropriação das áreas nece88árias à loca-

.. lização da futura capital, bem como o seu pro
grama urbanístico, e, 'finalmente, promover os 
levantamentos e estudos prellmlnares exigidos 
pela mudança do govêmo da República. e pela 
transferência do funcionalismo federal pa.ra. a 
nova. capital. 

Desde que conveniente e mediante prévio 
ajuste, poderá a referida coml88ão, por a.to de 
seu presidente constituir subcqmlssões técnl<:a.s, 
bem a881m sollcl taP o concurso de pessoas ou 
de entidades especlallzada.s, incumbindo-as da 
realização de serviços de campo, pesquisas, le
vantamentos, elaboração de mapas, plantas, de
senhos e qualaquer outros trabalhos que se tor
narem necessários e não puderem ser feitos pe-

los órgãos governamentais. De outro lado, a 
comissão poderá contar com a cooperação de 
tôdas as repartições federais, autarquias e en
tidades para.estatais, inclusive no que diz res
peito à execução de trabalhos técnicos. 

Prescreve o decreto que o encaminhamento 
ao ministro da Viação dos resultados definiti
vos dos estudos aôbre a mudança da. capital 
federal, de\'erá ser feito até 31 de dezembro. 
de 1955. l!lnquanto, todavia, durarem os traba
lhos da coml88ão, recém-criada, caberá ao seu 
presidente enviar, trimestralmente, ao ministro 
da Viação, um relatório sucinto das atividades 
do citado órgão. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E' 
ESTATtSTICA 

17.0 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO DO I.B.G.E
- PRINCIPAIS ATOS QUE ASSINALARAM A 
DATA - EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DO> 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA. - Ce
lebrou-se em todo o pais a 29 de maio o 17. • 
aniversário de criação do I.B.G.E., data tam
bém consagrada ao geógrafo e ao estatístico. 
Nesta capital houve diversas solenidades co
memorativas da. efeméride. 

As 8 horas daquele dia foi celebra.da mls&\ 
em ação de graças, com comunh4o dos servi-
dores do I.B.G.E. 

As 10 horas, realizou-se no auditório da 
mstltuiçl.o a bênção de um quadro a óleo da 
imagem de São José, padroeiro dos estatísticos, 
oferecido pelo secretário de Educação e Cultu-· 
ra, da Prefeitura do Distrito Federal. No ato
de entrega o Sr. Prof. Maciel Pinheiro, diretor 
da Biblioteca Municipal, proferiu estas pala
vras: 

"Em nome do excelentisslmo senhor doutor 
secreté.rio de Educação e Cultura da Prefei
tura do Distrito Federal, tenho a honra de
entregar a Vossa Excelência, como Presidente 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica, o presente quadro representando São José 
- o padroeiro da. Estatística no Brasil, ofere
cido a êste Instituto pela Prefeitura do Distrito 
Federal, no dia em que se fes:teJa, justifica
damente, a Estatística. 

Foi sobtemodo feliz Sua Eminência o Car
deal Dom Jaime de Barros Câmara, ao refe
rir-se recentemente a São José como padroeiro 
dêsse abnegado pugllp de servidores que traz 
sõbre os ombros o encargo de orientar com as 
suas pesquisas acura.das as atividades gerais 
do Brasil, pois, criado na fé de Cristo, o povo 
brasileiro encontrará sempre um grande e vivi
ficador alento na religião para as lutas quo-
tldlanas, não podendo, portanto, fugir a êS8e' 
imperativo os que, anõnimam'ente, labutam 
nesse setor de atividade p.:-odutlva. 

A iniciativa da Prefeitura do Distrito Fede
ral em ofertar êste quadro ao Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatistlca, deve ser vista, 
apenas, Senhor Presidente, como a. demonstra
ção em que se empenha a administração mu
nicipal em manter na religião os mais sólidos 
elementos de fé no seu prog!'ama de trabalho,. 
seguindo com essa orientação, pura e simples
mente, .os ensinamentos ministrados pelo Exce
lentisslmo Senhor Presidente da República em 
tõdas as fases da. sua brilhante administração. 

A Biblioteca Municipal, ao receber a in
cumbência de promover e~ justa homenageD;l. 
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tão compatível com as tradições d,a familia 
brasileira e da religião, mais uma vez se inte
gra na obra educacional que vem, há um sé
culo, realizando na capital da República. 

Assim, poJs, desincumbo-me dêste enea.!go 
com grande satisfação, entregando à familia do 
estatístico do Brasil êste quadro, que ainda 
mais estreita a cooperação com o Instituto 
Brasileiro de Geografia.· e Estatística". 

Exaltando a obra ibgeana, discursou, em 
sessão conjunta dos órgãos deliberativos do 
I.B.G.E., presidida pelo desembargador Flo
rêncio de Abreu, ·o Dr. Mau:.-icio Filchtiner, 
secretário-geral do c . N. E. 

Outra solenidade destinada a assinalar a 
efeméride foi a exposição dos trabalhos geo
gráficos e cartográficos realizados pelo C.N.G. 
e constante do seguinte: 

Trabalhos executados pela Divisão de Geo-· 
grafia - Cartogramas de tipos e cenas do Bra
sil, po~ .. regiões naturais; Cartogramas de cres
cimento da população da região Centro-Oeste 
de 1940 a 1950; Cartograma da· distribuição da 
pooulacão rural na região Centro-Oeste, 1950; 
Fôlha Itajuí, Bahia e regiões circunvizinhas, re
presentando a geomorfologia da região; Carto
grama do relêvo da vertente ocidental do Sã.o 
F:ancisco; Cartograma da colonização européia 
no estado do Paraná, em 1950; Cartograma da 
prOdução da batata inglêsa nos estados do 
Parant:l, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
1948; Cartograma da prOdução de trigo no Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 
1945; Protlução de feijão nos estados de Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1948; Pro
dução de ca.:ne suina nos estados do .Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1952; 
Cartograma de carne suína nos estados de Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
1948; PrOdução de milho nos estados do Para
ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1948; 
PrOdução de banha nos estados de Paraná, San- . 
ta Catarina e Rio Grande do Sul em 1948; 
Mapa climático do Sul do Brasil, 1952; Mapa 
de vegetação original do Paraná, 1952; Ca.rto
grama da expansão do povoamento no Paraná, 
1950; Cartograma da distribuição da população 
no Rio Grande do Sul, 1940; Isaritmas de áreas 
médias de propriedades no Rio Grande do Sul, 
1940; Mapas das migrações internas para o es
tado de São Paulo de 1941 a 1950; Mapa cli
mático do estado do Rio de Janeiro, 1952; 
Cartograma da dist:ibuição da população de 
Minas Gerais, 1940; Cartograma de distribuição 
da população do estado da Bahia, 1940; Mapa 
climático de Minas Gerais, 1951; Cartograma de 
atividades econômicas nas zonas rurais da Bai
xada Fluminense, 1952; Cartograme. da compa
ração da população total na bacia do vale do 
rio Doce, 1940 a 1950; Comparação da população 
rural na bacia d<> vale d,o rio Doce, 1940 a 1950; 
Compa.":"ação da populaçA.o urbana e suburbana 
na bacia do vale do rio Doce em 1940 a 1950; 
Cartograma da potência das usinas ge:r;adoras de 
eletricidade no Brasil, 1948; Cartograma da pro
dução industrial no Brasil, 1949; Cartograma da 
comparação entre os censos de 1920 a 1940 no 
estado da Paraíba; Cartograma da distribuição 
da população no estado da Pa.:aíba; 1940; Mapa 
geomorfológico da fôlha Paulo Afonso da carta 
geral do Brasil, 1951; Mapa geomorfológico e 
geológico da fôlha de Curaçao na carta geral 
do Brasil, 1951; Mapa climático do Nordeste, 
1952; Mapa de índices de aridez da região do 
Nordeste, 1951; Cartograma de excursões rea
lizadas pelos. geógrafos do C.N.G., até maio de 
1955; Cartog.:ama do rebanho bovino no Bra
sil em 1948; Cartograma da distribuição da po
pulação do Amazonas e Acre, 1940; Cartogra
ma do uso da terra no leste paraense; Mapa 
fito-fisionômico da região compreendida entre 
os rios Xingu e Teles Pires; Cartograma de es
iudos para a determinação dos limites meri-

dionais e orientais da raia de opulência da no
resta amazônica; Cartograma dos limites meri
dionais e orientais da área de ocorrência da 
floresta amazônica e território brasileiro; Car
tog:ama dos limites meridionais e orientais da 
flot'a de ve~etação da Amazônia em território 
brasileiro segundo diversos autores; Cartogra
ma de densidade da população do Brasil em 
1950; Cartograma da 'densidade da população 
do Bra·,u, iY..:u; Cartograma da densidade da 
população do Brasil em 1940; Ce.rtograma de 
situação das migrações do Brasil por unidade 
federada em 1940; Abaco para determinação 
geográfica de alturas, lados, raios, etc. de 
sólidos; Aba.co para determinação gráfica de 
ali;uras, lados, raios, etc. de figuras . planas. 

Trabalhos executados pela Divisão de Car
tografia - Mapa geral do Brasil na escala de 
1:2 500 000 impresso em côres, em quatro fô
lhas, 1952, que acaba de ser editado pelo Con
selho Nacional. de Geografia; Carta geral do 
Brasil, elaborada na escala de 1:1000 000, im
pressa em cô:-es, constante de 24 fôlhas; Carta 

. geral do Brasil, elaborada na escala de 1:500000, 
impresso em côres, constante de 24 fôlhas; Car
ta geral do Brasil, impressa em côres, elabo
rada na escala de 1: 250 000, constante de 26 
fôlhas; Painel demonstrativo das fôlhas im
pressas e em andamento das fôlhas eda carta 
geral do Brasil, elaboradas nas escalas de .. 
1 : 1 000 000 - 1 : 500 000 e 1: 250 000; Painel de
monstrativo das fases de elaboração das fôlhas 
da carta geral do Brasil a começar da pesquisa 
de elementos cartográficos até a impressão, fi
nal das mesmas; Painel demonstrativo do ser
viço de restituição aerofotogramétrica, baseado 
no sistema Trimetrogon, o qual se fundamen
ta na obtenção de fotografias aéreas, utmzan
do-se um conjunto de 3 câmaras sinc:-onizadas, 
ajustadas entre si, a central, tomando fotos que 
nos dão projeções horizontais e as duas late
rtis, permitindo, simultâneamente, fotos obli
quas em ângulo a 60°; Painel denionstrativo dos 
levantamentos mistos, executados desde 1942 
até 1952 o qual perfaz um total de 274 coorde
nadas geográficas e 728 700 quilômetros quadra
dos levantados; Painel demonstrativo do nivela
mento executado o qual perfaz um total de 
17 982,91 quilômetros nivelados e 13 237 refe
rências de nivel estabelecidas até 20-4-1953; 
Painel demonstrativo do se:viço de astronomia, 
gravimetria e bases o qual perfaz um total' de 
49 estações astronômicas a 30 bases medidas; 
Painel demonstrativo do serviço de triangula
ção o qual perfaz um total de 733 vértices 
triangulados em 5 489 quilômetros de exten
são; Câmara de luz em negativos em vidro, das 
fôlhas da carta geral do Brasil; Mesa com ins
trumentos e fotog.:afias aéreas para a demons
tração prática do Serviço Aerofotogramétrico 
Trimetrogon. 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

LIGAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE 
TRIANGULAÇÃO GEODJ!:SICA AO ARCO . 
TRANSCONTINENTAL - NOTAS SOBRE A CE
RIMONIA REALIZADA A 60 QUILÔMETROS DA 
CIDADE PAULISTA DE' SÃO JOSÉ DO RIO 
PR:l!:TO PARA ASSINALAR O ACONTECIMEN
TO - DISCURSO DO TENENTE-CORONEL DE 
PARANHOS ANTUNES - Verificou-se a 27 de 
junho a ligação do sistema brasileiro de trian
gulação geodésica ao arco transcontinental. 

Os trabalhos do trecho ora inaugu:ado es
tiveram a cargo do Conselho Nacional de Çleo
grafia e do Inter-American Geodetic Survey 
que v:êm operando coordena.damente. Repre
sentam o esfôrço comum de técnicos nacio
nais e americanos, que, num período de 16 
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meses de árduas operações através do estado 
de Mato Grosso e pa:-te do de Sã.o Paulo, le
varam a têrmo .a medição de 118 vértices de 
triangulação de l.• ordem. 

Para tanto foi necessário efetuar o reconhe
cimento de quase 1 000 quilômetros, fazer ob
servações astronômicas em 9 pontos e medir 
4 bases geodésicas. 

A parte conctuida juntamente com o me
ridiano 49° do sistema geodésico brasileiro cons
titui pa.:-cela ponderável da cadela transconti
nental, a qual, após terminada, será a maior já 
efetuada em tôda a superfície terrestre. 

Essa cadela começa no Território do Alas
ca. Dirigindo-se ao sul, atravessará o continen
te americano, a América· Central, e alcançará 
o Peru, raml!lcando-se para o Chile e Bolivla, 
donde se estenderá para estabelecer conexão 
com a rêde brasileira. · 

Para assinalar o fato de que trata esta 
nota foi celebrada expressiva cerimônia nas 
proximidades da cidade de São José do Rio 
Prêto, à qual compareceram o senhor alml:-an
te Gerson de Macedo Soares, presidente de. Co
missão Mista que regula o acôrdo existente 
entre os Estados Unidos e o Brasil para os 
assuntos cartográficos, o tenente-coronel Deo
cléclo De Paranhos Antunes, secretário-geral do 
C.N.G .. , representante do desembargador Flo
rêncio de Abreu - Presidente do l.B.G.E., o 
tenente-coronel Luis Eugênio de Freitas Abreu, 
representante do general Sena Dias, diretor do 
Serviço Geográfico do Exército. 

Ali estêve também um grupo de técnicos do 
C.N .G. e do Inter-Amerlcan Geodetlc Survey. 
São êles os seguintes: Prof. Ali"."IO de Matos, 
Engs. Gllvandro Slmas Pereira, Honório Bezer
ra, René de Matos, major-general Brederllnder, 
coronel W. Gomes Júnior, major Tenhagen e 
Eng.0 Rablto. 

Na solenidade então havida, o tenente-co
ronel Deocléclo De Paranhos Antunes proferiu 
estas pala v.:-as: 

"Congratulo-me com todos os servidores do 
C.N.G. que, com tanto sacrifício e com tanta 
persistência, através de pantanais e grotões, va
deando rios e abrindo picadas, conseguiram 
vencer uma das regiões bem ásperas de nossa 
terra numa extensão de mil quilômetros. As · 
minhas congratulações e os meus aplausos são 
extensivos aos engenheiros e colaborado"."es do 
Inter American Geodetic Survey, companhei
ros de tôdas as horas, que tanto a 1udaram os 
nossos homens; técnica e materialmente, na 
realização dessa ~rande etapa geodésica. 

O término dessa cadela de triangulação que 
se desenvolveu da fronteira Brasil-Bolívia até 
o sistema geodésico brasileiro de primei"."a or
dem, completa os trabalhos da secção brasilei
ra, a cadela transcontinental, que se estenderá 
futuramente do Território do Alasca ao Rio 
Grande do Sul e à República do Chile. O tre
cho agora terminado é fruto da cooperação bra
sllel"."o-amerlcana, reoresentada pelo Cónselho 
Nacional de Geografia e pelo Inter Amerlcan 
Geodetlc Survey, e sle:nlflca notável trabalho de 
colaboração Internacional, onde técnicos brasi
leiros e americanos levaram a bom têrmo a 
medição de 118 vértices de trlane:ulações de pri
meira ordem, num período . de 16 meses de ár
duas op-e~acões nos estado~ de Mato Grosso e 
de Sã.o Paulo. 

Sendo esta cerimônia realizada no terri
tório do estado de São Paulo, não podemos dei
xar de fazer referência multo especial ao seu 
Instituto• Geoe:ráflco e Geoló<!lco, que, sob a 
competente direção do Dr. Valdemar Lefevre. 
tanto tem cooperado em nossa obra cartográ
fica, aumentando a trama de nossa :rêde geq
déslca. 

Na concretização de,ste trabalho, foi mister 
efetuar o reconhecimento duma extensão apro
ximada de 1 000 quilômetros, fazer observações 
astronômicas em 9 pontos e medir 4 bases geo
désicas. As dificuldades Inerentes ao melo, fa
lho de vias de transporte e com topologia des
favorável tornaram necessária a ut111zação de 
um pequeno avião nas ope:-ações de reconhe
cimento e entrega de viveres e equlnamento 
para turmas situadas em locais de difícil aces
so. Merece, outrossim, ser focalizado o Inten
sivo emprêgo de tõrres de aço Bllly devido ao 
terreno pouco experimentado, o que tornou 
obrigatória a continua montagem e desmon
tagem de tõrres atingindo a altura de 31 me
tros. 

Ao se concluírem os trabalhos da cadeia 
transcontinental da qual representa o trecho 
agora ligado com o meridiano 49° do sistema 
geodésico brasileiro, parcela ponderável, ter-se-é. 
completado a maior cadela de triangulação Já 
efetuada em tôda a superfície terrestre. 

Essa gigantesca cadela começa no Te'!'rltó
rio do Alasca, dirige-se para o sul, atravessando 
os Estados Unidos, México, América Central e 
América do Sul, até o Peru, e dai se ramifica 
para o Chile e para a Bolívia, de onde virá 
conectar-se com o sistema brasileiro. 

O Inter American Geodetlc Survey, órgão 
enca'!'regado pelo govêrno americano de pro
mover a concretização dêste belo trabalho téc
nico-cientifico, certamente o consee:ulrá gra
ças à completa cooperação dos governos sul
-americanos. Tecnicamente coberto pelo esta
belecimento dum único "Datum" para a Amé
rica do Sul e outro para a América do Norte, 
tem êsse trabalho elevado valor cientifico pelo 
novo horizonte que desco".'tlna no campo das 
pesquisas do· formato do nosso p:eólde. Congra
tulamo-nos, assim, com o I.A.G.S. pela inte
gração de nossa rêde de triangulação de primei
ra ordem no sistema lnteramerlcano, que trará 
grandes benefíck>s ao nosso pais no campo 
geodésico e cartográfico". · 

AS PUBLICAÇÕES no CONSELHO NACIONAL 
DE GEOGRAFIA 

CRONICA LIDA AO MICROFONE DA 
PR.D-5, RfiDTO ROQUE'T'E PIN't"O, NO PRO
GRAMA "BOLETTM BTBLIOGRAFICO DA BI
B'LTO'T'ECA MUNICIPAL'', NO DIA 11 DE JU- . 
NHO DE 1953. - "órgão lnte1?rante do Instituto 
Brasllel"."o de Geografia e Estatística - cuja 
estrutura se completa com o Conselho Nacio
nal de Estatística e o SerVlço Nacional de Re
censeamento -. conta o Conselho Nacional de 
Geografia, entre suas principais atribuições, a.s 
de divulgação dos resultados das pesquisas geo
gráficas que realiza no Brasil, e dos prohlemas 
e métodos da moderna ciência geográfica e 
ciências correlatas. 

Se atentarmos para a Imensidade do nosso 
pais, pa"."a os aspectos de seu solo, para as di
versidades das condlcões climáticas, para as 
caracteristlqas regionais, quer físicas, quer hu
manas, fácil nos é compreender as múltlnla.s 
e complexas tarefas de que deverá deslncum
blr-se o Conselho Ne.clonal de GeogÍ'afla, e da.s 
responsa b111dades que lhe pe"am. 

As pesquisas da Importante Instituição, no 
entanto, não se restringem apenas ao conhe
cimento dos estudiosos dos assuntos geográfi
cos, ou ao público em ge"."al, dentro das fron
teiras nacionais, mas se pro1etam para além 
delas, penetrando nos centros culturais es
trangeiros. 

E é através dos seus serVlços de puhllcacões, 
que se concretiza tão importante atribuição, 
qual se1a a de tornar mais conhecido, dos pró
prios brasileiros, o solo em que nascexam ou 
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em que vivem, e o de fomentar o intercâmbio 
cultural - com orga.nlza.ções congêneres dos 
pafses amigos. 

.A:brangem três grupos a.s publlca.ções edi
tadas pelo Conselho Nacional de Geografia.: a.s 
periõcUcas, a.s seria.das e as a. vulsa.s. 

Dentre a.s primeiras - a.s periódicas -
se incluem: - a. Revtsta Brastleira de Geografta, 
Já. com 15 a.nos de existência.. Publicação tri
mestral, oferece exclusiva.mente trabalhos ori
gina.is com respeito a.o território brasileiro; o 
Bolettm Geográfico, distribuído mensalmente, 
foi lança.do em abril de 1943, contando 107 nú
meros. Destina-se à a.presentação de matéria. 
va!'ia.da., não a.penas sôb1'e a. geografia. em ge
Ta.l e a. geografia brasileira., mas transcrevendo 
obras insertas em publicações estrangeiras e tra
balhos na.clona.is esgotados. 

A Biblioteca Geográfica Brasileira ocupa-se 
da. publicação das séries de livros especializa.dos, • 
relativos à técnica. e à geografia. do B=a.sll, com 
nove volumes Já. edita.dos sôbre a.s diferentes 
regiões brasileiras. O último, sob o titulo o 
Mato Grosso de Goiás, estuda. a. importante 
região econômica do estado de Goiás, em que 
deverá. localizar-se a. futura. capital do pais. 

Preocupa-se, a.inda., o Conselho Nacional de 
Geo!$'rafla. em editar trabalhos divetsos, em pu
blicações avulsas . . Dentre estas, pela. alta. im
po:-tância. dos assuntos trata.dos, ressalta.mos o 
volume Estudos da Zona de Influ~ncia da Ca
.choeira de Pauio Afonso. Autores diversos ne
la. colaboraram, com estudos especializa.dos e 
esforços não poupa.dos, em prol do melhor es
cla.recimen to de todos a.quêles que se interessam 
pelos problemas vincula.dos à recuperação do 
vale do São Francisco e a.o soerguimento da. 
vida. humana. em tão vasta. e sacrificada. área. 
do ·nosso Bra.sll. 

Os estudos dessa. valorosa. equipe de técni
cos do Conselho Nacional de Geografia. e do 
Ministério da. Agricultura. po!siblllta.ra.m a.o go
vêmo federal e a.os organiza.dores do relevante 
empreendimento, o planejamento dos trabalhos 
desde a. fase inicial. 

Abrangeram tais estudos a. topografia, a 
geologia., a. ecologia, a climatologia. e a. economia 
da região, com um levantamento sistemático 
das condições na. tura.is e sociais da. zona. cir
cun vlzinha. da. cachoeira. de Paulo Afonso. 

Hoje, é já. realidade · a. execução do &TToJa.
do plano e, em dias não multo distantes, fa.r
-se-ão sentir os benefícios que o gigantesco em
preendimento introduzirá. na. região de lnfiuên
cla. de Paulo Afonso, quer em t~rmos de bens 
ma.teria.is, com o surgimento do moderno . par
que industrial, quer com o confõrto que virá. 
assegurar a.o homem da. região, tão necessita.do 
de melhorar suas miseráveis condições a.tua.is 
de vida. 

Ao I.B.G.E., que se vê prestigia.do sob a 
esclarecida presidência. do desembarga.dor Flo
Tênclo de Abreu, e a.o Conselho Nacional de 
Geografia., com eficiência. dirigido pelo coro
nel De Paranhos Antunes, deseja.mos o pros
seguimento da. relevante obra que vêm reali
zando pelo Brasil e por seu povo". 

CURSO DE INFORMAÇõES GEOGRAFICAS 
'- A exemplo do que anualmente se verifica., 
-rea.l~ou-se êste ano, no pw.lodo de 13 a 31 de 
Julho, na' Faculdade Nacional de Filosofia., o 
-Curso de Informações Geográficas, promovido 
-pelo Conselho Nacional de Geografia e desti-
nado aos professôres do curso secundá.rio. 

Constou o curso de um programa de pa
lestras, em número de 30, e de visitas de inte
rêsse geográfico a.os serviços especializados do 
e. N. G. e a. outras instituições clen tificas, co
mo sejam: a. Divisão de Geologia do Ministério 
da Agricultura, o Instituto Nacional de 'l'ecno
logia, as Divisões de Geografia e Cartografia 

do C. N. G., havendo a.inda. uma. excursão às 
insta.lações hidroelétricas da. Llght, no muni
cípio de Pirai . 

Orientou o curso o chefe da. Secção de Di
vulgação Cultural da. Divisão Cultural do C. 
N.G., professor Antônio José de Matos Musso, 
secreta.ria.do pela. professôra. Magnólia. de Lima.. 

Dos cinqüenta. e sete p.rofessõres inscritos, 
vinte prestaram exames e foram à.prova.dos. 
Aos candidatos hablllta.dos foram conferidos 

' certifica.dos. • 
Segue-se· a. relação das matérias preleclo

na.da.s durante o Curso com os respectivos pro
fessôres: "Didática. da. Geografia.", Delgado de 
Carvalho; "Traços Gera.is da. Geomrefologia. do 
Brasil", Prof. Antonio T. Guerra.; "Paleontolo
gia. do Brasil", Prof. Paulo Couto; "Biogeografia. 
Geral do Brasil", Prof. Eldga.rd Kuhlma.nn; 
"Transportes rodo-ferrovlá.,rlos", Eng. Moa.clr 
Silva.; "Recursos Minera.is do Brasil", Prof. Síl
vio Fróis Abreu; "O vale do rio Doce", Prof. 
Nei Stra.uch; "O vale do São Francisco", Prof. 
Jorge Zarur; "Geografia. Agrária", Prof. Miguel 
A. de Lima.. 

A solenidade de encerramento do curso rea
lizou-se no Conselho Nacional de Geografia., 
sob a. presid~cia. do desembarga.dor Florêncio 
de Abreu, presidente do I.B.G.E., contando 
com a presença. do secretá.rio-geral do Conse
lho, Ten. Cel. Deoclécio De Paranhos Antunes, 
do diretor da. Divisão Cultural, Eng.0 Virgllio 
Corrêa. Filho, do orient.adÔr do curso, bem co
mo de geógrafos, técnicos e funcioná.rios do 
C.N.G. 

Discursaram durante o a.to o Prof. Antônio 
José de Ma.tos Musso e o Ca.p. Carlos Alberto 
Fragoso Senra., êste agradecimento em nome dos 
que concluíram o Curso. 

Ao encerrar a.' reunião, o desembarga.dor 
Florêncio de Abreu aproveitou o ensejo para. 
anunciar a. organização, dentro em breve, no 
Conselho Nacional de Geografia., de um curso 
destina.do à formação de geógrafos profiss1<>: 
na.is. 

iC 

MINISTtRIO DA AGRICULTURA 

PRIMEIRO RECENSEAMENTO DOS ABO
RiGINES BRASILEIROS - INVESTIGAÇÕES 
LEVADAS A EFEITO PELO S.P.I. - ESTIMA
TIVAS EXISTENTES. - Desde janeiro do cor
rente ano está. sendo efetua.do um recensea
mento dos aborlglnes, em nosso pais, por ini
cia. tiva do Serviço de Proteção aos tndlos, o 
qual tem por fina.Ilda.de determinar, em · bases 
mais precisas, o total e distribuição dos indl
genas para um planejamento mais racional 
de poMtlca. a.sslstenclal, bem assim colhêr da.dos 
com objetivos científicos. 

. Calcula-se que a. população lndlgena na 
América do Sul varia. entre 4 a 30 milhões de 
selvagens. Entretanto, de acõrdo com o cálcu
lo aproxima.do de Rosemba.lt, em 1945, havia. no 
con tlnen te 'americano 6 700 000 lndlos, dos quais 
ma.is de 4 milhões na região andina.. 

No Brasil a.s estima.tivas va.!la.m entre 1 mi
lhão, 500 mil e 200 mil aborlgines sendo a 'lll
tlma cifra. a ma.is exa. ta., segundo os etnólogos. 
Estão, na. sua maioria, concentra.dos na Amazô
nia. Existem também 6 mil no Nordeste e ou
tro tanto nos estados ao sul de São Paulo. 

Conservam êles ainda sua organização pri
mitiva, falam língua. própria e vivem em gru
pos isola.dos da ci v111zação. 

O esta.do de isolamento e o emprêgo da 
agricultura. como melo de subsistência são a 
causa. da maior densidade dos grupos amazô
nicos. 

Os questioná.rios organizados pelo Serviço 
de Proteção aos tndlos buscam apurar a situa
ção atual das áreas controladas pelas inspeto
rias regionais e postos, bem como reunir da-
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dos referentes às terras e sua principal pro
dução, aldeamentos, localização, vias de aces
so, número das habitações, sexo, lingua !ala
da, costumes, trabalho, instrução e população 
total seguindo os censos de 1940 a 1950. 

As ln!onnações que estão sendo coligidas 
pelo S.P.,I. serão remetidas ao I.B.G.E. para 
sua inclusão no censo geral de 1960. 

-te 
SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL SEGUNDO 
O úLTIMO CENSO - Pelo que se infere dos 
dados relativos aos dois últimos recenseamen
tos gerais do pais, cêrca de 2 600 000 pessoas se 
deslocaram das zonas rurais para os centros 
urbanos, nQ período que vem de 1940 a 1950. 
A população rural que há vlnt-e anos represen
tava uns 68,8% do total de habitantes no pais, 
passou a representar 63,8%. Em números ab
solutos, a população ds:>mlclllada no campo 
corresponde a 33161 50Q habitantes, enquanto 
a população !lxada nos 'quadros urbanos e su
burbanos soma mais ou menos 18 782 891 al
i:nas. 

Do exame dos dados elaborados pelo Servi
ço Nacional de Recenseamento, ver1!1ca-se ain
da q.ue a população rural, entre 1940 e 1950, 
cresceu de apenas 16,9%, enquanto a popula
ção das cidades e vilas teve um aumento .equi
valente a 45,8%. Entre as regiões !1s1og.rá!1cas 
o Centro-oeste é a que conserva maior parte 
de habitantes nas zonas rurais, tendo havido 
mesmo um aumento em relação a 1940 (78,5% 
contra 75,6% em 1950). No Nordeste a popula
ção rural decresceu na pr-0porção de 77 ,2% pa
ra 77,7%, no Norte de 72,3% para 63,5%, no 
Leste, de 61,9% para 61,0%. O maior desloca
mento !oi acusado na região Sul, onde decres
ceu a população na ordem de 63,2% para 58,1%. 

-te 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

(~rviço de Estatística de Educação) 

A APOSENTADORIA DO SR. TEIXEIRA DE 
FREITAS - BREVES TRAÇOS DE SUA OBRA 

Unidades 
BAHIA 

DISTRIBUIÇAO DA POPULAÇAO BRASI
LEIRA. - Sob o titulo - "Apontamentos sõbre 
a população do Brasil", o Diário da Bahia pu
blicou, em sua edição de 28 de maio último, 
o seguinte comentário: 

"Na data do último censo demográfico (1.0 

de julho de 1950), o nümero dos habitantes do 
Brasil já se aproximava de 52 milhões. Su
pondo-se que depois dessa data a população 
tenha continuado a aumentar segundo a taxa 
média geométrica anual de 23,78 por 1 000 ha
bitantes, observada entre os censos de 1940 e de 
1950, estima-se em mais de 55 milhões o nú
mero dos habitantes em 1.0 de janeiro de 1953. 

Para êsse rápido crescimento contribuiu em 
parte preponderante o excedente dos nascimen• 
tos sõbre os óbitos, tendo ascendido a poucas 
dezenas de milhares o excedente das imigra
ções sõbre as emigrações no período post-censl
tário. 

Segundo as estimativas do S.N .R., a fre
qüência média anual dos nascimentos (nasci-

A SERVIÇO DA ESTA TtSTICA BRASILEIRA. 
- Após quarenta anos de excelentes serviços 
prestados ao pais, sobretudo no campo da es
ta tistlca; !oi aposentado no cargo de diretor 
do Serviço de Estatística de Educação e Saúde. 
por decreto de 19 de dezembro de 1952. o Dr. 
Mário Augusto Teixeira de Freitas. 

Começou a sua vida públlca na antiga Di
retoria Geral de Esta tistlca do Ministério da 
Viação e Obras Públlcas, onde ingressou por 
concurso. 

Foi colaborador direto ·de Bulhões de Car
valho, depois executor do recenseamento de 
1920, em Minas Gerais, e organizador do Ser
viço Estatístico nesse es~do, promotor da Con
ve~ção Nacional de Elstatistlca e dos Convênios. 
Nadonals de Estatística Municipal, organizador 
e primei:-o diretor do órgão de que se afasta 
agora, ~dealizador do Instituto Braslleiro de 
Geogra!la e Estatística e seu primeiro secre
táro-geral durante treze anos. 

Promoveu ainda várias campanhas cívicas 
como a unl!ormlzação da ortogra!la, a difusão 
do esperanto, a :redlvlsão territorial com a 
mudança da capital para o Planalto Central. 

Sua inteligência e cultura invulgares, sua 
capacidade de trabalho, sua modéstia, desam
blção, probidade e um ardente desejo de ser
vir à pátria tornaram Teixeira de Freitas um 
padrão de servidor público e de cidadão, mo
tivando o reconhecimento dêsse !ato a inclusão 
do seu nome no Llv.ro do Mérito. 

. A repercussão da obra de Teixeira de Freitas 
se !êz sentir !ora do pais, com as sucessivas 
eleições do seu nome para primeiro presidente 
e depois presidente de honra do Instituto In
teramerlcano de Estatistlca e vice-presidente 
do Instituto Internacional de Bstatistlca. 

Além de membro efetivo do Conselho Na
cional de Estatística e presidente da Sociedade 
B.rasllelra. de Estatística, pertence a vá.rias ins
tituições culturais, entre as quais o Instituto 
Histórico e Geográ.!lco Brasileiro, a Sociedade 
dos Amigos de Alberto Tôrres, a Associação 
Brasllelra de Educação e a Sociedade Brasi
leira de Geografia. 

Teixeira de Frei tas nasceu na Bahia, a 31 
de março de 1890. 

Federadas 
dos vi vos) no Brasil osclla em tômo de 42 a 
44 por 1000 habitantes. 

A freqüência média anual dos óbitos oscila 
em torno de 18 a 20 por 1 000 habitantes. 

Fica, portanto, ainda multo elevada a mor
talidade, mas, em virtude do nivel excepcio
nalmente elevado da natalidade a proporção 
média anual do excedente dos nascimentos sõ
bre os óbitos atinge o alto valor de 23 a 24 

. por 1 000 habitantes. 
Se o crescimento demográ!lco continuar na 

progressão atual, em 1960 o número dos habl
tan tes a tingirá 66 milhões: 

Persiste o contraste entre a densidade ex
tremamente baixa da população nas regiões do 
Norte e do Centro-Oeste e a densidade rela
tivamente elevada, no quadro nacional (em
bora ainda baixa, no quadro internacional), nas 
regiões do Nordeste, do Leste e do Sul.. 

Em conjunto, as regiões do Norte e do Cen
tro-Oeste têm uma super!icle terrestre de ... 
5 425 000 quilômetros quadrados, superior à da. 
Europa - exclusive a parte européia da União 
Soviética - nas fronteiras de 1938. Mas con-
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tam apenas 3 582 000 habitantes, em compa
ração com mais de 400 milhões da Europa -
deliinitada segundo a convenção acima. A den
sidade média é apenas de 0,66 habitantes por 
quilômetro quadrado, isto é, 2 habitantes para 
3 quilômetros quadrados. Entre as unidades da 
Federação incluídas nessas regiões, marca a 
maior densidade (apenas 1,95 habitan.tes por 
quilômetro quadrado) o estado de Goiás, e a 
menor (0,08 habitantes por quilômetro quadra
do) o território do Rio Branco. 

As outras regiões - Nordeste, Leste e Sul -
com a superfície terrestre de 3 039 000 quilô
metros quadrados, contam 48 394 000 habitan
tes, sendo, portanto, a densidade média de 
15,92 habitantes por quillômetro quadrado. Mes
mo nestas regiões encontram-se vastas áreas es
cassamente povoadas, como os estados do Piaui, 
com apenas 4,19 habitantes por quilômetro 
quadrado, e do Maranhão, com 4,77, e zonas 
dos estados da Bahia, de Minas Gerais, do Pa
raná, etc. Mas há também áreas com popula
ção relativamente densa, como as dos estados 
do Rio de Janeiro, com 55,13 habitantes por 
quilômetro quadrado, de Alagoas, com 38,31, de 
São Paulo, com 36,98, de Pernambuco, com 
35,00. Salienta-se, na região do Leste, a den
sidade altissiina (2 030 habitantes por quilô
metro quadrado) da população do Distrito Fe
deral, pequena área que compreende a grande 
cidade do Rio de Janeiro. 

O contraste entre o primeiro e o segundo 
grupo de regiões ressalta pela comparação en
tre as respectivas porcentagens da superfície 
e da população do pais. Norte e o Centro-Oes
te, e:i:n conjunto, abrangem 64,09% da super
fície, mas apenas 6,89% da população do Bra
sil; o Nordei:;te, o Leste e o Sul, em conjunto, 
abrangem apenas 35,91 % da superficie, mas 
93,11 % da população". 

PERNAMBUCO 

INSTITUTO AGRONÔMICO - CURSO DE 
Clf:NCIA DO SOLO PELO ESPECIALISTA 
FRANC:l!;S RAYMOND CHAMINADE. - .Convi
dado pelo Instituto Agronômico de Pernambu
co para ministrar um curso de ciência do solo 
e realizar ensaios experiinentais no campo, che
gou recentemente a Recife o professor Raymond 
Chaminade, especialista do Instituto Nacional 
de Agronomia de Paris. Em declarações feitas 
na ocasião de sua chegada à capital pernam
bucana, informou o professor Chaminade que 
teve oportunidade de viajar a Madagáscar e à 
Africa do Norte, tomando contacto com pro
blemas referentes à formação de solos na zona 
tropical, bem como os referentes às sêcas e à 
irrigação. 

-ic 
RIO DE JANEIRO 

LANÇAMENTO DO NOVO MAPA ESTA
DUAL - Pelo Departamento Geográfico do Es
tado do Rio de Janeiro foi editada uma· nova 
carta geográfica dessa unidade federada, na 
escala de 1 : 400 000 . 

Dentre as modificações introduzidas no ma
pa ora lançado deve mencionar-se a represen
tação dos municípios por meio de côres, o que 
contribui para facilitar-lhes o reconhecimento 
e apreciação. O trabalho preliminar de levan
tamento do território, preparatório à confecção 
da carta, obedeceu aos processos da aerofotogra
metrta, sistema que vem sendo universalmente 
utilizado nesses casos. 

A organização da nova carta estêve a cargo 
dos técnicos do Conselho Nacional de Geografia 
e do Departamento Geográfico Estadual, orien
tados primeiramente pelo Prof. Alirio de Ma
tos e posteriormente pelo tenente-coronel Luis 
Eugênio de Freitas Abreu. 

Ex"terior 

PERU 

(Lima) 

AS EXPLORAÇÕES DO CIENTISTA FRAN
Cf:S MICHEL PERRIN NA REGIAO DO AMA
ZONAS - Com base nos ·resultados de pesqui
sas que vem realizando na zona do lago Titi
caca e do rio Apurtmaque, e que deverão esten
der-se até a foz do rio Amazonas, no Atlântico, 
sob o patrocínio da UNESCO e do .Museu do 
Homem, o cientista francês Michel Perrin, em 
entrevista concedida à iinprensa da capital pe
ruana, declarou que é de 6 440 quilômetros, e 
não de 5 600, como se afirma, a extensão total 
do Rio Mar. 

Explicou ainda que as suas nascentes se 
acham no rio Apuriinaque, cujas origens estão 
na lagoa de Villafro e no nevado de Huacra. 

ESTADOS UNIDOS 

ESTIMATIVAS DA POPULAÇAO DA AMÉ
RICA LATINA - Segundo informações do Bu
reau de Publicações do Departamento de Co
mércio Americano, baseadas em dados estatis
ticos fornecidos pelas Nações Unidas, a popu
lação global das 20 repúblicas latino-america
nas, é superior à dos Estados Unidos, estimada 
em 159 260 000 habitantes, à época do último 
censo. O Bureau dá para os paises da América. 
Latina 161 465 000 habitantes, figurando na re
lação dos ditos paises com maior densidade de
mográfica: o Brasil (54 660 000); o México 

· (26 992 000); a Argentina (18 056 000) e a Co
lômbia ( 11 266 000) . De acôrdo com as estiina
ti vas divulgadas, os paises de menor expressão 
populacional são: Panamá, com 817 000, a Costa 
Rica, com 825 000. · 

~ O Serviço Central de Documenbção Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
comple~o, c~mpreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corogrâfico, destinan
do-se este a guarda de documentos como si:.Jam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sobre o território brasileiro. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
, 
Integra da legislação de interêsse geográfico 

Leis 
LEI N.º 1 803, DE 5 DE JANEIRO DE 1953 

Autoriza o Poder Executivo a realizar estudos 
definitivos sôbre a localízaç4o da nova ca
pital da República. 

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

creta. e eu sanciono, a. seguinte lei: -
Art. 1.0 - É o Poder Executivo autoriza.do 

a. mandar proceder, como achar conveniente, 
na. região do Planalto Central, compreendida. 
entre os paralelos sul 15°,30' e 17° e os meri
dianos a. W Gr. 46° ,30' e 49° ,30', a.os estudos 
definitivos para. a escolha. do sitio da nova 
capital federi;i.1, que aeverão ficar concluídos 
dentro de 3 (três) a.nos. 

§ 1.0 - Os estudos menciona.dos neste ar
tigo <:l.everão satisfazer as seguintes condições: 

a) clima. e salubridade favoráveis; 
b) 1.:-c1l1da.de de abastecimento de água e 

energia. ele!".rica; 
e) fa.c111,ja.de de acesso às vias de trans

porte terrestre& e aéreas; 
d) topografia adequa.de.; 
e) solo favorável às edificações e existên-

cia de ma.teria.is de construção; 
f) proximidade de terras para cultura.; 
g) paisagem atraente. 
§ 2.0 - Os estudos serão feitos na. base de 

uma cidade para 500 000 habitantes. 
§ 3.0 - O prazo para. o inicio dêstes estu

dos será de 60 (sessenta.) dias, a contar da. vi-
gência desta lei. • 

Art. 2.0 - Em tôrno dêste sitio será de
marcada, a.dotados os limites naturais ou não, 
uma área aproxima.da de 5 000 km2 (cinco mil 
quilômetros quadra.dos), que deverá conter, da. 
melhor forma., os req-uisitos necessários. à cons
tituição do Distrito Federal e que será incor
porada ao Patrimônio da União. 

Art. 3.0 - O Govêrno Federal mandará rea
lizar estudos definitivos sôbre a.s condições do 
abastecimento de água. e energia elétrica.: re
conhecimento sôbre o estabelecimento do plano 
rodo-ferroviário, que deverá ligar a. futura ca
pital a. todos os estados, com sua adaptação ao 
Plano Geral de Viação Nacional; o estudo de
finitivo das vias de transporte necessárias à 
efetivação da. mudança da capital; o plano de 
desapropriação das áreas necessárias e o plano 
urbanístico da nova. capital. 

Art. 4.0 - O Govêrno Federal mandará es
tudar pela sua. Secreta.ria. e por cada. um dos 
Ministérios o plano de sua. mudança. para a. 
futura capital e dos órgãos ou representações 
que lhe são inerentes, assim como os efeitos 
da. medida sôbre os Departamentos subsidiários, 
sedia.dos nos diversos pontos do território na
cional. 

Art. 5.0 - O Govêrno Federal mandará 
estudar, pelo órgão competente, o problema. da. 
transferência. dos Poderes Legislativo e Judi
ciário, assim como do funcionalismo público 
federal e sua. instalação na. nova. capital. 

Art. 6.0 - Os pia.nos pareia.is constituirão 
o Pia.no Geral da Mudança. da Capital e pode
rão ser encaminhados, por etapas, à aprovação 
do Congresso conforme o exigirem circunstân
cias e a urgência de execução de cada. um. 

Art. 7. 0 - O Govêrno Federal mandará es
tudar a. situação decorrente da. transferência. 
da sede do Govêmo para. o atual Distrito Fe
deral e a. organização do novo estado da. Gua
nabara., previsto na. Constituição. 

Art. 8.0 - É o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Pú
blicas, o crédito especial de Cr$ 20 000 000,00 
(vinte milhões de cruzeiros), para a.tender aos 
encargos cria.dos por esta lei. 

Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua. publlcação, revoga.das a.s disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 5 de janeiro de 1953; 
132.0 da. Independência. e 65.0 da. República. 

GE'l'l1LIO VARGAS 
Francisco Negr4o de Lima 
Renato de Almeida Guillobel 
Ciro Espírito Santo Cardoso 
João Neves da Fontoura 
Horácio La/ér 
Alvaro de Sousa Lima 
Jo4o Cleo/as 
E. Simões Filho 
Segadas Viana 
Nero· Moura 

(D. O .. de 8-1-1953). 

LEI N.0 1 878, DE 5 DE JUNHO DE 1953 

Exclui da relaç4o contida no artigo 1.0 da lei 
n.0 121, de 1947, o município de Manaus. 

O Congresso Nacional decreta. e eu promul
go, nos têrmos do art. 70, § 4.0 , da. · Constitui
ção Fedra.l, a. seguinte lei: 

Art. 1.0 ...,. Fica excluido da. relação contida. 
no a.rt. 1.0 da. lei n. 0 121, de 22 de outubro de 
1947, o município de Ma.naus. 

Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua. publicação, revoga.das as disposições em 
contrário. 

Sena.do Federal, em 5 de de Junho de 1953. 

JoÃo CAFÉ FILHO. 
(D. O. de 10-6-53.) • 

LEI N.0 1886, DE 11 DE JºVNHO DE 1953 

Aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe 
sôbre sua execuç4o. 

O Presidente da. Repú bllca.: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - É a.prova.do o Pia.no do Carvão 

Nacional, consubstancia.do nos empreendimen
tos constantes do Anexo n.0 1 desta. lei e demais 
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providências que ela menciona, e destinado a 
conjugar as atividades de produção, beneficia
mento, transporte e distribuição do carvão na• 
cional, a fim de ampliar-lhe a produção, regu
larizar o seu fornecimento, reduzir-lhe os pre-. 
ços e melhor aproveitá-lo como combustivel e 
matéria-prima. 
' Parágrafo único. o Plano do Carvão Na.elo 
nal será completado, entre outras medidas, por 
outro de construção e equipaqiento de usinas 
termo-elétricas, utilizando carvão nacional nos 
Estados onde se situam as Jazidas dêsse com
bustivel e Junto às regiões de grande densidade 
de uso de energia elétrica, com o duplo obje
tivo de possibilitar melhor aproveitamento das 
fontes de energia hidráulica e de atender à 
eletrificaçA.o progressiva das vias férreas na
cionais. 

Art. 2.0 - Para custeio das despesas com a 
execução dêste Plano, inclusive financiamentos 
a emprêsas privadas, é aberto o crédito especial 
de cri 955 000 000,00 (novecentos e cinqüenta e 
cinco milhões de cruzeiros), que o Poder Exe
cutivo é autorizado a aplicar de acôrdo com o 
seguinte esquema: 

cri 
Exercicio de 1953 ........... . 200 000 000,00 
Exercicio de 1954 ···"'········ 200 000 000,00 
Exercicio de 1955 ·· ·········· 200 000 000,00 
Exercicio de 1956 .. .......... 245 000 000,00 
Exercicio de 1957 .......... .. 110 000 000,00 

Parágrafo único. Serão· incluidas nos orça
mentos anuais as dotações destinadas ao cus
teio dos empreendimentos constantes do Anexo 
n.0 2, desta lei, essenciais ao Plano do Carvão 
Nacional, e para os quais já existe autorização 
na lei n.0 1102, de 18 de maio de 1950. . 

Art. 3.0 - t: o Poder Executivo autorizado a 
realizar operações externas de crédito, até o 
limite de US $ 20 000 õ00,00 (vinte milhões de 
dólares), ou o equivalente em outra unidade 
monetária, para financiar, no exterior, as des
pesas necessárias à execução, dêste Plano. 

§ 1.0 As condições dêsse financiamento ee
rão semelhantes às de operações análogas Já 
contratadas ou garantidas pelo Govêrno Fede'
ral. 

§ 2.0 Poderá ainda o Poder Executivo, nesse 
limite, dar a garantia do Tesouro a operações 
de crédito de entidades públicas ou privadas 
para os objetivos consignados nesta lei, apro
vadas pela Comissão a que se refere o artigo 
seguinte. 

Art. 4.0 - t: criada uma Comissão Executi
va do Plano do CarvA.o Nacional, diretamente 
subordinada ao Presidente da República e in
tegrada por uma Diretoria e um Conselho 
consultivo. 

§ 1.0 A Diretoria será composta de um Di
retor Executivo e dois Diretores Assistentes. 

§ 2:0 O Conselho Consultivo, que será pre
sidido pelo Diretor ExE:cutivo, constituir-se-á 
de um representante de cada um dos segUintes 
órgãos: Conselho Nacional de Minas e Meta
lurgia, Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais, Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, 
Companhia Siderúrgica Nacional e Sindicato 
Nacional da Indústria de Extração do Carvão, 
bem como dos governos dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 
os Estados produtores mencionados no Plano. 

§ 3.0 Os membros da Diretoria e do Con
selho Consultivo serão de livre escolha e nomea
ção do Presidente da República, exceto o repre
sentante do Sindicato Nacional da Indústria 
de Extração do Carvão, que será escolhido da 
lista triplice de nomes apresentada pela DJ,re
toria dêsse órgão Sindical. 

§ 4.0 O J;>iretor Executivo perceberá a gra
tificação mensal de Crt 15 000,00 (quinze mil 

cruzeiros); os Diretores-Assistentes a de Crt 
10 000,00 (dez mil cruzeiros) e os membros do 
Conselho Consultivo, salvo seu presidente, a 
gratificação de CrS 500,00 (quinhentos cruzei
ros), por sessão a que comparecerem, até o 
máximo de 40 (quarenta) sessões por ano. 

§ 5.0 A · Comissão Executiva se extinguirá 
em 31 de dezembro de 1957, devendo antes apre
sentar relatório final de seus trabalhos, do 
qual constará um estudo da situação da indús
tria carvoeira, nessa época, e de suas perspec
tivas imediatas. 

§ 6.0 Aos membros da Comissão Executiva 
aplicar-se-A.o as disposições da legislação rela
tiva a deveres, direitos e vantagens dos servi
dores públicos civis da · União. 

Art. 5.0 - Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboraçA.o 

e. execução dos projetos especi!icos aos vários 
setores de , obras e serviços previstos no Plano, 
ut111zando, tanto quanto posslvel, os órgA.os pró
prios da União e dos Estados; 

b) determinar e supel'Visionar a prepara
ção das especificações do equipamento, a ser
virem de base às encomendas diretas que fizer 
no exterior; 

e) decidir sôbre os pedidos de financia
mento, celebrando os contratos respectivos, de 
acôrdo com esta lei. 

d) promover, em colaboração com os ór
gãos competentes, a pronta execuçA.o das en
comendas e da remessa de equipamentos do 
exterior; 

e) obter pelos meios apropriados e através 
dos órgA.os especializados, a cooperaçA.o da téc
nica nacional e estrangeira na realização de 
pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao 
aproveitamento do carvão nacional e de seus 
subprodutos, e à localização e caracterização de 
novas Jazidas; 

f) estudar planos de industrialização e 
eletrificaçA.o regionais, para incrementar o uso 
do carvão nas zonas produtoras, ut111zando pa
ra isso, tanto quanto possivel, os serviços téc
nicos dos órgãos próprios da Vnião e dos Es
tados; 

f/) elaborar seu regimento interno, orga
nizar seus serviços, admitir e requisitar o pes
soal a êles necessário, nn fonna da législaçA.o, 
e arbitrar gratificações: 

h) promover qualquer outra medida que 
julgue conveniente à execuçA.o do Plano do 
Carvão Nacional; 

O · zelar pelo cumprimento das determi
nações legais que impedem a importação de 
equipamento industrial qtie utilize combustí
vel sólido e não seja apropriado ao caso do 
carvão nacional. 

§ 1.° Compete à Diretoria, sob a direção 
imediata do Diretor Executivo, promover e coor
denar a execuçA.o do Plano. 

§ 2.0 O Conselho Consultivo deverá pro
nunciar-se, previamente, sôbre tôdas as ques
tões submetidas à decisão do Presidente da Re
pública, competindo-lhe, ainda manifestar-se 
sôbre quaisquer outros assuntos . que lhe forem 
encaminhados pelo Diretor Executivo e sugerir 
a êste as medidas que lhe pareçam convenien
tes à eficiente execução do Plano. 

Art. 6.0 :t o Poder Executivo autorizado ~ 
conceder financiamento, até o total de Crt 
180 000 000,00 (cento e oitenta milhões de cru
zeiros), às emprêsas mineradoras que deseja
rem mecanizar a extração e montar lavadores 
para o carvão por elas produzido. 

§ 1.0 Para gozar do beneficio dêsse finan
ciamento, a emprêsa mineradora deverá apre
sentar à Comissão Executiva pe<tido fundamen
tado em que descreva o projeto de mecamJ.zaçA.o, 
com indicação da produçA.o prevista e dos cus
tos e métodos de lavra e de beneficiamento, de-
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monstração de reservas e de condiçõés apropria
das da camada a explorar. além da prova de 
organização técnico-administrativa para a apli
.cação dos· novos processos de mineração e la
vagem. · 

§ 2.0 Nos pedidos de financiamento, o De
partamento Nacional da Produç~ Mineral dará. 
parecer acêrca da v1ab111dade do p1·ojeto. 

§ 3.º As emprêsas mineradoras que solici
tarem financiamento deverão apresentar, con
eomitantemente, planos de assistência social aos 
.seus empregados com especi!icação dos respec
tivos custos, ou demonstrar <tue tal assistência 
Já está. sendo prestada de :forma satisfatória. 

Art. 7.0 Nos contratos de !inanciamento 
!irmados nos têrmos do artigo anterior, as em
prêsas mineradoras assumirão o compromis;;o de 
.aceitar o esquema de produção e comércio que 
tiver sido estabelecido para cada Estado e porão 
.sempre sua contab111dade à disposição da Co
inissão Execútiva e do Conselho Nacional de 
Minas e Metalurgia, para que êste, de acôrdo 
com a legislação em vigor, possa !ixar adequa
da.mente os preços do carvão nacional dos vá
rios tipos e porcedência.s. 

§ 1.0 No cálculo dêsses preços serão consi
dera.dos os beneficias concedidos em virtude do 
disposto no artigo anterior e a necessidade de 
·atribuir às emprêsa.s de mineração lucros com
]>a.tiveis com os riscos da indústria.. 

§ 2, o Poderão também ser !ina.ncia.da.s as 
emprêsas produtoras de carvão para. consumo 
próprio desde que se enquadrem no esquema. 
g"'ra.l de produção que tiver sido estabelecido. 

Art. 8.0 - A Comissão Executiva., ouvido o 
D. N. P. M., baixará instruções compulsórias a.os 
mineradores bene!icia.dos direta.mente por esta 
lei, acêrca. dos processos de extração e la.vagem 
do carvão. . 

Parágrafo único. No caso da mineração de 
Santa Catarina., ta.is instruções deverão visar, 
precipuamente, à rü.ctona.lização OI!. produção do 
carvão de tipo metalúrgico. 

Art. 9.0 - l: o Poder '.Executivo autorizado a. 
proceder à enca.mpa.ção ou desapropriação do 
Pôrto de Imbituba., podendo permitir que a. em
prêsa. concessionári~ realize a.s obras previs~ 
neste plano no prazo estabelecido, caso haja. 
'nisso conveniência.. 

Pr.rágra!o único. N'o caso de reversão do 
pôrto ao domínio da. União, poderá o Presidente 
da República: 

a) autorizar seja. êle explora.do sob regime 
de arrendamento; 

b) determinar que a. Comissão Executiva. 
superintenda a. sua administração, enquanto 
não a.trtbuida a. outra entidade. 

Art. 10 - A Comissão Executiva promoverá 
a aquisição de em_barca.ções apropriadas, em 
número e com caracteristicas que permitam o 
transporte e!iciente e econômico do carvão. 
. Parágrafo único. Essas embarcações serão. 

reserva.das para a.s linhas de transporte de car
vão e só poderão ser destinadas a. outros fins 
mediante audiência da Comissão Executiva e, 
a.pós sua extinção, do Conselho Na.c~onal de 
Wnb.s e Metal urgia. 

Art. 11 - O uso das :tac111dades de pôrto 
e de transporte que !orem estabelecidas, !ice.ré. 
limita.do a.os tipos de carvão a.provadas pelo 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia., evi
tando-se, tanto quanto possível, a. exportação 
de ca.rvio bruto ou com características Julga
das inconvenientes pelos órgãos competentes. 

Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa., 
que se reruta sôbre a economia do carvão na.
<:iona.l, ou sôbre a integridade e exequ1b111dade 
desta lei, será toma.da. sem prévia. audiência. da 
Comissão Executiva.. 

§ 11º Quando a Comissão Executiva dis
cordar de proposta feita por qualquer órgão de 

administração pública federal, rela.tiva. ao car
vão ou ca.pa.z de renetir-se sõbre a. execução do 
Plano caberá recurso da decisão, com efeito 
suspensivo, para~ Presidente da República que 
resolverá Q,!ina.l. · 

§ 2.0 Na !ixação das tarifas de serviços pú
blicos e de fretes para carvão, será sempre ou
vido o Conselho Nacional de Minas e Metalur
gia., devendo ser adotadas as taxas de amortiza
ção e Juros uswiis para tais casos. 

Art. 13 - É o Poder Executivo autorizado 
a. conceder !inanciamento até o total de Crt 
50 000 000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para instalação de uma. central têrmo-elétnca 
na. região carvoeira do Paraná e outra na. de 
Santa Catarina., destinadas ao aproveitamento 
do carvão de tipo não exportável, anti-econô
mico ou residual. 

Parágrafo único. Vetado . 
cada Estado mediante requerimento, acompa
nha.do do projeto, orçamento, memória Justi
!ica.tiva. da usina, bem como prova da idonei
dade moral, !ina.nceira e técnica do preten
dente. Submetidas estas informações ao Con
selho Consultivo e à Diretoria, cabe-lhes deci
dir sõbre o referido requerimento. 

Art. 14 - 1: o Poder Executivo autorizado 
a. conceder, até' o total de CrS 50 000 000,00 (con
qüenta milhões de cruzeiros), !inanciamento às 
indústrias nacionais que utilizem a. pirita do 
carvão nacional na. p;rodução de ácido sulfú
rico ou de e~xõtre. 

Parágrafo único. Os financiamentos serão 
concedidos mediante requerimento em que des
crevam a.s insta.lações da. pretendente e sua si
tuação econômica e se forneçam esclarecimen
tos sôbre o processo de produção a empregar, 
que será submetido à apreciação do Departa
mento Nacional da Produção Mineral e do Con
selho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 15 - 1: o Poder Executivo autorizado a 
conceder !inanciamento até o total de Crt 
15 000 000,00 (quinze mllhões de cruzeiros) às 
emprêsas minera.doras que desejarem ampliar 
ou criar serviços de assistência social, e me
lhorar as condições de vida. dos trabalha.dores 
da indústria do carvão, inçlusive pela. eleva
ção do seu orçamento !amlliar. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva 
rea.11zará empreendimentos relativos à assistên
cia sociJ,l no interêsse dos trabalha.dores na. in
dústria. do carvão, despendendo, a. partir de 
1953, a quantia total de 15 milhões qe cruzei
ros. 

Art. 16 - Os financiamentos previstos nos 
artigos 6.0 , 14 e 15 serão realiza.dos sob condi
ções !a.varáveis de juros e amortização, median
te garantias adequadas. 

Parágrafo único. Os contratos-tipo, a.s ta
xas de Juros e os planos de resgate dos !inan
ciamentos serão submetidos à aprovação do 
Presidente da. Repúbltca. 

Art. 17 - Os financiamentos às emprêsas 
pri vada.s serão concedidos pela Comissão Exe
cutiva. 

§ 1.0 A Comissão Executiva poderá con
tratar com o Banco do Brasil S. A. ou Caixa 
Econômica Federal a administração dos finan
ciamentos que conceder a. emprêsas priva.das. 

§ 2.0 Poderá ainda a Comissão contratar 
com o Banco do Brasil S. A. ou outras entida
des o!i'ciais de crédito os próprios :financiamen
tos, nos limites estabelecidos pelos artigos 6.0 • • 

14 e 15, mediante sua aprovação aos emprés
timos em cada. caso, correndo a dl!erença de 
Juros por conta das verbas autorizadas nesta 
lei e das dotações que a segull: forem consig
nadas nos orçamentos. 

§ 3.0 Os contratos previstos nesta lei serão 
isentos do lmpõsto do sêlo. 
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Art. 18 - Os contratos de financiamento 
serão submetidos a registro no Tribunal de 
Contas. 

Parágrafo único. A fiscalização do cum
primento dos contratos de financiamento com
pete à Comissão Executiva e, após sua extin
ção, ao Departamento Nacional da Produção 
Mineral, podendo ser transferida ao órgão fi
nanciador. 

Art. 19 - Obtidos os financiamentos exter
nos ou internos, na forma dos artigos 3.0 e 17, 
§ 2.0 , ou realizados pelas próprias emprêsas pri
vadas os investimentos previstos nesta lei, · só 
ser~o aplicadas, das dotações correspondentes, 
constantes do Anexo n.0 1, as parcelas que se 
destinarem a satisfazer os encargos daqueles 
financiamentos, consignando os orçamentos 
posteriores a 1955 as dotações necessárias ao 
serviço de amortização e juros. 

Art. 20 - O Presidente da República, ouvi
da a Comissão Executiva, expedirá os atos ne
cessários à solução das seguintes questões de-

• correntes da execução do Plano: 
ai modalidade de administração ao Lava-

dor de Capivari; .• 
b) modalidade de administração da trota 

carvoeira; 
e) distribuição da produção oriunda do 

Lavador de Capivari, de modo a atender, pre
cipuamente, à indústria siderúrgica; 

d) fixação dos critérios para cálculo das 
tarifas de fornecimento de energia elétrica à 
mineração e indústria do carvão nas zonas 
prOdutoras, de mOdo a assegurar condições de 
produtividade. 

Art. 21 - Os equipamentos necessários à 
racionalização da indústria do carvão, enco
mendados dentro de 4 (quatro) anos, gozarão, 
ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na 
concessão de câmbio e de licença de importa
ção bem como de isenção de impostos e taxas 
aduaneiras, exceto a de previdência social. 

Art. 22 - As despesas decorrentes da apli
cação desta lei, que não resultem dos investi
mentos ou destinações especificas previstos nos 
itens 1 a 12 do Anexo n.0 1, serão atendidas 
com a dotação consignada no item 15. 

Art. 23 - As dotações de . que trata o art. 
2.0 , após registro pelo Tribunal de Contas, se
rão postas no Banco do Brasil, por antecipa
ção, à disposição do Diretor Executivo, que as 
movimentará livremente e comprovará o seu 
emprêgo perante o Tribunal de Contas no fi
nal de cada exercício pelo processo de tomada 
de contas. 

Art. 24 - Para efeito de aplicação, as do
tações mencionadas no artigo 2.0 terão vali
dade até o exerciclo de 1957. 

Parágrafo único. As economias que even
tualmente puderem ser feitas, em qualquer se
tor ou item do Anexo n.0 J., salvo as reteri~as 
no art. 19, poderão ser aplicadas, a juízo do 
Presidente da República, no retôrço da dota
ção, destinada a outro setor ou item, nos têr
mos desta lei. 

Art. 25 - Vetado. 
presente exercício correrão à ~onta das dote,
ções destinadas à racionalização da indústria 
do carvão, constantes do Anexo n.0 4, Verba 
4, consignação IX, Subconsignação · 23, item 5, 
alínea 03, do· orçamento vigente. ' 

Art. 26 - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas ·as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1953; 132.0 

da Independência e 65.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS. 
Alvaro de Sousa Lima. 
Horácio Lafer. 

Anexo n.0 1 

PLANO DO CARVAO NACIONAL. 

ESPECIFICAÇÕES DAS DOTAÇÕES 

I - Setor Transportes: 

a) em Santa Catarina: 
Construção do pôrto de Im
bituba, permitindo acosta
gem de navios de 10 m de 
calado e carga mecânica do 
carvão, e indenizações cor-
relatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000 000,00: 

2 Aquisição de uma trota 
carvoeira, para transporte 
~ granel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 000 000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3 Construção de ramais fer-

roviários para as minas . . 20 000 000,00 
4 Instalação de uma centrai 

termo-elétrica, (vetado) . . 10 000 000,00 
5 Para dragagem dos (veta-

do) rios Guaiba e rio de 
Charqueadas . . . . . . . . . . . . . . 200 000 000,00 

e) no Paraná: 
6 Ligação ferroviária entre as 

estações de Llsimaco Costa 
e Ventania . . . . . . . . . . . . • . . . 20 000 000,00 

d) na Estrada de Ferro Central 
do Brasil: 
7 Construção de uma car-

voeira (vetado) . . . . . . . . . . . 10 000 000,00 
e) no pôrto do Rio de Janeiro: 

8 Aparelhamento do pátio de 
carvão e dragagem . . . . . . . 25 000 000,00 

/) no Estado do Rio de Janeiro: 
9 Construcão do pôrto de 

Itacuruçá . . . . . . • . . . . . . . . . . 25 000 000,00 

Il - Setor de Míneraçilo e Indústrias 

10 Financiamento da aquisi
ção e instalação de equi
pamento para as minas e 
de a9arelhagem para a la-
vagem do carvão . . . . . . . . . 180 000 000,00 

11 Financiamentos das indús
trias que utlllzarem carvão 
nacional como matéria pri
m·a, que consumirem pirita 
do carvão nacional ou que 
se destinarem a obter en-
xõtre dessa pirita . . . . . . . . . 50 000 000,00 

12 Assistência social aos tra-
balhadores na indústria . . 30 000 000,00 

13 Instalação de uma central 
têrmo-elétrica na região 
carvoeira do Paraná. e outra · 
na de Santa Catarina, des
tinadas ao aproveitamento 
do carvão de tipo não ex
portável, antieconómico ou 
residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000,00 

Ill - Setor Pesquisa, Administração e 
Eventuais: 

14 Pesquisa de carvão e inves-
tigações tecnológicas sôbre 
seu melhor aproveitamento 

15 Despesas administrativas 
com a ·execução do Plano 

16 Diferenças de orçamento 
das obras previstas e outros 
empreendimentos sõbre 
carvão, inclusive eventuais 

IV - Para estabelecimento de 
uma usina siderúrgica, 
(vetado) .. . à base .. . ( v.e
tado) . . . de carvão nacional 

Total 

50 000 000,00 

20 000 000,00 

20 000 000,00 

~ºº 000 000,00 

1 480 000 000.00 



LEIS E RESOLUÇÕES 417 

Anexo n.0 2 

PLANO DE CARVÃO NACIONAL 

Apllcação de recursos, essenciais ao Plano, 
já autoriza.dos pela lei n. 0 1 102, de 13 de ma.lo 
de 1950: 
I - Setor Transportes: 

a) no Rio Grande do Sul: 
1 - Construção de uma ponte sôbre o rio 

.Jacu!, entre Triunfo e São Jerônimo. 
2 - Melhorias na Viação Férrea Rio Grande 

do Sul. 
3 - Prolongamento do cais acostável de Pôr

to Alegre, até o parque carvoeiro. 
b) em Santa Catarina: 
4 - Melhorias na Estrada de Ferro Dona 

Teresa Cristina. 

5 - Aparelhamento e obras no pôrto de La
guna. 

e) no Paraná: 
6 - Melhorias na Rêde de Viação Paraná

-Santa Catarina, mediante reforma dos ramais 
do Rio do Peixe e do Paranapanema, constru
ção das variantes Venceslau Brás.:.Itararé e 
Joaquim Murtinho-Itararé e aqulslção de ma
terial rodante. 

d) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 
7 Aquisição de material rodante e de tra

ção para transporte de carvão. 
e) no pôrto do Rio de Janeiro: 
8 - Aparelhamento do pátio de carvão e 

dragagem (a ser executado pelo concessioná
rio). 

(D. O. de 13-6-1953). 

'Decretos 

DECRETO N.0 32 976, DE 8 DE JUNHO DE 1953 

Cria a "Comtss4o de Localizaçiio da Nova Ca
pital Federal" e dá outras provtd~ncias. 

O Presidente da República, tendo em vista 
a autorização constante do art. 1.0 da lei n.0 

1 803, de 5 de janeiro do corrente ano, e nos 
têrmos do art. 87, item I, da Constituição de
creta: 

Art. 1.0 - Fica criada uma Comissão Espe
cial para- incumbir-se dos estudos definitivos 
destinados à escolha do sitio e da área da nova 
capital, dentro do perímetro delimitado pela 
lei n.0 1 803, de 5 de janeiro de 1953, e satis
feitas as condições mencionadas no § 1.0 do 
art. 1.0 , e no art. 2.0 dessa mesma lei. 

Art. 2.º - A Comissão Especial de que trata 
o art. 1.º dêste decreto também compete rea
llza.r, ou mandar realizar: 

a) estudos definitivos sõbre as condições 
do abastecimento de água e energia elétrica à 
nova capital; 

b) reconhecimento sôbre o estabelecimen
to do plano rodo-ferroviário, que deverá ligar 
a futura capital federal a todos os estados, 
com sua adaptação ao Plano Geral de Viação 
Nacional; 

c) o estudo definitivo das vias de trans
porte necessários à efetivação da mudança da 
capital para o local a ser escolhido; 

d) plano de desapropriação da área do Dis
trito Federal e de outras necessárias; plano re
gional e plano urbanístico da nova capital; 
- e) levantamentos e estudos prellminares 

exigidos pela mudança do Govêmo Federal e 
pela transferência e instalação do funcionalis
mo federal na futura capital. 

Art. 3.0 :__ A Comissão Especial criada por 
êste decreto, e que se denominará "Comissão 
de Localização da Nova Capital Federal", ficará 
diretamente subordinada ao Presidente da Re
pública. 

Art. 4.0 - A Comissão Especial, nomeada 
por decreto . presidencial, será constituída por: 

a) um Presidente, de livre escolha do Pre
sidente da Repúbllca; 

b) um representante de cada Ministério, 
indicado pelo respectivo titular; 

c) um representante do Conselho de Se
gurança Nacional, indicado pelo Secretário dêsse 
órgão; 

d) um representante do Departamento Ad
ministrativo do Serviço Públlco, indicado pelo 
respectivo Diretor Geral; 

e) um representante do Estado de Goiás, 
indicado pelo Governador; 

f) um representante do Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística, indicado pelo 
respectivo Presidente; e · · 

g) um· representante da Fundação Brasil 
Central.. 

§ 1.0 Haverá um Diretor Técnico, com as 
atribuições que forem fixadas no Regimento 
Interno, designado pelo Presidente da Comis
são, podendo recair a escolha em um dos seus 
membros. 

§ 2. 0 O Presidente da Comissão indicará, 
dentre os membros da mesma, aquêle que o 
deva substituir nos impedimentos ocasionais, 
não excedentes de 30 dlas. 

Art. 5.0 O exercício da função de Presidente 
e de membro da Comissão Especial constitui 
serviço públlco relevante e será inteiramente 
gratuito, assegurado, porém, e Unicamente, o 
pagamento de diárias de viagem, na.s bases das 
concedidas ao funcionallsmo público federal, 
nos casos de deslocamento para fora desta ca
pital, no interêsse do serviço da Comissão. 

Art. 6.0 - A Comissão Especial, se conve
niente e mediante prévio ajuste, poderá, em 
ato de seu Presidente, constituir subcomissões 
técnicas, bem como sollcitar o concurso de pes
soas ou de entidades especializadas, incumbin
do-as de serviços de campo, pesquisas, levanta
mentos, elaboração de mapas, plantas, dese
nhos e quaisquer outros trabalhos que se 
tornarem necessários ao desempenho de sua 
função e não puderem ser realizados pelos ór
gãos governamentais. 

Art. 7.0 - Tôdas as repartições federais, au
tarquias e órgãos para.estatais colaborarão com 
a Comissão Especial, à requisição do Presi
dente da mesma, fornecendo-lhe, dentro de 
suas possibllldades, a cooperação necessária, in
clusive no que concerne à reallza.ção de tra
balhos técnicos. 

Art. 8. 0 - A Comissão Especial examinará 
e coordenará os trabalhos apresentados pelas 
subcomissões pelos técnicos ou entidades a cu.1os 
serviços recorrer, elaborando, ao final, o tra
balho definitivo, que deverá. ser apresentado ao 
Presidente da República, até 31 de dezembro 
de 1955. 

Pará.grafo único. Os trabalhos da Comis
são poderão ser parceladas . ou conjuntamente 
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encaminhadas à Presidência. da República., para 
efeito do a.rt. 6.0 , da lei n.0 1 803 de 1953. 

Art. 9.o - Tôda.s as despesas da. Comissão 
Especial, inclusive as decorrentes do pagamento 
de passagens e diárias a. seus componentes, 
correrão à conta do crédito especial a. ser 
a.berto em virtude da. a.utortza.çã.o constante 
do ezt. 8. o da. lei n. 0 1 803, de 5 de Janeiro de 
1953, cabendo a.o Presidente da. Comissão Es
pecial a. movimentação dêsses recursos. 

Art. 10 - A Comissão Especial elaborará e 
a.provará seu Regimento Interno, no qual, entre 
outras disposições consideradas convenientes, 
consignará. a. obrigatoriedade de serem suas 
decisões toma.das por maioria. a.bsoluta. de votos 
de todos os seus componentes e a. de enviar o 
respectivo Presidente, trimestralmente, ao Presi
dente da República., um rela.tório sucinto das 
a. ti vida.des da Comissão. 

Art. 11 - O presente decreto entrará emi. 
vigor na. da.ta de sua publicação, ficando re-. 
voga.das as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 8 de Junho de 1953;: 
132.0 da Indepéndência. e 65.0 da República.. ' 

GETÚLIO VARGAS 
Francisco Negr(J,o de Lima 
Renato de Almeida GuillobeZ 
Ciro Espfrito Santo Cardoso 
João Neves da Fontoura 
Horácio Lafer 
Álvaro de Sousa Lima 
João Cleofas 
Péricles. dos Santos Madureira de Pinho• 
Segadas· Viana 
Nero Moura. 

{D. O. de 19-7-1953). 

~ Use o serviço de infonnaç6es do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas. 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especlal... 
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Resoluções do Instituto Brasileiro tle Geografia e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XII Assembléia Geral 1952 

Resolução n.0 392, de 29 de outubro de 1952 

Dispõe sôbre a atualização dos valores das áreas do Brasil e de suas unldade.a, 
federadas e muntcípios. · 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando o aparecimento de melhores 
elementos cartográficos, bem óomo a criação 
de novos municípios brasllelros nas diversas 
unidades federadas: 

Considerando que, com a criação de novos 
municípios, ficou modlficada a área de muitos 
dêles, dificultando os trabalhos geográficos e 
estatísticos; 

Considerando que na Assembléia Geral do 
C.N.G., com a resolução n.0 195, de 22 de Julho 
de 1946, foram aprovados os valores das áreas 
do Brasil e de suas unidades políticas; 

Considerando, finalmente, que a Divisão de 
Geografia elaborou o quadro das áreas dos novos 
municípios, baseando-se nos mais recentes ele
mentos cartográ!icos, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - os valores das é,reas do Brasil, 

estados, Distrito F'ederal, territórios e municl
pios, - a serem adotados pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, serão os cons
tantes da presente resolução, caso aprov11dos 
pelo& órgãos regionais do C. N . G. 

Art. 2.0 - A Secretaria-Geral enviará aos 
Diretório Regionais, para o pronunciamento dos 
mesmos, o anexo à presente resolução, elabora
do pela sua Divisão de Geografia. 

§ 1.0 - Os órgãos regionais disporão do pra
zo de 90 dias para seu pronunciamento sôbre os 
dados que lhes forem remetidos, a contar da 
data em que os receberem. 

§ 2.0 - Esgotado o prazo de que trata o pa
rágrafo anterior, sem que o órgão regional se 
manifeste, ficam aprovados os valores das áreas 
a êle remetidos . 

§ 3. 0 - lt recomendado aos órgãos regionais 
o emprêgo dos métodos que a Divisão de Geo
grafia da Secretaria Geral do C. N. G. adota 
para os cálculos de áreas . 

Art. 3.0 - No caso do órgão regional do 
C.N.G. discordar dos valores constantes do ane
xo desta resolução, deverá justificar o seu ponto 
de vista, a fim de que a Secretaria Geral possa 
apreciar devidamente o assunto e, se Julgar 
Jnsuficientes os argumentos ou a documentação 
apresentada, determinar a ida de um técnico 
para resolvê-lo in loco. 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verbsimo da Costa Peretra, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Luta Eugénio de 
Freitas Abreu, Secretário-Geral, lnterlno. 
Publique-se: Floréncto de Abreu, Presidente . 

B. O. -7 

ANEXO A RESOLUÇÃO N.º 392 

INTRODUÇÃO 

o presente trabalho tem como finalidade a 
apresentação de um relatório explicativo sôbre 
os cálculos de medição da área do BrasU, das 
unidades . federadas e dos municiptos. 

De inicio, faremos um rápido histórico das 
tentativas e esforçoa antes realizados neete sen
tido, cujo fecho será a apresentação da situa
ção . atual, com uma explicação e análise dos 
problemas das águas territoriais, da técnica de 
medição por nós adotada e um estudo sôbre a 
documentação cartográfica usada pela Secção 
de Cálculos da Divisão de Geografia do C.N .G., 
nos mais recentes trabalhos de cálculo da área 
do Brasil .. 

Hístórtco - A estimativa oficial da área do 
Brasil, tem sido apresentada desde os tempos 
do Império até o atual com os mais variados 
valores. Em 1889 tínhamos como área oficial 
8 337 218 km.2, total êste estabelecido pela "Co
missão da Carta do Arquivo". Em 1922 a "co
missão Organizadora da Carta do Brasil ao Mi
lionésimo" efetuou o cálculo da área do Bra
sil e das unidades federadas, encontrando como 
resulte.do flnal a área de 8 511189 km1 , valor 
êste considerado como oficial a1(é o ano de 
1946 . 

No interyalo de 1889 a 1922, inúmeros estu
diosos do aesunto apresentaram resultados di
vergentes, para a área do pais, dos quais fare
mos uma pequena análise, aflm de procurar ex
plicar a sua razão e naturalidade . . 

Para Humboldt o valor da área do Brasil 
era de 7 950 000 km2; Thiers Fleming apresenta 
8 849 136,5 km2; para o barão Homem de Melo 
era. de 8 061 000 km2 e Já para Reclus 8 092 ooo 
km2. Devemos salientar ainda o trabalho do Pe. 
Padthberg, 8. J. intitulado Estudo Critico e 
Cdlculo Planímétrtco da Área do Brasil e seus 
Estados, no qual o valor da· área do Brasil é 
apresentado sob o total de 8' 550 000 km2. 

Outro trabalho que não deve ser esquecido 
é o do Prof. Henrique Morize, publicado na 
Revista do Instituto Htstóríco - tomo 87, vo
lume 141. Verificamos que o seu autor usou 
método de medição, semelhante ao emprega.do, 
atualmente, pela Secção de Cálculos da Divtsã.o 
de Geografia, tendo ainda verificado com cut-· 
dado a parte referente a águas costeiras, lnclu-· 
lndo neste item o estuário do Amazonas, to
das as baias fechadas (como a de Todos os 
Santos e Guanabara) e as lagoas M1r1m e dos 
Patos. Adotou ainda o Prof. Morlze; o método 
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de medição por quadriculas e como resultado 
final a.presentou o valor de 8 522 000 km2. 

Com a promulgação do decreto-lei n.• 237, 
de 2 <ie fevereiro de 1933, cujo artigo 9.0 , letra 
a, estabelecia. ". . . a. revisão da área. do Brasil, 
do seu parcelamento segundo as unidades fe
deradas e dos municípios, efetuando-se se pos
sivel o conjunto das áreas distritais", foram 
delega.dos poderes ao C.N .G., no sentido de 
·realizar tão árdua. quão importante tarefa.. 

Toda.via. o início dos trabalhos foi sendo di
la.ta.do com o intuito de poder ser utiliza.do o 
maior número de levantamentos geográficos e 
outras tarefas de idêntica ut111da.de, empreen
didas então pelo próprio C.N.G. 

B em 1945, com o progresso dos trabalhos 
cartográficos na. a.tua.Uza.ção da. carta. do Bra
sil ao milionésimo, iniciou-se a. revisão oficial 
da. área. do Brasil. Como resulta.dó final foi 
encontra.da. a. área. de 8 516 037 km2, valor êste 
a.prova.do pela. resolução n.0 195, de 22 de Ju
lho de 1946, da. Assembléia. Geral e com êste 
a.to foi, definitiva.mente, abolida. a. área. calcu
la.da. em 1922. 

Fazendo uma. análise dos tra. ba.lhos do Pe. 
Padthberg e do Prof. Morize, ver!ica.mos que 
os resulta.dos encontra.dos por êstes dois estu
diosos muito se aproximam da área. oficial, 
como se observa. no quadro comparativo, no 
qual 1ncluimos a. área adota.da no ano de 1922. 

Padre Pa.dthberg . . . . . • . 8 550 000 mais 33 963 
Henrique Morlze . . . . . . . 8 522 000 ma.is 5 963 
Camp. da. Carta. do Cen-

tenário . . . . . . . . . . . . • . . 8 511189 menos 4 848 
C.N .G. . . . . . . . . •. . . .. . . 8 516 037 . 

Com a. elaboração e publicação continuas 
de novas fôlha.s da. carta do Brasil a.o m111oné
slmo, foram cria.dos e fornecidos elementos mais 
numerosos e mais perfeitos, para. a. interpre
tação e estudos geográficos. Com estas cartas, 
ma.is plenas de ponnenores, verificaram-se inú
meras alterações na. Interpretação' e no traça.do 
cartográfico dos 11m1 tes de algumas unidades 
federa.das e mesmo do Brasil, como por exem
plo na. execução do traçado da. linha. da. costa. 
e ainda. mesmo no dos limites terrestres, 01!1 
quais sã.o a.presenta.dos, sem dúvida. alguma, 
muito mais reais nas minúcias e na. preclsãQ. 

Em fins de 1950, teve a. Secção de Cálculos, 
então a.inda. constituída. como Setor, a incum
bência da. medição das áreas municipais, rea
lizando ao mesmo tempo uma. revisão da área 
do Brasil e das unidades federa.das, e isto 
exata.mente, pelo fato de poder utmza.r ele
mentos ma.is completos, o que, conseqüente
mente, resultaria. num ~lculo mais preciso, 
prevendo-se logicamente, uma diferença. para 
a área calculada. nos mapas utmzados em 1945. 
E foi o que realmente ocorreu, conforme po
demos verificar no quadro que publicamos co
mo apêndice dêste trabalho. 

Cumpre assina.lar ainda que a. adoção dês
tes novos cá.l,c\ll.os depende de uma resolução 
áprova.dora. por parte da. Assembléia. Geral do 
C. N. G. ou do próprio Diretório Central. As
sim, fa.:z.endo uma. síntese das causas que influí
ram profunda.mente, na diversidade dos totais 
para a área do Brasil podemos assina.lar: 1) a 
1tnpreclsão da demarcação das linhas limítro
fes a.o tempo das medições anteriores - tal 
1tnP~clsão poderá ter sido de caráter ca.rtográ
!1co ou modificação natural da paisagem geo
gráfica., a exemplo do que ocorre na. emboca.
dura do rio Amazonas; 2) a. não unlfonnlza.
Ção dos métodos de medição até então adota
<fos; 3) o desenvolvimento da Cartografia Na
Çional, a qual, com os novos levantamentos 
realiza.dos pela. Divisão de Cartografia. e o uso 
áistemático das fotogra.·na.s aéreas na. elabora.ção 
das atuais cartas, pôde avançar mais na escala 
da precisão, fornecendo aos que a ela recorrem 
elementos mais completos e corretos. 

1: considerando êste último fa. tor e reconhe
cendo que a. Cartografia. Nacional produztrá 
cada. vez ma.is, técnica.mente, cartas ma.is pre
cisas e ma.is perfeitas, que devemos i;i,presenta.r 
os resulta.dos calcula.dos pela. Secção de Cál
culos da. Divisão de Geografia. do C. N. G. sob 
a. fonna. de estima.tiva.. 

.Aguas Costeiras e .Aguas Interiores' 
O Brasil, pela sua. situação geográfica a.pre

senta uma. extensa. faixa. litorânea, onde sur
gem a todo instante cana.is, balas, ilhas, lagos 
e lagoas. · · 

Em vista da. freqüência. dêstes acidentes 
geográficos, tornou-se necessário estabelecer um 
critério para. a. determinação' exata da. área, pois 
o conjunto dêstes acidentes influi decisiva
mente no cômputo da área do pais. 

Deveria.mos excluir ou incluir as assim de
nominadas águas costeiras? Qual seria a defini
ção ma.is exata. de águas costeiras? Estas e ou
tras, foram as dúvidas e problemas que nos 
dominavam a.o iniciarmos a. tarefa. da. medição 
da. área do Brasil. 

Estudos foram feitos e resolvemos adotar o 
critério usado pelo "Burea.u of Census" (U. S. 
A.), quando o mesmo procedeu à medição da 
área dos Esta.dos Unidos, método êste publi
ca.do na obra. Areas oi Uniteà States - 1940, 
cuja. transcrição tomamos a liberdade de fa
zer: 

"a) Onde a. Unha costeira. é -regular, foi 
seguida. direta.mente, a. menos que haja. ilhas 
oceânicas distantes a. ma.is qe 18 quilômetros". 

"b) Onde as enseadas tenham promontó
rios com menos de 18 quilômetros e ma.is de 2 
quilômetros de largura, linhas retas ligando 
os promontórios são traçadas para demarcarem 
os seus limites; entretanto a Unha. costeira. será 
seguida se a. enseada. fôr tão rasa. que sua área 
de água, seja. menor que um semi-circulo tra
ça.do, usando-se a linha que liga. os dois pro
mon~rios, como diâmetro". 

l 

t 

.

,,. 

"e) Em casos de duas ou ma.is ilhas si
tuadas a menos de 18 quilômetros e a. ma.is de 
2 quilômetros de litoral, foram as mesmas 11-
ga.da.s .entre si por linha. ou Unhas retas e por 
outra. reta entre o ponto ma.is próximo de cada. 
ilha. e o litoral" . 

) 
.Aguas Interiores O problema das águas 

interiores foi também objeto de estudos, tendo 
sido observa.do sempre que possível, o crltéi:lo 
estabelecido pelo cita.do "Burea.u of Census", 
que define águas interiores como: "Aguas per
manentes - ta.is como, lagos, reservatórios e 
poços com 40 acres (161 872 m2) ou mais de 
superfície; pântanos, estuários e canais de 1/8 
de milha (250 metros) ou mais de largura.; as 
enseadas e cana.is muito profundos e outras 
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águas costeiras abrigadas por ptomontórios ou 
ilhas, separadas por menos de dois quilômetros 
de água, e as ilhas que tenham. menos de 40 
acres (161 872 m2) de área. Estas definições es
tão em têrmos de limites práticos para as me
didas plantmétrioa.s, quando executadas em 
mapas, cujas escalas variam de 1 : 62 500 até 
1 : 125 000". O emprêgo de cartas nas escalas 
de 1 : 1 000 000 e 1 : 500 000 nos obrigou a aban
donar na medição como águas interiores os 
pântanos, reservatórios e poços, estuários, ca
nais e as ilhas com menos de 40 acres, os quais 
medimos como áreas terrestres restringindo-nos 
apenas à medição dos lagos e lagoas. 

Após a medição e os cálculos, as áreas das 
águas interiores e costeiras demarcadas, !oram 
somadas ao total da área do Brasil e das uni
dades federadas e excluidas na medição das 
áreas municipais. 

Técnica de MecUção - 1!:ste é um !ator, qui
çá o principal, que infiui sobremodo nos re
sUltados do · cálculo das áreas. 

Com o objetivo de contribuir para o es
clarecimento definitivo desta questão e colo
car a par os estudiosos sôbre o método por nós 
adotado no sentido de fac111tar a unl!ormização 
da técnica para medição das áreas territoriais 
do pá.is, publicamos estas Unhas que são uma 
síntese objetiva do processo por nós ut111zado. 

A área do Brasil !oi computada por qua
driculas. 

Para as quadriculas, totalmente abrangidas 
pelo território nacional consideramos as áreas 
fornecidas pela "Tabela do Eltpsóide' de Refe
rência Internacional", que dá os valores reais 
das quadriculas . 

As quadriculas da faixa de fronteira e lito
rânea toram medidas com o planímetro e com
pensadas com os valores da ta bela a.cima re
ferida.. Como exemplo tomemos a quadricula. 
limita.da. pelos paralelos de 9.0 e 10.0 de latitu
de sul e meridianos de 70.0 a 71.0 de longitude 
W. ar., na qual está incluída. parte da área do 
território nacional e do território estrangeiro. 

Sabemos de antemão qual o valor total des
ta quadricula., pois o mesmo é fornecido, como 
já frisamos a.cima, pelo Eltpsóide e representa
do pela latitude média, 9°30,. Assim sendo, é 
nossa ta.reta. calcular o valor desta área parcial, 
no caso, do território nacional. Esta operação é 
executada por dois operadores, os quais rea.11-
za.m cada um, cinco medidas pla.nimétricas, pa
ra cada uma das partes constituídas da qua
dricula. Do conjunto das 5 medidas de cada 
opera.dor, calculamos a média e em seguida uma 
média final, que é o resultado da média obtida 
por cada opera.dor. Esta marcha é executa.da. 
tanto para área interna., designação por nós 
adota.da. para o território nacional (e para a 
área externa (território estrangeiro ou oceano). 

Esquema. tiza.ndo teremos: 
MI= média interna. 

ME = média externa. 
l:M = somatória das médias 

A= valor da área total do quadr1látero (Elip
sóide) 

Para cálculo final da área temos então: 

Parte interna: 

Parte externa.: 

ou a.inda: 

donde: 

MIXA 
= X km2 

l:M 
MEXA 

=Ykm2 . 
l:M 

A 
=constante c 

l:M 

c :X MI =Xkm2 
CXME=Ykm.2 

Sendo X o valor da área interna. e Y o valor 
da área externa. 

A soma dêsses dois valores, resultará ine
gàvelmente, no valor real do quadrilátero, o 
que comprovará a extl.tldão do cálculo efe
tua.do. 

Para o cálculo das áreas das unidades ff!
dera.da.s,' adotamos o mesmo processo, consi
derando como parte interna o território do 
estado a medir e como parte externa. o territó
rio dos esta.dos limítrofes ou o oceano. No que 
se refere, a medição das áreas dos municiploe 
!oi a mesma igualmente efetua.da. por quadri
culas, sendo, toda.via, o número de medidas 
pla.nimétrica.s reduzido a 3, para cada um dos 
opera.dores. 

Uma vez medidos os trechos, territoriais 
dos municípios em cada quadriclll.a realizamos 
a compensação das médias destas medidas com 
os valores do Eltpsóide, isto no que se refere 
às quadrículas totais (designação por nós ado
tada para . as quadriculas não abrangidas por 
divisas internacionais ou interestaduais). 

Toda.via., quando encontrá.vamos utna. qua
dricula cruzada por divisas interna.clona.is ou 
interestaduais (por nós então denominadas de 
quadricula 11.mitro!e), usá.vamos para a com
pensação os valores já. calculados nestas que.dri
cula.s correspondentes às áreas das unidades fe
dera.das e do Brasil, conforme o tipo da divisa. 
Como contribuição a.os estudiosos e órgãos in
teressados no cálculo de áreas, anexamos neste 
trabalho a tabela do Eltpsóide de Referência 
Internacional e os modelos das fôlha.s pua a 
medição e das compensações. 

TABELA DAS AREAS DOS QUADRILATEROS 
SOBRE O ELIPSOIDE DE REFER:l!:NCIA IN

TERNACIONAL 

1). Com 1 grau de extensão em latitude. e 
longitude, de o.0 a 33.0 · 

2) Com 30 minutos de extensão em la.tltud'& 
e longitude, de 0.0 a 33.0 

3) Com 10 minutos de extensão em latituda 
e longitude, de o.o a 33.º 

AREA DOS QUADRILATEROS COM 1 
GRAU DE EXTENSÃO EM LATITUDE 
E · LONGITUDE SOBRE O ELIPSÓIDE 

INTERNACIONAL 

-
LATITUDE ÁREA LATITUDE ÁREA 

MtDIA kmS MtDIA km2 

0030' 12 309,08 18°30' 11 689,24 
1°30' 305,43 19o30' 620,88 
2<>30' 298,14 20030' 549,04 
3030' 287, 19 210301 473,7.2 
4°30' 272,61 22o30' 394,95 
5'>30' 264,38 23030' 312,76 
11°30' 232,52 24°30' 227,14 
7°30' 207,02 25°30' 138,14 
8030' 177,91 26o3o' 045,77 
9o30' 145,17 21~30' 10 950,06 

10°30' 108,82 28°30' 85li02 
11°30' 068,87 29o30' 748.69 
12030' 025,33 30<>30' 643,08 
13030' 11 978,20 31°30' 534,23 
14°30' 927,50 32<>30' 422,17 
15'>30' 873,24 83030' 306,92 
16030' 815,44 - -
17°3o' 754,10 - -

! <• 
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AREA DOS QUADRILATEROS COM 
30 MINUTOS DE EXTENSAO EM 
LATITUDE E LONGITUDE SOBRE 0 -

ELIPSóIDE INTERNACIONAL 

'LATITUDE ÁREA LATITUDE ÁREA 
MÉDIA km2 Mi!DIA kmt 

00151 3 077,385 17•151 2 942,469 
00451 77,157 170451 34,581 
1°151 76,700 1Sol5' 26,474 
1°451 76,016 180451 18,148 
2ol51 75,104 1go151 09,602 
2'>45' 73,964 190451 00,839 
3ol51 72,596 20015' 2 891,858 
3<>451 71,001 200451 82,660 
4<'151 69,177 21°151 73,246 
40~1 67,126 210451 63,615 
50151 64,848 22ol51 53,769 
50451 62,342 22'>451 43,708 
60151 59,610 23ol51 33,433 
60451 56,650 23°45' 22,945 
7°151 53,463 24015' 12,243 
7°45' 50,049 24°45' 01,329 
80151 46,409 25°15' 2 790,204 
8045' 42,543 25'>45' 78,868 
go151 38.~l 260151 67,321, 
go451 34,133 26o451 55,566 

100151 29,589 27°151 43,601 
100451 24,820 27°451 31,428 
11°151 19,827 2Sol51 19,049 
uo45i 14,608 28°451 06,462 
12ol5' 09,165 2go151 2 693,670 
l~I 03,498 2go451 80,674 
13ol51 2 997,607 30015' 2 667,473 
13o~I 91,493 30045' 54,069 
14°151 85,155 31015' 40,463 
14°~1 78,595 31°~' ' 26,655 
lfiol51 2 971,$13 32'>151 12,647 
150451 64,809 32'>4151 2 598,439 
16ol51 57,583 33ol51 84,032 
1&>45' 50,136 33o451 69,427 

AREA DOS QUADRILATEROS COM 
10 MINUTOS DE EXTENSAO EM 
LATITUDE E LONGITUDE SOBRE O 

ELIPSÓIDE INTERNACIONAL 

LATI· ÁREA LATI· ÁREA LATI· ÁREA 
TUDE km1 TUDE kmt TUDE km2 
MÉDIA MÉDIA MÉDIA 
---

00051 341,9354 3o051 ,4540 5o051 ,0616 
151 ,9326 151 ;4005 151 339,9575 
251 ,9269 25' ,3442 251 ,8507 
35' ;9185 351 ,2851 351 ,7411 
451 ,9072 • 451 ,2232 451 ,6287 
51S' ,8931 551 ,1585 55' ,5134 

1-051 ,8762 4o051 ,0910 7o051 ,3954 
151 ,8565 151 ,0206 151 ,2746 
251 ,8340 25' 340,9475 251 ,1510 
35' ,8087 351 ,8715 351 ,0245 
45' ,7805 45' ,7928 45' ~38,8953 
55' ,7496 551 ,7112 551 ,7633 

2o051 ,7158 50051 ,6268 80051 ,62815 
151 ,6792 1 151 ,5396 151 ;4909 
251 ,6398 251 ,4496 251 ,3505 
351 ,5976 351 ,3568 351 ,2073 
451 ;5525 451 340,2612 451 ,0613 
551 ,5047 551 . ,1628 55' 337,9125 

AREA DOS QUADRILATEROS COM 
10 MINUTOS DE EXTENSAO EM 
LATITUDE E LONGITUDE SOBRE O 

ELIPSÓIDE INTERNACIONAL 

LATI- ÁREA LATI· ÁREA LATI- ÁREA 
TUDE kmt TUDE km2 TUDE kmi 
MÉDIA MÉDIA MÉDIA 
--- ------

90051 ;7609 18"()5' ,4677 27o051 ,2911 
151 ,6066 15' ,1647 151 304,84154 
251 ,4495 25' 324,8590 25' ,3971 
351 ,2895 351 ,5506 35' 303,9463 
451 ,1268 45' ,2395 45' ,4929 
55' 336,9613 55' 323,9257 551 ,0369 

10o051 ,7930 190051 ,0692 280051 302,5784 
151 

~6220 1D1 ,2901 151 ,1174 
251 ,4481 251 322,9682 251 301,6537 
351 ,2715 35' ,6436 351 ,1876 
451 ,0921 451 ,3164 451 300,7189 
55' 335,9099 551 321,9864 551 ,2476 

11°05' ;7249 20005' ,6538 29o05' 299,7739 
15' ,5372 15' ,3185 15' ,2976 
25' ,3467 251 320,9805 25' 298,8187 
35' ,1534 351 ,6398 35' ,3373 
451 334,9674 451 ,2965 45' 297,8535 
551 ,7585 55' 319,9504 551 ,3671 

12o05' ,5569 21•05' ,6018 30o051 296,8781 
151 ,31526 151 ,2504 151 ,3867 
25' ,1454 25' 318,8964 251 295,8928 
35' 333,9356 351 ,5397 35' ,3963 
451 ,7229 451 ,1803 451 294,8974 
551 ,5075 55' 317,8183 551 ,3959 

13o051 ,2893 22o051 ,4536 ai0051 293,8920 
1151 ,0684 151 ,0863 151 ,38515 
251 332,8447 251 316,7163 251 292,8766 
351 ,6182 351 ,3437 351 ,3652 
451 ,3890 451 315,9685 451 291,8514 
55' ;1570 551 ,5905 551 ,3350 

14o051 331,9223 23o05' ,2100 32o051 290,8162-
151 ,6848 151 314,8268 15' ,2949 
251 ,4446 251 ,4409 251 289,7711 
351 ,2016 35' ·,0525 351 ,2449 
451 330,9559 45' 313,6614 451 288,7162 
551 ,7075 551 ,2677 551 ,1851 

150051 ,4563 24o051 312,8713 33o05' 287,6515 
151 ,2023 151 ,4723 151 ,1155 
251 329,9457 251 ,0707 251 286,5770 
351 ,6862 ·351 311,6665 351 ,0361 
451 ,4241 451 ,2597 451 285,4927 
55' ,1592 551 310,8502 551 284,9470 

16o05' 328,8916 2So05' ,4382 ... . .. 
15' ,6212 151 ,0235 ... . .. 
251 ,3481 251 309,6063 ... . .. 
351 ,0723 351 ,1864 
451 327,7938 45' 308,7640 
551 ,5126 551 ,3389 

17o051 ,2286 26o051 30,7,9113 
151 326,9419 151 ,4810 

. 
251 ,6525 251 ,0482 
35' ,3603 351 306,6128 
45' ,0655 451 ,1748 
551 325,7679 551 305,7343 
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MEDIDAS PLANIMÉTRICAS . 

Parte Medida Doe. Cart. 

Quadro Medidas Plenlmétrlcas Média 

CNG - OG - C61cuta. 
Operador 
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DOCUMENTAÇÃO OARTOGRAFICA 

O desenvolvimento da Cartografia em nosso 
pais, nos permite a.presentar um trabalho bem 
mais próximo da realidade que os anteriores, 
fato comprovado pelos esquemas que apresen
tamos no final do presente trabalho. 

Em sintese êsses esquemas representam as 
alterações havidas na documentação cartográ
fica usa.da na medição realizada em 1945 e a 
atual. Tôdas estas mudanças de linhas de li
mites resultam da atualização da carta do Bra
sil, ao mllionésimo. As escalas dos mapas usa.
dos variam de 1 : 1000000 até 1 : 250 000. Houve 
algumas exceções quanto à. escala, o que po
derá ser observado na relação que passa.remos 
a. especificar, discrimine.da pelos teritórios e 
unidades federadas. 

Terrttório do Acre 

Mapa do Território do Acre - 1 : 1000 000 
- 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

2 Fôlha Java.ri SB 18 - 1 : 1 000 000 - 1944 
- S.G.C. - C.N.G. 

3 Fôlha Conta.mana SB 18 - 1 : 1 000 000 -
S.G.C. - C.N.G. 

4 Fôlha Acre - 1 : 1000 000 - 1948 - S.G.C. 
-C.N.G. 

Territ6rto do Guaporé 

1 Mapa Geral do Território do Guaporé 
1 : 1000000 - 1944 - S.G.C. - C.N .G. 

2 Fôlha Purus - 1: 1 ooo ooo - 1948 - a.a.e. 
- C.N.G. 

3 Fôlha Acre - 1 : 1 ooo ooo - 1948 - a.a.e. 
- C.N.G. ,. 

4 Fôlha Madeira - 1 : 1 000 000 - 1948 -
S.G.C. - C.N.G. 

Amazonas 

Fôlha Java.ri - 1 : 1 000 000 - 1944 
S.G.C. - C.N .G. 

2 Fôlha Santarém - 1 : 1 000 000 - 1944 
S.G.C. - C.N .G. 

3 Mapa do Território do Acre - 1 : 1 000 000 
- 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

4 Mapa Rio Juruena - Limites - Costa Ame
ricana - 1 : 1 000 000 

5 Mapa do Território do Guaporé - 1:1000 000 
- 1944 - a.a.e. - c.N.a. 

6 Carta da Fronteira Brasil-Bolivia - (Co
missão Mista Demarcadora de Limites -
- 1: 1000000 

7 Mapa do Território do Rio Branco -
1: 1000 000 - 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

8 Brasil Região Norte - Fôlhas - Limites 
Amazonas - Venezuela - Comissão Brasi
leira Demarcadora de Limites - 1.ª Divi
são - 1: 1000000 

9 Fôlha Santarém .- 1 : 1000000 - 1948 
S.G.C. - C ,N.G. 

10 Fôlha Manaus - 1 : 1000 000 - . 1948 
S.G.C. - C.N.G. 

11 Fôlha Purus - 1 : 1 000 000 - 1948 - S.G.C. 
- C.N.G. 

12 Fôlha Tapajós - 1 : 1 000 000 1949 
a.a.e. - c.N.G. 

13 Fôlha Juruena - 1 : 1 000 000 1949 
S.G.C. - ·C.N.G. 

14 Fôlha Tumucumaque - 1 : 1 000 000 - 1949 
- S.G.C. - C.N.G. 

15 Fôlha Parima - 1 : 1 000 000 1949 
a.a.e. - c.N.G. 

16 Fôlha Madeira - 1 : 1 000 000 1948 
S.G.C. - C.N.G. 

Terrtt6rio do Bio Branco 

1 Mapa do Território do Rio Branco 
1: 1000000 - 1944 - S.G.C. - C.N.<;r. 

2 Brasil - Região Norte - Fôlha 3 - Li
mites Amazonas - Venezuela - Organizada 
pela C.B.D.L. - 1.ª Divisão - 1 : 1000 000 

3 Fôlha Tumucumaque - 1: 1000 000 - 1949 
S .G.C. - C.N .. G. 

4 Fôlha Parima - 1 : 1 000 000 1949 
S.G.C. - C.N.G. 

5 Fôlha Manaus - 1 : 1000000 1948 
S.G.C. - C.N.G. 

Pará 

Fôlha da Carta do Brasil - Amapá -
Tumucumaque - Pará - Santarém - Ta
pajós - Araguaia - Tocantins e Juruena 
- Tôdas em 1: 1000000 - S.G.C. -
C.N.G. - Editadas em 1951. 

2 Fôlhas da Carta Q.o Brasil - S. Luis NO 
e Teresina NO - 1: 500 ooo - s.ci.c. -
e. N. G. - Editadas em 1948 a 1951 

3 Mapa do Território do Amapá - 1 : 1 000 000 
- 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

4 Carta Geral do Estado do Maranhão -
1 : 1000 000 - 1945 - S.G.C. - C.N .O. 

5 Mapa da Fronteira entre Brasil e Guiana. 
Inglêsa. - 1 : 500 000 

6 Mapa da Fronteira entre o Brasil e o Su
riname - 1 : 300 000 - 1935/1938 - Comis
são Mista Demarcadora Brasil-Neerlandesa. 

7 Fôlhas Conta.mana - Java.ri - Juruá 
1: 1000 000 - S.G.C. - C.N.G. 

Amapá 

Fôlhas da Carta do Brasil ao Mllionésimo 
- Amapá e Pará - 1 : 1 000 000 - 1945 -
S.G.C. - C.N.G. 

2 Mapa do Território do Amapá - 1 : 1 000 000 
1944 - C.N.G. - S.G.C. 

Maranh4o 

Fôlhas da Carta. do Brasil - Araguaia -
1: 1000 000 - S.G.C. - C.N.G. - 1951 
- Teresinha SO - NO - Sã.o Luis NE -
NO - SE - Fortaleza 80 - Sã.o Francisco 
NO - SO - 1: 1000 000 até 1951 - S.G.C. 
- C.N.G. 

2 Mapa do Estado do Maranhão - 1 : 1 000 000 
1945 - S.G.C. - C.N.G. 

Piauí 

1 Fôlhas da Carta do Brasil - Fortaleza 80 
- Sã.o Francisco SO - SE - 1 : 500 000 -
S.G.C . - C.N.G. - Jaguaribe SO - NO 

2 Fôlhas Paulistana - Juàzeiro - Remanso 
- 1 : 250 ooo - 1951 - a.o.e. - c.N .a. 

3 Mapa do Estado do Maranhão - 1 : 1 000 000 
- 1945 - S.G.C. - C.N.G. 

Ceará 

Fôlhas da Carta do Brasil - Fortaleza SO 
- Jaguaribe NE-NO-SE-SO - 1 : 1 000 000 
- 1951 - S.G.C. - C.N.G. 

Bio Grande do Norte 

Fôlhas da Carta do Brasil - Jaguaribe 
NE-SE - Paraíba SO - 1 : 1 000 000 - 1951 
- S.G.C. - C.N.G. 

2 Costa do Nordeste - Maranhão a Pernam
buco ....::.. 1 : 1 450 000 

3 Cartograma Geral do Ceará - Rio Grande 
do Norte e Paraíba - 1 : 100 000 - S.G.C. 

C.N.G. - 44/48 

Paraíba 

1 Fôlhas da Carta do Brasil - Paraiba SO -
Jaguaribe SE - 1: 500 000 -1951 - S.G.C. 
- C.N.G. 
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2 Cartograma Geral dos Estados do ceará -
Rio Grande do Norte e Paraíba - 1 : 1 00 000 
- S.G.C. - C.N.G. - 44/48 

Pernambuco 

1 Cartogre.me. Geral dos Este.dos de Pernam
buco - Sergipe - Alagoas - 1 : 1 000 000 
- 1944/1948 - C.N.G. - S.G.C. 

2 Mapa do Este.do de Alagoas - 1 : 500 000 
- 1951 - Convênio C.N.G. - Govêmo do 
Estado. 

3 Fôlhe.s da Carta do Brasil - Je.gua.ribe SE
-SO - 1: 500000 - C.N.G. - S.G.C. 

4 Fôlhe.s Paulistana - Juàzeiro - Ue.uá -
1: 250000 - C.N.G. - S.G.C. 

Alagoas 

1 Ca.rtogra.ma. Geral do Esta.do da Bahia -
1 : 1000000 - S.G.C. - C.N .G. - 1944/48 

2 Cartogra.ma.s dos Esta.dos de Pernambuco -
Sergipe e Alagoas - 1 : 1 000 000 - S. G. C. 
- C.N.G. - 44/48 

3 Mapa do Esta.do de Alagoas - 1 : 500 000 -
S.G.C. C.N .G. - 1951 - (COnvênio 
C.N.G. - Govêmo do Estado) 

Sergipe .•. 

1 Fõlha. Aracaju - 1 : 1 000 000 - 1952 -
S.G.C. - C.N .G. 

2 Mapa. do Este.do de Alagoas 
- 1951 - S.G.C • ....:. C.N.G. 

Bahia 

1: 500 000 

1 Fôlha.s da. Carta. do Brasil - Pe. ulista.na. -
Ue.uá - Juàzeiro - Remanso - 1 : 250 000 
- 1951 - S.G.C. - C.N.G. 

2 Fôlha.s da. Carta. do Brasil - Sã.o Francisco 
- SE-SO - 1: 500 000 - S.Q.C. - C.N.G. 
- 1951 

3 Fôlha. Aracaju - 1 : 1000000 - 1952 - s. 
a.e. - C.N.G. 

4 Mapa. do Esta.do da. Bahia. - 1 : 1 000 000 
- 1949 - S.G.C. - C.N.G. 

5 Carta Geral do Este.do de Minas Gera.is -
1: 500 000 - 1944 - Departamento Geográ
fico Estadual. 

6 Expedição a.o Ja.la.pã.o - 1 : 250 000 - 1943 
- S.G.C. - C.N.G. 

'1 Expedição à Região Centro-Oeste da. Ba
hia. - 1: 250 000 - 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

8 Expedição Bahia-Goiás - 1 : SOO 000 ·- 1942 
- S.G.C. - C.N.G. 

9 Cópia. da. Planta da. Região entre os rios 
Mucurl e Ita.una.s - Levantamento dos Es
tados da. Bahia e Espírito Santo - 1 : 
100 000 - 1924 

10 Brasil - Costa. Leste - da. Ponta. Cumu
ruxa.tibe. a.o Rio Doce - 1 : 301 039 - Dire
toria de Navegação M.M. 

11 Mapa da Costa. do Esta.do da Bahia. -
1 : 500 000 - 1942 - Diretoria do Serviço 
Geográfico 

12 Ca.rtogra.me. Geral dos Esta.dos da. Bahia., 
Rio de Janeiro, Espírito Santo - Pernam
buco - Alagoas - Sergipe - 1 : 1 000 000 
- S.G.C. - C.N .G. ~ 1944/1948 

Minas Gerais 

1 Carta. Geral do Este.do de Minas Gera.is -
1 : 500 000 - Departamento Geográfico do 
Esta.do de Minas Gerais - 1944 

2 Ca.rtogre.me. Geral do Esta.do do Rio de Ja
neiro e Espirito Santo - 1 : 1000 000 
S.G.C. - C.N.G. 

3 Expedição Bahia. - Goiás - 1 : 500 000 -
S.G.C. - C.N.G. - 1942 

Esp(rito Santo 

1 Carta Geral do Este.do de Minas Gere.is -
1 : 500 000 - Departamento Geográfico do 
Este.do - 1944 

2 Cópia da Planta da Região Compreendida 
entre os Rios Mucuri e !te.unas - Levan
te.de. pelos Estados da Bahia e Espírito San
to - 19-12-1924 - 1 : 100 000 

3 Brasil Costa Leste - Do Rio Doce e.o Ca
bo de Sã.o Tomé - 1 : 296 500 - Diretoria 
de Navegação do M.M. · 

4 Brasil Costa Leste - Da Ponta de Cwnu• 
ruxe.tibe. e.o Rio Doce - 1 : 301 039 - Di
retoria de Navegação do M.M. 

5 Ce.rtograme. Geral dos ~ste.dos do Rio de 
Janeiro e Espírito Santo - 1 : 1000000 -
S.G.C. - C.N.G. 

Rio de Janeiro 
1 Carta. Geral do Esta.do de Minas Gera.is · -

1 : 500 000 - Departamento Geográ!lco Es
te.dual 

2 Brasil Costa Leste - Do Rio Doce a.o Cabo 
de Sã.o Tomé - 1 : 296 500 - Diretoria. de 
Navegação do M.M. (Levantamentos efe
tue.dos até 1940) 

3 Brasil Costa Leste - Do Rio Belmonte a.o 
Rio de Janeiro - 1 : 1 041 261 - D. N. 
M.M. (Levantamentos efetua.dos a.tê 1944) 

4 Brasil Costa. Sul - Baia. de Sepetiba. -
1 : 50 000 D.N. M.M. (Levantamentos até 
1934) 

5 Carta. do Distrito Federal - 1 : 50 000 -
Serviço Geográfico Mllltar - 1922 

6 Brasil Costa Sul - Rio de Janeiro a. Ilha. 
de Sã.o Sebastião - 1 : 290 961 - D.N. -
M.M. 

- Carta. Geral do Estado de Sã.o Paulo -
1 : 1 000 000 - 1945 - Secreta.ria. de Agri
cul ture., Indústria e Comércio do Este.do de 

· Sã.o Paulo - Instituto Geográfico e Geoló
gico. 

Distrito Federal 

1 Carta do Distrito Federal - 1 : 50 000 -
Serviço Geográfico Mlllta.r - 1922 - Bra
sil Costa. Sul - Baia de Sepetiba. - 1: 
50000 - D.N. - M.M. 

São Paulo 
1 Carta. Geral do Este.do de Sll.o Pa. ulo -

1 : 1 000 000 - 1945 - Secreta.ria de Agri
cultura., Indústria e Comércio - Instituto 
Geográfico e Geológico 

' 2 Carta Geral do Esia.do de Minas - 1 : 500 000 
- Departamento Geográfico Esta.dual 

3 Brasil Costa. Sul - Da Dha. de Sã.o Sebas
tião à Ilha de Bom Abrigo - 1 : 288 723 -
D.N. - M.M. (Levantamentos até 1938) 

4 Brasil Costa. Sul - Do Rio de Janeiro à 
Ilha de Sã.o Sebastião - 1 : 290 961 - D.N. 
- M.M. (Levantamentos até 1936) 

5 Costa do Cabo Frio ao Cabo Santa. Marta. 
Grande, confeccione.da. pelo Almiranta.do 
Alemã.o - 1 : 1 000 000 - 1918 ' 

Paraná 
1 Ca.rtogra.ma. Geral do Território do Iguaçu 

- 1: 500000 - 1944 - S.G.C. - C.N.G. 
2 Ca.rtograma. Geral do Território de Ponta 

Porã. - 1: 1 ooo ooo - 1944 - s.a.c. -
C.N.G. 

3 Carta Geral dos Limites entre os Estados 
do Paraná e San ta. Ca. ta.rins. - 1 : 500 000 
- 20-10-1916 - 1922 

4 ' Carta. Geral do Este.do de Sã.o Paulo -
1 : 1000000 - Instituto Geográfico e Geo
lógico - 1945 

5 Costa do Ce. bo Frio a.o de San ta. Marta 
Grande, confecciona.da pelo Almiranta.do 
Alemã.o - 1 : 1 000 000 - 1928 
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Santa Catarina 

Fôlha da Carta do Brasil - Pôrto Alegre 
NE - 1: 500000 - S.G.C. - C.N.G. 

2 Mapa do Território do Iguaçu - 1 : 500 000 
- 1945 - S.G.O. - C.N.G. 

3 Carta Geral do Estado do Rio Grande do 
SUi - Secretaria de .AgrlcUltura, Indústria 
e Comércio - 1 : 750 000 ..:.... 1941 

4 Carta Geral dos Limites entre Paraná e 
Santa Catarina - 1 : 500 000 - 20-10-1916 
- 1922 

5 Costa. de Cabo Frio ao Cabo de Santa 
Marta Grande, confeccionada pelo Almiran
tado Alemão - 1 : 1 000 000 - 1918 

6 Cabo de Santa Marta Grande ao Cabo de 
Santa. Maria - Almirantado Alemão - 1 : 
1 000 000 - 1918 

Rio Grande ão Sul 

1 Fôlha da Carta do Brasil - Uruguaia.na -
SE-NE-NO - Lagoa Mirim - NO Põrto 
Alegre NE - l,: 500 000 - S.G.C. - C. 
N.G. - 1945 

2 Carta Geral do Estado do'11.io Grande do 
SUi - Secreta.ria de AgricUltura, Indús
tria e Comércio - 1941 - 1 : 750 000 

3 Mapa do Território do Iguaçu - 1 : 500 000 
- S.G.C. - C.N.G. - 1945 

4 Costa do Cabo de Santa Marta Grande ao 
Cabo de Santa Maria - Almirantado Ale
mão - 1918 - 1 : 1 000 000 

Goiás 

Fôlhas da Carta do Brasil - Araguaia -
Goiás - 1 : 1 000 000 - 1950 - 1949 - 1950 
- S.G.C. - C.N.G. 

2 Fôlhas da Carta do Brasil - Goiânia -
NO-SO - Teresina - NO-SO - 1 : 500 000 
- S.G.C. - C.N.G. - Rio São Francisco 
- NO-SO 

3 Carta Geral do Estado de Minas Gerais -
Departamento Geográfico Esta.dual - 1 : 
500 000 - 1944 , 

4 Expedição ao Jalapão - 1 : 250 000 - S.G.C. 
- C.N .G. - 1943 (2 fôlhas) 

5 Expedição Bahia - Goiás - 1 : 500 000 -
S.G.C. - C.N .G. - 1942 

6 Expedição à Região Centro-Oeste da Bahia. 
1: 250000 - 1944 - S.G.C. - C.N.G. 

Mato Grosso 

Fôlhas da Carta do Brasil - Tapajós -
Tocantins - Juruena - Madeira. - Goiás 
- 1: 1 ooo ooo - s.G.c. - c.N.G. 

2 Fôlhas da Carta do Brasil - Goiânia -
NO-SO - 1: 500000 - S.G.C. - C.N.G, 

3 Território do Guaporé - 1 : 1000 000 - 1944 
- S.G.C. - C.N .G. 

4 Território de Ponta Porã - 1 : 1000 000 -
1944 - S.G.C. - C.N.G. 

5 Carta Geral do Estado de São Paulo ....:.. 
Instituto Geográfico e Geológico - 1945 -
1:1000000 

6 Carta Geral do Estado de Minas Gerais -
Departamento Geográfico Esta.dual - i ·: 
500 000 - 1944 

7 Mapa da Fronteira entre o Brasil e a Bo
livia - Trechos: Ab.unã-Rio Verde e Rio 
Verde-Barra Negra - Comissão Demarca
dora Braslleiro-Bollviana - 1 : 1000 000 

Fica assim demonstrado que procuramos 
usar o maior número de elementos cartogri.
ficos elaborados na Divisão de Cartografia do 
C.N .G., sendo que nas Regiões Norte, Nordes
te, Leste e Centro-Oeste a ut111zação dêsses 
elementos foi quase total. Na região Sul 
vimo-nos obrigados a usar elementos de outros 
órgãos. 

Quanto à documentação para a medição das 
áreas m unicipa.ls usamos as fôlha.s da carta do 
Brasll a.o m111onés1mo, impressas e em elabO
ração nas escalas de 1 : 1 000 000 e 1 : 500 000, 
com a. exceção dos estados de Alagoas - Rio 
de Janeiro - Minas Gerais - São PaUlo e 
Paraná; quando recorremos aos mapas elabora
dos pelos estados ou ainda resUltantes de con
vênios entre o C.N .G. e as unidades federadas. 

CONCLUSÃO 

1 - Os valores das á~eas variarão sempre, 
se diferentes forem as bases cartográficas e os 
métodos de cálcUlo. 

2 - Deve-se aceitar esta variação nlo só 
pelo aperfeiçoamento do conhecimento geo
gráfico do pais, como também pelo estabeleci
mento das revisões qüinqüenais. (No que d.1z 
respeito a municipios e distritos). 

3 - l1: recomendável manter como atribui
ção do Conselho Nacional de Geografia a reali
zação dêste trabalho, tendo em vista a unlfor
nização dos métodos de cálcUlo e o uso da 
carta do Brasil ao mmonésimo como base car
tográfica. 

4 - O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica adotaria os valores das áreas calcu
ladas pelo C.N.G. nos trabalhos de sua auto
ria após ~uma consUlta aos órgãos regionais os 
quais a.presentariam sugestões e criticas con
forme o caso. 

5 - l1: aconselhável ainda uma recomenda
ção aos órgãos interessados para adoção dêssea 
valores ou ainda para a. ut111zação dos métodos 
adotados ·pelo Conselho Nacional de Geografia 
com o fim de uniformizar os cálcUlos das áreas 
no pais . 

Participaram dos trabalhos de medição d• 
áreas rea.Uzadas em 1950, os calcullstas da Di
visão de Geografia: João Luis Guimarães -
chefe do seniço; Angelo Dias Maciel - orien
ta.dor dos cálcUlos; Nélson ,Moreira da Silva, 
Efraim Dines, Ivã Pedrosa, Ben Hur Mafra, 
Carlos Alberto Pinto, Natanael Lourenço da 
Silva, Sérgio Pires Ferreira e o desenhista 
Cláudio Serqueira, operadores planimétricos. 
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AREA DO BRASIL 

Comparação entre as áreas calculadas em 1945 e a revisão efetuada em 1952 

ÁREA CALCULADA PELA DG-SC ÁREA REVISTA PELA DG-SC DIFERENÇA ENTRE 
EM 1945 (1) EM 1952 OS TOTAIS 

UNIDADE FEDERADA E REGIÃO 
Área Territorial 1 Águas .1 nternas j Área Total Área Territorial 1 Águas Internas 1 Área Total 

1 
Absoluta Relativa 

km' km' km' % 

1 - Guaporé ............ ••.. ..........•....... . . 254 163 - 254 163 242 983 - 242 983 - 11 180 - 4,40 
2 - Acre ................ . ....................... 153 170 - 153 170 152 589 - 152 589 - 581 - 0,38 
3 - Amazonas .... ., ............................. 1 592 626 - 1 592 626 1 583 281 - 1 583 281 - 9 345 - 0,59 

Região a ser demarcada AMtPA .............. 3 192 - 3 192 3 192 - a 192 - -
4 - Rio Branco .................................. 214 316 - 214 316 230 660 - 230 660 + 16 344 + 7,63 
5 - Pará ...........................•............ 1 188 769 27 957 1 216 726 1 210 110 . 19 873 1 229 983 + 13 257 + 1,09 
6 - Amapá ..................•................... 133 796 3 623 137 419 135 908 1 395 137 303 - 116 - 0,08 

Norte ...............................•....... 3 540 032 31 580 3 571 612 3 558 723 21 268 3 579 991 + 8 379 + 0,23 
7 - Maranhão . .................................. 332 239 2 570 334 809 328 404. , 3 770 332 174 - 2 635 - 0,79 
8 - Piauí. .............................•........ (2) 248 205 - 248 205 251 683 - 251 683 + 3 478 + 1,40 

Região a ser demarcada Pl/GE...... ... . . . . . . . (3) 2 460 - 2 460 2 460 - 2 460 - -
9 - Ceará ....................................... (4) 151 897 - 151 897 147 895 - 147 895 - 4 002 - 2,63 

10 - Rio Grande do Norte ........................ 53 048 - 53 048 53 069 - 53 069 + 21 + 0,04 
11 - Paraíba . . ........................• · .......... 56 282 - 56 282 56 556 - 56 556 + 274 + 0,49 
12 - Pernambuco ................................. 97 016 - 97 016 98 079 - 98 079 + 1 063 + 1,10 
13 - Alag088 ...........•.......•..••.•.........•. 28 531 - 28 531 27 711 82 27 793 - 738 - 2,59. 
14 - Fernando de Noronha ........................ (5) 26 1 27 26 1 27 - -

Nordeste .................................... 969 704 2 571 972 275 965 883 3 853 969 736 - 2 639 - 0,26 
15 - Sergipe ..........•.... .. ..................... 21 057 - 21 057 22 027 - 22 027 + 970 + 4,61 
16 - Bahia .. . .................................... 563 281 481 563 762 562 092 1 275 563 307 - 895 - 0,07 
17 - Minas Gerais ............................ .. .. 581 975 - 581 975 581 975 - 581 975 - -

Região a ser demarcada MG/ES .............. 10 137 - 10 137 10 137 - 10 137 - -
18 - Espírito Santo............................... (6) 40 882 - 40 882 39 577 - 39 577 - 1 305 - 3,19 
19 - Rio de Janeiro ......................... .. ... · 41 666 922 42 588 41 666 922 42 588 - -
20 - Distrito Federal. ............•.............. .. 1 171 185 1 356 1 171 186 1 356 - -

Leste ... . .................................... 1 260 169 1 588 1 261 757 1 258 645 2 382 1 261 027 - 730 - 0,06 
21 - São Paulo .............. .. .••.•.............. 247 223 - 247 223 247 222 - 247 222 - 1- 0,00 
22 - Paraná ...................• .. ................ 200 731 557 201 288 200 300 557 200 857 - 431 - 0,21 
23 - Santa Catarina ...............•..... . .... . . . . 93 849 518 94 367 94 280 518 94 798 + 431 + 0,46 
24 - Rio Grande do Sul . .................... . . .. . 267 456 15 024 282 840 267 456 ló 024 282 480 - -

. Sul. ... .. •.................................. 809 259 16 099 825 358 809 258 16 099 825 357 - 1 - 0,00 
25 - Mato GrOSBo ............... . ............... . • 1 262 572 - 1 262 572 1 254 821 - 1 254 821 - 7 751 - 0,61 
20 - Goiás .....................•. . ............. . . 622 463 - 622 463 622 555 357 622 912 + 449 + . 0,07 

Centro-Oeste ...............................•. 1 885 035 - 1 885 035 1 8n 376 357 18n733 - 7 302 - 0,39 
BRASIL .................................. 8 464 199 51 838 8 516 037 8 469 885 43 959 8 513 844 - 2 193 - 0,03 . 

0) - Área calculada pela DG/SC em 1945 e, aprovada pela resolução n.0 262, de 3 de fevereiro de 1947 do Diretório do C. N. G . 
. (2), (3) e (4) - Zona em litígio entre PIAUI e CEARÁ. surgida na documentapão usada em 1952, tendo sido os seus 2 460 km2 distribuídos na coluna da área calwlada em 1945 com o único fim 

de facilitar a comparação entre as áreas. 
(5) - Inclui as áreas dos penedos Sãs Pedro e São Paulo e do atel das Rocas. 
O) - Inclui as áreaa das ilhas Trind8d.e e Martioi Vu. 
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UNIDADES FEDERADAS 

ÁREA 
TERRITORIAL 

ÁGUAS 
INTERNAS 

ÁREA 
TOTAL 

1 - Guaporé ...................................... . 
2 - Acre .· ........................................ . 
3 - Amazonas . .... . ..................... : · ......... . 

Região a ser demarcada AM./P A .. .............. . 
4 - Rio Branco . . . ................................ . 
5 - Pará ......................................... , 
6 - Amapá .................................... : .. . 
7 - Maranhão ................................... . . 
8 - Piauí. ........................................ . 

Região a ser demarcada PI/CE ..... . ........... . 
9 - Ceará . ....................... . ........ -: ...... . 

10 - Rio Grande do Norte . ......................... . 
11 - Paraíba. ....... . .............. . .............. . 
12 - Pernambuco . .................... . ............. . 
13 - Afagoàs . . . . .. · .... . ............................ . 
14 - Fernando de Noronha* . ..................... . 
15 - Sergipe. .................................... . 
16 - Bahia . . . . ..... . .. . ....................... . 
17 - Minas Gerais . ................ . ............... . 

Região a ser demarcada MG/ES .. . ............. . 
18 - Espírito Santo•• ............................... . 
19 - Rio de Janeiro . ...... " . . . . . .................. . 
20 - Distrito Federal. ... , ........... : .............. . 
21 ~ São Paulo. . . . . . . . . . . ........................ . 
22 - Paraná . ...................................... . 
23 - Santa Catarina . ............................... . 
24 - Rio Grande do Sul . ........................... . 
25 - Mato Grosso .... : . .............. . ............. . 
26 ·- Goi~s ................ . ........................ . 

BRASIL .........•..... . ................... 

242 983 
152 589 

1 583 281 
3 192 

230 660 
1 210 110 

135 908 
328 404 
251 683 

2 460 
147 895 
53 069 · 
56 556 
98 079 
27 711 

26 
22 027 

. 562 092 
581 975 

10 137 
39 577 
41 666 

1 171 
247 222 
200 300 
94 280 

267 456 
1 254 821 

622 555 

8 469 885 

19 873 
1 395 
3 770 

82 
1 

1 275 

922 
J85 

557 
518 

15 0~4 

357 

43 959 

242 983 
152 589 

1 583 281 
3 192 

230 660 
1 229 983 

137 303 
332 1 74 
251 683 

2 460 
147 895 
53 069 
56 556 
98 0"9 
27 793 

27 
22 027 

563 367 
581 975 

10 137 
39 577 
42 588 

. 1 356 
247 ~22 
200 857 
94 798 

282 480 
1 254 821 

622 912 

8 513 844 

OBS. - I) - As áreas municipais, relacionadas nas páginas seguintes, foram medidas com exclusão das águas interllll9 e com a 
divisão municipal vigorante na época do recenseamento geral de 1950. 

II) - A soma das áreiµi muuicipais em cada unidade federada coincide, por conseguinte, com a área temtoria! da mesma• 
•) - Inclui as áre!B do., penedos São . . eriro e São .. aulo e do atol das Rocas . 
.. ) - Inclui as áreas das ilhas de Trindade e Martim Vai. 

TERRITÓRIO DO GUAPOR1.: 

Municípios 
1 - Guajará-Mirtm 
2 - PORTO VELHO 

Total • ..••.•.•.•..•• • •••••.••• 

TERRITÓRIO DO ACRE 

Area km' 
88886 

154 097 

242 983 

1 - Brasiléia . • . • • • • • . • . • . . . . . . • . • . 6 232 
2 - Cruzeiro do Sul • . . . . . . . . . . . . . 31 312 
3 - Feijó . • . . . . • . . . • • . . . . . . • . . . . . . . 19 632 
4 - RIO BRANCO .. . .. .. . . . . .. .. .. 19 427 
5 - Sena Madureira . . . . . . . . . • • . . • . 45 750 
6 - Tara uacá • • • • • . . . • . • • . . . • . . • • . 22 099 
'1 - Xapuri • • • • • • • • • . . • . . • • . . • • . . . • 8 137 ----

Total • • . . . • . . . • . . . • . . • • . . . . • . • 152 589 

ESTADO DO AMAZONAS 

Municípios 
1 - Barcelos ...•.•...•.•....•....•. 
2 - Barreirinha • •. .••....••.. .. .. . • 
3 - Benjamim Constant •. • ...... • 
4 - Bõca do Acre ••.... . ...•. . ... 
5 - Borba .....• .• .•....... .. .. . . • .. 
6 - Canutama .•........... . ...•... 
7 - Cara uari .••. . ...... . .....•.... 
8 - Coari ............... . ... .. ..•.. 
9 - Codajás ...•..•....•.. . ....•.... 

10 - Eirunepé •.• •. ..•. . . . ..•.....•. 
11 - Fonte Boa •••.• . ...• . ..... • .... 
12 - Humaitá ..•.. ...•... . . . ........ 
13 - Ita.quatiara . • , • .. .. •.• .. • •.....• 
14 - Itapira.nga •.••••••.•. ·• .•..••.• 
15 - Lábrea ••••••..•••..••..•••..• • 

Areakm• 
122 333 

7 577 
76644 
22 590 

145 068 
102 995 

70 533 
72121 
25154 
55 633 
7 354 

34 411 
• 13 031 

19 996 
106 284 
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Munid~os 
16 - Mana.ca.puru ................. . 
17 - :!.fANAUS .....•................ 
18 - Manlcoré •..................... 
19 - Maués .•......••.......•••..... 
20 - Parlntlns •.......••......•.... 
21 - São Paulo de Olivença .•..... 
22 - Tefé ...••........... · •.......... 
23 - Ua.upés .............. : ........ . 
24 - Urucal"á ....•.......•...•..... 
25 - Urucurituba .•.........••...... 

Ãreakm• 
37 993 
74 503 
59278 
59 650 
16 758 
66 954 

177477 
164165 
37 777 

3 002 

Total . . . . • • . . . . . • . . • . . . . . • • • . • 1 583 281 

LITtGIO AMAZONAS - PARA 

1 - Região a. ser demarcada. AM/PA 3 192 ----
Total . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3 192 

TERRITÓRIO DO RIO BRANCO 

1 - BOA VISTA •.........•.•..•.•• 
2 - Ca.trimânl ...•..•......•.••...• 

Total 

ESTADO DO PARA 

1 ....... Abaetetuba .................... . 
2 - Aca.rá •••...••..•.•.•••••.••••. 
3 - Afuá ......................... . 
4 - Alenquer ••..............•..... 
5 - Almeirim ............•.•..•.... 
6 - A1 ta.mira. .............••......• 
7 - Ana.Já.a ...............•........ 
8 - Ananlndeua. .•.....••....•.•... 
9 - Anhangá ..................... . 

10 - Ara.rlúna ....•................. 
11 - Aratlcu .•.•.......••......•... 
12 - Balão •••..•.•......•••........ 
13 - Barca.rena. ....••....•........•. 
14 - BEL:t'M .•....................• 
15 - Bragança. ........ ; .....•...... 
16 - Breves ••..........•........... 
17 - Bujaru ......•................. 
18 - Cametá ...•..••.•••••.•....... 
19 - Ca.pa.nema. ...........•.•....•.. 
20 - Capim ..........•............. 
21 - Castanhal •••.•........•...•... 
22 - Chaves •......•.•.............. 
23 - Conceição do Ara.gua.la. ..... . 
24 - Currallnho •......• · ....•...•.•. 
25 - Curuçá ........................ . 
26 - Faro .......................... . 
27 - Que.má ••.••.•••••••.••••••••. 
28 - Qurupá ............ ~ ......... . 
29 - Ifara.pé-Açu ......••.••........ 
30 - Igara.pé-Mlrl ........•.••••.••. 
31 - Anhangapl .•... ....•..•....... 
32 - Irltula ...•.........••......•.. 
33 - Italtuba •.•••.........•.....•.. 
34 - Ituplra.nga •.•.•••....•.....•... 
35 - João Coelho ....••...••..••... 
36 - Jurutl •.........•...•.•.•...•.. 
37 - Marabá ...•...•..••..••.•...•. 
38 - Maracanã ................••... 
39 - Marapanim ...••............... 
40 - Moca.juba. .•....•.............. 
41 - Moju ...•..•...............•... 
42 - Monte Alegre ...........•..•... 
43 - Mua.ná •........•..•....•...•.. 
44 - Nova Timboteua. ......•....•... 
45 - óbldos ... : ........•..•••.....•• 
46 - Orlxlmlná .............••.•.... 
47 - Ourém •........ : ••....•.....•• 
48 - Ponta. de Pedras ..•.•... , .••••• 
49 - Portel ........................ . 
50 - Pôrto de Mós •••....•.....•..• 
51 - Prainha. ••.••••.••.•..•• : ...•.. 
52 - Ba.linópolis ........ , .......... . 
53 - Santarém ..•..•.•.•..••••••..•• 
54 - São Ca.eta.no de Odl velas 

157 131 
73 529 

230 660 

1 082 
15 617 
5 570 

22 856 
67 200 

282 070 
7255 

640 
480 

2 566 
13 383 

4 371 
904 
719 

4172 
9346 
1614 
3 833 
1226 

37 612 
1020 
9600 

42265 
3 663 

925 
15 476 
1337 
9 221 
1216 
1504 

609 
4 990 

166 394 
15 045 

698 
10 067 
59742 

1 048 
917 
787 

11606 
27 760 

3 337 
1197 

28408 
107 267 

10 659 
3 665 

52016 
49 708 
31194 
1011 

24057 
503 

Municípios 
55 - Sã.o Sebastião da. Boa. Vista. ... . 
56 - Soure ........................ . 
57 - Tucurui .....................•. 
58 - Vigia. ........•.•........•.....• 
59 - Viseu ......•..................• 

Área km• 
1194 
3 912 
5108 
1156 

17 312 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1 210 110 

O estado do Pará compreende a.inda. 19 873 
kmª de águas internas, o que perfaz o tota.1 
de 1229983 km2 • 

TERRITÓRIO DO AMAPA 

1 - Amapá ......................•. 
2 - MACAPA .............•........ 
3 - Mazagão ...................... . 
4 - Ola.poque ..................... . 

Total ...............• · .......•. 

39978 
27163 
44 421 
24346 

135 908 

O território do Ama.pá compreende a.inda 
1 395 km2 de águas internas, o que perfaz o 
total de 137 308 km.9 • 

ESTADO DO MARANHAO 

1 - Alcântara. •.....•............•. 
2 - Alto Pa.rna.iba. ............•.•. 
3 - Anaja.tuba. •...... , ....•.•..... 
4 - Ara.toses ........••...•.•...••.. 
5 - Ara.ri ................••.....•.. 
6 - Axlxá .......................... . 
7 - Ba.ca.ba.l •.... ; ..•••......•....•. 
8 - Balsas ..•.•••....•..•.•......•. 
9 - Barão de Graja.ú ..........•. 

10 - Barra. do Corda. .........•..•. 
11 - Ba.rrelrlnha.s ................. . 
12 - Benedito Leite .............. .. 
13 - Bequlmão ...............•.•.•• 
14 - Brejo ....•..•.•..•.•.•.•••.... 
15 - Burltl ...... ..• ~ ...•...•..•••.. 
16 - Burltl Bravo ............•...•• 
17 -. Ca.ja.pló ...••............•••... 
18 - Ca.ja.rl .•........•.•....... 1 •••• 

19 - Cândido Mendes . , .•......... 
20 - Carolina. .........•••......•.••. 
21 - Ca.ruta.pera. .......•.••.•......• 
22 - Caxias ....................... . 
23 - Cha.pa.dlnha. .....•........••... 
24 - Codó .•.....•..........• , ..... . 
25 - Coelho Neto ................. . 
26 - Colinas ....................... . 
27 - Coroa.tá ...................... . 
28 - Cururupu ................•.... 
29 - curuzu ...................... . 
30 - Gra.ja.ú ...................•..•. 
31 - Guimarães ...•....•.....•.•.•. 
32 - Humberto de Campos ...•• · .•. 
33 - Ice.tu ..................•....... 
34 - Impera.triz •.......•..........• 
35 - Iplxuna. ............•.••....... 
36 - Ita.plcurumlrlm. .....•••....... 
37 - Loreto ..•..•.....•.•....•..•.. 
38 - Ma. tinha. ....•.•.....•..••.....• 
39 - Mira.dor •............•.......•. 
40 - Monção .....•........•........ 
41 - Morros .•...•.....•...•........ 
42 - Nova. Iorque ..........••...... 
43 - Pa.rna.ra.ma. ................... . 
44 - Passagem Franca. ~- ..........•. 
45 - Pastos Bons ................••. 
46 - Pedreiras •.....•......•. , .•..•. 
47 - Penalva. .......•.....•.••••..•.. 
48 - Plrlmlrlm ........••......•..•. 
49 - Plnda.ré-Mlrlm ..........••..... 
50 - Pinheiro ••.....•...•.•••...•.. 
51 - Pôrto Franco .•... , .•••.••..•.. 
52 - Presidente Dutra. ••..•••...••• 
53 - Primeira. Cruz •.•.••••••••••.. 
54 - Ria.chão ..••...•...•.••••.••... 
55 - Rosário .•..•.•......••.•.•.•.• 
56 - Santa. Helena •.••..••.....•..• 

1168 
15 880 

925 
1965 
1301 

570 
4391 

12 648 
2 607 

15 523 
2 553 
3 211 

844 
2 410 
1500 
1901 
1026 

762 
5 987 

10 237 
14414 
11501 

4199 
5 303 

485 
3 710 
3 941 
3 365 
1311 

29 348 
2 719 
1507 
1489 

15 747 
1422 
2 699 
4560 

9~~ 
14948 
2136 
1122 
4 891 
3 006 
2387 
3 834 

747 
368 

13 036 
3690 
4 408 
6 798 
2 877 
8516 
1940 
2383 
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Municípios 
57 - Santa Quitéria do Maranhão 

Area km• 
2569 

58 - São Bento ... · .....•••...•....•• 
59 - São Bernardo ••....•......... 
60 - São Francisco do Maranhão .• 
61 - São João dos Patos ...•....•.• 
62 - SAO LUtS •........•.•••....•• 
63 - São Raimundo das Mangabeiras 
64 - São Vicente Férrer ...•.....• 
65 - Tlmbiras ..........•.•...•..... 
66 - Tlmon ................... ..... . 
67 - TurJaçu •...........•.......... 
68 - Tutóla ....................... . 
69 - Urbano Santos •..••.........• 
70 - Va.rgem Grande ......•....... 
71 - Viana. •..............•....•.... 
72 - Vitória do Mearim .......... . 

Total 

765 
2 638 
2468 
1715 

857 
7 039 
1798 
1437 
1724 
8490 
2 681 
1247 
2 890 

818 
7068 

328 404 

O estado do Maranhão compreende ainda 
3 770 kmª de á.guas internas, o que perfaz o 
total de 332174 kmª. 

ESTADO DO PIAUt 

Excluida a região a ser demarcada entre os 
esta.dos do Pia ui e do Ceará. 

1 - Alto Longá. ........•........... 
2...,.... Altos .••.•....•••...•..•......• 
3 - Amarante .••.•..............•. 
4 - Barras .....•••.•.•.•......•.... 
5 - Batalha ••.••.•..•.....••.•..•. 
6 - Beneditinos •..•.. ' .........••.• 
7 - Bertolfnla ...............••... 
8 - Bom Jesus •..••.•. ,, .....•.•• 
9 - Buritl dos Lopes ..........•... 

10 - Campo Maior •..............•. 
11 - Canto do Burltl ............. . 
12 - Caracol .•.....•............... 
13 - Castelo do Plaui(l) ........ .. 
14 - Cocal(2) •.•.•.•...•........•.. 
15 - Corrente ....•.....•........... 
16 - Esperantlna. ................... . 
17 - Floriano •••••...............•.. 
18 - Fronteiras ...... ...... , ....... . 
19 - Gllbués ...•................... 
20 - Guadalupe ••...........••..•.. 
21 - Jalcós •...••...•....•.....••.•• 
22 - Jerumenha. ................•... 
23 - José de Freitas .............. . 
24 - Luis Corre1a(3) ............. . 
25 - Luzllândla. .....••.••••.•...•.• 
26 - Miguel Alves ....•...........•. 
27 - Oeiras ...•........•.•......... 
28 - Pa.lmelrals ........•...•....... 
29 - Pa.maguá. ..... ......... ...... . 
30 - Parnaiba. .........•............ 
31 - Pa. ullstana •.................•. 
32 - Pedro II( 4) •..•............•.. 
33 - Picos . ....................•....• 
34 - Pio IX .•.........•.....•...••• 
35 - Piracuruca. ( 5) .............. . 
36 - Piripiri ..•..................... 
37 - Pôrto .....•....•..............• 
38 - Regeneração .................• 
39 - Ribeiro Gonçalves .........•• 
40 - Santa Filomena. ..........•.•• 
41 - São João do Pia.ui ..........•. 
42 - São Miguel do Taptilo (~) ...•. 
43 - São Pedro do Piauí •........... 
44 - São Raimundo Nonato ......•. 
45 - Slmplfcio Mendes ........... . 
46 - TERESINA ••...•........•.••..• 
47 - União •..••••••...........•.... 
48 - Uruçui ......•.........•......• 
49 - Valença do Pia.ui ............. . 

Total .••..•....•....•.......•• 

2003 
2 021 
2 784 
2 930 
1610 
1788 
7 674 

16996 
2 572 
4122 
9236 
6293 
6406 
1416 
5 258 
1265 
9477 
1618 
9141 
3 419 
5252 
5 758 
1402 
1585 
1704 
1419 
9 206 
1697 

13 483 
926 

9144 
4089 
4756 
2657 
3 928 
1666 

994 
2 416 

12 249 
5 451 

11321 
5 842 
1172 

11370 
5142 
3093 
1570 
9 663 

14 699 

251683 

Obs: - De (1) a. (6) - vide· o quadro à 
parte com as áreas munlolpa.ls, segundo o es
tado do Pia.ui, na. região a. ser demarcada. entre 
PI/CE. 

LITtGIO PIAUí-CEARA 

Divisão municipal estabelecida na. zona. 11-
tlglosa. PI/CE pelo estado do Pia.ui - 1950. 

Municípios Area km• 
1 - Castelo do Plaui • . . . . . . . . . . . . . 987 
2 - Cocal . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 265 
3 - Luis Correia . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 11 
4 - Pedro II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 
5 - Piracuruca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 513 
6 - São Miguel do Ta pulo ·. . . . . . 37 

----
Total •• •.. . . . .. . . •• ... . ... . . .. 2 460 

ESTADO DO CEARA 

Excluida. a. região a. ser demarca.da. entre os 
estados do PI/CE. 

1 - Acara.ú .............•.......... 
2 - Acoplara ....................•. 
3 - Anacetaba. ................... . 
4 - Aqulrá.s •............••..•...... 
5 - Aracatl ............•••.•....... 
6 --; Aracola.ba •.........••.....•... 
7 - Ara.ripe .............•....•...• 

•. 8 - Açaré •..................•..... 
9 - Aurora. ....................... . 

10 - Baixio ....................... . 
11 - Barba.lha .........•............ 
12 - Baturlté ...•...........•....... 
13 - Boa Viagem .............••... 
14 - Brejo Santo ........•..•.•....• 
15 - Ca.moclm .••.....•............. 
16 - Campos Sales ................ . 
17 - Canlndé ...................... . 
18 - Cariré ...............•. , ....•.. 
19 - Carlria.çu .........•...••.....•• 
20 - Cascavel .....•.•........•.•••. 
21 - Cauca.la. .........•............. 
22 - Cedro ....•............. ; ...••.• 
23 - Coreaú .......•.........••..... 
24 - Cre.teús (1) .................. . 
25 - Crato ......•................... 
26 - FORTALEZA ..........•.•.... 
27 - Frade ...•..•..•...•.....•.•..•. 
28 - Granja ( 2) •................•. 
29 - Iblaplna. (3) .....•......•..... 
30 - Icó ....•.........•.....•....... 
31 - Igua.tu ....................... . 
32 - Independência ••.........•.••• 
33 - Inhuçu (4) ..........•..•..••. 
34 - Ipu ..........•...•......••..•• 
35 - Ipuelras ( 5) ................ .. 
36 - Ita.pajé ...............•....•••. 
37 - Itaplpoca .•..........••......• 
38 - Jaguarlbe .........•.......••.• 
39 - Jaguaruana ••....•.•••...••.•• 
40 - Jardim .....•...••..•.••..•.••• 
41 - Juàzeiro do Norte ........... . 
42 - Jucá.s ...........•..•....•..••. 
43 - Lavras da Mangabeira .......• 
44 - Llcanla. ••..•....••....••.•.•••• 
45 - Limoeiro do Norte . ........... . 
46 - Maranguape .............•..... 
47 - Massapê ...••....•............. 
48 - Ma.uriti ......•........•...•...• 
49 - Milagres ...............••.•.... 
50 - Missão Velha ................ . 
51 - Momba.ça •....•.•.......•....• 
52 - Morada Nova .......•••......•. 
53 - Nova Ruças (6) .... .-....•.... 
54 - Pa.caJus ••••••••••••••••..••.•• 
55 - Pa.catuba. ..•..........•....••.• 
56 - Pa.coti •.••.•...........•....... 
57 - Pedra Branca. .....••.••..•••.. 
58 - Pentecoste ....•.••.••.•.•..•••. 
59 - Perelro ••.•••...•••.••••••..••• 
60 - Qulxadá. ...................... . 
61 - Qulxa.rá ..................... .. 
62 - Qulxera.moblm ••.•••••..••.••• 
63 - Redenção .••.••••••••••.•••••• 

2914 
2048 
2217 

521 
1894 
1446 
1064 
1618 
1000 

570 
537 

1127 
' 3 361 

648 
1758 
2 857 
4470 

905 
705 

2802 
1282 

772 
1461 
2 831 

984 
305 

2~1 
3575 

618 
2645 
1680 
5 635 
1 012 

•1330 
1570 
2 745 
3 301 
2108 
1209 
1217 

211 
1773 

956 
2155 
3 321 

900 
1203 
1327 
1226 

586 
2 614 
3181 
2019 

621 
542 
492 

1314 
2029 
1831 
5000 

664 
5232 

623 
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Municipios Area km• 
64 - Rerlutaba. . • • • • • . • • • • . • • • • • •• . • 570 
65 - Ruças . . . • . • . • . . • • . . . • • • • • • • • • • 2 559 
66 - Sa. boelro . . . • • . . . . . . • • . . . . . • . . . . 4 306 
67 - Sa.ntanópole .. .. .. .. .. • . . . .. .. . 1 082 
68 - Santa. Quitéria. • . .. .. . . .. .. • . • • 4 841 
69 - São Benedito (7) • . . . . .. . .. . • 1 070 
70 - Sena.dor Pompeu . • • . . • . • . • . • • • 1 576 
71 - Sobral . • • • . • • • . • • • • • • • • . • . • . • • • 2 637 

112 - Solonópole .. . .. . .. .. • • • • .. . • • • • 2 569 
73 - Ta.mbori~ ..... : . ~.............. 2 224 
74 - Ta.uá .......................... 7602 
75 - Tla.nguá ( 8) . .. .. .. • • .. • • • • . • • 927 
76 - Uba.ja.ra. (9) . . .. . . . . . . . .. . . . • . 295 
77 - Uruburetama ••. ••. • • • •• . •.. • • 840 
78 - Várzea. Alegre .. . .. • . .. .. • • . . • 765 
79 - Viçosa do Ceará (10) . • .. . . . .. 1213 ----

Total . . • • • • . . . • . • • • • • • • • • • • . 147 895 

Obs: - De (1) a. (10) - vide o quadro à 
parte com as áreas m unlclpa.ls, segundo o es
tado do Ceará, na. região a. ser demarca.da. en
tre PI/CE. 

LITtGIO PIAUt-CEARA 

Dlvl.são municipal estabelecida. pelo esta.do 
do Ceará na. zona. litigiosa. PI/CE - 1950. 

1 - era. teús . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 532 
2 - Granja. . • ... ... ... ... .. .. ... •. • 179 
3 - Ibla.plna. . . • . . . . . . • . . . . . . . • • • • • 98 
4 - Inhuçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
5 - I'ouelra.s . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . 918 
6 - Nova. Ruças • • . . • • • • . • • • . • • • • • 53 

, 7 - São Benedito . . . . . .. . . . . . .. . . . 87 
8 - Tta.nguá . . . . . . . • . • . • . . • • . • • . • • 227 
9 - Uba.ja.ra . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . 77 

10 - Viçosa. do Ceará .. . . . .. . .. .. . . 120 

Total . 2 460 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1 - Aca.ri . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • 1191 
2 - Açu .........•••......•••.•• ••. 2562 
3 - Alexandria. •.••••. , . • • . . . . . . . . . 750 
4 - Angicos . . . . . • . . • . • . . . . • • . • • . . • 1 718 
5 - Apodl . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 239 
6 - Areia. Branca. . . . . . . . . • • . . . . . • • . · 834 
7 - Arez •. . . . . . . . . .. .. . .• . .• . .. . •.• 131 
8 - Augusto Severo .. • • • • . • . . . . • . . 2 313 
9 - Baixa Verde . • . . • • . . . . . • . • • • • • 2 157 

10 - Ca.lcó . . . . . . . . . • . . • • . • • • . . . • . • • 1 842 
11 - Ca.ngua.reta.ma. • • • . • . • . . . . . . . . . 454 
12 - Ca.raúba.s • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 373 
13 - Ceará Mlrlm . • . • . . . . • • • • . . . . • • 862 
14 - Currais Novos .. .. .. . . . • • • . . .. 1549 
15 - Florâ.nla. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 
16 - Gola.ninha. • • . • . • . • . . . • . • . . . . . . 541 
17 - Ipa.ugua.çu . . . • • . • • . . • . . . . . . • . . 589 
18 - !ta.reta.ma • . • . . . . • . • . • • • .• • • • • . . 1 833 
19 - Jardim de Piranhas • • . • . • • • . . 391 
20 - Jardim do Serldó • . . . .. . . .. .. 1036 
21 - Jucurutu . • . . . . . . . • . . • . . . . • . . . 898 
22 - Luís Gomes . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 398 
23 - Ma.caiba. • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 052 
24 - Maca. u • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1 654 
25 - Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 859 
26 - Moçoró . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 391 
27 - NATAL . . . . • • . .. . .. . . .. .. .. . .. 265 
28 - Nista. Floresta. . . . . .. . .. .. . . . . . 318 
29 - Nova.. Cruz . . . .. . . . .. . . .• .. . ..• 447 
30 - Parelhas • • . . . . • • . . . . . • • • • • . • . • 808 
31 - Pa.tu . . . • . . . . . . • • . • . • . . . . • . . • • • 800 
32 - Pau dos Ferros .. .. • . . . . .. .. . • 1 015 
33 - Pedro Avelino • . .. . . . .. . . . • . . .. 838 
34 - Pedro Velho . . .. .. . • . . . . . . . . . • 318 
35 - Portalegre . • • . • • • • • • • • • • . • • • . • 546 
36 - Santa. Cruz •. ..... .... ••• .... • 1717 
37 - Sa.nt'Ana. do Ma.tos • • • • • • • • • • 1 700 
38 - Santo Antônio . • . .• • • • • • • • •• • • • 744 

Muntcipios · Area km• 
39 - São João do Sa.bujl .. .. .. .... 400 
40 - São José de Mlplbu • . . • . . • . • 709 
41 - São José do Campestre • . . . . 975 
42 - São Miguel • .. .. • • . .. . .. .. . . . . 402 
43 - São Paulo do Potenjl . . . . . • • • 1235 
44 - São Rafael . . • . . . . . • .. . • .. .. . . . 419 
45 - São Tomé . . . . . . . . • • • . • • . . • . • • . 1 465 
46 - Serra. Negra. do Norte . . . . . . . . 663 
47 - Ta.lpu • • • . . • • . • • • . . • • . • . . . . . . . . 942 
48 - Touros . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 1 964 

----
Total • . . . . . . . . • . . . . . . • • • •. . . . • 53 069 

ESTADO DA PARAtBA 

1 - Ala.goa. Grande ••.....•.••••••• 
2 - Ala.goa. Nova. .•.•.•.••...•..••• 
3 - Antenor Na.varro •.•. · .••....... 
4 - Ara.runa. ...................... . 
5 - Areia. ...••••••••..••.••••...••• 
6 - Bananeiras ..•.....•••••••.••.. 
7 - Bonito de Santa. Fé .•••..••• 
8 - Brejo do Cruz •........•••.••• 
9 - Ca. ba.celra.s •...•..•..•••....... 

10 - Calçara ....•........•....•..... 
11 - Ca.Jàzelras ••.•.....•.••••..•••. 
12' - Campina. Grande ..•........•. 
13 - Ca.tulé do Rocha. ............ . 
14 - Conceição •...........•.......• 
15 - Cruz do Espírito Santo ...•.. 
16 - Cuité ........................ . 
17 - Esperança. ..•....•.••.•.••..... 
18 - Gua.ra.blra. ...•..••...•.•..••••. 
19 - Ingá ........•.•..••••..•••.••• 
20 - Ita.ba.la.na. •••...•....••.••..•.. 
21 - Itaporanga. ..•.••••...••....••. 
22 - Ja.tobá ..•..•.••.........•.••.. 
23 - JOÃO PESSOA .............. .. 
24 - - Ma.ma.ngua.pe .•..•....•.•....•. 
25 - Monteiro •••.•••••..•••......•• 
26 - Patos •.......•.••....•.•••....• 
27 - Pla.ncó •.•.........•• · .•......•. 
28 - Plcui ...• · ......•.•..•....•••••• 
29 - Pilar .•••••...••... : .•..•.••... 
30 - Pombal •....••••••....•.....•• 
3! - Princesa. Isa.bel •••••..••.•..•• 
32 - Santa Luzia. ...•..•..••... · .... 
33 - Santa. Rita. ....•.•...••.. · .••... 
34 - São João do Cariri .......... . 
35 - Sapé ......••••.....•.••••••... 
36 - Serraria. •.........•...........• 
37 - Soleda.de •••......••..••....... 
38 - Sousa. •.........•.••.•.•......• 
39 - Ta.peroá •....••••••• . • ••.......• 
40 - Teixeira. ••....•.•...•.......... 
41 - Umbuzeiro ••.•...•.....••••••. 

Total ••••••••••..••.••....••. 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

1 - Afoga.dos da. Ingàzelra •..•... 
2 - Agrestlna. .•.•.•••.•......••... 
3 - Agua. Preta •............•..... 
4 - Aguas Belas .••..........•..... 
5 - Ala.golnha. •••................•. 
6 - Aliança. ......................•. 
7 - Altlnho •.•..................•. 
8 - Ama.ra.jl ....•.•...............• 
9 - Angelim ..................... . 

10 - Ara.rlplna. ................... r• 
11 - Arcoverde .•..........••....... 
12 - Barreiros ..••................•. 
13 - Belo Jardim •.••.....•••••.... 
14 - Bezerros ••...•.•••••••.•...•.. 
15 - Bodocó ••.•......••.•••..••.•. 
16 - Bom Conselho •••........•.... 
17 - Bom Jardim ••••••••••••••.•.. 
18 - Bonito •..•.•..••••..•...••.••• 
19 - Brejo da. Madre de Deus ••••• 
20 - Buique .•...•••••.••••••••.•..• 
21 - Cabo •.•••••••••••••••••••.•••• 

427 
247 

1479 
807 
539 
750 
514 

1449 
2 796 

458 
888 

2 459 
1468 
1301 

847 
1910 

392 
771 
577 
612 

. 1282 
706 
914 

2 094 
4 024 
2 555 
3 132 
1701 

659 
2 250 
2180 
1437 

718 
3 594 

748 
316 

1718 
2 295 
1025 
1036 
1481 

56 556 

1407 
127 
782 

2 413 
64 

210 
778 
557 
372 

2146 
375 
279 
568 
620 

2 367 
1694 

424 
517 

1496 
'2107 

282 
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Muntcfpios 
22 - Cabrobó ............••...•.••.• 
23 - Canhotlnho ..................• 
24 - Carplna ......•......... · ...... . 
25 - Caruaru ...................... . 
26 - Catende ..............•.......• 
27 - Corlpós .....•................. 
28 - Correntes .•.........•....•...• 
29 - Custódia ............•........• 
30 - Escada ...................•.... 
31 - Exu .........••... · •.......•.... 
32 - Flores ....................... . 
33 - Floresta ...•......•..........•. 
34 - Gameleira .•.•..•............• 
35 - Garanhuns ........•..•....... 
36 - Glória do Goitá ............ . 
37 - Goiana. .......................• 
38 - Grava.tá ... : ..•............... 
39 - Igaraçu ...•......•...•....•... 
40 - Inajá ......••....•.••.....••..• 
41 - Ipojuca .•............•........ 
42 - Jaboatã.o ...........•......... 
43 - Jatinã ......•.............. .... 
44 - J oã.o Alfredo ................. . 
45 - Jurema ... •....•............... 
46 - Lagoa dos Gatos ••........... 
47 - Lajedo .........•.............. 
48 - Limoeiro ........ , ....•........ 
49 - Maca.para.na ...............•.. 
!50 - Manlçobal .•.•.•••....•..•••.•• 
51 - Mara.lal ... · •................... 
52 - Moreno ...........•............ 
53 - Nazaré da Mata ............. . 
54 - Olinda .•...................... 
55 - Orobó .......•...•............. 
56 - Ourlcurl .•.....•.............. 
57 - Palmares ....•................ 
58 - Palmelrlna ........ ; .......... . 
59 - Panelas ...•...........•....... 
60 - Parnamlrlm .................. . 
61 - Pau d'Alho .......•.....••.... 
62 - Paulista ...................... . 
63 - Pedra ..•...................... 
64 - Pesqueira. .................... . 
65 - Petrolândla .................. . 
66 - Petrollna .................... . 
67 - Qulpaoá •..................... 
68 - RECIFE ...................... . 
69 - Ribeirão ..................•.... 
70 - Rio Formoso ................ . 
71 - Salgueiro •.................... 
72 - Sanha.ró •...................... 
73 - São Bento do Una ........... . 
74 - São Caetano ................. . 
75 - São Joaquim do Monte ...... . 
76 - São José do Egito ........... . 
77 - São Lourenço da Mata ..... . 
78 - Serra Talhada ................ . 
79 - Serrlta ....................... . 
80 - Sertânla ...................... . 
81 - Slrlnhaém ................... . 
82 - Surublm ............•......... 
83 - Tablra ..................•..... 
84 - També ....................... . 
85 - Taquarltlnga do Norte ........ · 
86 - Timbaúba .................... . 
87 - Triunfo .. , .................... . 
88 - Vertentes ...•.•............... 
89 - Vlcêncla ...........•.......... 
90 - Vitória de Santo Antão ..... . 

Total ..................•..... 

ESTADO DE ALAGOAS 

1 - Agua Branca ................ . 
2 - Anadia ....................... . 
3 - Araplraca ...........•......... 
4 - Atalaia .................•....•. 
5 - Batalha ..•.•.•........••.....• 
6 - Canela .........•.•.•..••.••••• 
T - Colônia Leopoldina .•.••.••••• 
8 - Corurlpe ..••...............•.• 
9 - Igreja Nova .................•. 

Area km• 
2159 

512 
126 

1433 
250 

4 703 
527 

2 812 
607 

1360 
1439 
4 771 

279 
1120 

286 
739 
794 
450 

3 288 
345 
226 

2120 
282 
128 
87 
88 

786 
262 

2435 
272 
185 
315 
58 

100 
5 507 

529 
279 
605 

2 802 
266 
212 
728 

1419 
2 811 
7 862 

658 
146 
217 
385 

1930 
185 

1 325 
398 
373 

1 369 
425 

3 123 
2 363 
2 729 

308 
357 
880 
458 
817 
234 
388 
336 
123 
603 

98079 

1208 
897 
545 
383 
938 
318 
546 

1024 
719 

Muntcfpios Area km• 
10 - Junqueiro . • . • . • . . . . . . • . . • • • • • 548 
11 - Limoeiro de Anadia . . . . . . • . . . 675 
12 - MACEIÓ . . . • . • . . . . . . . . . . • • . . . • 717 
13 - Major Isidoro ...........•... ,. . 563 
14 - Maragojl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 
15 - Marechal Deodoro . • . • • . . • . • . . • 379 
16 - Mata Grande . . . . . . .. ... .•. .. .• 1906 
17 - Murici . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . 680 
18 - Palmeira dos índios . . . . • • . . . . 1 299 
19 - . Pão de Açúcar . . . . • . . . . . . . . . . 1 524 
20 - Passo de Camarajlbe . . . . . . . . . 839 
21 - Penedo . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 603 
22 - Plaçabuçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 414 
23 - Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 229 
24 - Piranhas . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 854 
25 - Pôrto Calvo . . . . . . . . . . . . . . . .. • . 568 
26 - Pôrto de Pedras .. . . . . . . . . . . . . 442 
27 - Pôrto Real do Colégio . . . . . • . . 685 
28 - Quebrangulo .. .. . . . . . . . . . . . . . • 514 
29 - Rio Largo . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 31!5 
30 - Sant' Ana do Ipanema • . . . . . . . . 1 732 
31 - São Brás . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . ... 556 
32 - São José da Laje ....... -: . . . . . 504 
33 .- São Luís do Qultunde • . . • . . . . 833 
34 - São Miguel dos Campos • . . . . . 1114 
35 - Tralpu . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 916 
36 - União dos Palmares .. .i. • • • • • • 572 
37 - Viçosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 

----
Total . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . 27 711 

O estado de Alagoas compreende ainda 82 
km2 de águas internas, o que perfaz o total 
de 27 793 kmª. 

TERRITÓRIO DE FERNANDO DE NORONHA 

1 - Fernando de Noronha . •. . . . . 26 

Total • . • . .. . . . . . .• ... .•...... 26 

O território de Fernando de Noronha com
preende ainda 1 km2 de águas internas, o que 
p~rfaz o total de 27 kmª. 

ESTADO DE SERGIPE 

1 - Aquldabà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 
2 - ARACAJú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
3 - Arauá ................... : . . . . . 269 
4 - Buqulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 255 
5 - Campo do Brito .,. . . . . . . . . . . . . 585 
6 - Canhoba . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 382 
7 - Capela .. , . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 450 
8 - Carmópolls . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 44 
9 - Cotingülba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 190 

10 - Cristlnápolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
11 - Darcllena . . . . . . • • • .. . . . . . . . .. . . 176 
12 - Divina Pastôra .. 1............. 192 
13 - Estância . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
14 - Frei Paulo . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 956 
15 - Gararu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 887 
16 - Indlaroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
17 - Itabaiana . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 424 
18 - Ita bala.ninha . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 
19 - Itaporanga d'Ajuda . . • • . . . . . . . 809 
20 - Japaratuba . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 519 
21 - Japoatã ........ ; . . . . . . . . . . . . . . 863 
22 - Lagarto . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 944 
23 - Laranjeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
24 - Ma.ruim . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 91 
25 - Murl beca . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 129 
26 - Neópolls . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 316 
27 - Nossa Senhora da Glória . . . . l 162 
28 - Nossa Senhora das Dores . . . . 899 
29 - Parapltlnga . .. • . . . . . . . . . . . . . . . 198 
30 - Pôrto da Fôlha ............. : . 2 934 
31 - Propriá .......•.... ·• • . • . . • . . . • 159 
32 - Ria.chão do Dan tas . . • • . . . . . . . . 564 

. 33 - Rlachuelo . . . . . . • . . . . . . • . • . • . • 249 
34 - Rlbeirópolls . . . .. • . . • • .. . .. . .. • 551 
35 - Rosário do Catete .. .. . . • .. .. . 96 
36 - Salgado .....••..• , . . . . . . . . • • . . 247 
37 - Santa Luzia do Itanhl . • ••• . . . 320 
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Mu.nicipios 
38 - Santo Amaro das Brotas .... . 
39 - São Cristóvão ............... . 
40 - Simão Dias .................. . 
41 - Siriri ........................ . 
42 - Tobias Barreto ............... . 

Total ............. . ......... . 

ESTADO DA BAHIA 

1 - Alagoinhas ................ . .. . 
2 - Alcobaça .......•.....•........ 
3 - Amargosa .................... . 
4 - Andarai .......... . ........... . 
5 - Angical ...................... . 
6 - Aratuipe ..................... . 
7 - Baixa Grande ................ . 
8 - Barra ...................•..... 
9 - Barra da Estiva ............... . 

10 - Barreiras ...................•.. 
11 - Belmonte ......... , ........••. 
12 - Bo& Novà ......•..... •........ 
13 - Bom Jesus da Lapa .......... . 
14 - Brejões ...................... . 
15 - Brotas de Macaúbas ......... . 
16 - Brumado ......•............... 
17 - Cachoeira .............•......• 
18 - Caculé ...................•.... 
19 - Caiteté .......................• 
20 - Cairu ...... .. ......•.•...•..•• 
21 - Camamu .......•....•........• 
22 - Camaçari .................. 1. •• 
23 - Campo Formoso ........•....• 
24 - Cana vieiras .................. . 
25 - Cara velas ..................... . 
26 - Carinhanha ........... ........ . 
27 - Casa Nova ....•............... 
28 - Castro Alves . ................ . 
29 - Catu ..•...•..................• 
30 - C1cero Dan tas ............•.• . 
31 - Cipó •......................... 
32 - Conceição da Feira .......... . 
33 - Conceição do Almeida ....... . 
34 - Conceição do Cuité ....•...... 
35 - Conde ...... • . ...... ., ...••....... 
36 - Condeuba .......... . ......... . 
37 - Coração de Maria ........... . 
38 - Correntina ........•..........• 
39 - Cotejipe ...•........... ~ ..... . 
40 - Cruz das Almas ..............• 
41 - Curaçá .... -. .................. . 
42 - Entrerrlos .........•........... 
43 - Esplanada ...............•.•.. 
44 - Euclides da Cunha .•.....•..• 
45 - Feira de Sant'Ana •...•.•...•• 
46 - Glória ....................... . 
47 - Guanambl ..........•......... 
48 - Ibipetu ba ...................•• 
49 - Ibitiara ...................... . 
50 - Ilhéus ....................•... 
51 - Inhambupe .................. . 
52 - Ipiaú .• . ..............•..•.... 
53 - Iptrá •........................ 
54 - Irará ........................ . 
55 - Irecê ........................ . 
56 - Itaberaba .................... . 
57 - Itabuna ...................... . 
58 - Itacaré ............ . .......... . 
59 - Itambé ... . .........•.......... 
60 - Itaparica ..................... . 
61 - Itapicuru .................... . 
62 - Itaquara ..•................... 
63 - Itlruçu ................... · ... . 
64 - Itiúba ........................ . 
65 - Ituaçu ...•.....•••.•.......... 
66 - Ituberá ...................•... 
67 - Jacaraci ...................... . 
68 - Jacobina ....................•• 
69 - Jaguaquara •........ . .........• 
70 - Jaguarari .......••.....•...... 
'11 - Jaguaripe ••...............••.• 
'12 - Jandaira .........••...•••••••• 

.A.reakm' 
227 
390 
4S9 
201 

1610 

22 027 

1449 
5 273 

570 
3 087 
5 329 

215 
1337 

18978 
3 497 

29 327 
3 290 
5 742 

10 269 
841 

6 224 
4 959 

436 
2277 
3 922 

471 
1 752 

773 
10 216 
. 4923 

3 773 
18 296 
9 054 
2 201 

459 
1685 

999 
196 
276 

1789 
934 

6 635 
267 

21253 
12 787 

269 
10 551 
1508 
1599 
5 349 
2 019 
7 882 
1 692 

23 898 
3 777 
3 603 
1197 
1048 
3 541 
1617 
4 614 
6191 
4064 
1222 
2 834 

229 
2 887 

206 
293 

1656 
2957 

996 
2 264 
6 765 

930 
3 021 

792 
708 

Municipios 
73 - Jequié .•..................•... 
74 - Jeremoabo ................... . 
75 - Jiquiriçá ..................... . 
76 - Juàzeiro ..................... . 
77 - Laje ..............•........... 
78 - Lençóis .•..................... 
79 - Livramento do Brumado .... . 
80 - Macajuba .................... . 
81 - Macarani ..................... . 
82 :..i.. Macaúbas ................. . .. . 
83 - Mairi ........................ . 
84 - Maracás .............. , ...... . 
85 - Maragojipe .........•.......... 
86 - Maraú ..........•............. 
87 - Mata de São João .......... . 
88 - Miguel Calmon .........•..... 
89 - Monte Santo ................. . 
90 - Morro do Chapéu ......... . . . 
91 - Mucujê ...................... . 
92 - Mucuri .. . .................... . 
93 - Mundo Novo ................. . 
94 - Muritiba ....... . ....... . ..... . 
95 - Mutuipe ............. . ......•. 
96 - Nazaré ....................... . 
97 - Nilo Peçanha •.. . ............. 
98 - Nova Soure .................. . 
99 - Oliveira dos Brejinhos ...... . 

100 - Palmas de Monte Alto ...... . 
101 - Palmeiras ..............•...... 
102 - Paramirim ................... . 
103 - Para tinga_ .................... . 
104 - Paripiranga ................ . . . 
105 - Piatã ...........•.............. 
106 - Pilão Arcado .......••........ 
107 - Poções •.............•......... 
108 - Pojuca ........ ; .............. . 
109 - Pôrto Seguro ................ . 
110 - Prado ........................ . 
111 - Queimadas ................... . 
112 - Remanso ................ • ..... 
113 - Riachão do Jacuipe •.... .' .... . 
114 - Riacho de Sant'Ana ..... . .. . . 
115 - Ribeira do Pombal ........... . 
116 - Rio de Contas ............... . 
117 - Rio Real ...............•...... 
118 - Rui Barbosa ...... . .......... . 
119 - SALVADOR . ................. . 
120 - Santa Cruz Cabrália ......... . 
121 - Santa Inês . .... ... ........... . 
122 - Santaluz . . ................... . 
123 - Santa Maria da Vitória ..... . 
124 - Sant'Ana .................... . 
125 - Santa Teresinha •............. 
126 - Santo Amaro ............... .. 
127 - Santo Antônio de Jesus ..... . 
128 - Santo Estêvão ............... . 
129 - Santo Inácio ......•........... 
130 - São Félix ...............•..... 
131 - São Filipe ................... . 
132 - São Francisco do Conde .... . 
133 - São Gonçalo dos Campos ... . 
134 - São Miguel das Ma tas ....... . 
135 - São Sebastião do Paçê ..... . 
136 - Saúde ........................ . 
137 - Seabra ...................••... 
138 - Senhor do Bonfim ............ . 
139 - Sento Sé ...•................•. 
140 - Serrinha ... : . . .... .. ......... . 
141 - Taperoá ...................... . 
142 - Tucano ...............•....... 
143 - Uauá ..... . . . ................. . 
144 - Ubaira ....................•... 
145 - Ubaitaba .................... . 
146 - Una . . ........................ . 
147 - Urandi ......•.......... ~ ..... . 
148 - Valença .. . ................... . 
149 - Vitória da Conquista ....... . ,. 
150 - Xiquexique ....•.••••••..•...•. 

Total ....................... . 

.A.rea km• 
3 840 
8383 

262 
6 976 

468 
163'6 
1785 

597 
7149 
5 907 
1410 
5405 

532 
695 

1054 
1512 
4 856 
9 644 
3 398 
3328 
2 900 

424 
257 
323 . 
985 
551 

3 709 
4 599 

833 
2 647 
4552 

876 
2 935 

11742 
6 277 

295 
6 819 
5 461 
2 747 
7 977 
4 273 
3 708 

940 
1611 

766 
3 082 

760 
2 892 

988 
1564 
5 748 
4 019 
3 864 
1 251 

327 
829 

5 399 
116 
332 
218 
603 
243 
564 

2393 
4464 
2268 

14 724 
3 464 

665 
4 255 
2 970 

932 
420 

1460 
2191 
1809 
9 422 

11842 

562 092 
Obs: - O estado da Bahia compreende ain

da 30 km2 de ilhas, não tendo sido possível de-
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terminar a que m unlcíplo pertencem. Assim 
sendo, a soma das áreas municipais dará ••.. 
562 062 kms, sendo a área territorial 562 095 kms, 
aquela mais 30 JtmS. 

o estado da Bahia compreende ainda 1 275 
km2 de águas internas, o que perfaz o total 
de 563 367 Jtm9• 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Excluída a zona litigiosa entre os estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo. 

Municípios 
1 - Abadia dos Dourados •..•..•.• 
2 - Abaeté ......••.•............•. 
3 - Abre Campo ...•..••..•....•.. 
4 - Açucena ••.••.....•.••.•...•.. 
5 - Aguas Formosas .......... : .•. 
6 - Aimorés ...•.•...••.•...•...•.• 
7 - Aluruoca ....••••.••..•........ 
8 - Além Paraíba •••.•......•..... 
9 - Alfenas .•..•...•.•............ 

10 - Almenara •..•......•.......... 
11 - Alplnópolls ..••...........•..• 
12 - Alterosa ..•••.••.•.....•......• 
13 - AI to Rio Doce ............... . 
14 - Alvlnópolls .................. . 
15 - Andradas .....•.......••...... 
16 - Andrelândla ....•...•......... 
17 - Antônio Carlos .•........•.••• 
18 - Antônio Dias ••...•••.•.•••..• 
19 - Araguarl .•••••••.••..•...••..• 
20 - Araçuai .....•....•.••...•••.•• 
21 - Araxá ..•.••................... 
22 - Arceburgo .......•.. · .......... . 
23 - Arcos •........................ 
24 - Areado ..•....••••.••••...•..•. 
25 - Astolfo Outra •••.......•...... 
26 - Ataléla * ..•................... 
27 - Baependl .....•........••..••• 
28 - Baldim ..•............••...•.• 
29 - Bambuí ....•....•.......•...•• 
30 - Barão de Cocais ............. . 
31 - Barbacena ••..•.....••......•. 
32 - Barra Longa .........•...•...• 
33 - BELO HORIZONTE ....•...... 
34 - Belo Vale ..........••...•...•. 
35 - Betlm ...............•••.. ; ..•• 
36 - Blas Fortes .......•.......•.•. 
37 - Bicas •...............•.....•... 
38 - Boa Esperimça .............••. 
39 - Bocaluva .....•••.....•.......• 
40 - Bom Despacho .......•........ 
41 - Bom Jardim de Minas ....... . 
42 - Bom Jesus do Galho ........ . 
·43 - Bom Sucesso •................• 
44 - Bonfim ......•........•....... 
45 - Borda da Mata ............. .. 
46 - Botelhos .....••...•........... 
47 - Brasília ......•...•............ 
48 - Brasópolls ..•..............•... 
49 - Brumadlnho ........•......•.. 
50 - Bueno Brandão .............. . 
51 - Buenópolls .........•.......•.. 
52 - Cabo Verde •.................• 
53 - Cachoeira de Minas ........•. 
54 - Caeté .....•................... 
55 - Caldas ....•.............•..•.. 
56 - Camanducala ...............•. 
57 - Cambúi ....................•.. 
58 -·Cambuqulra .. ~ .............•. 
59 - Campanha ..........•......... 
60 - Campestre ......•..•.......... 
61 - Campina Verde ..............• 
62 - Campo Belo ................. . 
63 - Campo do Melo ............... . 
64 - Campo Florido .............. . 
65 - Campos Altos ................• 
66 - Campos Gerais ........••..•.. 
67 - Canápolls •.••.•.........•.•••. 
68 - Candeias ••.......•.•••.......• 
69 - 'Capelinha ••....••••.•....•.••. 

Área km• 
741 

2 780 
827 

1168 
3 322 
1292 
1032 

705 
858 

3 336 
769 
385 
641 
615 
491 

1790 
550 
831 

2 768 
2 321 
1280 

178 
6ff0 
292 
227 
795 

1135 ' 
513 

2 749 
549 

2163 
388 
334 
517 
520 
623 
232 

1241 
7938 
1682 

553 
798 
866 
787 
410 
344 

4251 
499 
633 
373 

3199 
384 
324 

1056 
769 
882 
728 
250 
326 
620 

4744 
865 
280 

1 321 
728 
763 

1264 
726 

2620 

Munictpios 
70 - Capetlnga •..•••..••.••••••..•• 
71 - Capitólio ...•.•.•....•••••••••• 
72 - Caraí ..••...•...•..••.....•..• 
73 - Carandaí ......•..•.....••...• 
74 - Carangola .......•..........•••. 
75 - Caratinga ..•.........••..•..•• 
76 - Carlos Chagas , .............. .. 
77 - Carmo da Cachoeira .•.•...•.. 
78 - Carmo da Mata ............. . 
79 - Carmo do Cajuru ............ . 
80 - Carmo do Paranaíba •.•..•••• 
81 - Carmo do Rio Claro ......•... 
82 - CarmópoU.s de Minas .•.•.... 
83 - Carrancas •••..•••.•..•••••••.. 
84 - Carvalhos •.........•.•..•••.•• 
85 .!.._ Cascalho Rico .....•..•......• 
86 - Cássla .•....•......•....•. , •.. 
87 - Ca taguases .......•..•......... 
88 - Caxam bu .................... . 
89 - Cláudio ....•...........•...... 
90 - Colm bra ..................... . 
91 - Comendador Gomes ......... . 
92 - Comerclnho .........•..•...•.. 
93 - Conceição da Aparecida .••... 
94 - Conceição das Alagoas ...... . 
95 - Conceição do Mato Dentro ... . 
96 - Conceição do Rio Verde •..••• 
97 - Conceição dos Ouros ........ . 
98 - Congonhas •..••...........•... 
99 - Conquista ...............•..••. 

100 - Conselheiro Lafalete .•........ 
101 - Conselheiro Pena ............ . 
102 - Contagem ...................•. 
103 - Coqueiral ......•.....• _, ......• 
104 - Coração de Jesus ........... . 
105 - Cordlsburgo .........••....... 
106 - Corlnto ...•..••......•••.••..• 
107 - Coroacl .•.........••••..••..•• 
108 - Coromandel .......•..•••.•..•. 
109 - Coronel Fabrlclano .....•...•.. 
110 - Córrego d' Anta .............. . 
111 - Cristais .............•....•••.• 
112 - Cristina .........•..•.......••• 
113 - Crucllândla ..•......•..•...••• 
114 - Cruzllla .......•..•.......•.... 
115 - Curvelo ...............•.•..•.• 
116 - Delfim Moreira ••••••••••••••• 
117 - Delflnópolls .. , ............... . 
118 - Diamantina .........••••....• 
119 - Dionísio .......•...•.......... 
120 - Divino ......•.•........•...•.. 
121 - Dlvlnópolls .................. . 
122 - Divisa Nova .... , .....•.......• 
123 - Dom Joaquim .....••••.••••.• 
124 - Dom Silvério ...........•...... 
125 - Dores de Campos ........•...• 
126 - Dores do Inda.lá ............. . 
127 - Elói Mendes ................. .. 
128 - Erválla .......•................ 
129 - Esmeraldas ...........•.•..••. 
130 - Espera Fellz .................. . 
131 - Esplnosa •...................•. 
132 - Estiva ...•..•........•••...••.. 
133 - Estrêla do Inda.lá .....•...••• ~ 
134 - Estrêla do Sul ..............••. 
135 - Eugenópolls .................. . 
136 - Estrema ..................•..• 
137 - Fama •.................•...... 
138 - Fellxlâ.ndla ...........•... • ... 

Área km• 
292 
549 

1695 
760 

1007 
2199 
3305 

596 
398 
440 

1501 
1054 

363 
781 
304 
371 
764 
760 
84 

620 
91 

1083 
611 
326 

1632 
3 331 

342 
185 
323 
645 

1375 
1980 

167 
291 

4946 
918 

5 881 
552 

3203 
515 
703 
607 
371 
157 
502 

4481 
531 

1304 
8892 

362 
·450 
714 
241 

1029 
366 
209 

2 028 
472 

. 647 
941 
685 

2195 
242 
620 

t 1135 
398 
385 

139 - Ferros •.........•.....•.....•.. · 

88 
1 818 
1160 
1646 140 - Formiga .............. · ........ . 

141 - Francisco Sá .........•....•..• 
142 - Francisco Sales .............. . 
143 - Fruta! ........................ . 
144 - Galiléia ...............•....... 
145 - Gimlrlm .•...........•..•..•.. 
146 - Governador Valadares ....... . 
147 - Grão Mogol ..........•......• 
148 - Guanhães •..........••...•.••• 
149 - Guapé ....•........•.••....•.• 
150 - Guaraclaba ......•..••••.•.••• 
151 - Guaranésla ••.•..•••••.•.••••• 
152 - Guarani •..••.••...••••••••••• 

2 951 
559 

2 953 
1333 
463 

2 892 
9 318 
1904 

943 
352 
289 
274 



BOLETIM GEOGnAFICO 

• 
Municfpios 

153 - Guarará. ...................... . 
154 - Guaxupé ..................... . 
155 - Gula Lopes ................... . 
156 - Guldoval ...................... · 
157 - Gulrlcema ................... . 
158 - Iapu ......................... . 
159 - Iblá. ..........••............... 
160 - Iblracl ....................... . 
161 - Iguatama .................... . 
162 - Indlanópolls ................ .. 
163 - Inhaplm ................ ,. .... . 
164 - Inhaúma .................... . 
165 - Ipanema ...................... . 
166 - Itablra ...... . ................ . 
167 - Itablrlto ..................... . 
168 - Itaguara ..................... . 
~69 - Itajubá. ...................... . 
170 - Itamarandl ba ................ . 
171 - Itam bacurl ...............•... 
172 - Itamoji ........................ . 
173 - Itamonte , .................... . 
174 - Itanhandu ................... . 
175 - Itanhomi ....... . ............ . 
176 - Itapajipe .................... . 
l. 77 - Itapecerica ................... . 
178 - Itaúna ....................... . 
179 - !tinga .......... "·, .......... . 
180 - Itueta ....................•... 
181 - Ituiutaba .................... . 
182 - Itumirim ......•. : ............ . 
i83 - Iturama ..................... . 
184 - Jabuticatubas ............... . 
185 - Jacinto ...................... . 
i86 - Jacui ........................ . 
187 - Jacutinga .................... . 
188 - Janaúba ..................... . 
189 - Januária ...................... . 
190 - Jequeri .............. ......... . 
191 - Jequitai ...................... . 
192 - Jequitibá. .........•........... 
193 - Jequitinhonha ............... . 
194 - Jesuânia ..................... . 
195 - Juafma ...................... . 
196 - João Pinheiro ................ . 
197 - João Ribeiro ................ .. 
198 - Jordânia ..................... . 
199 - Juiz de Fora , ................ . 
200 - Juruaia ...................... . 
201 - Ladainha .................... . 
202 - Lagoa da Pra ta .............. . 
203 - Lagoa Dourada .............. . 
204 - Lagoa San ta ................. . 
205 ·- Lajinha ...................... . 
206 - Lambari ... '. .................. . 
207 - Laranjal ..................... . 
208 - Lavras ........................ . 
209 - Leopoldina .............•...... 
210 - Liberdade .................... . 
211 - Lima Duarte ................. . 
212 - Luminárias .................. . 
213 - Luz .......................... . 
214 - Machado .....................• 
215 - Malacacheta .... , ............ . 
216 - Manga .... : .................. . 
217 - Manhuaçu .................. .. 
218 - Manhumirim ................ . 
219 - Mantena ••· .................. . 
220 - Mar de Espanha ............. . 
221 - Maria da Fé ................. . 
222 - Mariana ..................... . 
223 - Martinho Campos ............ . 
224 - Mateus Leme ................ . 
225 - Matias Barbosa .............. . 
226 - Matipó ....................•.. 
227 - Ma tozinhos .•................. 
228 - Medina ................•...... 
229 - Mercês ....................... . 
230 - Mesquita .................... . 
231 - Minas Novas ................. . 
232 - Miradouro ..........•.•.....•• 
233 - Mirai .....•............•....•• 
234 - Monsenhor Paulo ....•.....•.. 

Areakm• 
178 
294 

2 577 
139 
315 
626 

2 610 
824 
602 
837 

1 028 
502 
891 

1302 
552 
419 
596 

4151 
4 392 

244 
566 
154 
792 

1807 
1977 

772 
2 807 

525 
6 069 

926 
5 833 
1839 
1766 

629 
399 

2 202 
16998 

564 
1849 

639 
3 518 

130 
2 867 

14 420 
1251 

549 
2 010 

217 
938 
437 
654 
279 
682 
223 
214 
660 

1086 
1107 
1 336 

461 
1182 

680 
2112 
8 633 
1141 

686 

743 
213 

1413 
1 031 

576 
495 
450 
455 

2112 
346 

1076 
4209 

390 
360 
212 

Municfpios 
235 - Monte Alegre de Minas ...... . 
236 - Monte Azul .................. . 
237 - Monte Belo ................... . 
238 - Monte Carmelo .............. . 
239 - Monte Santo de Minas ...... . 
240 - Montes Claros ................ . 
241 - Monte Sião .................. . 
242 - Moravânia .................... . 
243 :.._ Muriaé ...................... . 
244 - Mutum ...................... . 
245 - Muzambinho ................. . 
246 - Nanuque • ................... . 
247 - Nepomuceno .............••... 
248 - Nova Era .................... . 
249 - Nova Lima ................... . 
250 - Nova Ponte .................. . 
251 - Nova Resende ................ . 
252 - Novo Cruzeiro ............... . 
253 - Ollveira ...................... . 
254 - Ouro Fino ................... . 
255 - Ouro Prêto .................. . 
256 - Pains ........................ .. 
257 - Palma ....................... . 
258 - Paraca tu ..................... . 
259 - Pará de Minas ............... . 
260 - Paraguaçu ..............•.•... 
261 - Paraisópolls ................. .. 
262 - Paraopeba .................... . 
263 - Passa Quatro ................ . 
264 - Passa Tempo . . • .............. . 
265 - Passos . · ...................... . 
266 - Patos de Minas .............. . 
267 - Pa trocinlo .....•.. · ........... . 
268 - Peçanha ...................... . 
269 - Pedra Azul ................... . 
270 - Pedral va .................... .. 
271 - Pedro Leopoldo .............. . 
272 - Pequi ........................ . 
273 - Perdizes ..................... . 
274 - Perdões ...................... . 
275 - Pimenta ...................... . 
276 - Piranga ...................... . 
277 - Pirapetinga ...........•....... 
278 - Pirapora ..................... . 
279 - Pitangul ..................... . 
280 - Piü.1 .......................... . 
281 - Poços de Caldas ............. . 
282 - Pbcrane ..................... , . 
283 - Pompeu ...................... . 
284 - Ponte Nova .................. . 
285 · - Porteirlnha ............•...... 
286 - Poté .......................... . 
287 - Pouso Alegre ................. . 
288 - Pouso Alto .................. . 
289 - Prados ....................... . 
290 - Prata ......................... . 
291 - Pratá.polls .................... . 
292 - Pra tinha ..................... . 
293 - Presidente Olegãrio •.......... 
294 - Raposos ...................... . 
295 - Raul Soares ................. . 
296 - Recreio ...................... . 
297 - Resende Costa ..............•. 
298 - Resplendor ......... ;. ......... . 
299 - Ribeirão Vermelho ........... . 
300 - Rio Acima ................... . 
301 - Rio Casca ................... . 

, 302 - Rio Espera ................... . 
303 - Rio Novo ..................... . 
304 - Rio Paranaíba ............... . 
305 - Rio Pardo de Minas ......... . 
306 - Rio Piracicaba ..............•. 
307 - Rio Pomba ...................• 
308 - Rio Prêto . " ...•.............. 
309 - Rio Vermelho ................ . 
310 - Rubim .......................• 
311 - Sabará .............. , ........ . 
312 - Sabinópolls ..•................. 
313 - Sacramento .................. . 
314 - Salinas .............•......... 
315 - Salto da Divisa ............. . 
316 - Santa Bt\rbara ............... . 

Area km• 
2 689 
4 636 

409 
2 494 

567 
5 218 

269 
2 412 
1140 
1245 

413 
1304 

613 
461 
409 

1178 
597 

2426 
1250 

691 
1444 

403 
519 

12 391 
1200 

404 
596 

1 011 
312 
711 

1361 
4 426 
4461 
1834 
2142 

313 
461 
445 

2 407 
478 
422 

1342 
203 

13 538 
2 242 
1 046 

532 
6'70 

2 512 
1 030 
4 279 

561 
823 
358 
417 

4750 
375 
679 

5 534 
77 

978 
246 
601 

1483 
53 

228 
503 
345 
542 

1524 
6 741 

462 
760 
774 

1219 
1955 

205 
1065 
4 201 
7934 
1306 
1230 



LEIS E RESOLUÇÕES 

Mun!cfpios 
317 - Santa Catarina .............. . 
318 - Santa Cruz do Escalvado ...• 
319 - Santa Juliana ............... . 
320 - Santa Luzia ................. . 
321 - Santa Margarida ..... , ...... . 
322 - Santa Maria de Itabira ...•... 
323 - Santa Maria do Suaçui ....... . 
324 - Sant'Ana de Pirapama ...... . 
325 - Santa Rita de Caldas ........ . 
326 - Santa Rita de Jacutinga .... . 
327 - Santa Rita do Sapucaí ... . .. . 
328 - Santa Vitória ........ .. ...... . 
329 - Santo Antônio do Amparo .• 
330 - Santo Antônio do Monte ..... 
331 - Santos Dumont .... . ........• 
332 - São Ddmingos do Prata .... . 
333 - São Francisco ......... . ..... . 
334 - São Geraldo ................. . 
335 - São Gonçalo do Abaeté .....• 
336 - São Gonçalo do Pará ........ . 
337 - São Gonçalo do Sapucaí ..... . 
338 - São Gotardo ................. . 
339 - São João Batista do Glória .. 
340 - São João da Ponte ......... .. 
341 - São João d'El Rei ........... . 
342 - São João do Paraíso ......... . 
343 - São João Evangelista ....... . 
344 - São João Nepomuceno ...... . 
345 - São Lourenço ........... . .... . 
346 - São Pedro da União •....•... 
347 - São Pedro dos Ferros ....•... 
348 - São Romão ..................• 
349 - São Sebastião do Mara.nhão .. 
350 - São Sebastião do Paraíso ..•. 
351 - São Tiago ............•• . ..... 
352 - São Tomás de Aquino .•....• 
.353 - Sapucaí-Mirim .......•........ 
354 - Senador Firmino .........•... 
355 - Senador Lemos ..... . ........ . 
356 - Serrania .................•.••. 
357 - Sêrro ........................ . 
358 - Sete Lagoas . ................. . 
359 - 811 vestre Ferraz ......•..•..... 
360 - Sllvianópolis ................. . 
361 - Simonésia ............•... . .... 
362 - St>ledade de Minas ..........• 
363. - Tarumirim .......•......•...•• 
364 - Teixeiras .......... . .. .. ...... . 
365 - Teófllo Ottoni .............. .. 
366 - Tiradentes ...................• 
367 - Tiros ......................... . 
368 - Tocantins .................... . 
369 - Tombos ....................... . 
370 - Três Corações ................ . 
371 - Três Pontas ................. . 
372 - Tumiritinga ................. . 
373 - Tupaciguara ........ . ........ . 
374 - Turma.Una ................... . 
375 - Ubá .......................... . 
376 - Uberaba ...............•. • .... . 
377 - Uberlâ.ndia ................... . 
378 - Unai ...................•...... 
379 - Ve.rginha .....................• 
380 - Veríssimo .................... . 
381 - Véspasianô ................... . 
382 - Viçosa .......... . ............. . 
383 - Virgem da Lapa ............. . 
384 - Virgínia. ........ . ............ .. . 
385 - Virginópolls .................. . 
386 - Virgolândie. .................. . 
387 - Visconde do Rio Branco ..... . 
388 - Volta Grande ................ . 

Total ...................... .. 

Area km• 
318 
269 

1048 
/ 340 

253 
1031 
1009 

615 
799 
445 
667 

2945 
480 

1361 
852 

1641 
8123 

195 
3 271 

266 
898 

1445 
558 

5 249 
2 485 
3 441 

883 
725 

51 
269 
399 

15 459 
516 
836 
570 
288 
306 
617 
138 
189 

1993 
518 
452 
715 
851 
206 

1183 
294 

4734 
83 

2172 
182 
336 
824 
871 
531 

1991 
1681 

619 
4960 
4031 

18 815 
425 

1162 
116 
736 

1453 
293 

1276 
653 
531 
336 

581975 

•) - Os municípios de Ataléie. e Nanuque 
compreendem e.inda 4 331 e 1 352 km', respec
tivamente, na zona lltigiosa. 

.. ) - O município de Me.ntene. está. intei
ramente compreendedo na zona lltigiosa ( 4 454 
Jtml), 

ZONA LITIGIOSA MG. - ES. 

Divisão municipal estabelecida pelo estado 
de Minas Gere.is na zona litigiosa. 

Municípios 
1 - Ataléia ....................... . 
2 - Mantena .......... . .......... . 
3 - Nanuque ..................... . 

Total ....................... . 

Area km• 
4 331 
4454 
1352 

10137 

Os municípios de Ate.léia e Nanuque com
preendem ainda 795 e 1 304 Jtm2, respectiva
mente, fora da zona 11tlg1osa. 

O município de Mantene. acha-se situado 
inteirâmente na zona litigiosa. 

ESTADO DO ESPíRITO SANTO 

Excluída a região a ser dme.rcada entre os 
estados de MG/ES. 

1 - Afonso Cláudio .............. . 
2 - Alegre ........................ . 
3 - Alfredo Chaves .............. . 
4 - Anchieta . . ................... . 
5 - Are.cruz ................•.....• 
6 - Baixo Guandu ..............•• 
7 - Barra de São Francisco ( 1) .• 
8 - Cachoeiro de Itapemirlm ...•. 
9 - Cariacica .....................• 

10 - Castelo ...............•........ 
11 - Cole.tina (2) ................. . 
12 - Conceição da Barra (3) ••••.• 
13 - Domingos Martins .. , ........ , 
14 - Espirito Santo .............. .. 
15 .- Fundão .....•............ •.... 
16 - Guaçuí ........................ . 
17 - Guare.pari . , ....... . .......... , 
18 - Ibiraçu ................. • ..... . 
19 - Iconha ....................... . 
20 - Itaguaçu ................. . ... . 
21 - Itapemirim .................. . 
22 - I~apoam~ ..... . .... : .... • ..... . 
23 - !una ......................... . 
24 - Jabaeté .. \ ................... . 
25 - Linhares ..................... . 
26 - Mimoso do Sul ...... . ........ . 
27 - Muniz Freire •...... . ......... 
28 - Muqui .................•...... 
29 - Santa Leopoldina ............ . 
30 - Santa Teresa ................ . 
31 - São José do Calçado ........ . 
32 - São Mateus (4) ............. . 
33 - Serra ........... .... ........ .. 
34 - VITÓRIA ..... . .............. . 

Total ....................... . 

2 090 
1376 

644 
451 

1331 
845 
.45 

1532 
264 

1 049 
4 685 
3 000 
1318 

217 
301 
787 
595 
687 
278 
915 

1205 
192 
937 
288 

4049 
1068 

646 
347 

1439 
1005 

387 
4 965 

559 
70 

39567 

(1) - Compreende 2 158 kmª na zona liti
giosa. 

(2) - Compreen<:!e 682 km2 na zona liti
giosa. 

(3) - Compreende 1 629 Jtm2 na zona liti
giosa. 

( 4) - Çompreende 455 km2 na zona liti
giosa. 

A zona litigiosa inclui e.inda os municípios 
de Ametista (1 942 km2) e Joeirana (3 271 km2). 

ZONA LITIGIOSA MG. - ES. 

Divisão municipal estabelecida pelo estado 
do Espírito Santo na zona litigiosa. 

1 - Ametista ..................... . 
2 - Barra de São Francisco ...... . 
3 - Cole.tine. .•.. • .•.......... . . . ... 
4 - Conceição da Barra ......... . 
5 - Joeire.na ...••..........•..••.• 
6 - São Ma teus ...........••...... 

Total . · · ...•............•....• 

1942 
2158 

682 
1629 
3 271 

455 

10137 



BOLETIM GEOGRAFICO 

DISTRITO FEDERAL 

Municípios 
1 - Distrito Federal .••....•....... 

Total ....................... . 

Areakm• 
1171 

1171 

O Distrito Federal compreende 185 1tm2 de 
àguas internas, que perfaz o total de 1 356 km2. 

ESTADO DO RIO DE JANEmo 

1 - Angra dos Reis .............. . 
2 - Araruama .................... . 
3 - Barra do Pirai ..........•..... 
4 - Barra Mansa ................. . 
5 - Bom Jardim ................. . 
6 - Bom Jesus do Itabe.poana ... . 
7 - Cabo Frio .................... . 
8 - Cachoeiras de Macacu ....... . 
9 - Cambuci ..................... . 

10 - Campos .............•......... 
11 - Can tagalo .................... . 
12 - Carmo ....................... . 
13 - Casimiro de Abreu ........... . 
14 - Cordeiro ..•................... 
15 - Duas Barras ................. . 
16 - Duque de Caxias ............ . 
l '1 - Itaborai ....•.................. 
18 - Itaguai ...................... . 
19 - Itaocara ..................... . 
20 - Itaperuna .................... . 
21 - Ita verá ....................... . 
22 - Ma.caé ....................... . 
23 - Ma.Jé .........................• 
24 - Mangaratiba ................. . 
25 - Maricá ..... _. ................. . 
26 - Marquês de Valença .... , ... . 
27 - Miracema .................... . 
28 - ::fiativldade do Carangola .... . 
29 - Nllópolis ..................... . 
30 - NITEROI .................... . 
31 - Nova Friburgo ............... . 
32 - Nova Iguaçu ................. . 
33 - Paraiba do Sul .............. . 
34 - Parati ....•.................... 
35 - Petrópolis .................... . 
36 - Pirai ......................••.. 
37 - Porciúncula .................. . 
38 - Resende ...................... . 
39 - Rio Bonito •............. ~ ....• 
40 - Rio das Flores ............... . 
41 - Santa Maria Madalena ...... . 
42 - Santo Antônio de Pádua .... . 
43 - São Fidélls .................. . 
44 - São Gonçalo ................•. 
45 - São João da Barra .......... . 
46 - São João de Mer1tl ........... . 
47 - São Pedro da Aldeia ......... . 
48 - Sã.o Sebastião do Alto ....... . 
49 - Sapucaia ..................... . 
50 - Saquarema ................... . 
51 - Silva Jardim ................. . 
52 - Sumidouro ................... . 
53 - TeresópoUs ................... . 
54 - Trajano de Morais .......... . 
55 - Três Rios .................... . 
56 - Vassouras .................... . 

Total ....................... . 

802 
615 
672 
994 
479 
576 
516 

1052 
702 

4 407 
778 
337 
660 
242 
337 
464 
565 
667 
434 

1442 
871 

2368 
626 
350 
348 

1404 
269 
591 

21 
·134 
951 
753 
618 
849 

1047 
589 
249 

1393 
483 
443 
'826 
738 
994 
222 

1565 
36 

3l4 
348 
471 
383 
912 
370 
908 
644 
532 

1295 

41666 

O estado do Rio de Janeiro compreende 922 
km11 de águas internas, o que perfaz o total · 
de 42 588 km2. 

ESTADO DE SAO PAULO 

1 - Adamantina . . . . . . . . . . . . . . . • . . 577 
2 - Aguai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

• 3 - Aguas da Prata . . . . . . . . . .. .. . . 159 
4 - Aguas de São Pedro . . . • . . . • Vide nota 
5 - Agudos . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 1 204 
CI - Alfredo Ma.reandes . . . • • . . • . • • 247 

Municípios 
7 - Altinópolls ............•....... 
8 - Alvares Florence ............. . 
9 - Alvares Machado ............ . 

10 - Alvaro de Carvalho .......... . 
11 - Americana ................... . 
12 - Américo de Campos ......... . 
13 - Amparo ...................... . 
14 - Analândia ................... . 
15 - Andradina .................... . 
16 - Angatuba ................... . 
17 - Anhembi .................... . . 
18 - Aparecida .................... . 
19 - Aplai ........................ . 
20 - Araçatuba .................... . 
21 - Araçoiaba da Serra .......... . 
22 - Araraquara ............. , .... . 
23 - Araras ....................... . 
24 - Areal va ...................... . 
25 - Areias ........................ . 
26 - Ariranha ..................... . 
27 - Artur Nogueira ......•........ 
28 - Assis .........................• 
29 - Atibaia ........................ . 
30 - Aval ......................... . 
31 - Avanhandava ....•............ 
32 - Avaré ............•.........•.. 
33 - Bananal ...................•... 
34 - Bar1r1 ........................ . 
35 - Barra Bonita ................. . 
36 - Barreiro ..................... . 
37 - Barretos ..................... . 
38 - Barueri ...................... . 
39 - Bastos ........................ . 
40 - Bata tais ..................... . 
41 - Bauru ....................•... 
42 - Bebedouro ........•........... 
43 - Bento de Abreu ............. .. 
44 - Bernardino de Campos ..... . 
45 - Bllac ......................... . 
46 - Bir1gui . . ......................• 
47 - Boa Esperança do Sul ....... . 
48 - Bocaina ...................... . 
49 - Bofete ......•................. 
50 - Boituva ............•..... , .... 
51 - Borborema ....•............... 
52 - Botuca tu ...............•..... 
53. - Bragança Paulista .......... . 
54 - Brodowski ...................• 
55 - Brotas ....................... . 
56 - Bur1 ••.••......••..•••.•••..•• 
57 - Buritama ...................•. 
58 - Cabrá.Ua Paulista ........•.... 
59 - Cabreúva ..................... . 
60 - Caçapava .................... . 
61 - Cachoeira Paulista ........... . 
62 - Caconde •..................... 
63 - Cafelâ.ndta ................... . 
64 - Cajobi ....................... . 
65 - Cajuru ....................... . 
66 - Campinas .....•.............•. 
67 - Campos do Jordão ......•.... 
68 - Campos Novos Paulista ..... . 
69 - Cananéia .................•... 
70 - Cândido Mota ............... . 
71 - Capão Bonito ................ . 
72 - Capivar1 ..................... . 
73 - Caraguatatuba •.............. 
74 - Cardoso ...................... . 
75 - Casa Branca ...........•...... 
76 - Catanduva .•.................. 
77 - Cedral ..•..................... 
78 - Cerqueira César ............. . 
79 - Cerq ullho ........•............ 
80 - Colina ....................... . 
81 - Conchal ....................•. 
82 - Conchas ..................... . 
83 - Cordeirópolls ................. . 
84 - Coroados .................... . 
85 - Corumbatai .................. . 
86 ...:... CosmópoUs •............•.....• 
87 - Cosmorama ... '; .....• , , ... , , .• 
88 - Cotia .....•..•.......•........ 

Areakm• 
940 
423 
317 
151 
188 
533 
441 
312 

2 464 
1106 

706 
251 

1617 
2 541 

597 
1819 

579 
476 
315 
221 
352 

1008 
490 
531 
530 

1468 
764 
626 
243 
565 

2 223 
70 

236 
834 
700 
721 
297 
254 
527 
535 
734 
371 
654 
298 
510 

1718 
1059 

297 
1058 
1198 

571 
225 
260 
364 
278 
438 
979 
279 
984 

1324 
268 
480 

1341 
578 

1920 
578 
390 

. 723 
1007 

509 
206 
556 
126 
417 
207 
455 
162 
718 
296 
187 
542 
578 



LEIS E RESOLUÇÕES 

Municti»oa 
89 - era vinhos .................... . 
90 - Cruzeiros .................... . 
91 - Cubatão .................•.... 
92 - Cunha ... ": ................... . 
93 - Descal vado . : ................. . 
94 - Dois Córregos ...........••.•.. 
95 - Dourado ..................... . 
96 - Dracena ......•.....•..... ..... 
97 - Duartina ..................... . 
98 - Eldorado ....................• 
99 - Elias Fausto .. , .............. . 

Areakm• 
312 
330 
160 

1 335 
792 
595 
208 
802 
458 

100 - Estrêla d'Oeste ...•............• 

1716 
208 
913 
534 101 - Exaporã ......•..............•. 

102 - Fartura •....................•. 
103 - Fernandópolls ....•............ 
104 - Fernando Prestes ...........•. 
105 - Flórtda Paulista ....•......... 
106 - Franca ..•...•....••........... 
107 - Franco da Rocha ......•..•... 
108 - Gália ............•.....•....... 
109 - Garça .•....................... 
110 - General Salgado ............. . 
111 - Getulina ....•..•.............• 
112 - Glicério .........••....•....... 
113 - Gracianópolis ....•..•......... 
114 - Guaíra ....................... . 
.115 - Guapiara .................... . 
116 - Guará ....................... . 
117 - Guaraçai ................. -•••• 
118 - Guaraci ..........•............ 
119 - Guarantã ....•....•........... 
120 - Guararapes •.................. 
121 - Guararema .••...•............. 
122 - Guaratinguetá ..........•.•.•• 
123 - Guare! ........................ . 
124 - Guartba .................••••.. 
·125 - Guarujá .•.....•......••.....• 
126 - Guarulhos .....•.•.....•... ,. .. 
127 - Herculâ.ndia ...........•.•••.. 
128 - Iacanga ...•....... •.....•. ...• 
129 - Ibirá .......••.•. •..••.•.......• 
130 - Ibirarema .••.•.•...••••..•.... 
131 · - Ibitinga ...•..•......•.•••.••.. 
132 - Ibiúna ...••.•...•.........••.. 
133 - Iepê .........••.......•........ 
134 - Igarapava .................... . 
135 - Iguape •••....•.........•.....• 
136 - Ilhabela ..•.....•...........•.• 
137 - Indaiatuba •........ , .•....... 
138 - Indiana •......•....•.••.••.... 
139 - Ipauçu .............•.......... 
140 - Iporanga ...•.............•••.• 
141 - Ipuã .......•........•.....•.•• 
142 - Irapuã ............•..•....•..• 
143 - Itaberá .... -..•..•.......•..•.•• 
144 - Itai •..•.......•••.••.••.....•• 
145 - Itajobi .•......•....•••.. , .•.•• 
146 - Itanha.ém ..........••.••...••• 
147 - Itapecerica da Serra , •.•.••.•• 
148 - Itapetininga. ................. . 
149 - Itapeva ...•...•.••.•.•.•..•••• 
150 - Itapira ...••....•.•••.•.•.•.••• 
151 - Itápolis ..•.....•...•.•.......• · 
152 - Itaporanga ........... : •....... 
153 - Itapui .....•............•••..• 
154 - Itararé •.•...••••..••..•..•••.• 
155 - Itarirt ••••...•••••.•.........• 
156 - Itatiba. ..••...••.....••........ 
157 - Itatinga. .•.. : .•...•..•....•...• 
158 - Itirapina. ..••.......•.•..••.... 
159 - Itirapuã ..... .- •.. .....•......•. 
160 - Itu .••••..•.•••....••.......... 
161 - Ituverava ••................... 
162 - Jaborandi •.•.••....•.....•...• 
163 - Jabuticabal .•....•.......•.... 
164 - Ja.carei •••.•...•.•...•..••..•.• 
165 - Jacupiranga. ••..•.•••.••.••.•• 
166 - Ja.les .••...•....•..•.•••.•••.•.• 
167 - Jambeiro .•....•.•••••.••••••• 
168 - Ja.rdinópoUs ................. . 
169 - Ja.rinu •••....••......•••..••.• 
170 - Ja.ú •••••••••••••.•••.••••••••• 

573 
1971 

199 
505 

1471 
289 
462 
781 

1706 
833 
652 
686 

1198 
315 
347 
492 
982 
466 
912 
235 
823 
592 
435 
138 
340 
242 
559 
273 
242 
647 

1029 
1031 

896 
2156 

332 
296 
105 
190 

2131 
456 
253 

1004 
1145 

613 
1051 
1154 
2 029 
2445 

557 
993 

1347 
257 

1184 
293 
424 
985 
560 
160 
638 
725 
253 
805 
462 

1477 
2 818 

199 
551 
203 
718 

Munictpios 
171 - Joanópolls ...•••..•.•.....•••• 
172 - José Bonl:tácio ............... . 
173 - Júlio Mesquita ............. .. 
174 - Jundiai ........•.••••......... 
175 - Junquelrópolls ...............• 
176 - Juquiá ................••...•.. 
177 __. Laranjal Paulista ...•..••..••• 
178 - Lavinia .......•......•.•.....• 
179 - La. vrtnhas ....•.•••...•....... 
180 - Leme ....•.... • ............... 
181 - Lençóis Paulista ............. . 
182 - Limeira ..........•.••......... 
183 - Lindóia ...••.•..•...........•. 
184 -.Lorena ..... \ ................. . 
185 ~ Lins .......••.....••.......... 
186 - Lucélia •..•...•......••...••• J 
187 - Lutécia ....•......••...••...•. 
188 - Macatuba ..................•.. 
189 - Macaubal .................... . 
190 - Malriporã ..........••.•.•..... 
191 - Manduri •............••..•.••. 
192 - Mara.cai ••..................... 
193 - Marília ...•........•.........• 
194 - Martinópolls ................ .. 
195 - Matão ..........•..•. ; ..••.•.. 
196 - Miguelópolls ................. . 
197 - Mineiros do Tietê ; .......... . 
198 - Miracatu •.........•.......... 
199 - Mlrandópolis ................ . 
200 - Mirassol ...................... . 
201 - Mococa .•................•••.• 
202 - Moji das Cruzes ...........••. 
203 - Moji-Guaçu .............•..•.• 
204 - Moji-Mirlm ........... ......•• 
205 - Monte Alegre do Sul ........ . 
206 - Monte Alto .......•.•••••••••. 
207 - Monte Aprazível •......•.•...• 
208 - Monte Azul Paulista ......... . 
209 - Monteiro Lobato .....•........ 
210 - Montemor ..•.•..•....•......•• 
211 - Morro Agudo ................ . 
212 - Natividade da Serra ....•.•..• 
213 - Nazaré Paulista ............. . 
214 - Neves Paulista •.....••..•..... 
215 - Nhandeara .........•.••.•...•• 
216 - Nova Aliança •.....•••........ 
217 - Nova Grana.da ................ . 
218 - Novo Horizonte ..............• 
219 - Nuporanga .............. ...... . 
220 - ôleo ••.••..••..•.•.••••••••••• 
221 - Olimpia ..•.•....•.••••..•...• 
222 - Oriente .................•..... 
223 - Orlândia ...................•.. 
224 - Oscar Bressane .•••••••.•••... 
225 - Osvaldo Cruz .......•......... 
226 - Ourinhos ...•.....•••.•.••...• 
227 - Pacaembu .•......•..•.•...•••• 
228 - Palestrina ..••••.•.••.•...•••• 
229 - Palmital ......•••••...•••..... 
230 - Paraguaçu Paulista •......... 
231 - Paraibuna. ........ .•.•.•.•... . 
232 - Paranapanema. •......•......•• 
233 - Parapuã •..........•••.....••• 
234 - Patrocínio Paulista .•.•.•.•..• 
235 - Pa.ulicéia .•••.....••.........• 
236 - Pa. ulo de Faria •.......•.....• 
237 - Pederneiras ...•.....•..•••.•.• 
238 - Pedregulho ......•...•.....•.. 
239 - Pedreira •.••.....••.•...•....• 

. 240 - Pedro de Toledo ............. . 
241 - Penápolls ..................... . 
242 - Pereira Barreto ..............• 
243 - Pereiras ............•.........• 
244 - Piedade •.............••.••••..• 
245 - Pilar do Sul •••.••..•.•••.•••• 
246 - Plndamonhangaba ••.•........ 
247 - Plndorama •.......•..••••••••• 
248 - Pinhal ....................... . 
249 - Plquerobi •....••.•••.••...•••. 
250 - Piquête ••....•.•••.•••••.•••.. 
251 - Plracaia •. .• ..•..••.•••••.••.. 
252 - Piracicaba. ..•.•••••••••••••••• 

447 

Areakm• 
342 

1044 
134 
732 
498 
869 
379 
565 
170 
424 

1169 
686 

91 
451 

1118 
493 
473 
236 
339 
309 
172 
986 

1438 
1073 

695 
835 
168 

1033 
1005 

723 
859 

1230 
957 
727 
137 
467 
918 
250 
326 
219 

1347 
846 
418 
215 

1187 
669 
730 

1220 
340 
188 

1301 
195 
304 
189 
597 
278 
869 
707 
851 

1005 
712 
838 
403 
603 
900 

1652 
741 
725 
114 
629 

1 018 
3 221 

214 
1436 

695 
717 
206 
496 
508 
166 
409 

1617 



448 BOLETIM GEOGRAFICO 

Municipios 
253 - Piraju .....................••. 
254 - Pirajui . . • .. . • .................. . 
255 - Piranj i ...•.................... 
256 - Plrapõzlnho ....•.......•......• 
257 - Pira.çununga ................. . 
258 - Piratininga ....•.............. 
259 - Pitangueiras ..............•..• 
260 - Planalto .....................• 
261 - Poá. •...................•...... 
262 - Pompéia ..•.....•............. 
263 - Ponga.1 •••.••.................• 
264 - Pontal ..•..................... 
265 - Pora.nga.ba. .....•.............• 
266 - Pôrto Feliz ................... . 
267 - Pôrto Ferreira. ...•............ 
268 - Potirenda. ba .................• 
269 - Presidente Alves ............. . 
270 - Presidente Bernardes ......... . 
271 - Presidente Epltáclo ••....•....• 
272 - Presidente Prudente .•.•.•.... 
273 - Presidente Venceslau •..•••••• 
274 - Promissão •.............•..•.. 
275 ..,.- Quatá. ...•............•....•.• 
276 - Queluz .......••....••........ 
277 - Quinta.na. .................... . 
278 - Ra.ncha.rla. ......•............. 
279 - Redenção da. Serra. .......... . 
280 - Regente Feijó ............... . 
281 - Reginópolis .................. . 
282 - Registro ..................... . 
283 - Ribeira. ...................... . 

Areakm• 
959 

1064 
367 

1425 
856 
387 
527 
595 

53 
1134 

168 
393 
365 
557 
238 
313 
287 

1301 
2 872 . 

819 
3 083 

800 
1 004 

242 
352 

1704 
318 

1063 
417 

284 - Ribeirão Bonito ............... . 

1642 
836 
480 
757 285 - Ribeirão Branco ..........•... 

286 - Ribeirão Prêto ..........•.•.. 
287 - Rifa.ina. ............•....•.••.• 
288 - Rincão ...•.•.•••••••..•••••••• 
289 - Rlnópolis •....••...••.••.••••• 
290 - Rio Claro ............•........ 
291 - Rio da.s Pedras ............•.. 
292 - Rublácea. ...•...............•• 
293 - Sales Oliveira. .........•.....•. 
294 - Balesópolis ...••....•.•..••.•• 
295 - Salto .......•.•.......••.••..• 
296 - Se.lto Grande ..........•....•. 
297 - Se.nta Adélia ..........•...•..• 
298 - Santa Bárbara d'Oeste 
299 - Santa Bárbara. do Rio Pardo 
300 - Santa Branca ......••....••.•• 
301 - Santa Cruz das Palmeiras ...• 
302 - Santa Cruz do Rio Pardo .••• 
303 - Santa Gertrudes ...•........•• 
304 - Santa Isa.bel ........•••....•.. 
305 - Sant'Ana de Parna.iba. 
306 - Santa Rita. do Passa. Quatro •• 
307 - Santa Rosa de Vlterbo ....•.. 
308 - Santo Anastácio ............. . 
309 - Santo André ................• 
310 - Santo Antônio da Alegria •... 
311 - Santos .•...................•.. 
312 - São Bento do Sapucaí 
313 - São Bernardo do Campo •.••• 
314 - São Caetano do Sul ......... . 
315 - São Carlos .................••. 
316 - São João da Boa. Vista. •...... 
317 - São Joaquim da Barra .....•.• 
318 - São José da Bela. Vista. ......• 
319 - Sã.o José do Rio Pardo ••...... 
320 - São José do Rio Prêto ......• 
321 - São José dos Campos 
322 - São Luís do Paraltlnga 
323 - São Manuel •.•..•...•....••.•. 
324 - São Miguel Arcanjo ......•..• 
325 - SAO PAULO .............•... 
326 - São Pedro .............•....•. 
327 - São Pedro do Turvo ......... ·. 
328 - São Roque ...................• 
329 - São Sebastião .............••• , 
330 - São Sebastião da Grama. ..... . 
331 - São Simão .•.•....•...•••.••.• 
332 - São Vicente ...............•.• 
333 - Sa.ra.puí ...•........•....•••••• 
334 - Serra. Azul .• ••..•••••••• , •••••• 

1142 
158 
273 
345 
708 
224 
250 
292 
413 
168 
372 
325 
281 
845 
269 
311 

135~ 
92 

737 
411 
754 
288 

2 045 
403 
305 
723 
375 
445 

24 
1413 

499 
396 
285 
630 

1026 
1115 

949 
963 

1024 
1593 

861 
·806 
724 
519 
218 

1269 
316 
344 
278 

Municípios 
335 - Serrana .........•.•..........• 
336 - Serra Negra .............•..... 
337 - Sertãozlnho .................. . 
338 - Sll veiras ........ . ............ . 
339 - Socorro ...................... . 
340 - Soroca.ba. ..................... . 
341 - Susano ....................... . 
342 - Ta.ba.puã ..................... . 
343 - Taba.tinga. ................... . 
344 - Talúva ........................ . 
345 - Tambaú ..................... . 
346 - Tanabl ....................... . 
347 - Taplratlba. ................... . 
348 - Taqua.ritlnga. .. : .............. . 
349 - Ta.quarituba. ................. . 
350 - Ta.tuí ........................ . 
351 - Taubaté ..................... . 
352 - Terra. Roxa. .................. . 
353 - Tietê .••.•.................... 
354 - Tim burl ..................... . 
355 - Torrinha. ..................... . 
356 - Tremembé ••••••............... 
357 - Tupã ...••.................... 
358 - Ubatuba. ...........••......•.. 
359 - Ublrajara. ....................• 
360 - Uchoa. •....................... 
361 - Urupês •.......•............... 
362 - Valentim Gentil •............• 
363 - Va.lpara.íso •... ., •••............ 
364 - Va.rgem Grande do Sul ...... . 
365 - Vera Cruz ..................•.. 
366 - Vinhedo ...••..........•........ 
367 - Vira.douro .....•.......•..•...•• 
368 - Votupora.nga •.•••....•..••••.. 
369 - Xavantes •••••........•..•.•.. 

Total •......•.....•.........• 

Areakm• 
128 
186 
538 
426 
445 
910 
167 
473 
602 
102 
585 
797 
228 
785 
405 
936 
653 
222 
450 
201 
308 
174 

1208 
746 
293 
212 
296 
176 
753 
248 
260 

·128 
195 
512 
233 

247 222 

O município de São Pedro, inclui a área 
do município de Aguas de São Pedro, por ter 
sido impossível delimitá-lo pelo decreto-lei 
oflcla.l. 

ESTADO DO PARANA 

1 - Aba.tlá ....•..•....•..•••••.•.• 
2· - Andlrá .......................• 
3 - Antonina. ..............•...... 
4 - Apura.cana. .•.............•...• 
5 - Aralpora.nga .......•..•....•.. 
6 - Arapongas •.......••••........• 
7 - Ara. ucárla. .............•....... 
8 - Aça.í .....................•.... 
9 - Ba.ndelran tes ................. . 

10 - Bela Vista. do Paraíso ........ . 
11 - Boca.luva. do Sul ..........•... 
12 - Ca.mba.rá .......•... ...•........ 
13 - Cambé .... .• ....•......••...••.• 
14 - Campo Largo ...........•....• 
15 - Campo Mourão ............•.. 
16 - Carlópolis ...•....• ........••..• 
17 - Castro ....................•.•. 
18 - Cêrro Azul ........•........... 
19 - Cinzas ................•.....•.• 
20 - Clevelândia. ............•... ,,, .. 
21 - Colombo ..................... . 
22 - Congonhinha.s ...............• 
23 - Comélio Procópio . ..........•.• 
24 - CURITIBA ••........••...••..• 
25 - Curluva. •.••.•.•......•••.....•• 
26 - Foz. do Iguaçu. . .............. . 
27 - Guarapua.va. •.....•• .•.......... 
28 - Guaraqueça.ba. .......•.•...... 
29 - Guara.tuba ................•..• 
30 - Iba.ltl ...•................•...• 
31 - Iblporã ......................... . 
32 - Imbltuva. .....•....•......•... 
33 - Ipiranga. . ...... , ..........•... 
34 - Ira.ti. •. . u •• .••••••.•• u •••••••••• 

35 - Ja.ca.rezinho ...••..••••••.••••• 
36 - Ja.gua.pltã .•.•.•....•.••••••.•• _ ••• 
37 - Ja.guaria.íva ........ 1~·· •••••••••• 

267 
429 
739 

4264 
1520 
2 039 

560 
737 
507 
595 

3 235 
382 
220 

1736 
16 249 

432 
3100 
2135 

311 
9 '136 

157 
829 

1486 . 
431 

1 051 
29401 
8994 
1883 
1262 

950 
298 

1067 
1546 

947 
702 

2 539 
2 866 
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Municípios 
38 - Ja.ta.lzlnho .•••••.•.••...• , •..• 
39 - Joaquim Távora •••••••••••••• 
40 - Lapa. ..••....•••••••••..•....•• 
41 - La.ra.njelra.s do Sul ........... .. 
42 - Londrina. •....•..•.•••.•....... 
43 - Ma.llet ....... ." ............... . 
44 - Manda.guari ...•.••......•.•... 
45 - Ma.nguelrtnha. ............ ; ••• 
46 - Morretes ......•............... 
47 - Palmas .•••.........•.......•.. 
48 - Palmeira ..•..•..........••.•.• 
49 - Pa.ra.na.guã ........•....•...•. ·· 
50 - Pirai do Sul .........•........ 
51 - Plra.qua.ra. •............•....... 
52 - Pitanga. ...................•..• 
5,3 - Ponta. Grossa ..•.....•..•..... 
54 - Poreca. tu ......•..•••.......... 
55 - Pôrto Ama.zonas ............. . 
56 - Pruden tópolls ............... .. 
57 - Qua.tlguá ...•............•.•.•. 
58 - Rebouças •.. .•.........•.•.•... 
59 - Reserva. ••............•......•. 
60 - Ri beirão Claro ..... .......... . 
61 - Ri beirão do Pinhal ..•.....•.• 
62 - Rio Azul •...........••...••.•. 
63 - Rio Branco do Sul ...•..••... 
64 - Rio Negro •.•..........•....••. 
65 - Rolâ.ndla. .....•.......•........ 
66 - Santa. Ma.ria.na. ......•..•.•••.. 
67 - Santo Antônio da. Platina. •• 
68 - São João do Triunfo •••.....• 
69 - São José dos Pinha.is ..•...•••. 
70 - São Ma.teus do Sul .......... . 
71 - Sengés ...•.........••••..•.... 
72 - Serta.nópolis ................. . 
73 - Siqueira. Campos .•.......••••. 
74 - Teixeira Soares ..•.•.......•.. 
75 - Tlba.jl •.•..••.•.•.........••.•. 
76 - Timoneira. •.. : .......•••••...• 
77 - Tomá.sina. .•........•.••.•...•• 
78 - União da. Vitória. ......••••. , . 
79 - Ura.i ..•••..............••••... 
80 - Venceslau Brás ..•..••...•.... 

Total •..•....•••••.•••.•.•••• 

Areakm• 
291 
529 

2 907 
7455 
2 326 
1085 

14 241 
4294 

677 
5465 
1755 

879 
1341 
. 784 

11590 
1741 
1324 

191 
2 601 

117 
501 

5 093 
624 
392 
625 

1110 
1413 

583 
415 
664 
710 

2 285 
1295 
1493 

963 
500 

1350 
7167 

495 
1399 
2 685 

320 
1 023 

O esta.do do Paraná compreende 557 km2 de 
águas internas o que per.faz o total de 200 857 
km2. 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
1 - Ara.guari ...•....•.•..•...••.•• · 
2 - Ara.ra.nguá •. · ...............•.. 
3 - Blgua.çu •• .... · ................ . 
4 - Blumena.u ..........•......... 
5 - Bom Retiro ........•....••.••• 
6 - Brusque · ••••.•..............•.• 
7 - caça.dor ..•..........••••..••. 
8 - Ca.mborlú .•••.••..•••..••.•••• 
9 - Campo Alegre •••.••••........• 

10 - Campos Novos ...•.....•.....• 
11 - Ca.nolnha.s ••................•• 
12 - Ca.plnza.l .•.....•...•..•......• 
13 - Concórdia. ..•...••....•....... 
14 - Crlclúma. ••••.•••...•••••••••• 
15 - Curitiba.nos ....•.............. 
16 - FLORIANÓPOLIS ..••....•...• 
17 - Gaspar ....................... . 
18 - Guara.mlrlm •..•........•..... 
19 - Iblra.ma. •........••....•..•.••• 
20 - !ma.rui •••.•••.••••••.••.••.•.. 
21 - Inda.la.l ...•••...•...•.....•... 
22 - Ita.lópolis .......••••.......... 
23 - Ita.ja.i ..••..................••. 
24 - Itupora.nga. •.••.....•.....•.•.• 
25 - Ja.gua.runa. ••.•••.••..•........ 
26 - Ja.ra.guá do Sul .............. . 
27 - Jua.ça.ba. •.•••.••.••....•.•....• 
28 - J oln vllle •••••••.•••.•.•...••.• 
29 - Laguna. ...................... . 
30 - Lajes •••...••••......•.•....••• 
31 - Mafra. •••••••.•..•..•••..•.•.•• 
32 - Nova. Trento •••••.•..••.•..••• 

750 
1136 

620 
678 

2405 
1292 
1400 

198 
477 

3·165 
4048 

630 
2 241 

916 
5 093 

422 
378 
789 

1762 
642 

1055 
1928 
1066 
1004 

381 
1102 
4426 
1112 

540 
10353 
1 788 

594 

Municíptos 
33 - Orl~ães .• ....•••.....•.••••..•. 
34 - Palhoça. •....••••.•...••••••••. 
35 - Pira.tuba. •...•...••••••..•••••• 
36 - Pôrto Belo .••.•....•••.....••• 
37 - Põrto União ...•••...•.••••••• 
38 - Rio do Sul ....•.....••....... 
39 - Rodeio · .••.....•••••••.••••...• 
40 - São Bento do Sul .........•.• 
41 - São Francisco do Sul ..•....• 
42 - São Joa.qu1m ••.••••••.•••...• 

Areakm• 
1326 
2 438 

398 
208 

2 656 
1862 

887 
953 

43 - São José ........................ . 

1141 
3 608 
1127 
1690 44 - Ta.ló •.........•.••............ 

45 - Tangará .....•.••.••....•..... 
46 - Tljuca.s ..........•.•.•.......• 
47 - Tlmbó •....•...............•.. 
48 - Tuba.rã.o ..........•••.••....... 
49 - Turvo .•..•.•••.....••••..••••. 
50 - Uruça.nga. ...........••••••.••• 
51 - Videira •••...........••.•••.... 
52 - Xa.pecó ....•.•••.•....•..••••• 

Total .•...••..........••...•. 

624 
856 
689 

1639 
1 886 

756 
1074 

14 071 

94 280 
O esta.do de Santa. Ca.ta.rtna. compreende 

518 km2 de águas internas, o que per.faz o 
total de 94 798 km2. -

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
1 - Alegrete ........•......•...••.• 
2 - Antônio Pra.do ........••..... 
3 - Arrolo do Melo .............. . 
4 - Arrolo Grande ............... . 
5 - Ba.jé .... , .......•............. 
6 - Bento Gonçalves ............. . 
7 - Bom ·Jesus (a.tua.l Apara.dos da. 

Serra.) .........•...•••..•.••.. 
8 - BOill Jesus do Triunfo •••.... 
9 - Ca.ça.pa.va. do Sul ..........•.. 

10 - Cacequi ......•.....•.......... 
11 - Cachoeira. do Sul ........... .. 
12 - Cai · •..••..............•........ 
13 - Ca.ma.qul. •............••••.••• 
14 - Candelária. .....•...........•.• 
15 - Canela. •...........•.. .••••.•.• 
16 - Canguçu ..........•........... 
17 - Canoas ......•......••......... 
18 - Ca.ràzlnho .....••.•..........•. 
19 - Caxias do Sul ..........•..... 
20 - Cruz Alta. .....•.......•....... 
21 - Dom Pedrlto .....•....•....•.• 
22 - Encanta.do ................... . 
23 - Encruzilha.da. do Sul ........ . 
24 - Erexlm ....................... . 
25 - Erva.l ...•••...•.............. ,. 
26 - Estrêla. ....•..•...•............ 
27 - Farroupilha. .....•...• , •••••••• 
28 - Flori:;s da. cunha. .....•..•••••• 
29 - Ga.rlbáldl •....•••..•••....•... 
30 - General Câmara. ............ .. 
31 - General Va.rga.s .•............• 
32 - Getúlio Va.rga.s .............. . 
33 - Grava.tal .....................• 
34 - Gua.iba. ....••...••••.....•..•.• 
35,.- Gua.poré ...••••••••..••.•..•.• 
36 - Ijui ..............•••..••.•.... 
37 - Irai .........•.•...•....•...... 
38 - Ita.qui •...............•....... 
39 - Jagua.rão .............•......• 
40 - Jagua.ri ......•........•..•••••• 
41 - Júlio de Castllhos •..•••••... 
42 - Lagoa. Vermelha. ••••.•........ 
43 - Lajeado .•.•..•.•••.•.....•.•.. 
44 - Lavras do Sul .•..........•... 
4~ - Livramento .............•.••.. 
4lf - Marcelino Ramos ..••.......... 
47 - Montenegro •...•..•...•.•••••• 
48 - Nova. Pra.ta. •...........••.••.. 
49 - Novo Hamburgo •...•.....•••• 
50 - Osório ....•......•.• : •.•...•••• 
51 - Palmeira. das Missões ••....•.• 
52 - Passo Fundo ••••••••......•..• 
53 - Pelotas •..•..•...•••••.•••••••• 
54 - Pinheiro Machado ••••••••.•.• 

7 862 
453 
494 

3 022 
7 084 

478 

3 668 
833 

4592 
2463 
5980 
1370 
2 712 

894 
179 

3 767 
364 

2 924 
1 072 
6110 
5 099 
1 033 
5 078 
4167 
2 828 

585 
337 
415 
372 

1046 
1353 
1239 

873 
1912 
1927 
2169 
1601 
5 060 
2140 

934 
3 624 
5 731 
1395 
2599 
6 942 

843 
1365 
1322 

226 
2 609 
5439 
4906 
2992 
3196 
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Municfpios 
55 - Piratlni •••••••••••.•.••••••••• 
56 - PORTO ALEGRE ...•.•••••••• 
57 - Quaraf .................••..••. 
58 - Rio Grande ...•..•..••••.•...• 
59 - Rio Pardo .....••.......•••••• 
60 - Rosário do Sul ... , •..•.•..•.. 
61 - Santa Cruz do Sul ........ .. 
62 - Santa Maria .................. . 
63 - Santa Rosa •........••......•.. 
64 - Santa Vitória do Palmar ..•.. 
65 - Santiago ...•••.....•..•.•.••.. 
66 - Santo Angelo ......•.......... 
67 - Santo Antônio •... -. .....•....• 
68 - São Borja .•.•.......•....•.•. 
69 - São Francisco de Assis ....•. 
70 - São Francisco de PaUla .••.. 
71 - São Gabriel ••.•....•.•.•....• 
72 - São Jerônimo ................ . 
73 - São José do Norte ........... . 
74 - São Leopoldo ..•............... 
75 - São Lourenço do Sul •....... 
76 - São Luís Gonzaga •.....••... 
77 - São Pedro do Sul ........... . 
78 - São Sepé ..•.................. 
79 - Sarandl ...................... . 
80 - Sobradinho ••................• 
81 - Solede.de ..................... . 
82 - Tapes ..••........•....•..•.... 
83 - Taquara .....•....•..•.....•.. 
84 - Te.que.ri •....•..•.•....•......• 
85 - TOrres .•.........•............. 
86 - Três Passos ...............•... 
87 - Tupe.nclretã .............. ~ .•• 
88 - Urugue.le.ne. . : ...........•....• 
89 - Vacaria •..•••.•.•.•.•....••.•• 
90 - Venâncio Aires .•..•••••.•• , •. 
91 - Veranópolis •••••••..•••.••.... 
92 - Vlamão ...................... . 

Total •..•..•....•..•.•.....•• 

Area Tem• 
3 393 

482 
3008 
2 617 
3132 
4466 
2034 
3462 
4049 
4 774 
3 993 
6 367 
1775 
7090 
3 756 
6168 
6113 
3 243 
3 934 
1106 
2 299 
6238 

883 
3157 
3 471 
1494 
5 933 
1796 
1069 

741 
971 

4438 
4095 
6 579 
6 253 

850 
717. 

1 832 

267456 

O estado do Rio Grande do Sul compreen
de 15 024 km2 de águas internas, o que perfaz 
o total de 282 480 km2. 

ESTADO DO MATO GROSSO 
1 - Alto Araguaia ......•.. , ...•••• 
2 - Amambe.f ............••...••.• 
3 - Aparecida do Tabuado ••...... 
4 - Aquldauane. ..........•....•.• 
5 - Arlpuanã ...............•...••• 
6 - Barra do Bugres .•.......•.... 
7 - Barra do Garças ..............• 
8 - Bela Vista ............ , •...... 
9 - Bonito ....................•..• 

10 - Cáceres ...................•..• 
11 -L- Ce.mapuã .•........... ~ ....••. 
12 - Campo Grande ...•.........•• 
13 - Corumbá ..........•..........• 
14 - Coxim ....................••.. 
15 - CUIABA ..................•...• 
16 - Diamantino .......•....••..•. 
17 - Dourados ...........•.....•... 
18 - Gulre.tlnge. ............•...•.•• 
19 - Me.racaju ...........•.......•• 
20 - Mato Grosso ......••.......••. 
21 - Miranda .............•..•....• 
22 - Nloaque ......•..••.•..•.•..... 
23 - Nossa Senhora do Livramento 
24 - Paranaíba ......•.........•••.• 
25 - Poconé ......•................. 
26 - Ponta Porã .. : . ............... . 
27 - Pôrto Murtlnho .............. . 
28 - Poxoreu ......................• 
29 - Ribas do Rio Pardo ........•• 
30 - Rio Brilhante ....•....••••..•• 
31 - Rochedo .............•........ 
32 - Rosário Oeste ............... .. 
33 - Banto Antônio do Leverger ••• 
34 - Três Lagoas ......•.•••.••..••• 
35 - Várzea Grande •· ..•••••.•••••. 

18067 
16 278 
2 473 

21253 
143 799 

17 620 
179 507 
11272 
5459 

40905 
13 821 
21620 
65 853 
29 313 

181563 
133 823 

20 306 
14 711 
5 387 

63 271 
8 013 
4585 
6182 

23114 
17 828 
7908 

17 455 
24677 
20 872 
20 866 
7239 

28 678 
23 233 
37947 

223 

Total •..••..•••..•••.••••.•••• ' 1 254 821 

ESTADO DE OOIAS 
Municlpios 

1 - Anápolls ..........•...•..••••• 
2 - Anlcuns ..........•....••..••.. 
3 - Araguaceme. .... .' ..•..••...•••• 
4 - Arague.tins •......•.....•...••• 
5 - Arraias ...................... .. 
6 - Aurllâ.ndla .•.•.•...•.•...•.... 
7 - Baliza •......•...•.....•.•.••.• 
8 - Burltl ·Alegre ..•••.••.••...•••• 
9 - Ce.le.pônle. ......•..••..•...•••• 

10 - Caldas Novas ...•...•....••..•• 
11 - Catalão · .......•........•.•.... 
12 - Ce.ve.lcante ..•................• 
13 - Chapéu •..••....•...•......... 
14 - Corumbá de Goiás ...••...••• 
15 - Corumbe.ibà .•..............•.• 
16 - Cristalina ..•....•.........•••• 
17 - Cuma.rl ...............••....•• 
18 - Dlanópolis ................••.. 
19 - Edéla .....................•.... 
20 - Flle.dél!ia ......•...•.......•... 
21 - Firmlnópolls ................. . 
22 - Formosa ••..••................. 
23 - Gote.ndlra ..••....•.•..•.•..... 
24 - GOIANIA ........•........•... 
25 - Goiás ......................••• 
26 - Gole.tuba .................... . 
27 - Gue.pó ...•.................... 
28 - Hldrolândle. .................. . 
29 - Inhumas •...•.............•••. 
30 - Ipameri •............••....•.•. 
31 '-- !porá .....•...........••.....•• 
32 - Itabere.f .........••.....•...••• 
33 - Itaguatlns ...•...•..•..•••.••• 
34 - Itape.cl ••••..••..•..••••..•••• 
35 - Ite.uçu •..•...•••••••••.••.••.• 
36 - Itumble.ra ..•..•......••.•••••• 
37 - Jaraguá ...•..•...••.•••••••••• 
38 - Je.taf ....•.•.•...••.•.•.••••••• 
39 - Leopoldo de Bulhões ..••••••• 
40 - Luztânie. ......•.••••..••.••••• 
41 - Mineiros ••••••..••..•..••.•••• 
42 - Mlracema do Norte .•..••.••.•• 
43 - Morrinhas .....•....•........•• 
44 - Natividade ••....••...•••.•.••• 
45 - Nazário ...•........••.•..•..•. 
46 - Nerópolls .......••.•.•••.••••• 
47 - Nlquelândla ......••.•••...•••• 
48 - Orlzone. ...........•..•.•...••• 
49 - Palmeiras de Goiás ••.••..•.•• 
50 - Pe.ranã ..•..•.••......•••.•.••• 
51 - Paraúne. ........ '. ..••.••.•••••• 
52 - Pedro Afonso .....•.....••.••.• 
53 - Peixe ..................•...•.•• 
54 - Petrollna de Goiás .•...•.•.••. 
55 - PiracanJuba •........•......••. 
56 - PlrenópoUs ....•..•••..•....... 
57 - Pires do Rio .................. . 
58 - Planaltlna ............••...•.• 
59 - Pon talina .•........•.....••.•. 
60 - Porangatu ..........•..•...•.•• 
61 - POrto Nacional ......••..•••••. 
62 - Posse ......•..•.....••......•.. 
63 - Qulrlnópolls ..•.•.•..•..••.... 
64 - Rio Verde .••••.•......•..•••.. 
65 - San ta Cruz de Goiás .•..••••• 
66 - Santa Helena de Goiás ••..••• 
67 - São Domingos ...•...... : .••• · .• 
68 - Bllvâ.nia .............•.•.....•. 
69 - Sitio da Abadia .............. . 
70 - Suçuape.ra ....•..•...•.••..•.•• 
11 - Taguatinga ...........•.......• 
72 - Tocantlnópolis ................ . 
73 - Trindade ...........•.•..•.•... 
74 - Uruaçu ......•.....••..••.••.. 
75 - Uruana .....................•.. 
76 - Urutaf ..........•.........•. · .•. 
77 - Vlanópolls .....•........•.•.•• 

Areakm• 
2121 
1680 

25 815 
8 208 
4298 
2683 
4185 

709 
16141 

2 630 
5 045 

14156 
4040 
4904 
2 053 
5 350 

769 
6 271 
2 066 

14041 
1114 

14085 
902 

1505 
31649 
4409 
1189 
1287 

721 
5 901 
2 829 
2129 
7 870 

18078 
529 

4185 
5074 

25555 
859 

10 503 
11183 
11329 

2 856 
13 233 

362 
319 

12 510 
1668 
4227 

15122 
7 220 

40 630 
28 065 

532 
3 730 
6590 
1483 
6068 
2107 

19 695 
79170 
4266 
5 578 

13112 
1027 
1 051 
8160 
2 396 
7 449 
1860 
8 661 
7460 
1260 

21131 
905 
874 

1730 

Total • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 622 555 
Goiás compreende ainda 357 kmll d.e é.guas 

internas, dando o total de 622 912 Itmll. 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATf STICA 
PRESIDENTE 

Desembargador FL<>alNc10 CARLOS DE ABuu B SILVA 

O Instituto Brlllileiro de <leoqrafi.a e Eatatf&tica, criado pelo Decreto n.0 B4 809, de 8 de julho de 1964, a uma entidaiü de na
lureia federafüa, aubordinada diretamente A Pruidmcia da República. Tem por fim, medi.ante a proqre&!ita arliculaçifo e cooper~ daa 
Ir~ ordena administratfau da organi~o poHtica da República 11 da iniciatira particular, promo'61' e faur eucutar, ou orientar ~ 
mente, em regime racionalilado, o letantamento riakmático de tadaa aa utatfaticaa nacionaia, bem como incentitar e coordenar a. atiridada 
geográfica• dentro do Pala, no aentido de eatabelettr a cooper~o geral para o conhecimento met6dico e aiatematilado do terri'6rio brasileiro. 
Dentro do aeu campo de atiridada, coordena os dif erentu aerri'6• de utatistica e de geografia, fi'za diretitaa, estabelece norma• têcr.ictu, f<U 
tliuulgaçõea, propõe ref or1t1M, recebf, analiaa e utiliza 1t.1gelt1Ju, forma AP«ialiataa, prepara ambiente f1nor4tel AI iniciatiwu necuadrial, rula
mando, em bene}icio doa aeva .objeliioa, a colabora'1'lo daa trat 6rbitaa de gotêrno B oa eafor'6• conjugado• de todo• oa brlllileiroa de boa sontade 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A formacão estrutural do Instituto compreende dois siste111a11 

permanentes, o dos Serviços Estatlsticos e o doe Servicos Geográ
fc<ll - e um de organisacão periódica - o dos Servieos Censitários. 

1 - SISTEMA DOS SERVICOS ESTATfsTICOS 
O Sistema doe Servieos Estatlsticos compõe-se do Conselho Na

cional de Estat!stica e do Quadro Executivo. 
A - CoNSl!ILHO NACIONAL Dl!I EsTATÍSTIOA, 6rgão de orienta~o e 
coordenacão geral, criado pelo decreto n.o 24 609, de 6 de julho 
de 1934; consta de: 

1. Um "óRGlo ADMINISTRATIVO", que é a Secretaria-Geral do 
CollllSlho e do Instituto. 

2. "6Roios DELIBERATIVOS", que são: AIBembléia Geral, com· 
posta doe membros da Junta Executiva Central, repl'Sllentando a 
União, e doa presidentes das Juntas ExecutiVllB Regionais, repre
aentando os estados, o Di,trito Federal e o território do Acre (reú· 
ne-ee anualmente no mês de julho) a Junta &i:ecutillll Central com· 
poeta do presidente do Instituto, doe diretores das cinco Repartições 
Centrais de Estatística; representando 08 respectivos Ministérios, e 
de representantes designadOll pelos Minist.érios da Viacão e Obras 
Públicas, Relacões Exteriores, Guerra, Marinha e Aeronáutica (reúne
ae ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quinzena e delibera 
ad referendum da ,\&,embléia Geral; as Juntaa Er6C11.ti1KJ1 ReqioMia, 
no Distrito Federal, nos estados e no território do Acre; de compa
sicão váriável, mas guardada a possível analogia com a J. E. C. 
(reúne-ae ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quinsena). 

3. "óaoios oPINATIVos", subdivididos em Comiasõu Tknicat, 
isto f, "Comissões Permanentes" (estatísticall fisiográficas, estatís
ticas demográficas, estatísticas econômica11, etc.) e tantas"Comissões 
Especiais" quantas necessária11, o Corpo àe Comultoru Técnicoa, com· 
posto de 24 membrOB eleitos pela· ,\&,embléia Geral. 

B - QUADRO EucUTivo (cooperacão federativa): 
1. .. ORGANIZACÃO FEDERAL"' isto é, 88 cinco Reparticões Cen

trais de Estatística - Servico de Estatística Demográfica, Moral e 
Política (Mini~ério da Justica), Servieo de Estatfstica da Educaeão e 
Saúde (Minisürio da Educacão), Servieo de Estatística da Previ
dência e Trabalho (Ministério do Trabalho), Servieo de Estat!stica 
da Producão (Ministério da Agricultura) Servieo de Estatfstica Eco
nômica e Financeira (Ministério da Fasenda), e órgãos cooperadores: 
Servieos e Seccõea de Estat!stica especializada em diferentes depar
tamentos administrativos. 

2. "ORGANIZA.CIO lUIGIONAL",isto é, as Reparticões Centrais de 
F.etatl!tica Geral existentes nos estados - Departamentos Estaduais 
de Estatistica, - no Distrito Federal e no território do Acre- Depar
tamentos de Geografia e Estatística, - e os órgãos cooperadores: Ser· 
Yleoe e Seccõea de Estatísticas espeeialisadaa em diferentes depar· 
tamentos administrativos regionais. 

3. "oaoAKIZAçÃo LOCAL", isto é, os DepartamentOB ou Serviços 
Municipais de Estatística, existentes nas capitais dos estados, e as 
Agências nos demaia municípios. 

II - SISTEMA DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS 
O sistema dos Servicos Geográficos compõe-se do Conselho Na

cional de Geografia ê do Quadro Executivo. 
A - CONSELHO NACIONAL Dl!l Gr:OGRAPIA, órgão de orientai;ão e 
coordenacão, criado pelo decreto n.0 1 627, de. 24 de marco de 
1037, consta de~ 

1. Um" óKGio ADKINJ8TllA nvo", que é a Secretaria-Geral do 
Conselho. 

li. "ÓRGÃOS DRLJllll:RATIVOS", ou seja a Aamnbléia Geral, com· 
posta dos membros do Diretório Centrá!, representando a União, e dos 
presidentes dos Diretórios Regionais, representando os estados e o 
território do Acre (reúnHS anualmente no mês de julho): o DirB• 

t6rio Central, composto do presidente do Instituto, do secretário 
geral do C. N. G., de um delegado técnico de cada Ministério, de um 
representante especial do Ministério da Educação e Saúde pelas ins· 
tituicõea do ensino da Geografia, de um representante especial do Mi· 
nistério das Relações Exteriores, de um representante do govêrno mu· 
nicipal da capital da República e de um representante do C. N. G. 
(reúne-se ordinàriamente no terceiro dia útil de cada quinlena) OI 
Diret6rioa RegionaiB, nos estados e no território do Acre, de compo
sicão variável, mas guardada a possível analogia com o D.C. (reúnem-
11e ordinuiamente uma ves por mês). 

3. "óRoios OPINATIVOS", isto é, Comiaaõ~• Técnicaa, tantas 
quantas necessárias, e Corpo de Conaultorea Técnico•, subdividido em 
Consultoria Nacional, articulada com o D. C. e 21 Consultorias Re
gionais, articuladas com os respectivos D. R. 

B - QUADRO EncUT1vo (cooperacão federativa): 
1. "OKGANIZACIO HDlllllAL", com um órgão executivo central

Servieo de Geografia e Eatatlstica Fisiográfica do Ministério da 
Viacão - e órgãos cooperadores - servicoe eapecialisados dos Mi
nistérios da Agricultura, Viacão, Trabalho, Educa!,:ão, Fuenda, 
Relaeões Exteriores e Justiga; e dos Ministérios Militares, (cola
bora~o condicional). 

2. "ORGANIZAÇÃO Kll:GIONAL", isto é, as reparticõea e imtitutoe 
que funcionam como 6rgãos centrais de Geografia nos estadoe. 

3. "OKGANIZAçlo 1.0CAL", os Diretórios Municipais, Corpos de 
Informantes e Servieos Municipais com a~ividades geográficas. 

III ~ SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÁRIOS 

O Sistema dos Serviços Censitárioe com~ de órgãos delibera· 
tivos - as Comissões Censitárias - e de órgã(ia executivOB, cujo con· 
junto 6 denuminado Serripi Na<:ional d~ Recemeamento. 

A - Co11ussõzs C11NSITÁJW.s: 

1. A Comissão Censitária Nacional, órgão deliberativo e contro
lador, compõe-se doa membros da Junta Executiva Central do Con· 
11elho Nacional de &!tatí.stica, do secretário do Conselho Nacional de 
Geografia, de um representante do Conselho Atuarial e de três outros 
membros - um dos quais como seu presidente e diretor dos trabalhos 
censitários - eleitos por aquela Junta em nome do Conselho Nacional 
de Estatlstica, verificando-ee a confirmaeàO doa respectivos man· 
datos mediante ato do Poder Executivo. 

2. As 22 Comissões Censitárias Regionais, órgãos orientadore1 
cada uma das quais se compõe do delegado regional do ReceDllea· 
mento como seu preeiden~. do diretor em exercício da reparticAo 
central regional de Estatistica e de um representante da Junta Exe
cutin Regional do Conselho Nacional de Estatlstica. 

3. As Comissões Censitáriaa Municipais, 6rgãos cooperadores 
cada uma daa quais constituída por três membroe efetivos - o pre
feito municipal como seu presidente, o delegado municipsl do Re
censeamento e a mais graduada autoridade judiciária local, além de 
membros colaboradores. 

B - SERVIÇO NACIONAL D• R.ECllNSBA.MllNTO 

1. A ''l>mmcio CENTRAL", composta de uma Secretaria, da 
Divisão Administrativa, da Divisão de Publicidade e da Divis&o
Técnica, 

2. As "D1lLBGACIA8 RIDGION.&.18", uma em cada unidade da 
Federação. 

3. As "DJCLEGACIAll SJ:CCIONAIS", em número de 117, abran· 
gendo grupos de municípios. 

(, As "DllLEGACIAB MUNICIPAIS", 
Õ. 0 "CORPO Dlll B.JCC•NDADORllS". 

Sede do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício lguasu 
Sede do INSTITUTO - Av. Franklin RoosevBI~ 166 
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ÁREA E POPULAÇÃO DO BRASIL 

ÁREA E POPULAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DAS UNK>ADES PE.t>ERAilllll 
E DAS GRANDES REGIÕES DO BRASIL 

ÃREA - 1952 POPULAÇÃO (1.0 • V 11·1950) 

UNIDADES FEDERADAS Relativa 
Absoluta Absoluta 

(km2) 3 do 3 das (hab.) 
Brasil Regiões 

Guapo!] ........................ 242 983 2,85 6,79 36 935 
'.Acre .. , ........................ 152 589 1,79 {,26 114 755 
Amazonas ............... . ...... 1583281 18,60 44,23 514 099 
Região a ser demarcada AM/P A .. 3 192 0,04 0,09 -
Rio Branco ..................... 230 660 2,71 6,44 18116 
Pará ........................... 1229983 14,45 34,36 1 123 273 
.Atnapá . •. ...................... 137 303 1,61 3,83 37 477 

Norte ........................ 3 579 991 42,05 100,00 1 844 655 

Maranhão ...... .' ............... 332 174 3,90 34,26 1583248 
Piaui. .......................... 251 683 2,96 25,96 1045696 
Região a ser demarcada PÍ/CE ... 2 460 0,o.3 0,25 -
Ceará .......................... 147 895 1,74 15,25 2 695 450 
Rio Grande do Nort.e ........... 53 069 0,62 5,47 967 921 
Parafba ........................ 56 556 0,66 5,83 1713259 
Pernambuco .................... 98 079 1,15 10,11 3 395 185 
Alagoas ......................... 27 793 0,33 2,87 l 093 137 
Fernando de Noronha ........... · (1) 27 0,00 0,00 581 

Nordeste .......... : .......... - 969 736 11,39 100,00 12 494 477 

.Sergipe ......................... 22 027 0,26 1,75 644 361 
Bahia .......................... 563 367 6,62 44,67 4 834 575 
Minas Gerais ................... 581 975 6,~4 46,15 7 717 792 
Região a ser demarcada MG/ES .. 10 137 0,12 0,80 160 072 
Espírito Santo .................. (2) 39 577 0,46 3,14 861 562 
Rio de Janeiro .................. 42 588 0,50 3,38 2 297 194 
Distrito Federal. .... ., ........... 1 356 0,01 -0,11 2 377 451 

Leste ............•.. ~ ........ . 1 261 027 '14,81 100,00 18 893 007 

São Paulo ...................... 247 222 2,90 29;95 9 134 423 
Paraná ............... : ......... 200 857 2,36 24,34 2 115 547 
Santa Catarina ................. 94 798 1,11 11,48 1560502 
Rio GrandP do Sul. ............. 282 480 3,32 34,23 4 164 821 

Sul. ..... , ................... 825 357 9,69 100,00 16 975 293 

Mato Grosso .............. . .... 1 254 821 14.74 66,83 522 044 
Goiás". ......................... 622 912 7,32 33,17 1 214 921 

Centro-Oeste ............... . . . 1 877 733 22,06 100,00 1 736 965 

BRASIL. .............. . .... 8 513 844 100,DD - 51944 m 

ÁREAS -
(1) Inclui as áreas dos penedos São Pedro e São Paulo e do atol das Rocas. 
(2) Inclui as áreas das ilhas de Trindade e Martim Vaz. 

POPULAÇÃO -
Recenseamento Geral do Brasil·- 1.0 de julho de 1950. 

Relativa 

3 do 3 das 
Brasil Regiões 
--

0,07 2,00 
0,22 6,22 
0,99 27,87 
- -
0,04 0,98 
2,16 60,90 
0,07 2,o.3 

. 3,55 100,00 

3,05 12,67 
2,01 8,37 
- -
5,19 21,57 
1,86 7,75 
3,30 13,71 
6,54 27,17 
2,11 8,75 
0,00 0,01 

24,06 100,00 

1,24 3,41 
9,31 25,59 

14,86 40,85 
0,30 0,85 
1,66 4,56 
4,42 12,16 
4,58 12,58 

36,37 100,00 

17,59 . 53,81 
4,07 12,46 
3,00 9,19 
8,02 2i,54 

32,68 100,00 

1,00 30,05 
2,34 69,95 

3,34 100,00 

100,00 -

Densidade 
de 

população 
hab/km2 

0,15 
0,75 
0,32 

-
0,08 
0,91 
0,27 

0,52 

4,1'1 
4,15 

-
18,23 
18,24 
30,29 
34,62 
39,33 
21,52 

12,88 

29,~5 
8,58 

l~,26 
15,79 
21,77 
53,9t 

1'753 28 

14,98 

36,95 
10,53 
16,46 
14,74 

20J57 

0,42 
1,95 . 0,93 

6,10 

~ 

S~o Gr4Jico ào I. B. G. B. -18.919 




