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Editorial 

XI Congresso Brasileiro de Geografia 
1 

. Sob o patrocínio da tradicional e benemérita Sociedade Brasileira de · 
Geo&rafia, realizar-se-á, na 1.ª quinzena · de maio do próximo ano, na cidade 
de Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, o XI Congresso Brasileiro de Geogr.alia. 
A Sociedade entregou a presidência do Congresso ao ilustre historiador e geó
grafo, desembargador Florêncio de Abreu, atual Presidente do I.B.G.E., nome 
que, por si só, é uma garantia do êxito do certame, dado o seu permanente en
tusiasmo pelas cousas da, cultura e seu tirocínio na direção de institutos e 
.reuniõ~s científicas. 

A grande Comissão Nacional, que conta com outros vultos exponenciais 
da geógrafia no país, credenciou o autor destas linhas para ir a Pôrto Alegre, no 
corrente mês de outubro, a fim · de organizar ali a Comissão Local, o que fêz, 
ficando na direção da mesma o Dr. Guilhermina César, Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. 

Notamos grande interêsse naquele estado sulino pela realização do Con
gresso. Especialmente, os técnicos, que trabalham na Secretaria da Agricultura, 
engenheiros e cartógrafos, deram inteiro apoio ao Congresso, estando o Depar
tamento de Geografia daquela Secretaria preparando uma exposição das ativi
dades geo-cartqgráficas do estado. 

De todos os estad<?S da federação tem a Comissão Central recet?ido va
liosas adesões, inclusive de instituições culturais, tais o Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, o Estado Maior do Exército, a Diretoria de Ensino do 
Exército, Diretórios Régionais de Geografia de São Paulo e Rio de Janeiro, Bi
blioteca do Exército, Subdiretoria de Provisões de Intendência do Ministério da 
A:eronáutica, etc. 

O temário prevê as seguintes secções: 1 - Geografia Histórica e História 
da Geografia; 2 - Geografia Matemática; 3 - Geografia Física; 4 - Bio
geografia; 5 - Geografia Humana; 6 - Geografia Econômica,· 7 - Geogra
fia Política,· 8 - Geografia Regional; 9 - Didática da Geografia; 10 - Me
todologia da Pesquisa Geográfica,· f! 11 - Nomenclatura Geográfica. 

Esperamos alcançar pleno êxito na realização dêste Congresso, quer devi
do ao grande número de geógrafos de nomeada que já a êle aderiram, quer 
quanto ao valor das teses a serem discutidas, versando assuntos palpitantes 
de geografia moderna, dentro do temário supra. 

DE PARANHOS ANTUNES 
Secretário-Geral do C. N. G. 



Transe r ições 

As Estruturas 'Agrárias da Faixa Pioneira Paulista* 
P. MoNBEIG 

O Brasil é um país novo, imenso, onde se processa impiedosamente, sob nossas 
vistas, -. conquista pioneira de terras virgens, onde a floresta, cada dia, é abatida 
pelo mgchado do homem. Em parte alguma, o desenvolvimento das culturas foi, 
nos últimos tempos, tão rápido como no estado de São Paulo, o grande estado ca
feeiro da Federação. :t!lste movimento, como se sabe, é bastante antigo. A ''marcha 
do café" partiu das montanhas do estado do Rio de Janeiro; por volta de 1850, 
ganhou o estado de São Paulo através do vale do Paraíba do Sul, e, em seguida, 
a região de Campinas, um pouco ante~ de 1870. A partir desta data, o entusiasmo 
pioneiro se acelerou: os plantadores de café transpuseram o escarpamento de 
arenitos e basaltos que limita os planaltos ocidentais de São Paulo, e, desde 1880, 
mais ou menos, foi no quadro geográfico dêstes planaltos, que a frente pioneira 
progrediu para oeste, em direção ao rio Paraná. A fronteira administrativa entre 
os estados de São Paulo e Paraná não impediu o avanço dêsses desbravadores. 

Assim é que o mapa de Preston James, feito há mais de 10 anos, não cor
responde à situação atual. 1 

As setas que apontam para o oeste, e que indicavam então as regiões pionei
ras e as vias férreas no interior das fronteiras paulistas, atingiram o rio Paraná, 
além do qual as condições físicas são radicalmente diferentes. Mais ainda: entre 
cada um dêsses postos avançados, os espaços florestais diminuíram sensivelmente; 
os homens e suas culturas afastaram-se do planalto, devastando as encostas e, 
muitas vêzes, transformando em pasto os fundos de vale. No estado do Paraná, 
não somente as plantações formam uma faixa contínua e larga, ao longo da 
estrada de ferro (que no mapa de Preston James parte do território paulista e 
termina em Londrina) como também avançam até os arredores de uma nova 
cidade, Maringá, situada a cêrca de 209 quilômetros a noroeste. 

O MEIO NATURAL 

Os territórios do oeste de São Paulo, através dos quais se propaga, há quase 
meio século, a marcha dos pioneiros, possuem uma homogeneidade notàvel (fig. 1), 
que se evidencia antes de tudo, pelo clima. Desde o rio Grande, ao Norte, até a 
zona de Londrina, domina, um -clima tropical com chuvas de verão e sêca de 
inverno. A média anual das precipitações é de cêrca de 1200-1500mm, sendo os 
meses de abril a setembro, os mais secos. (Em julho e agôsto pràticamente não 
chove). · . 

Topogràficamente, trata-se de planaltos que se abaixam regularmente de 
800 a 1200 metros para oeste, até 200-300 metros no vale do Paraná. Nestes 
planaltos, os espigões,2 fixaram as grandes linhas do povoamento, sem dúvida 
porque a construção das rodovias e estradas de ferro é aí mais fácil, e mais barata, 
mas sobretudo porque os pioneiros ai encontraram melhores solos: a terra roxa 
nas manchas provenientes dos afloramentos de basalto perto do rebôrdo da 
cuesta (Ribeirão Prêto, Araraquara, Jaú, Botucatu) e no planalto do norte do 

• Artigo traduzido do francês por Marta da Glória de Carvalho Campos - "Les Structures 
agraires dans la !range ptonntére de Sã.o Paulo - Les Cahiers d'Outre Mer - Revue de Geogra
phie de Bordeaux et de l'Atlanttque N.0 13 - 4eme Année - Janvter - Mars 1951. 

Foram omitidas as ilustrações que aparecem no texto francês, devido à 1mpossib111dade de 
obter as fotografias originais, sem o que não será possível conseguir uma boa reprOdução. 

1 Henri Enjalbert - A agricultura européia na América do Sul. "Les Cahiers d'Outre Mer". 
I, 1948, pp. 149-182 e 201-228; carta p. 208. Para perfeita compreensão do nosso estudo, é aconse
lhável recorrer à carta do estado de São Paulo - 1:1000000 publicada pelo Instituto Geo
gráfico e Geológico do estado. Não há cartas topográficas que representem a faixa pioneira. 

2 No singular: espigão. O sentido literal: espiga grande. Designa também a aresta da 
cumietra de um telhado. No sentido geográfico, a palavra é de uso corrente, o que autoriza seu 
emprêgo aqui. · 
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Paranâ; em seguida, as terras arenosas dos arenitos cretãceos. :a:stes são menos 
férteis que a famosa terra roxa~ mas no estado de São Paulo cobrem grandes 
·extensões e seu teor em elementos calcários, pH relativamente elevado, sua pro
fundidade e textura se prestam perfeitamente à cultura cafeeira. Tôdas estas ter
ras boas eram cobertas outrora por grandes florestas tropicais, das quais, em 
pouco tempo, só restarão vestígios. A cobertura florestal contribuiu para a quali
dade dos solos; os pioneiros do café não se enganaram com isso, êles que despreza
ram as savanas, outrora procuradas pelos criadores de gado, vindos de Minas Ge
rais. Nas baixas encostas dos v~les, as condições são muito menos atraentes. Os 
rios, interrompidos por quedas e onde aflora o basalto, são impróprios para a na
vegação moderna e regular. Nos trechos navegáveis, as margens são focos de impa"':' 
ludismo. Os solos das baixas encostas são parecidos com os dos espigões, devido 
ao seu aspecto arenoso, mas a sua acidez fortemente marcada limita as possibilida
des agrícolas. A densa floresta que se estende nos vales, não mais ocorre nas 
terras mãs; as árvores que os brasileiros consideram como indício de solo fértil, 
desaparecem; a mata cede lugar a formações mais baixas, mais esparsas, que, 
então se tornam mais , espinhosas (cerrados, catanduvas, quiçaçãs) . Nos vales 
profundos hã outro inconveniente, decisivo. Durante as noites de inverno, as 
geadas prejudicam os cafezais; formam o caminho das camadas de ar frio que, 
vindas do sul, invadem acidentalmente a Z(Ula tropical e destroem radicalmente 
as plantações. O perigo, particularmente sensível nas margens dos principais rios, 
existe ainda nas margens dos seus tributários. Tudo contribui então para afastar 
os homens e suas culturas das zonas sujeitas às encherltes e atraí-los para os 
divisores, cabeceiras dos rios que dêles descem, e encostas mais altas. 

Tais são, esquemàticamente apresentadas, as grandes linhas da paisagem na
tural da faixa pioneira paulista. Poder-se-ia evidentemente acrescentar alguns 
retoques regionais. Só o Norte do Paraná possui certa originalidade, devida, em 
primeiro lugar, à sua localização no Sul do país, ficando assim mais expostos 
às rajadas de ar frio, e o seu clima revela o contraste mais atenuado entre os 
meses chuvosos e o período sêco. Esta afinidade com o Brasil Meridional, de clima 
subtropical com chuvas de inverno, co:r;icretiza-se na paisagem pela freqüência 
da8 araucárias. :a:stes "pinheiros do Brasil" aparecem em grande número até no 
meio da floresta tropical, nos vales; mas no limite das zonas que estão sendo 
qevastadas, medram formações inteiramente compostas de araucárias. Trata-se 
de uma região marginal, tanto do ponto de vista climático, como da vegetação. 
A altitude (o planalto está a 700-870 metros) e a extensão da terra roxa con.;. 
tribuem para acentuar a originalidade física do Norte do Paraná. 

Entretanto, nem o aspecto geral do relêvo, nem o ~onjunto da cobertura 
'Vegetal, nem o ritmo climático anual perturbam o pioneiro vindo de uma outra 
região nova, paulista, do mesmo modo que um desbravador da Norte do Paraná 
não se sentiria deslocado, se fôsse instalar-se no norte da faixa pioneira, no mu
:r;iicípio de Votuporanga. Lã, se encontram afinidades com o Brasil Central, que 
se fazem sentir: floresta desenvolvida; predominância de solos arenosos e espi
gões me.nos elevados. Mas entre essas zonas pioneiras, não há verdadeiros con
trastes na paisagem. Esta homogeneidade retarda a formação de regiões e abafa 
o surto de um sentimento regional. Os pioneiros deram nome a cada um dos 
planaltos sôbre os quáis foram avançando, mas êstes no~es são devidos a razões 
sociais, tomados das ~ompanhias de estrada de ferro que os percorrem: um qua
lificativo derivadó de uina característica física, ou um vocãbulo tfrado de um 
traço particular do povoamento, não tedam nenhuma originalidade. Fala-se en
tão de uma "Alta Araraquarense", lá por onde passa a "Cia. de Estrada de Ferro 
de Araraquara", como se diz "Noroeste" para designar a região nova, atravessada 
pelos trilhos da Cia. de E.F. Noroeste do Brasil, e, mais simplesmente ainda, a 
"Variante", a propósito de alguns municípios mais novos, criados ao longo de 
uma variante desta estrada de ferro. A Alta Paulista, a Alta Sorocabana, desig
nam os espigões onde se estabelecem os prolongamentos da "Cia. Paulista de Es
tradas de Ferro" e. da Cia. Sorocabana. Nestes planaltos de nomes ferroviários, 
nem o quadro natural e a paisagem humanizada se opõem senão por leves 
nuanças. · 

CONDIÇAO JURIDICA DAS TERRAS 

Poderiam os pioneiros instalar-se nesta terra tropical à sua vontade? Es
tabelecer seus domínios conforme desejassem? O indivíduo era livre diante da 
natureza; ou até que ponto estaria prêso às obrigações sociais? 
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A condição juridica das terras, num Brasil que havia sido dominio portu
guês, trazia sérios obstáculos à colonização pioneira.ª Juridicamente, não exis
tiam terras sem proprietário, portanto, terras livres. Na época colonial, o rei ou 
seus representantes haviam distribuido aos altos funcionários, ou a poderosos 
senhores dominios imensos as "sesmarias", que mais tarde foram divididas. Nas 
regiões de povoamento antigo, onde a atividade agricola havia sido intensificada, 
conheciam-se mais ou menos os limites das propriedades, ·resultado daquele fra
cionamento, mas nas regiões desabitadas, ou apenas conhecidas na provincia 
de São Paulo, ao tempo do Império, ignoravam-se tanto a validez dos titulos de 
propriedade com os limites mesmo aproximados, dessas propriedade'S. Pode-se 
imaginar a confusão que resultava da i~segurança à qual estava sujeito o des
bravador. Enquanto o povoamento permaneceu concentrado nas regiões vizinhas 
do litoral, o problema não existiu, mas, quando em 1830 os brasileiros começa
ram a plantar café, a situação mudou: à medida que o movimento de expansão 
se intensificou, a terra se tornava uma riqueza cada vez mais cobiçada. O go
vêrno imperial julgou então necessário tornar obrigatório o registro dos titulos 
de propriedade, com a condição de que as terras fôssem realmente habitadas e 
parcialmente cultivadas. Concedia-se um prazo para regularizar as situações 

·irregulares; o momento era propicio para qualquer pessoa instalar-se nas terras 
não ocupadas e fazer-se reconhecer como pr9prietário legítimo. 

Na mesma época,_ certo número de habitantes de Minas Gerais emigrou para 
São Paulo, ou para escapar do serviço militar, ou à procura de uma terra menos 
pobre que a sua. Eram criadores que procuravam regiões campestres, afastadas 
das terras cultivadas, e foram então instalar-se nos campos situados entre o rio 
Paranapanema, ainda mal conhecido e o rio do Peixe, êste completamente desco
nhecido. For~m êles; portanto, precursores do povoamento. Nas suas incursões, 
reconheceram os cursos principais dos rios e seus afluentes e conseguiram, à 
custa de grandes sacrifícios, fazer valer seus direitos sôbre extensões considerá
veis. De fato, esta primeira tentativa de povoamenbo era muito frágil, para que 
a ela se seguisse realmente a posse da terra. Desprezando a floresta, concentran
do-se nos campos, lançando-se em expedições dignas da tradição dos bandei
rantes, os imigrantes mineiros apenas conseguiram cons~ituir pequenos núcleos 
dispersos pelo sertão. :mies não conseguiram tornar· a criação de gado uma ver
dadeira riqueza; sem dinheiro, sem apoio politico, pouco numerosos, os mineiros 
foram incapazes de resistir aos fazendeiros de café, que seguiram suas pistas e 
começaram a derrubar a floresta. Esta segunda onda pioneira, pelo menos na 
parte meridional dos planaltos paulistas, não teve dificuldade em obter títulos 
de propriedade, à custa de imensos territórios, antes reconhecidos como perten
centes aos criadores de Minas. 

Os conflitos sôbre a posse das terras só se tornaram sérios nos fins do sé
culo XX, quando se acentuou a competição entre os lavradores, cada vez mais 
numerosos e mais cobiçosos de terras. Os menos honestos falsificaram documen
tos. Era menos perigoso aproveitar-se da confusão dos nomes de lugares, para 
pedir revisão dos direitos concedidos a um predecessor ou aos seus vizinhos: há 
tantos "rios negros" "rios brancos" ou ,"claros" "rios das laranjeiras" ou "rio 
dos porcos", que era' fácil contestar ~s limites de' um terreno, uma vez que êstes 
eram sempre fixados pelos rios. Podia-se lançar mão de documentos cartográfi
cos: c~ivados de erros, indicavam que aquêle rio se lançava num outro, quando, 
de fato, êle se lançava no Paraná. Tais assuntos eram então resolvidos com a 
ajuda de tabeliães ou juizes. 

Em tôda a região aconteceu isso. O esf~rço das autoridades no sentido de 
esclarecer a situação, só serviu para torná-la ainda mais confusa. De 1850 até os 
primeiros anos do séc.ulo XX, o govêrno federal e autoridades provinciàis pro
mulgaram decretos e mais decretos, uma vez que as brigas, processos e crimes 
se multiplicavam. Embora _alguns indivíduos tenham conseguido grandes fortu
nas com isso, a maioria dos pioneiros, plantadores de café, nada conseguiu. o que 
convém reter destas histórias, é que os pioneiros paulistas jamais puderam dispor 
de terras gratuitas: nada é mais estranho à faixa pioneira brasileira que a "terra 
devoluta". O tamanho da propriedade que o pioneiro pode possuir não depende 
tanto do seu ardor ao trabalho, ou das suas ambições, mas sim da sua capacidade 
financeira. Somente o sistema das grandes plantações, que supõe um capital 

8 Ver algumas informações na obra de Lynn Smith: "Brasil, povo e instituições". 
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sólido, poderia ser vantajoso. A posse do solo começa por um negocio, à vista 
disso, é preciso considerar que a forma da propriedade pioneira não é apenas 
obra do acaso, nem do espírito empreendedor do desbravador: ela faz parte da 
gleba florestal, da qual ela é apenas uma parte, paga em dinheiro. Convém 
então deixar de lado a imagem simpática do pioneiro, que, riflé ao ombro, macha;.. 
do na mão, estabelece livremente sua propriedade na floresta virgem. 

AS GRANDES PROPRIEDADES RURAIS 

O que eram então aquelas grandes propriedades, cujo parcelamento desigual 
chegou ao atual estado de cousas? Pode-se fazer uma idéia disso, pelas glebas 
que ainda existem no extremo oeste da faixa pioneira, seja além de Votuporanga, 
seja na Alta Sorocabana, entre o rio Santo Anastácio, o Paranapanema e o Pa
raná. Sua forma é quase sempre a . de um retângulo orientado de oeste para 
leste. Os limites correspondem aos acide:r;ites naturais: o lado maiór do retângulo 
é servido por um dos principais cursos d'água que cortam os planaltos ocidentais, 
e o outro lado, da mesma dimensão, corresponde ao alto do divisor que separa 
esta bacia fluvial do seu vizinho, mais setentrional ou meridional. Quanto aos 
limites sôbre os dois lados do retângulo que marca a gleba, seria tácil fixá-los 
sôbre dois rios que descem do espigão para o rio lindeiro. A configuração do 
terreno e o sentido da penetração para oeste, levaram os proprietários a adotar 
êstes limites simples, fáceis de definir e reconhecer. É interessante notar que as 
fronteiras das antigas circunscrições administrativas foram fixadas do mesmo 
modo. 

As glebas mais antigas abrangiam superfícies enormes. Em 1854, existia 
uma que media 150 quilômetros de comprimento e 60 de lagura. Calcula-se que, 
por volta de 1910, a região de São José do Rio Prêto estava dividida em c&-ca de 
doze glebas, cuja superfície, em média, de trinta mil alqueires paulistas, 
aproximadamente, valendo o alqueire 2,5 hectares. Falaram-nos também da 
existência de uma gleba de 208 000 alqueires. Evidentemente, os proprietários não 
moravam nas suas terras: eram, na maioria, fazendeiros nas velhas zonas ca
feeiras, e só permaneciam nas fazendas quando era necessário fiscalizar o traba
lho, passando longas temporadas na cidade. Para tais proprietários era fácil to
lerar a presença de famílias de caboclos; em troca desta tolerância, deviam êles 
instalar-se, de preferência, nos limites das glebas, das quais eram uma espécie 
de guardiães. A êstes caboclos, desbravadores itinerantes, muito modestos, jun
tavam-se, não raro, pescadores, caçadores e aventureiros. Devemos considerá-los 
os verdadeiros pioneiros? Sua ação sôbre a paisagem, como a dos mineiros, foi 
pràticamente nula; uns e outros, apenas derrubaram a mata. Econômicamente, 
nada os prende ao grande movimento de expansão agrícola e comercial paulista; 
quando a onda de povoa!llento os alcança, ou ela os envolve, ou êles partem 
para mais longe, incapazes de se adaptar às novas condições. :a:stes caboclos das 
glebas são os últimos representantes da velha economia rural e do antigo povoa
mento do sertão, e não as sentinelas avançadas da marcha para oeste, como se 
poderia pensar. Sua presença não implica numa valorização da floresta, no qua
dro econômico atual. 

Além do mais, os proprietários não visavam à exploração das glebas, que 
são para êles um emprêgo de capital, que renderá no futuro, isto é, quando as 
vias de comunicação aí chegarem, quando aumentar a densidade de população, 
quando os preços dos produtos agrícolas aumentarem, o que ocasionará grande 
procura de terras. Será então a oc~sião de liquidar êsse capital inerte, pela divisão 
de terras, o processo é lucrativo, porque atualmente, como não mais exista~ 
glebas colossais em São · Paulo, muitos burgueses da capital possuem algumas 
centenas de alqueires em terras de mata, que, adquiridos por baixo preço, serão 
revendidos em condições melhores. :a:ste fato tem importância, porque· significa 
que a terra não desbravada, passando por diversas mãos, valoriza-se antes de 
ser cultivada, e esta valorização pesará na economia do pioneiro, porque é êle 
que por último fará as despesas áe uma série de felizes especulações. 

Desde o momento em que a gleba é dividida e cultivada, observa-se o nasci
mento e a evolução de uma estrutura agrária. Aí se distinguem dois tipos de lo
teamento, como duas ma.neiras diversas de evolução: uma antiga, clássica, que 
consiste na fragmentação progressiva e que, começando pela instalação das gran
des fazendas, termina na formação de pequenas propriedades um tipo re~ente, 
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que consiste em dividir a gleba imediatamente em pequenos lotes. A distinção 
entre êsses dois processos evolutivos não é sempre muito violenta, muitas glebas 
foram divididas em plantações de tamanho respeitável que não foram depois 
subdivididas neste caso, as fazendas originadas do parcelamento inicial conti
nuam a existir sob sua forma primitiva. As vêzes, a passagem da grande planta
ção para a pequena propriedade se efetua sem transição. A oposição entre os 
dois tipos dê evolução só !em a vantagem de tornar mais clara a exposição. 

A FRAGMENTAÇÃO PROGRESSIVA DAS TERRAS 

No caso clássico da fragmentação progressiva, uma primeira fase ·correspon
de, à bela época do café, que apesar dos contratempos se estende de 1880 a 1920. 
A gleba primitiva é dividida em certo número de grandes fazendas de café. Muitas 
delas estavam compreendidas na gleba, mas seus limites, diferiram sensivelmente · 
dos limites anteriores. Se a fazenda, com efeito, conserva a forma retangular, 
alonga-se perpendicularmente aos grandes rios em lugar de ficar paralela a êles, 
como ocorria com a gleba: os lados menores, de uma parte têm o espigão; de 
outra um grande rio. Os lados maiores correspondem ao divisor de águas entre 
as bacias hidrográficas tributárias do rio principal. (Fig. 2). Nas regiões onde se 
estabeleceram os imigrantes vindos de Minas, os rios afluentes serviram de fron
teira: isto convinha aos criadores, porque os animais não podiam transpor estas 
barreiras naturais. Ao contrário, para os plantadores de café, as partes altas, a 
salvo das geadas, são as mais procuradas, e as linhas de cumiada são limites mais 
precisos que os rios. As necessidades da cultura cafeeira são plenamente satis
feitas pelo novo traçado, uma vez que cada fazendeiro possui a maior quanti
dade possível de terras de boa qualidade, atingindo os espigões dos 3· lados, êle 
pode utilizar as zonas baixas para a pastoreio dos animais indispensáveis a tal 
empreendimento. As margens dos riachos fornecem terrenos úmidos bons para 
estabelecer as hortas. No espaço retangular da fazenda esboçou-se, depois se 
precisou um processo quase perfeito de ocupação do solo. 

As crises econômicas, cujos efeitos sociais são imediatos nos países novos, 
não deixaram de molestar a sociedade rural brasileira. Podemos contentar-nos 
aqui com lembrar as quedas súbitas do preço do café, que deram um golpe sen
sível nos lavradores, e o rápido progresso da pequena propriedade no Brasil tro
pical. Esta tendência anterior à crise mundial de 1929 teve um novo impulso, e 
não é mais possível considerar a faixa pioneira como sendo o apanágio dos fazen
deiros. Apressemo-nos em acrescentar que seria erradq acreditar que a gr.ande 
fazenda desapareceu radicalmente; tal não aconteceu. Quando se deu a trans
formação da fazenda, isto não se aplicou sem uma alteração dos limites, formas 
tradicionais. Os fazendeiros, obrigados a vender todos os seus bens ou parte 
dêles, não procederam de modo rigorosamente análogo. 

Em certos casos, a divisão de uma grande fazenda gerou o aparecimento de 
uma explotação agrícola especializada. Se era impossível conservar muita terra, 
ainda era possível manter um cafezal mais modesto, salvo do pêso morto das 
terras baixas incultas; a venda dessas terras aliviava as finanças do fazendeiro, 
assegurando-lhe os meios necessários para cuidar dos cafezais, e esperar a tem
pestade passar. As circunstâncias eram propfoias para realizar tal operação; 
houve, com efeito, maior procura de terras de pastoreio, seja porque em seguida 
ao avanço pioneiro entre 1912-1929, já nos encontrávamos perto das zonas de 
criação -de Goiás e Mato Grosso, e porque uma corrente de circulação do gado, 
estabelecendo-se a partir dessas regiões precisaria de pastagens onde os animais 
pudessem refazer-se do cansaço da viagem; seja porque, aumentando a população 
urbana, a crescente procura de carne para os açougues restituía à pecuária, atra ... 
tivo que o café lhe havia tomado. " · 

Tudo isso favorecia o estabelecimento de fazendas de criação, e a valorização 
dos vales, facilmente vendidos, quando subdivididas as grandes fazendas de ~af é. 
Assim como a subdivisão das glebas em fazendas de café havia trazido modifica
ções na forma das propriedades, esta segunda etapa da evolução só seria exeqüi
vel adotando-se uma nova· morfologia agrária. A direção geral perpendicular às 
grandes linhas da topografia foi substituída por um desenho contrário: a.s novas 
propriedades foram traçadas paralelamente aos principais cursos d'água, mar
cando no terreno grandes faixas paralelas aos rios; o lado inferior corresponde 
ao domínio da criação, os lados posteriores, às plantações. Esta divisão não é a 
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mais. freqüeIJ.te e parece corresponder às glebas primitivas, de dimensões r.ela
tivamente modestas. Por outro lado, numerosos fazendeiros praticavam a cria
ção e plantavam o café; sem vender suas terras: em seu benefício, êles proce
deram ao desbravamento dos fundos de vale. e aí estabeleceram as invernadas. 
Esta evolução da economia agrícola modificou a paisagem rural, mas a simples 
observação dessa paisagem nova não permite saber se os cafezais e invernadas 
pertencem a um único e mesmo proprietário, ou constituem duas propriedades 
distintas. 

Desde a crise do café de 1929, muitas dessas grandes fazendas foram sendo 
divididas em pequenas propriedades, "sitias". As vêzes êsses sítios se estendem 
dos interflúvios ao rio; às vêzes se localizam no vales; o fazendeiro conservou as 
terras de café e os "sitiantes", proprietãrios ou meeiros, cultivam o algodão. Esta 
nova riqueza dos paulistas não sofre com o frio, pode ser semeada nas encostas 
inferi ores.' · · 

Adiante será descrito o traçado dos sítios. E necéssário chamar a atenção 
para a constituição de uma verdadeira paisagem agrária, conseqüênci~ da evolu
ção da propriedade rural. As fazendas dos espigões estão em contraste com as 
humildes plantações de algodão das encostas inferiores, perto dos novos prados 
artificiais, próximos aos rios. O habitat das fazendas se concentra em alguns 
pontos precisos: ao longo da estrada principal e da Estrada de Ferro que atraves
sa o planalto, e algumas vêzes, a curta distância destas vias de comunicação, no 
curso superior de um rio. Na zona dos sítios cada pequeno fazendeiro constrói 
no seu pedaço de terra e a concentração do habitat rural desaparece. Enquanto 
a grande propriedade predominou, a vida urbana se fixou em algumas grandes 
aglomerações, como Bauru e. Cafelândia, nome tão eloqüente na região do No
roeste. Os . trabalhadores das fazendas não precisavam 'de cidades: êles encon
travam no local, no centro da propriedade, perto dos secadores de café e da casa 
do fazendeiro, um armarinho administrado pelo patrão, uma espécie de armazém, 
onde podiam éomprar gêneros alimentícios, sobretudo sa\ e objetos manufatura
dos de primeira necessidade: roupas e instrumentós de trabalho. Perto das es
tações se estabeleciam alguns botequins ou lojas bem pobres, e isto era a vida 
citadina, que não se afastava do espigão. A instalação de pequenos lavradores 
nos vales modificou êste esquema muito simples: comerciantes de tôda espécie, 
sírios, portuguêses japonêses, vieram instalar-se perto dos sítios. As transfor
mações sociais são acompanhadas então por transformações da estrutura agrá
ria, modificações nos modos de ocupação do solo, novas f armas de habitat. 

O LOTEAMENTO PELAS GRANDES SOCIEDADES 

, A revolução na paisagem é ainda mais assombrosa, quando se analisam as 
conseqüências do loteamento das glebas por sociedades especializadas na venda 
de terras, verdadeiros empreendimentos de colonização, de caráter capitalista. 
Mesmo antes da baixa do café na Noroeste, foram feitas tentativas dêsse gênero 
com o capital inglês, mas é sobretudo a partir de 1930 que essa iniciativa se ge~ 
neraliza. As perspectivas ótimas dqs negócios, a estrutura econômica especial, 
tudo isto trouxe modificações evidentes, que não podiam ser percebidas no qua
dro limitado do loteamento de uma fazenda. Tais loteamentos abrangem super
fícies considerá veis: uma firma dirigida por um dos homens de negócio mais 
ativo de São Paulo, Sr. Moura Andrade, põe à venda 25 000 alqueires, perto de 
Andradina nas proximidades da confluência do Paraná e Tietê (um pouco a mon
tante das quedas de Itapura, na margem esquerda do Tietê). Na Alta Sorocabana, 
um g,rupo de negociantes de terras se encarregou de lotear uma propriedadt? de 
50 000 alqueires, que ficou intacta devido às disputas de herança. .Antes da guer
ra, uma sociedade japonêsa trabalhava com 90 000 alqueires, divididos em quatro 
secções, das quais uma ficava já no Paraná. Isto não é nada, comparado aos 
515 000 alqueires, cujo parcelamento começou em 1933, no Norte do Paraná, sob 
a direção de uma companhia inglêsa, a Paraná Plantation Co, substituída por 
um grupo de negociantes paulistas. Emprêsas comerciais, financiadas muitas 
vêzes por estrangeiros, tudo · isto significa que começa uma nova fase da econo-

" A colheita do algodão já está quase terminada quando chega a época das geadas "brancas", 
na 2.• quinzena de Junho. Se as fibras que ainda não foram colhidas podem sofrer êsse efeito 
maléfico, sõmente uma parte da colheita está comprometida. Se a geada cair sôbre os cafeeiros, 
estragará tOda a colheita. As geadas "negras" destroem as árvores e arruinam um capital. 
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mia pioneira e que novos métodos serão usados. Como as companhias de coloniza
ção resolveram o problema fundamehtal de dividir o ~lo, de tal .maneira que tal 
divisão satisfizesse à clientela? Porque é sobretudo sob êste ângulo que é preciso . 
considerar o negócio. A estru~ura agrária proveniente dêste loteamento só pode 
ser compreendida se adotarmos o ponto de vista prático do vendedor de terras. 
Faz-se o loteamento quando um comerciante procura tirar proveito, vendendo o 
melhor possível a mercadoria que possui, que, no presente caso, é a ter.ra. Como 
todo o negociante, êle procura simplificar seu trabalho e oferecer aos seus clientes 
eventuais, algo que possa atraí-los, satisfazê-los. As grandes companhias que 
fazem o loteamento das glebas são levadas .então, antes de tudo, a considerar 
as necessidades e pos~ibilidades da clientela; - é. na medida em que tomam co
nhecimento destas possibilidades e satisfazem estas necessidades que elas realizam 
um verdadeiro trabalho de colonização. A clientela é composta de chefes de f a
mília, de recursos modestos. O antigo assalariado de uma fazenda, o colono, só 
pode fazer umas parcas economias; o imigrante que acabou de desembarcar, não 
conta com um pecúlio muito grande. Os pequenos pioneiros possuem, em geral, 
o mínimo suficiente para investir na assinatura do ato de venda de propriedade: 
o restante dependerá das colheitas e do crédito que obterão a prazo. Possuem 
apenas a soma necessária à compra das ferramentas indispensáveis. Uma v~z 
instalados, poucos dentre êles poderão contar com a ajuda de diaristas: a mão-de
-obra do sítio é a própria família e raros são aquêles que, tendo adquirido lotes 
de tamanho superior à média, possam pagar um ou dois assalariados. Em conse
qüência, as terras que êsses pequenos pioneiros podem comprar e cultivar, devem 
ter dimensões limitadas. O sitiante que se deixasse tentar pela compra de uma 
superfície muito extensa, correria o risco de falência, e, como a grande massa 
dos pioneiros tem u~a situação financeira precária, convém oferecei' a todos, lo
tes mais ou menos idênticos. 

A fim de satisfazer a estas exigências, impôs-se uma solução fácil: dividir 
cada uma das pe<tuenas bacias hidrográficas em lotes compridos e estreitos, cujas 
extremidades atingissem, de um lado, o rio, de outro a linha de cumiada. Conten
tam-se em adaptar o sistema que serviu para a delimitação das fazendas, a pro
priedades bem menos extensas. ôs pequenos lotes se estendem por 2 ou 3 quilô
metros excepcionalmente mais, enquanto a largura, perto do rio, varia de 500 â 
50 metros para aquelas talhadas em bisei, no trecho a montante da bacia. A 
maioria dos lotes postos à venda tem uma superfície de 10 a 15 alqueires, o que 
não quer dizer que não possa haver outros menores (entre 5 e 10) . nem outros 
maiores: o vendedor não faz questão de lançar um tipo padrão, porque êle deseja 
atrair compradores diversos que nem se~pre estão nas mesmas condições. 11: pre
ciso também adaptar-se. às exigências da topografia, o que, às vêzes, dificulta o 
loteamento: na confluência de dois rios na parte em que se alarga o fundo do 
vale, far-se-á uma explotação de tipo pastoril, quase exclusivamente, que ocupará 
cêrca de 30 a 50 alqueires. Êstes pormenores explicam os cuidados das socieda
des em não deixar as . cousas ao acaso e tirar melhor proveito possível das 
condições geográficas e de acesso aos mercados. Entretanto, em conjunto, aquê
les que fazem loteamento, organizam um sistema de lotes alongados, de super
fícies mais ou menos idênticas, que oferecem aos pioneiros as mesmas possibili
dades. A topografia uniforme dos espigões e seus contrafortes, o traçado da rêde 
hidrográfica com se~ grandes eixos paralelos, onde vão ter os vales tributários, 
todos mais ou menos na mesma direção, da mesma largura e de vertentes idênti
cas, prestam-se muito a êste traçado. As partes em questão satisfazem, portanto. 
A tarefa do agrimensor torna-se mais fácil, porque se reduz a traçar linhas retas 
sôbre ·os pontos mais evidentes, rios e cristas. O corretor, que circula nas velhas 
zonas para arranjar compradores apresenta-se com o mapa em mão para vender 
uma mercadoria suficientemente padronizada. 

Quanto aos sitiantes, é de sua conveniência, a posse de terras que se prestam 
a diversos tipos de explotação agrícola: constroem sua primeira cabana próxima 
de um rio, ao lado uma horta, um cercado para os porcos e um pasto, no caso de 
possuírem um animal, ou pretenderem fazer a agricultura associada com a 
criação. As culturas alimentares misturadas com o algodão ou cafeeiros novos, 
ocupam a parte alta do terreno. A semelhança entre os lotes dá aos sitiantes o 
sentimento de igualdade, promete a satisfação das mesmas aspirações, elemento 
psicológico cujos efeitos não devem ser subestimados. . 
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FORMAÇAO E INFLU~NCIA DAS CIDADES 

Se a forma dos sítios ·está de acôrdo com as possibilidades dos pequenos pio
neiros, suas necessidades econômicas e desejo de ordem psicológica influem tam
bém na organização do loteamento. O pioneiro moderno não está isolado; faz 
parte de um grupo e não saberia viver e muito menos prosperar afastado dêsse 
grupo, tanto por motivos econômicos; como sociais. A proximidade de uma cidade 
é uma condição necessária para que o futuro pioneiro se decida a comprar um 
sítio; uma estrada transitável por caminhão liga seu lote a um centro comercial, 
e, contanto que a distância não seja muito grande (o frete seria muito alto), o 
sitiante poderá fàcilmente encontrar comprador para suas colheitas. Conse
qüentemente, a fim de que os lotes fiquem bem localizados, o vendedor deve estar 
apto para indicar ao público que terá, a uma distância razoável, máquinas para 
descaroçar o algodão, descascar o arroz e classificar o café, isto é, . comerciantes 
que comprarão as colheitas, e ao mesmo, serão os banqueiros indispensáve1s do 
sitiante. Além dêstes comerciantes, o pequeno proprietário deseja ter uma igreja, 
uma escola; apraz-lhe saber que um farmacêutico, um médico, estão instalados 
ou pretendem instalar-se no nascente núcleo urbano. Acostumados a tais con
fortos espirituais e vantagens materiais. meio éuropeu ou no Japão, como- nas 
grandes fazendas, o pioneiro moderno não pode dispensá-los. A grande emprêsa 
de loteamento procura lutar contra o isolamento do sitiante e faz, conjuntamen
te, os planos dos loteamentos rurais, de uma rêde de estradas e de estabelecimen
tos urbanos (patrimônios) . 6 Seus escritórios elaboram uma estrutura agrária 
planejada. 

Quais os critérios geográficos aos quais obedece a localização deliberada dos 
centros comerciais? Ela é a função da distância dos sítios e da proximidade das 
estações. Os loteamentos feitos no planalto, os mais raros e menos extensos, não 
criam dificuldades porque os trilhos os atravessam ou os contornam. A vida 
urbana dos espigões recebeu um impulso desde que surgiu a pequena proprieda
de: ao lado das grandes estradas e das vias férreas, se alinha um cortejo de 
centros urbanos, uns estacionários, outros mais ativos e outros exercendo impor
tante função regional. Eloqüente exemplo da influência exercida pelos sítios no 
desenvolvimento das cidades é fornecido por Lins, uma cidade da Noroeste: si
tuada no coração de uma zona de pequenas propriedades, depois de ensaios he
sitantes, tornou-se um dos principais centros comerciais ao longo da Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil, no trecho entre Bauru e Mato Grosso. Ao contrário, sua 
vizinha, Cafelândia, apesar do surto promissor inicial ficou como que paralisada 
no seu desenvolvimento, por estar rodeada de grandes fazendas que resistiram à 
crise econômica. A localização dos lotes não poderia restringir-se aos espigões: 
para que fôssem mais accessíveis ao sitiante, multiplicam-se os lotes nos vales. 
Uma fila de aglomerações secundárias amplia o alinhamento urbano dos planal
tos, aproveitando os contrafortes de menor altitude, ou terraços que interrompe
pem a encosta. Assim ocorre entre o espigão onde se encontram Marília e Tupã 
e os vales dos rios Tibiriçá e Aguapeí, como sôbre os dois flancos do planalto, por 
onde circulam os trens da Companhia Sorocabana: descendo para o Paranapa
nema ou na direção do rio do Peixe. 

Se o estabelecimento de patrimônio é indispensável aos sitiantes, aquêle que 
faz o loteamento aí instala comerciantes, antes mesmo de terem chegado os pri
meiros desbravadores. Uma vez dado o impulso, verifica-se a ação rápida dos 
centros urbanos sôbre a estrutura agrária: os lotes mais próximos dos patrimô
nios se valorizam logo, e o sitiante, sem que o fazendeiro saiba, vende com pro
veito seu pequeno domínio dividido em chácaras, explotações hortícolas de 3 ou 
4 alqueires, com criação de ãves e árvores frutíferas. Os corretores não ignoram 
esta evolução notmal e têm interêsse em organizá-la: prevendo um certo número 
de chácaras, cujos preços são mais altos que os dos sítios, apressam a valorização 
da terra, organizando-a a seu proveito. Paralelamente, a presença destas explota
ções hortícolas, traz para os compradores de lotes urbanos a garantia de um apro-

11 Patrimônio: a terra que, na época colonial, era dada a um santo, por um rico proprietário. 
Construia-se uma capela no centro dêste terreno, e os ca.boclos se instalavam em volta. O doa
dor lhe concedia autorização para residir ai e construir, mediante puros módicos, que teorica
mente eram pagas ao santo proprietário do terreno. Era o ponto de partida de uma aglomera
ção de caráter urbano. A instituição é progressivamente laicizada, mas a porção de solo consa
grada a um loteamento urbano recebe sempre o nome de "patrimônio". No fim das contas, um 
patrimônio é uma fundação urbana. 
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visionamento fácil. Chega-se mesmo a praticar uma espécie de zoneamento ru
ral, estabelecendo uma hierarquia nas diversas partes do terreno, em função do 
maior ou menor afastamento do patrimônio. Nas · proximidades de Jales (Alta 
Araraquarense) o corretor organizou lotes muito pequenos, de 3 a 5 alqueires; 
um pouco mais longe, lotes de 5 a 10, depois 10 a 20 alqueires, e êstes constituem 
a maior parte dos sítios e, finalmente, as propriedades de cêrca. de 50 alqueires. 
O preço da terra varia naturalmente, em ordem inversa. 

o caso de Jales é excepcional pela sistematização do que, em outros lugares, 
se efetua espontâneamente, porque a estrutura agrária, como é planejada no lo
teamento, tem uma duração limitada. Os sitiantes mais ricos e mais atilados não 
tardam a se lançar em especulações imobiliárias, mais rendosas que a cultura; 
êles seguem o exemplo de grandes~azendeiros e participam do espírito geral do 
mundo pioneiro, onde as fortunas se fazem e desfazem com a mesma .facilidade. 
Perto dos· patrimônios, certos pioneiros subdividem suas terras em chácaras; mais 
afastados, êles tomam a comprâr, por preço muito baixo, os lotes dós vizinhos, 
que mais pobres e me.J;los afortunados, liquidam seus bens para partir e mais longe 
recomeçar a triste experiência. Muitas vêzes, os comerciantes da cidade, lojistas 
ou agentes de transportes, que ràpidamente fazem fortuna, propõem aos sitiantes 
a revenda de seus lotes, oferecendo preços aos quais não resistem homens que 
vivem só de crédito. Assim se reconstituem, logo atrás da frente pioneira, pro
priedades de tamanho médio (50 a 100 alqueires no ·máximo). No caso em que 
os novos proprietários instalem um gerente e conservem as plantações de café, 
a maior parte das vêzes, êstes citadinos acostumados a fazer negócio, transfor
mam as terras cultivadas em pasto, para acrescentar às suas outras atividades, 
o comércio do gado. Esta· evolução da propriedade e da agricultura ocasiona uma 
diminuição de população: uma família é o suficiente para cuidar do rebanho, 
reside por muitos anos na mesma. área. As casas dos velhos sitiantes caem em 
ruínas, e, não raro, descobrem-se habitações abandonadas a · pequena distância 
da frente pioneira, onde se constrpem outras. 

A INFLUÊ:NCIA DE CONCEPÇÕES ECONôMICAS DIFERENTES 

Se a uniformidade das condições naturais e comerciais faz com que todos 
os corretores adotem soluções análogas, é possível entretanto, acentuar certas 
diferenças cuja interpretação permite compreender melhor o mundo pfoneiro e 
suas paisagens. Dentre estas diferenças, umas traduzem os recursos maiores ou 
menores dos loteadores, ou ainda, de suas capacidades técnicas desiguais: depen
dem dos cuidados tomados ao traçar os lotes, da segurança dos caminhos e instala
ção dos patrimônios. Mais interessantes, são, ainda, aquelas que revelam as diver
gências entre as concepções das principais sociedades de colonizadção, entre o gru
po Japonês e a companhia inglêsa já mencionada. A "Sociedade Colonizadora do 
Brasil", fundada em 1929, era exclusivamente japonêsa, pelo seu capital, pessoal, 
por suas relações com os representantes diplomáticos e consulares do govêrno de 
Tóquio. Completava-a ainda, uma organização bancária e era bastante forte, 
para recrutar sozinha, sua clientela no Japão, adaptá-la à vida pioneira brasi
leira e assegurar seu transporte. Esta sociedade fêz todo o possível para efetuar 
um povoamento dirigido e enraizá-lo. Esta intenção se depreende da leitura dos 
planos de loteamento nas diferentes fazendas (mas a palavra é falsa; é preciso 
dizer loteamento) da sociedade. O traçado dos lotes nada tem de original, mas 
o plano da rêde de estradas é bem diferente. Cada pequena bacia hidrográfica 
dividida em parcelas é considerada como célula de povoamento. Uma estrada 
atravessa e serve todos os lotes que estão divididos em 2 partes desiguais: cêrca 
de 1/3 de sua superfície está compreendido entre a estrada e o rio, os dois outros 
terços, entre a estrada e a linha de cumiada. Automàticamente, o colono cons
truiu sua casa a alguns metros desta estrada circular, isto é, a uma distância 
suficiente do fundo do vale para fugir dos mosquitos; ao mesmo tempo, graças à 
destruição rápida da floresta em volta da casa, e à clareira já aberta pela es
trada, afastou-se o perigo da leishmaniose. Tôda estrada do vale se lança numa 
artéria mais importante, que serve aos patrimônios, espaçados de tal maneira, 
que todos os pioneiros não perderiam muito tempo em atingi-los. Em cada uma 
destas células de povoamento estavam instaladas serrarias e escolas. O conjunto 
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mostra a vontade firme em dirigir e proteger o pioneiro, assegurar-lhes boas 
oportunidades e fixá-los. A emprêsa japonêsa poderia, com justiça, considerar-se 
"colonizadora". 

A Companhia de Terras do Norte do Paraná, nome brasileiro da "Paraná 
Plantation Company", quando foram feitos os primeiros loteamentos, estava as
sociada a outra companhia inglêsa, que geria a Estrada de Ferro de Ourinhos (São 
Paulo) para Noroeste. As duas estavam empenhadas no mesmo negócio, e o pro
gresso da Estrada de Ferro regulava pela venda dos lotes da gigantesca gleba. A 
Estrada de Ferro garantia a vinda dos desbravadores, cujo número de ano para 
ano aumentava. A Companhia de Estrada de Ferro foi nacionalizada, e a Paraná 
Plantation tornou-se brasileira, mas, no fim permaneceu a mesma. 6 A organiza
ção imobiliária não trabalha só por si mesma,pois contava com a colaboração de 
uma sociedade de tran~orte, que, articulada com a rêde ferroviária paulista e o 
pôrto de Santos se interessava sobretudo pelos produtos clássicos da exportação 
paulista. Era preciso então facilitar as rela~ões dos sitiantes com o mundo ex
terior e para isto, organizou-se uma boa rêde de estradas. Aproveitando as van
tagens que a topografia oferecia, a Companhia de Terras do Norte do Paraná 
abriu no espigão principal, paralelamente ao traçado da Estrada de Ferro, uma 
artéria de grande comunicação. A construção dessa estrada sempre precedeu a 
venda dos lotes e antecedeu de pouco a circulação dos trens, o que não aconteceu 
na maioria dos loteamentos paulistas. Patrimônios foram criados no ponto onde 
se destaca no espigão um contraforte bastante grande e longo, de sorte que vale 
a pena estabelecer aí uma estrada secundária, semeada,· ela também de patrimô
nios menores, menos importantes. Por outro lado, em intervalos bem esco
lhidos, aproveitando as ramificações de um lado e de outro da estrada prin
cipal, a companhia concebeu e realizou fundações urbanas de dimensões supe
riores às dos patrimônios habituais. Por exemplo, Londrina, Apucarana, Marial
va. De cada estrada secundária, destacam-se caminhos carroçáveis, que descem 
para os rios, seguindo o eixo das lip.has de cumiada, que separam as pequenas 
bacias hidrográficas. Como todos os lotes atingem as linhas de cumiada, todos 
os sitiantes têm acesso a uma via de comúnicação pela parte alta dos seus sítios . 
A hierarquia das estradas e caminhos afeiçoa-se à topografia, o conjunto da rêde 
cresce em qualidade e a grande artéria é sem dúvida a melhor de tôda a faixa 
pioneira paulista .. A circulação no Norte do Paraná é extraordinàriamente rápida, 
praticável em tôdas as estações e assegura o escoamento rápido das colheitas. 
Todos os cuidados foram dados ao estábelecimento dos meios de comunicação, ao 
passo que os outros aspectos da colonização mais cuidados no plano das emprêsas · 
japonêsas, atraíram menos a atenção dos loteadores. 

ESTRUTURAS AGRARIAS E PAISAGENS 

Extensas fazendas, alongamento dos sítios, são menos visíveis no terreno que 
na planta. Quase sempre, no início dos desbravamentos, os contornos dos lotes 
aparecem nitidamente na paisagem: as raras clareiras abertas pelos vanguar
deiros sobressaem na massa compacta da grande floresta. Mas, à medida que 
aumenta o povoamento e caem as grandes árvoreJ;, a paisagem tende a unifor
mizar-se. Não é fácil identificar os limites de um sítio; êles se reduzem algumas 
vêzes a uma simples cêrca de arame, escondida pelos cafeeiros, ou a uma picada 
retilínea que poderia ser um caminho traçado numa grande fazend~. 7 No inte
rior destas pequenas propriedades que têm tôdas a mesma topografia, e são sem
pre de um só proprietário, tôdas elas orientadas no mesmo sentido, e possuindo os 
mesmos tipos de solo, os pioneiros praticam todos as mesmas culturas e as re
partem anàlogameilte: são culturas sem afolhamento e a sua uniformidade não 
permite distinguir a ocupação de um lote da do lote vizinho. Uma vez que um 
conjunto de sítios foi completamente desbravado, e cultivado, uma vista geral mal 
permite distinguir a terras de cada sitiante. A vista percebe melhor a existência 
de faixas paralelas entre elas e o rio, recobrindo uma série de parcelas contíguas: 

f, 
6 Note-se, entretanto, que, se a administração da Estrada de Ferro-nacionalizada. realizou a 

construção da Estrada, dificilmente fêz face às necessidades do tráfico. Sob êste ponto de vista, 
pode-se lamentar a falta da antiga organização . 

., Alguns sitiantes, particularmente ja.ponêses, fazem· cêrQB.s com os troncos de árvores, mas 
estas cêrca.s situam-se a.o longo das estradas e não permitem identificar os sitias, em relação 
um a.o outro. 
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faixa de pasto, de plantação de algodão e de café. Para distinguir os diversos ele
mentos da estrutura agrária é preciso buscar ajuda no alinhamento sinuoso das 
casas, com seus arvoredos ,de, mangueira, laranjeira e bananeira. Os campos 
alongados da Europa Ocidental, as queimadas e as plantações africanas de con
tornos irregulares, surpreendem o observador desprevenido: as diferenças de co
lorido atraem sua atenção, e para o geógrafo essa policromia toma sensível, ao 
mesmo tempo, um conjunto de práticas culturais e uma estrutura agrária defi
nida. Ao contrário, o sistema de cultura da faixa pioneira paulista tende a escon
der, na paisagem, os traços particulares da estrutura'agrária. As vêzes uma aná
lise imediata da paisagem feita em função do que estamos acostumados a ver na 
Europa, - pode conduzir-nos a uma interpretação errônea do sistema de cultu
ra. Ao ver esta coexistência de pastos e plantações de café, somos tentados a 
concluir que se faz ali a associação da criação com a agricultura na pequena 
propriedade, e sabe-se quais as conclusões gerais que se tiram de tal ocorrência, 
num país tropical. De fato, é muito rara a associação criação-café, corresponder 
a uma prática agrícola: são duas atividades econômicas perfeitamente distintas 
na técnica; são duas formas de ocupação de solo que não se completam a não 
ser porque muitas vêzes uma compensa a falta de lucro que a outra pode acarretar. 

A estrutura social do mundo pioneiro está impressa na paisagem: muito cheia 
de contrastes, é mais bem compreendida no terreno, o que não se dá nos campos 
muito alongados do nosso país. Contrasta a zona de sítios com a de fazendas. 

A localização dos dois grandes tipos de propriedade acompanha freqüente
mente, não, porém, sempre, as peculiaridades. A sucessão das culturas em an
dares, a disposição das habitações mais ou menos alongadas, a freqüência dos , 
patrimonios, caracteri:1am os sítios, diferentemente das fazendas de café, com o 
rigor geométrico das fileiras de cafeeiros, o traçado retilíneo das grandes estra
das carroçáveis, a concentração dos trabalhadores nas cidades operárias. Não se 
percebe quando terminou um sítio e começou outro, e ainda menos, quando se 
passa de uma fazenda de café para a vizinha. Não haverá porém, a mesma hesi
tação, quando ao passar-se de um centro de loteamento rural para um grupo de 
grandes fazendas. 

A paisagem da faixa pioneira é um documento geográfico admirável pelos 
aspectos que saltam logo aos olhos. ou os que estão mais encobertos. Por mais 
sugestiva que seja. a observação não bastaria para indicar como se organiza, co
mo vive um grupo de homens que vai' tomar posse do solo. 

A análise das paisagens apresenta problemas e não os resolve todos. Seu 
complemento é o exame dos planos que apresentam as minúcias da estrutura 
agrária, mas os documentos cartográficos, por sua vez, mostram-se insuficientes; 
exprimem projetos que nem sempre se realizam e, neste país em desenvolvimento, 
as mudanças são por demais freqüentes para que possamos confiar-nos em dados 
tão precários. Somente o clássico inquérito, indispensável na pesquisa geográfica, 
Rermitirá compreender as necessidades, possibilidades, d&sejos e mentalidade. que 
guiam os pioneiros na formação da paisagem. Pode-se então medir até que ponto. 
todo êsse trabalho não é apenas uma mudança de cenário: suas etapas fazem 
parte da elaboração de um complexo geográfico. 

~ f:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
Brasileira" encontram-se à venda nas prin~ipais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia- Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio de 
Janeiro, D.F. 
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um dos fatôres da unidade nacional. 

I 

1 - Se entre os animais algum existe que tenha exercido intensa influência 
sôbre o homem e o meio físico imprimindo à paisagem uma f eiçã.o característica, 
"alterando profundamente os hábitos de vida dos grupos humanos e possibili
tando-lhes inúmeras realizações" pela soma de benefícios que dêle tira o homem, 
êsse animal é o boi. Animal providência, assume êle entre os antigos o caráter 
místico de cousa sagrada: a imagem do boi e da vaca originam velhos mitos e 
contribuem para a formação litúrgica dos rituais. 

Para os povos pastôres que habitavam o altiplano da Asia Central, o pastor 
ou senhor do gado era o rei; o que possuía o gado m_ais numeroso o mais pode
roso dos reis. Aumentar os seus rebanhos, favorecer a fecundidade das vacas como 
reprodutoras e leiteiras era êsse o ideal do antigo ariano. O touro, o fecundador, 
é então considerado o tipo de perfeição masculina e símbolo da fôrça dominado
ra; a vaca é a providência do pastor, "providência visível, amiga, fiel e fecunda". 
Dai, passarem a vaca e o touro a çonstituir as duas figuras zoológicas primaciais 
do céu mitológico daqueles povos.1 

· 

Do mesmo modo que a importância do gado na vida pastoril dos árias primi
tivos explica a tendência do espírito ariano para conceber os fenômenos celestes 
como sêres vivos, sob a forma de touros e de vacas, também o caráter sagrado 
dêsses animais, - identificados com as próprias divindades, origina natural
mente o culto supersticioso do touro e da vaca, - "culto comum a tôdas as nações 
arianas, mas particularmente desenvolvido entre os indianos, pela: interv-enção 
da casta sacerdotal dos brâmanes".2 Entre os egípcios, quando as procissões fes
tivas desciam o Nilo, em barcos, até Afroditópolis, onde era o seu templb, condu
ziam uma vaca numa gôndola engrinaldada de plantas aquáticas, porque a vaca 
era sagrada às deusas geradoras, deusas da receptividade. O touro sagrava-se aos 
deuses da procriação.ª 

1 ANGELO DE GUBERNARTIS, Mitologia Zoológica. 
2 ANGELO DE GUBERNATIS, op. cit. 
a OLIVEIRA MARTINS, Mitos Religiosos. 
• Tese aprovada no IX Congresso Brasileiro de Geografia, realizado na cidade de Florianópo

lis, capital do Estado de Santa Catarina, de 7 a 16 de .setembro de 1940. Transcrita dos Anais do 
mesmo Congresso, volume III, ps. 452 a 464. 



TRANSCRIÇÕES 467 

Torna-se palpável o sentido humano dessa mitologia. Fornecendo ao homem 
o leite e a carne para a nutrição, o couro para a cama e para outras inúmeras 
utilidades, a .fôrça pa'.ra a tração, o porte e a domesticidade para a montaria, f a
cilitando ao mesmo tempo o seu próprio transporte, atenta a sua característica 
sui generis da riqueza que se desloca por si mesma, - o gado bovino desempe
nha um papel altamente providencial para a vida humana. 
2. - Originário das estepes e savanas da Europa e da Asia, e trazido ao nosso 
continente pelos conquistadores europeus do século XVI, o gado bovino deu en
trada no Brasil por três portas: a da Bahia, a principal, no ano de 1550 por ini
ciativa do primeiro governador geral;~ a de São Vicente, ao mesmo tempo das 
donatarias, por obra de dona Ana Pimentel, consorte e procuradora do respectivo 
donatário; 5 a de Pernambuco, ainda sob a fecunda administração do seu grande 
donatário Duarte Coelho. 6 

3. - Portas de entrada a princípio, constituem-se depois Bahia, Pernambuco e 
São Vicente os três focos de irradiação do gado para todo o país, principalmente 
as duas primeiras. O gado se afeiçoa ao novo habitat e prolifera prodigiosamente: 
as vacas "parem cada ano e não deixam nunca de parir por velhas", - informa 
Gabriel Soares-; ''as novilhas como são de ano esperam o touro, e aos dois anos 
vêm paridas, pelo que acontece muitas vêzes mamar o bezerro na novilha e a no
vilha na vaca juntamente".7 

4. ..:__ Na primeira fase, a propagação do gado acompanha o litoral, desenvol
vendo-se especialmente na zona de produção do açúcar, para suprir as necessi
dades do trabalho dos engenhos. Ou se tratasse de engenho "real", moente e 
corrente, movido à fôrça d'água, ou de engenho inferior, também chamado en
genhoca ou trapiche, movido a bois, o serviço reclamava o consumo avultado 
número de cabeças, para a tração não só dos carros de lenha, que lhes alimentava 
as fornalhas ·dia e noite durante sete . a oito meses no· ano, como também dos 

. carros de transporte da cana dos canaviais para o engenho, além das quais eram 
destinadas ao corte. - Se na capitania de Pôrto Seguro não foi possível manter 
os engenhos de açúcar, o devemos justamente à falta de gado, que ali não podia 
me~ar, por motivo da presença de certa erva que dizimava as vacas, as quais, 
"comendo-a logo arrebentam". s 

5. - Criava-se, assim, o gado em razão especialmente das necessidades da la
voura e dos engenhos. O seu grande desenvolvimento ocorre mais tarde, nos pri
mórdios do século XVII, quando começa a espraiar-se pelas savanas da nossa 
hinterlândia. 

A penetração e fixação das populações no interior afigurava-se emprêsa ár
dua e temerária. Como bem observa Capistrano de Abreu, os engenhos de açúcar, 
as roças de fumo e mantimentos cabiam dentro de uma área traçada pelo custo 
do . transporte dos produtos, patenteando-se que só próximo do mar ou em peque
nos trechos dos rios navegáveis, livres de corredeiras e saltos, a labuta agrícola 
encontrava remuneração satisfatória. Atirarem-se os colonos para o Oeste seria 
fácil em São Paulo, "onde a caçada humana e desumana atraía e ocupava a 
atividade geral; na Amazônia, tôda cortada de rios caudalosos e desimpedidos, 
com preciosos produtos vegetais extraídos sem cultura. Nas outras zonas inte
riores o problema pedia solução diversa. A solução foi o gado vacum". º 

O fenômeno, aliás, verificou-se de modo espontâneo, por diversos motivos 
óbvios, a que faz menç.ão o eminente historiador. A si próprio o gado se trans
portava das maiores distâncias; "dava-se bem nas regiões impróprias ao cultivo 
da cana, quer pela ingratidão do solo, quer pela pobrezà das matas sem as quais 
as fornalhas não podiam laborar; pedia pessoal diminuto, sem traquejamento 
especial, consideração de alta valia num país de população rala; quase abolia 
capitais, capital fixo e circulante a um tempo, multiplicando-se sem interstício; 
fornecia alimentação constante, superior aos mariscos, aos peixes e outros bichos 
da , terra e água, usados na marin_ha". 1º 

VARNHAGEN, História Geral do Brasil, vol. I, p. 305. 
Vide: ROBERTO S1MONSEN, História Econômica do Brasil, vol. I, pp. 243-244. 
ROCHA POMBO, História do Brasil, vol. I, pp. 112 e 113. 
GABRIEL SOARES DE SOUSA, Tratado Descritivo do Brasil. 

s CARDIM, Tratado da terra e gentes do Brasil, p. 299. 
e CAPISTRANO DE ABREU, Cap!tulos da Htstória Colonial, p. 139. 
10 CAPISTRANO DE ABBEU, op, clt., 'p. 140. 

B. G. -2 
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Estendeu-se a criação de gado, de Salvador à margem direita do São Fran
cisco e, um tanto tardígrada, porém constante, de Pernambuco à sua margem 
esquerda, pois as pastagens ali dispensavam o sal pela presença dos barreiros 
salitrosos no vale do rio. Mercê, assim, das suas pastagens e da criação do gado, 
assume o São Francisco o seu papel histórico de grande condensador de populações. 

Ao tempo das invasões holandesas já se via coberto de copioso armentio o 
vale daquele grande rio no seu curso inferior; e nem por outro motivo os incor
porava Nassau ao seu domínio. Em fins do século XVII, Domingos Mafrense e 
seus companheiros desvendam as excelentes pastagens do sudoeste do Piauí e 
fundam várias fazendas de gado. povoando-se dêste modo aquêles sertões. Po
de-se dizer. com Agenor de Miranda que o capim mimoso, uma das melhores for
ragens americanas, foi o principal fator dêsse povoamento. 11 Dali se estende a 
criação à outra margem do Parnaíba, estabelecendo-se nos sertões denominados 
dos Pastos Bons. no Maranhão. Constituiu essa uma das etapas mais difíceis de 
vencer para o Norte. 
6 - Intensifica-se, porém, o espraiamento do gado pela hinterlândia 'brasileira, 
já no primeiro quartel do século XVIII. por obra da descoberta e da exploração 
das minas. Descoberta a mina, tôda a dificuldade cifrava-se na alimentação dos 
mineiros, para tomar viável a continuidade do trabalho. Usava, sem dúvida, de 
muita fôrça de expressão Jerônimo de Albuquerque, quando escrevia que os 
colonos eram homens que um punhado de farinha e um pedaço de cobra sus
tentavam, porque, como informa Antonil, é incrível o que a princípio padeceram 
os mineiros por falta de mantimentos, achando-se não poucos mortos com uma 
espiga de milho na mão, sem terem outro sustento. 12 Devido à esterilidade das 
terras da zona de mineração e dos caminhos que à mesma conduziam, uma 
única solução se impunha: a introdução do gado' vacum em muita quantidade. 
E foi o que aconteceu. 

Iniciam-se as remessas de boiadas da zona litorânea já povoada para as re
giões das minas, principalmente boiadas da Bahia·, por ser muit_o melhor o ca
minho que o dq Rio de Janeiro ou o da vila de São Paulo. Aquêle, pôsto que 
mais comprido, era "menos dificultoso, por ser mais aberto para as boiadas, mais 
abundante para o sustento, e mais acomodado para as cavalgaduras e para as 
cargas". ia O negócio era, em verdade. tentador e compensava fartamente os sa
crifícios, pelos preços escorchantes, pagos a pêso de ouro, que alcançavam nas 
minas as utilidades. Daí o dizerem os contemporâneos que quem passava a Man
tiqueira ali deixava dependurada. ou sepultada a consciência. 
7 - A medida que o gado se afastava da costa, caminhos de penetração iam-se 
abrindo e consolidando no sertão e para o sertão. Um dos mais antigos passava 
por Pombal, Itapicuru e Jeremoabo. Começa a trilhar-se o de Jacobina e trans
põe-se a passagem de Juàzeiro. Os riachos Terra-Nova e Brígida facilitam a 
marcha para o Ceará e pelo do Pontal e pela serra dos Dois Irmãos passam os 
caminhos do Piauí. Já em fins do século XVII .acham-se abertos ao trânsito, 
pelas freguesias do Mocha e Cabrobó. as comunicações interiores entre Mara
nhão, Pernambuco e Bahia. Pelo rio São Francisco, "ou pelo seu caminho, lhe 
entram os gados de que se sustenta o grande povo que está nas minas. Da vila 
de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro partem outras estradas para as 
regiões mineiras: - a de São Paulo que vai até à serra de Itatiaia, donde se 
divide em duas. uma para as minas do Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo 
e do Ouro Prêto, e outra para as do rio das Velhas; e a do Rio de Janeiro que 
se estende às do rio das Velhas e de Cataguases.ª Achadas as minas de Cuiabá, 
a população se concentra a princípio em suas cercanias, mas em 1736, deséol;>re-se 
o caminho por terra de Cuiabá ao Paraguai, encontrando-se em terras do Mato 
Grosso o gado procedente do litoral brasileiro com o das missões jesuíticas do 
Paraguai. Descobertas. por fim. as de Goiás e dada a situação geográfica da re
gião, permitindo comunicar-se fàcilmente com os chapadões do Parnaíba. do São 
Francisco e do Paraná. abrem-se logo picadas de penetração, por onde aflui o 
gado não só de Minas, Bahia. Pernambuco, mas ainda do Piauí e Maranhão. 

11 AGENOR DE MIRANDA, Estudos piauienses, p. 17. 
lll ANTONIL, Cultura e opulência do Brasil, Parte Ill, cap. vn. 
13 ANTONIL, op. clt., m Parte, cap. XIII. 
14. ANTONIL, op. cit., descreve o roteiro dos caminhos da Bahia, do Rio de Janeiro e de Sio 

Paulo para as regiões das minas. 
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Até dos campos de São Pedro do Sul vem êle em quantidade para as zonas de 
mineração, estimulados os tropeiros pelos preços extraordinários que o gado ali 
fàcilmen te alcança. 
8 - "Na constância da derrama. - diz Capistrano de Abreu -. surgiram os 
primeiros fenômenos da decadência da mineração". 115 Desenganada do ouro, pro
cura a pôpulação outros meios de subsistência, entre os quais a criação do gado 
vacum. :a:ste, que de comêço afluía do litoral para os sertões, passa a refluir dos 
sertões para o litoral, para os entrepostos e grandes mercados de consumo. Mul
tiplicam-se as fazendas de criaÇão com a sua fisionomia !)eculiar. Povoações inú
meras, - núcleos de vilas e cidades nascentes-. surgem nos passos dos rios e à 
beira dos caminhos, nos pontos mais convinháveis ao repouso prolongado das 
tropas, contribuindo, assim. o gado. de modo notável, para a antropogeografia 
brasileira .. 

Feiras importantes vão-se estabelecendo na Bahia, em Minas Gerais, no Rio 
de Janeiro, na Paraíba, no Maranhão, em São Paulo, onde brasileiros de tôdas 
as latitudes e quadrantes, falando a mesma língua tendo os mesmos costumes 
e professando a mesma fé, se entendem no trato de negócios comuns. Destarte, 
o gado, fator econômico de grande relevância e fixador por excelência de popula
ções constitui tamb~m elemento obscuro, mas valioso, da unidade nacional. 

SEGUNDA PARTE 

A entrada do gado no território do Rio 
Grande do Sul; sua origem, procriação e ex
pansão. 

Vacaria do Mar e Vacaria dos Pinheiros. 
Campos naturais. Sua modificação pela 

ação do gado. 
Preponderância inicial da atividade agrí

cola. 
Primeiras estâncias. Abandono da agri

cultura e intensificação do povoamento na re
gião pampeana. Predomínio da atividade pas
toril. 

Transformação da paisagem: EAstâncias, 
habitações, "rodeios", "ma)J.gueiras" e inverna
das. Queima anual dos campos. Alimentação. 
O regime carnívoro; sua importância como fa
tor da saúde, da resistência física e (com a vi
da campeira) do caráter e tendências do povo. 

Formação dos núcleog urbanos. 

II 

9 - Entre os grandes focos de irradiação de gado anteriormente referidos, 
assume São Vicente especial atenção no que concerne ao copioso armentio que 
mais tarde recobriria as estepes pampeanas e as coxilhas do altiplano db Rio 
Grande do Sul. Era, então, o gado vicentino o melhor da Colônia. Segundo Ga
briel Soares, cujo testemunho remonta a 1587, já .naquele tempo havia em São 
Vicente grande quantidade de vacas, "por se na terra darem melhor do que na 
Espanha, onde as carnes são muito gordas e gostosas, e fazem vantagem às das 
outras capitanias, por a terra ser mais fria", informando, mais, que çilgumas 
destas capitanias, se foram prover de vacas na de São Vicente. 16 Abundando nos 
mesmos conceitos, escreveria mais tarde Rocha Pita que a carne "por aquela 
região é a mais saborosa e apetecida, e as reses tamanhas que as não igualam 
as outras na grandeza e pêso". 17 

Uma "ponta" dêsse gado de grande porte e pêso e carne saborosa foi levada 
até Assunção. onde surgiu em 1555, depois da longa e acidentada marcha atra
vés dos impérvios sertões que então se interpunham da costa d.o mar ao. Para
guai. De acôrdo com a decantada lenda que nos transmitiu Rui Gusman e a que 

lõ CAPISTRANO DE ABREU, op. clt., p. 166. 
16 GABRIEL SOARES DE SOUSA, op. clt, pp. 106 e 109. 
17 ROCHA PITA, História da América Portuguésa. 
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Southey deu foros de cidade, seriam sete vacas e um touro as reses confiadas ao 
vaqueiro Gaete, "que llegó com elas a la Asuncion con grande trabajo y difí
cultad solo por el interés de una vacca, que se le seftaló por salário, de onde 
quedá en aquela tierra un provérbio que dice: Son mas caras que las vaccas de 
Gaete. E dessas "sete vacas e un toro, acrescidos posteriormente da contribuição 
peruana, ter-se-ia originado o gado que encher-ia os campos do Paraguai e inun
daria mais tarde os da mesopotâmia Paraná-Uruguai e os da margem oriental 
dêste último rio até à costa do Atlântico. Consoante, porém,· o demonstra o 
emérito pesquisador sul-rio-grandense Aurélio Pôrto, não seriam sete vacas e um 
touro apenas mas muito maior a quantidade de reses então levadas pelos irmã.os 
Góis e Gaete de São Vicente a Assµnção; tanto assim que, quatorze anos mais 
tarde (em 1569), quando os espanhóis chegam do Peru, com pequena tropa, já 
encontram ali grande quantidade de· gado originário de São Vicente. 18 

10 - A êsse tempo, tôda a extrema meridional do Brasil, além da capitania de 
Santo Amaro, achava-se inteiramente desprovida de gado. Gabriel Soares, cujo 
Tratado Descritivo data de 1587, ao descrever a zona costeira ao sul daquela ca
pitania, dá o testemunho de haver encontrado "terra de campinas", onde se 
"cri~rá" e "se dará" muito bem todo o gado "que lhe lançarem", vendo-se pelo 
tempo dos verbos com que se expressa que até 1587 a ausência de gado vacum 
era ali absoluta. É que as grandes florestas de araucárias que recobrem o Paraná 
interceptaria a sua passagem para o sul. Efetivamente, só entre os anos de 1630 
a 1634 penetram os primeiros bovinos no território do Rio Grande, através do alto 
Uruguai, na região missioneira, e por obra dos jesuítas. Emílio Coni fixa a pri
meira entrada de gado nas Missões da margem oriental do Uruguai em 1620; 
porém Caviglia Hijo, tendo em consideração que a primeira redução jesuítica na 
aludida margem foi a de São Nicolau, fundada em 1626, e que o gado acompa
nhou sempre a entrada dos- padres e especialmente a· sua instalação definitiva 
em determinado sítio, presume que tal entrada se teria verificado nesse ano. 1º 
Nem 1620, nem 1626, penso; mas sàmente depois de 1630. Em verdade, a "Anua" 
dirigida em 1634 ao padre Diego de Boroa, assim descreve a situação das Redu
ções do Paraná e Uruguai em 1633: "São êstes índios pobres em extremo, pois 
não têm para vestir-se mais do que quatro penas de pássaros, com que cobrem 
e tapam o seu "empacho natural", ·e o mais rico e poderoso não tem mais que 
um pelego de veado por vestido; e para seus sustentos a duras penas alcançam 
quatro espigas de milho e quatro raízes com que passam sua vida miseràvel
mente". 20 E as "Letras Anuas" de 1635, relativas ao ano de 1634, mostram que a 
situação ainda não se havia modificado neste particular; sic: "No hay afto niguno 
en que estes pobresitos naturales no padescan mil .calamidades. y desventuras de 
hambre, frio, enfermedades, y mortandades de que abundan todas estas pobres 
tierras ... Solo estan solicitos del dia de oy, y . enel acaban quanto tbpan, stn 
darles pena lo que an de comer el dia de maftana, fiados de su industria de 
caçar, o pescar, en que tienen librada toda sus esperanzas, que en esto tienen. 
Y assi en este exercicio gastan todo el afio entero, dando solos algunos dias al 
cultibo de sus chacaras, dejando después todo el cuydado dellas a sus pobres mu
jeres que son las que siembran y cojen sus cosejas". 21 

No empenho de remover tão precária situação, e, sobretudo, no de congregar 
os silvícolas de modo a tomá-los aptos a receber a catequese, uma solução se 
impôs desde logo aos padres da Companhia - a do estabelecimento de currais 
de gado nas Reduções. Assegurando de modo permanente as provisões de ali
mentação, evitavam a dispersão contínua dos índios na sua lida cotidiana de 
caça e pesca, ao mesmo passo que se promovia a sua estabilidade na sede das 
Reduções. Aurélio Pôrto fixou em 1634 a data de entrada do primeiro gado na 
região missioneira em número de 99 cabeças para cada Redução, segundo infere 
da "Anua" dirigida ao provincial Diego de Boroa pelo padre Pedro Romero, em 
3 de abril de 1636, tendo tido papel saliente na execução dessa tarefa o mesmo 
Pedro Romero e o padre Cristóvão de Mendoza. 22 Cumpre, todavia, observar que 

18 Vide 
0

RoBERTO S1MONSEN, op. cit., vol. I, pp. 296 a 298. 
10 B. CAVIGLIA H1Jo, El origen e ãifuston ãel bovino en nuestro Uruguay, pp. 120 e 121. 
20 Biblioteca Nacional, Secção de Manuscritos, (1, 29, 7, 25). 
21 Biblioteca Nacional; Secção de Manuscritos; (1, 29, 7, 48) . 
22 ~sse documento, encontrado na Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional (1, 29, 7, 

31), acha-se transcrito, nesta parte, na História Econômica, de R. SIMONSEN, vol. I, p. 299. 



TRANSCRIÇÕES 471 

naquele mesmo já se encontravam em São Nicolau algumas juntas de bois (de 
quatro a seis em verdade), que auxiliam o transporte de materiais para a cons
trução da igreja dêsse povo, segundo verifica das citadas "Letras Anuas" de 1635. 
11 - Para promover o crescimento da criação, impuseram os missionários 
de comêço a proibição de matar as vacas e com o decorrer do tempo estabelece
ram vacarias em determinados sítios, de onde não se tirava res alguma. Com 
tais métodos e as boas pastagens o gado multiplicou-se ràpidamente. Pôsto que 
possa parecer paradoxal, as primeiras incursões predatórias dos paulistas na 
região das Reduções contt.i.buíram decisivamente para a propagação, de modo 
assombroso, do gado em tôda a margem oriental do Uruguai até à costa do mar 
(as chamadas "vacarias do mar"). É que se, por um lado, vencidos por Antônio 
Rapôso e sua gente em sucessivos e cruentos combates, que culminaram com o de 
São Nicolau em 1638, os jesuítas e os índios que puderam escapar transpuseram,. 
espavoridos, o Uruguai e estabeleceram novas missões entre êsse rio e Paraná, 
deixando . dêste lado ao abandono muito gado, por outro lado os paulistas, atraí
dos depois pelas notícias de riquezas f abulasas nos sertões do país e no seu ex
tremo oeste (Mato Grosso), desviaram de preferência as suas incursões para essa 
parte, deixando em paz o Rio Grande do Sul. E só depois do ano de 1687 é que, 
convencidos os jesuítas da tranqüilidade que então pairava sob a região das 
antigas Reduções da margem oriental, se animaram a transpor de novo o Uru
guai e fundam os famosos Sete Povos, - de São Nicolau, São Miguel, São Luís, São 
Borja, São Lourenço, São João e Santo Angelo. De sorte que, pelo largo espaço 
de cinqüenta anos, ficou o gado inteiramente livre, procriando, multiplicando-se 
e avançando paulatinamente para leste e para o sul. 

E~andindo-se a princípio pelos campos do vale do Jacuí e do seu principal 
. afluente da margem direita, - o Vacacaí, transporia depois o gado as coxilhas de 
Santana, Serrilhada e Aceguá e penetraria afinal em pleno território da atual 
República do Uruguai, onde D. Manuel Lôbo, ao ir fundar em 1660 a Colônia do 
Sacramento, encontra magní{icos exemplares na costa: de Maldonado, chaman
do-lhe a atenção a sua quantidade, seu porte e'Sua côr uniforme ("colar oscuro") .23 

A introdução do gado nos extensos campos da Vacaria, região do planalto, 
só ocorre em princípios do século XVIII, ainda por obra dos jesuítas. O padre 
Hernandez assim refere a ocorrência: "Registrado el territorio de las Reducciones, 
se hallaron en la parte oriental, a distancia de más de 70 leguas de los pueblos 
del Uruguay, unos dilatados campos aptos para el ganado, y rodeados .de espeso 
bosque que los circundaba formando una faja de tres a cinco leguas de anchura. 
Allá se introdujeron abriendo camino con gran trabajo, unas ochenta mil cabezas. 
de ganado recogidas de la antigua vaqueria y amansadas, resolviendo que no se 
tocasen en ocho anos, con lo qual, segundo la experiencia .habida en otras ocasio
nes, se calculaba que habian de llegar a quatrocentas o quinientas mil" .?A.· A essa 
nava vacaria se denominou então dos "Pinheiros", em virtude dos grandes pi
nheirais que ali existem, e a antiga continuou conhecida naqueles tempos por 
"vacaria do Mar". 
12 - Como é fácil de imaginar, todo êsse gado, em tanta quantidade, propa
gando-se pelos campos do Rio Grande do Sul, modificou-lhes sensivelmente o 

. aspecto físico. As pastagens eram tão altas, cobrindo em alguns pontos um ho
mem de pé. O diário de Pêro Lopes, descrevendo, ao penetrar êle em dezembro 
de 1531 no rio Paraná, os campos adjacentes, aliás semelhantes aos do Uruguai e 
do Rio Grande do Sul, assim se exprime: "Esta terra dos Carandins he alta ao 
longo do rio; e no sartam (sertão) he toda chãa, coberta de feno, que cobre hum 
homem". Com o decorrer, porém, do tempo, o pisotear pesado dos bovinos e a 
estrumação contínua do solo alteraram as características físicas da região pam
peana e das savanas do planalto. Passam agora a predominar os ricos pastos, 
caracterizados pelo capim mimoso, o catingueiro, o capim flecha, o jaraguá, a 
flechilha, o trevo e outras variedades. 

23 JôNATAS Rilao MONTEIRO, A Colônia do Sacramento, vol. I, p. 45; AURÉLIO PôRTO, no cit. Tra
tado de R. SIMONSEN, vol. I, p, 298. Vide ainda, sobre a expansão do gado mtesionetro. Informa
cion Juridica dei derecho que tienen los indios guaranis alas baquerias de Uruguay, o mar. 
(Bibl. Nacional, secção de manuscritos, 1, 29, 4 e 10) e "Informe sôbre o direito dos índios tapes 
e guaranis do rio Uruguai às vacarias" (Bibl. Nacional, secção de manuscritos, 1, 29, 3, 102) • 

24 CAVIGLIA HIJO, op. cit., pp, 173 e 174. No mesmo sentido, o padre TESCHAUER, S.J. História 
do Rio Grande do Sul~ vol. II, cap. III. 
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Ulteriormente, a ação do homem, com a prática sistemática da queima dos 
campos e com a disseminação das estâncias, contribuiu ainda mais para dar uma 
nova fisionomia à terra, como se verá nos parágrafos a seguir. Por outro lado, 
as excelentes condições agrostológicas e a abundância de gado, favorecidos pelo 
clima, ao mesmo tempo que determinaram o gênero de vida em geral do povo, 
forjaram-lhe as tendências e imprimiram o caráter essencial da civilização gaú
cha. Evidenciam-se mais uma vez as relações existentes entre os fenômenos 
geográficos e a atividade humana. 
13 - Tirante as estâncias dos jesuítas, por fim abandonadas, as primeiras se 
fundaram nos primórdios do século XVIII foi para os lados de Viamão e Capi
vari. Por êsse tempo, Brito Peixoto, .capitão-mor da vila de Laguna enviava ao 
Rio Grande do Sul o seu genro João de Magalhães, com trinta homens, que 
se foram estabelecendo, aqui e ali, pela zona litorânea. Realizada a penetração 
pelo norte do então "Continente de São Pedro", urgia a abertura de uma via de 
comunicação permanente, que assegurasse a posse dêsses domínios; e, em 1727, 
Francisco de Sousa Faria, à testa de um regimento, iniciava a abertura do ca
minho que terminou três anos depois Cristóvão Pereira de Abreu. Por êsse 
mesmo caminho é que afluía mais tarde para a região das minas o gado, cujo 
"casco" saido um século antes da capitania de São Vicente e se multiplicando 
no Paraguai, passava à margem oriental do Paraná, daí à margem oriental do 
Uruguai, e, espraiando-se pelo Rio Grande, volvia novamente à região de origem, 
completando-se assim a sua traj etária histórica. 

De 1742 até fins do século XVIII encaminhava-se para o Rio Grande do 
Sul a imigração açoriana, instalando-se a princípio em Viamão, em Pôrto Ale
gre (então Pôrto dos Casais), no Rio Grande e por fim fixando-se em vários 
pontos da região oriental da capitania. Salvo o estabelecimento de algumas es
tâncias de gado nas proxiinidades das guardas e fortes que de longe em longe 
guarneciam a fronteira contra as investidas do castelhano, o centro e a parte 
ocidental do "Continente" jaziam semi-desertos. A população nova dedicava-se 
de preferência à agricultura, tomando notável desenvolvimento a produção do 
trigo, que constituía então a base da economia sul-riograndense. Em 1748 a co
lheita atingia a 220 299 alqueires; em 1787, a 106 791 alqueires e daí em diante 
a produção crescia animadoramente. Colhido em quantidade muito superior às 
exigências do consumo, o precioso grão passava a ser exportado em grande es
cala. Em 1790 exportavam-se 73 044 alqueires; em 1791 107 298 alqueires e daí em 
diante a exportação foi seguindo uma curva ascendente, culminando em 1813 
com a cifra de 342 087 alqueires. Dêsse ano em diante a produção agrícola foi 
diminuindo sensivelmente e as cifras de exportação decresceram na mesma 
proporção. 25 O trigo, em 1823, caía em completo abandono e a população volta
va-se para a criação do gado. A própria "Real Feitoria de Linho e_ Cânhamo" 

-- (refletindo aliás o. que acontecia em tôda a província) fôra transformada numa 
grande fazenda de criação. E, assim, operava-se nessa época no Rio Grande do 
Sul um curioso fenômeno de transição, caracterizado pela transformação de suas 
fôrças econômicas, passando-se de um regime predomin~ntemente agrícola para 
uma fase quase exclusivamente pastoril. · 

Atribui-se à "ferrugem" a decadência da cult1,1ra do trigo; porém seria fácil 
remover o mal, providenciando o poder público sôbre a importação de sementes 
novas, de boa qualidade, para a sua conveniente distribuição. A causa devia ter 
sido outra, pois o que acontecia com o trigo, observava-se em relação aos cereais 
em geral e à própria farinha de mandioca, os quais passaram a ser importados 
do Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraná e outros portos. 26 Realmente, 
a causa era outra, e mais profunda e estendia as suas raízes à revolução de 1810, 
no Prata. 
14 - Antes do movimento emancipacionista dos povos platinos no alvorecer 
do século XIX, constituíam Buenos Aires e Montevidéu os grandes empórios 
sul-americanos do comércio de produtos bovinos. As dificuldades da navegação 
pela barra do Rio Grande e a superioridade do produto platino depreciavam de 
tal sorte o produto riograndense que êste não poderia competir com aquêle no 
comércio exterior da Capitania. O couro, sem lograr cotação, era aplicado na 

25 Veja-se o meu "Retrospecto Econômico e Financeiro", na Revista do Arquivo Público do 
Estado, ano de 1922. 

• Cit. "Retrospecto Econômico e Financeiro". 
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fatura de "surrões" para o acondicionamento do trigo. Em virtude. porém das 
desordens oriundas da insurreição das colônias espanholas do Prata, acarretando 
profundas perturbações nas suas relações dé comércio durante alguns anos ope
rou-se o deslocamento do centro do comércio dos produtos bovinos para o pôrto 
do Rio Grande, que passou a ser de alta importância para o Brasil. in 

A criação de gado tornava-se uma indústria altamente remuneradora e não 
reclamava as canseiras e os cuidados da cultura do trigo. Como adverte o pro
fessor Josué de Castro. o cultivo do trigo é dos mais trabalhosos, exigindo uma 
assistência contínua por parte do agricultor. Não é uma destas plantas que se 
semeie e, algum tempo depois, se venha buscar o fruto maduro: é necessário 
cuidá-lo todo o tempo e na fase da ceifa é preciso um grande número de braços, 
para que o trabalho termine num certo período, porque o trigo não espera, e 
basta uma mudança súbita do tempo, uma chuvarada imprevista para arruinar 
tôda a colheita. 28 A criação do gado. a criação primária ou extensiva. ao con
trário não requer quase trabalho e não exige senao o emprêgo de reduzido núme
ro de braços. Reunia.-se à maravilha o útil ao agradável. Félix de Azara, cuja obra 
data de 1801, e que observou de perto a vida campeira do Rio da Prata, informa 
que para uma estância de dez mil cabeças de gado vacum, produzindo cêrca de 
três mil por ano, era suficiente o cuidado de um capataz e dez peões apenas.29 

Os campos estavam em abandono e o gado não faltava, em abundância, em es
tado selvagem, ao alcance de todos: bastava apossarem-se de certa extensão de 
campo, fundarem as estâncias e arrebanharem o gado que pudessem. 

Examinando-se a "Sinopse das concessões de sesmarias", publicad~ nos pri
meiros volumes da Revista do Arquivo Público do Estado, pode-se acompanhar 
pari passu o desenvolvimento do povoamento do Rio Grande do Sul para o oe2te 
e sudoeste, isto é, para a região das grandes extensões de pastos finos, onde se 
apascentava em quantidade o gado selvagem. No fim do século XVIII achava-se 
já relativamente povoada a região irrigada pelos rios das bacias das lagoas dos 
Patos e Mirim: o Jacuí com os seus grandes tributários Vacacaí. Pardo e Ta
quari; o Guaíba com o Caí, Sinos e Gravataí; o Camaquã, o São Gonçalo, o Pl
ratini. Na região do Vacacaí, pôsto que êsse rio tenha suas nascentes em São 
Gabriel, não mui longe da fronteira, foram concedidas sesmarias em grande nú
mero entre os anos de 1790 e 1794, porque os povoadores que subiam o vale do 
Jacuí prosseguiam sem esfôrço pelo seu grande afluente da margem direita, que 
tem o seu curso em região mais ou menos plana e se presta em cctrtos trechos à 
navegação de pequeno calado. A população da capitania, de 59 182 habitantes em 
1803 ascendia a 79 137 em 1814. · 

Dêsse último ano em diante intensificava-se o povoamento da região da 
fronteira, com as concessões, em massa de sesmarias sôbre as terras da bacia do 
Ibicuí com os seus importantes afluentes Santa Maria, Toropi, Jaguari e Ibira
puitã, da bacia· do Quaraí e sôbre a costa do Uruguai até São Borja . Algumas 
outras sesmarias eram concedidas na região do rio Negro. A população atinge 
em 1822 à cifra de 106 196 habitantes. 00 

15 - O :povoador, tomando posse do seu campo, instala a sua habitação, - o 
rancho, sobre uma parte elevada, em geral, ao alto de uma coxilha, de onde possa 
descortinar os seus domínios, vigiar o s~ gado e prevenir as freqüentes incursões 
dos abigeatários. As paredes do ranchó são de "pau a pique", isto é de paus ver
ticais fincados na terra e em que se prendem varas horizontais, tomadas as con
junturas com barro batido; as aberturas são tapadas com um couro; a cobertura 
é feita de uma gramínea sêca e comprida, o capim santafé, excelente isolante 
que guarda ·a frescura no interior durante os meses de canícula e protege Ó 
morador contra o rigoroso frio do inverno. Ao lado do rancho uma espécie de 
antessala, a ramada, "lugar de assistência cotidiana do monarca das coxilhas", na 
expressão de Varela. 11 O homem constrói destarte a sua casa com os materiais 
que encontra à mão. Próximo ao rancho levantam-se cercados feitos de estacas 
e moirões de madeira para os currais ou mangueiras, onde por vêzes se encerra 
parte do gado e se recolhem as vacas leiteiras. Com· o decorrer do temno vai 
crescendo o arvoredo plantado aos fundos da casa. -

zr SAINT Hn.AIRE, Vo-vage ao Rio Grande ão Sul, cap. IV 
28 JOSUÉ DE CASTRO, Geografia Humana, p. 186. 
29 AzAKA, Memória Rural ão Rio da Prata. 
30 Cit. "Retrospecto Econômico e Financeiro". 
81 ALFREDO VARELA, História da Grande Evoluçti.o_, vol. 1, p. 85. 
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Para apropriar-se do gado selvagem ou chimarrão e amansá.'..lo, o pioneiro 
procede preliminarmente ao reconhecimento dos seus diferentes "paradeiros" e 
depois o vai cercando, tangendo e repontando até sujeitá-lo a "rodeio", operação 
essa que necessitava muitos dias de trabalho. A tarefa assaz se facilitava se êle 
dispunha de um "sinuelo",-:--- meia dúzia de reses mansas para servir de guia ao 
gado chucro. O rodeio se estabelece geralmente num lugar elevado e o pisotear 
contínuo e excessivo do gado sôbre êsse lugar, impedindo o crescimento da vege
tação, acaba por formar nos campos certas "manchas" arredondadas-, que ca
racterizam os locais onde se param os rodeios. Com a prática de encerrar o gado 
nas mangueiras, ao ser êle sôlto vai ficando por mais tempo nas imediações da 
casa, da qual em certas zonas também se aproxima em busca de sal. De sorte que a 
freqüência do gado nesses pontos, pisando-os, estrumando-os e pastando con
tinuamente, favorece sobremodo a formação de um tapête vegetativo sempre 
fresco, macio e de viva côr verde e "tão quieto e convidativo em c-omparação ao 
chão florido e rico em côres, mas sêco e de vegetação rala dos campos em derre
dor". (Lindmann). Nesses prados mais ou menos extensos · estabelecem-se po
treiros e invernadas. Por outro lado, todos os· anos, depois de um certo período de 
estiagem (geralmente no mês de julho), quando a vegetação já está dura e res
sequida, pegam fogo nas pastagens para que se renovem e as coma tenra o gado; 
e com essa prática reiterada, queimando-se sementes e perecendo as plantas mais 
delicadas, vai-se modificando a vegetação do campo subarbustivo. 

Destar~e, por obra do gado e do homem em função do gado, opera-se uma 
transformação importante no aspecto físico do solo e imprime-se à paisagem 
uma fisionomia nova, característica das zonas de criação. 
· 16 - Se o couro passa a fornecer ao gaúcho quantidade tal de utilidades 
que marcam época a que se. pode denominar "idade de couro", o leite e a carne 
forne~eJI?--lhe o ali1:11~nto, sobretudo a carne. que passa a constituir. a base por 
excelenc1a da nutnçao do povo. É que o homem come em geral o que o meio 
lhe fornece; e é através de sua alimentação que êle está mais fortemente ligado 
ao seu quadro natural. ª2 Ora, a carne fresca contém proteína de alto valor bio
lógico, além de outros princípios essenciais à nutrição. O preconceito de sua no
cividade caiu de moda, como o demonstram os exemplos dos esquimaus, nas zonas 
glaciais, da tribo africana dos "masai" em plena zona equatorial e dos índios 
das Montanhas Rochosas na América do Norte. 33 É exato que a carne, propria
mente, embora rica em proteína e outros elementos, é pobre em vitaminas; mas 
o gaúcho come também o rim, o figado, os miolos, que contém as vitaminas A e B 
e em menor quantidade a vitamina C. ª"' A ancilostomíase ou verminose não causa 
estragos na saúde do povo, porque o desfalque de ferro no organismo é perfei
tamente compensado pelo gênero de alimentação: a carne fresca constitui um 
dos alimentos mais ricos em ferro. Foi-se formando, assim, uma população sadia, 
resistente, podendo-se dizer do gaúcho que êle vale o que come: 

É, neste particular, bastante expressiva esta observação de Saint-Hilaire: 
"Os habitantes desta capitania são originários de Açôres, tal como os de Santa 
Catarina. Todavia uns e outros pouco se assemelham; os primeiros são grandes, 
os outros são pequenos; aquêles são corientos, êsses são magros. Os catari
nenses de tez amarelada, os riograndens ão muito brancos e têm mais vivaci
dade de modos. . . Os primeiros alimenta -se quase somente de peixe e farinha 
de mandioca, os outros comem carne, e algumas vêzes pão. Se a uma distância 
tão pequena essa diferença de hábitos e de nutrição pode produzir tão grande 
dessemelhança em homens saídos há tão pouco tempo de um mesmo país; com
preende-se como é possível a wna mudança total de clima e nutrição e resulta
rem as sensíveis modificações que vão constituir as raças". 86 É que é bem ver
dade, como assevera De Martonne, que as populações regionais refletem, em 
vigor ou debilidade, as condicionantes ou possibilidades de seu ambiente. 

Nota Capistrano de Abreu que a escassez de lenha obrigava o gaúcho a 
comer a carne quase crua, apenas sapecada ao lume, produzido por gravetos ou 
dejeções dos animais. Esta prática, todavia longe de prejudicial, trazia vanta
gem. O ideal da alimentação animal, consoante ensina o professor Escudero, 

.32 JOSUÉ DE CASTRO, Geografia Humana, p. 71. 
sa Vide Rui COUTINHO, Valor social da alimentação, p. 45; P. Escudero, Alimentação, cap. IX. 
M JosUÉ DE CASTRO, O problema da alimentação no Brasil, p. 92. 
ss AuG. SAINT-HILAIRE, VO'Jlage à Rio Grande do Sul, cap. II. 
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consistiria em seu consumo cru, tendo sido abolida essa forma primitiva de uti
lização alimentar por motivos de higiene e de costume. No dizer de Carlos Richet 
a carne crua é de digestão três vêzes mais fácil e, no de Reger, é de muito melho: 
assimilação. 86 O perigo da transmissão de doenças dos animais ao homem fêz 
com que diminuísse, . mesmo em terapêutica, o seu uso. 
17 - Se a quantidade e a qualidade do que se ingere influem sôbre o caráter, 
o aspecto exterior, a vitalidade dos indivíduos e, portanto, sôbre os caracteres 
distintivos da raça, pode-se afirmar que a abundância de carne, associada ao 
gênero de vida, influiu poderosamente sôbre a constituição fisica, a formação 
do caráter e as tendências em geral do sul-rlograndense. Saint-Hilaire, que per
correu o Rio Grande do Sul nos anos de 1820 e 1821 e cujo testemunho é insus
peito, informa que lhe chamou a atenção, desde sua entrada no Rio Grande do 
Sul, o ar de liberdade de todos que encontran,, e a destreza de seus gestos, livres 
da languidez que caracterizava os habitantes do interior. "Seus movimentos têm 
mais vivacidade e há menos afabilidade em suas maneiras. Em uma palavra -
são mais homens". E acrescenta: "Os homens são bem confonnados e de agra
dável aparência. As mulheres têm -belos olhos, são em geral bonitas, porém têm 
pouca delicadeza nos traços e são faltas de graciosidade de modos. Entretanto, 
repito serem de um modo geral infinitamente superiores às das capitanias cen
trais". 37 Nas proximidades do Xuí, o conspícuo naturalista encontrou "mulheres 
cercadas das mais belas crianças". 88 

A sua extraordinária resistência física e a vida perigosa das estâncias ori
ginam, sem dúvida, a tendência guerreira dos gaúchos. Além disso, vivendo, por 
assim dizer, no meio de matadourQs, vendo o sangue dos animais correr sem 
cessar em redor dêles e se acostumando desde a infância ao espetáculo da morte 
e dos sofrimentos, não é de estranhar tenham talvez menor sensibilidade que os 
demais habitantes do país. São ainda de Saint-Hilaire as seguintes observações: 
"Em geral os homens desta capitania são extremamente corajosos; contam-se 
dêles milhares de feitos que demonstram a sua intrepidez. Estão sempre dispos
tos às mais árduas lutas, mas ao mesmo tempo é difícil sujeitá-los a uma disci
plina regular. Para guerrear deixam, sem pesar algum, suas famílias, mas, após 
a vitória, procuram retomar os lares. Nunca desertam pela cobardia, mas o fa
zem freqüentemente quando os deixam inat~vos". 80 

Lê-se ·no livro de Escudero que a ingestão da carne, outrora preponderante 
na alimentação dos antepassados argentinos, constitui o segrêdo do vigor tradi
cional daqueles homens aguerridos e valentes nos "entreveros" pequenos e gran
des que precederam a Caseros. (-0 Pode-se, de igual modo, encontrar o segrêdo do 
vigor, da resistência e da coragem dos homens que fizeram a epopéia dos Farra
·pos, sustentando a guerra durante dez anos contra todo o poder do Império. Na 
campanha do Paraguai, o Rio Grande do Sul contribuiu com o maior contingente 
(33 803 homens) e, para a guerra de Rosas, organizou Caxias um exército de 
20 200 homens, dos quais mais de 15 000 eram sul-rio-grandenses. 41 

18 - Bem ao contrário do que seria lícito supor, a grande maioria das vilas e 
cidades do Rio Grande do Sul :hão tira a sua origem da indústria pastoril, embora 
ulteriormente não poucas viessem alcançar o seu desenvolvimento e importância 
à custa da pecuária. Tendo sido, a princípio e durante largos anos, o Continente 
de São Pedro, o grande teatro das campanhas cisplatinas, é natural qfle as pri
meiras povoações tenham· tido sua origem nos presídios, fortes, guardas e acam
pamentos militares. 

Rio Grande, a primeira capital, nasce com a fundação, por Silva . Pais, do 
primeiro presidio militar. A vna fronteira de São Jos~ do Norte surge com a 
guarda ali estabelecida como sentinela avançada, depois da ocupação da vila do 
Rio Grande por Pedro Ceballos; Rio Pardo e Santo Amaro eram primitivos depó· 
sitos de provisões do exército para cuja defesa se estabeleceram fortes e guardas; 
Cachoeira nasce de um destacamento ali postado da guarda de Rio Pardo. Da 
vila de Santo Antônio da Patrulha o próprio nome indica a origem. Santa Maria 

36 Vide CAPISTRANO DE ABREU, op. cit., p. 228; P. ESCUDERO, Alimentaç4o, caps XI e XII. 
87 AUGUSTO DE SAINT-HILAIRE, op. cit. caps. I e IV. 
88 AUGUSTO DE SAINT-HILAIRE, op. cit. cap. V. 
89 AUGUSTO DE SAINT-HILAIRE, loc. cit. 
40 P. ESCUDERO, op. cit .• cap. XII. 
41 Cel. SousA DocA, O sentido brasileiro da revolução Farroupilha. 
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da Bôca do Monte surge com um acampamento militar e ainda hoje ali existe, 
ao alto da cidade, a histórica rua do Acampamento. Casais de açoritas agricul
tores fundam Pôrto Alegre e Taquari. Bem conhecida é a origem de São Borja, 
São Luís Gonzaga, Santo Angelo e de outros núcleos de população 'da região mis
sioneira. Em plena zona pastoril, Bajé e Alegrete nascem de antigos acampamen
tos militares; Jaguarão, antiga "Guarda da Lagoa", d~ um pôsto militar portu
guês ali estabelecido em fins do século XVIII. Uruguaiana é fundada por Domin
gos de Almeida, durante a revolução farroupilha, por motivos de ordem militar e 
fiscal. Dom Pedrito consta ter-se originado do comércio de contrabando. 

Como, entretanto, é natural e já o dissemos de passagem, a indústria pas
toril imprime depois grande desenvolvimento a diversdS núcleos urbanos da zona 
de criação. Mesmo fora desta, a importante cidade do Rio Grande só começa 
a florescer depois de 1810, com a insurreição dos povos do Prata. que determinou 
o deslocamento do centro do comércio de carnes para êsse pôrto. Antes daquele 
acontecimento histórico, não se viam ali senão palhoças. u E, sem dúvida, to
mará um novo surto quando, mercê de uma rêde racional de ferrovias e rodovias, 
encaminhar-se definitivamente para o pôrto do Rio Grande a produção bovina 
do oeste e sudoeste do estado, que é desviada presentemente para o de Monte
vldéu, donde é então exportada. 

Relativamente poucos os núcleos de população originários propriamente da 
criação do gado. Viamão, a segunda capital, forma-se em virtude da concentra
ção das primeiras estâncias estabelecidas no "Continente de São Pedro". Pedras 
Brancas era o ponto de repouso necessário das tropas que da campanha deman .. 
davam Pôrto Alegre. Da exploração do gado surgem ainda Vacaria, Bom Jesus, 
Rosário, Conceição do Arroio (hoje Osório). São Gabriel, onde Félix de Azara 
fundara primitivamente uma povoação com colonos espanhóis, depois dispersa
dos, foi o local escolhido pelos estancieiros da r~gião para o novo povoado, onde 
erigiram um templo. Pelotas, em cujo rincão se estabeleceram, a principio, al
guns criadores e agricultores, inaugura, por iniciativa de um cearense, José Pinto 
Martins, a indústria saladeril, que congregou os habitantes e lhe deu vida, rique
za e opulência."' 

'2 Aua. SAINT-Hn • .u1nr:, op. cit. ca.p. IV. 
"' Sôbr eesta. matéria. há muito a. pesquJiSa.r. Merecem referência. um ensaio de DE PARANHOS 

ANmNES, "Origens dos primeiros núcleos urba.nos no Rio Grande do Sul", inserto no vol. III 
dos Anais do 11 Congresso de História e Geografia do Bio Grande ão Sul, e os da.dos esparsos 
que se encontram no Dicionário Geográfico, Histórico e Estatfatico do Bio Grande do Sul, de 
ANTÔNIO DE FARIA. 



Contribuição 
à Ciência Geográfica 

Cidades que Jamais Foram Vilas 
J. C. PEDRO GRANDE 

Em geral, · tôda cidade tem seu início em um povoado que pode ter surgido 
dentro de um lapso de tempo relativamente cu.rto, mas tamb~m pode ter tido 
crescimento moroso. 

Com suficiente desenvolvimento quanto a casas e habitantes, é o povoado 
suscetível qe ser elevado à categoria de vila, sede, portanto de um distrito. A 
vila, por sua vez, estará habilitada a receber o título de ~idade, logo que tenha 
moradias e população em número suficiente, tornando-se assim o centro admi
nistrativo de um município. 

Entretanto, há pelo mundo afora e também no Brasil um considerável nú
mero de cidades que, por motivos vários, não tiveram que passar por todos êsses 
estágios. "' 

Algumas poucas tiveram a sua edificação planejada. Trata-se sempre de ca
pitais de países, estados ou províncias, cuja construção tiver sido deliberada e 
cujos promotores dispõem dos recursos financeiros para os dispêndios com a es
colha do sítio e o plano. Citaremos para exemplo, algumas cidades das quais 
temos noticia de terem surgido de upi plano elaborado. 

Filadélfia, a capital do estado de Pensilvânia e ex-capital dos Estados 
Unidos, e situada com a sua mais antiga parte entre os rios Delaware e Schuylkill, 
foi planejada em 1682 por William Penn e desenvolveu-se para uma cidade de 
mais de dois milhões de habitantes. 

Temos, em ordem cronológica, São Petersburgo, mais tarde Petrogrado e fi
nalmente Leningrado, ex-capital da Rússia européia. Foi mandada construir em 
1703, pelo tzar Pedro o Grande, em obediência ao plano, traçado. É'.:sse imperador 
russo fêz prevalecer na sua escolha do sítio da eapital planejada apenas a proxi
midade da Europa ocidental, e a saída, então a única que seu império possuía, 
para o mar Báltico. Não deu importância à pouca propriedade do sítio para uma 
capital, porque é terreno baixo, em boa parte pantanoso, e sujeito a énchentes 
de efeito desastroso quando as borrascas do Báltico forçam as águas dêsse mar 
pelo rio Neva acima, destacando as águas dêste. Temos aí um frisante exemplo 
da criação, de uma cidade obedecendo a um capricho de potentado. . . E mesmo 
assim, a Leningrado de hoje abriga perto de cinco milhões de habitantes. 

Nem· a industriosa cidade de Filadélfia, que servira. de primeira capital dos 
Estados Unidos e muito menos a bulhenta Nova York poderia continuar a 
servir de sede para o govêrno americano. Foi por isso que a nova República es
tadunidense resolveu construir a sua própria capital. Muitas cidades porfiaram 
para ter a honra de abrigar a capital do país, mas a escolha recaiu sôbre o local 
onde hoje existe Washington, à margem do rio Potomaque, construída de acôrdo 
com o plano elaborado pelo engenheiro francês major Pierre Charles· L'Enfant 
e inaugurada em 1800. E temos aí Washington, menos rica em belezas naturais, 
mas criadas pela arquitetura e grandiosidade, a cidade que com os seus mais de 
oitocentos mil habitantes ultrapassou muito as previsões de cem mil dos seus 
planejadores. 

Deixando a cidade de Buenos Aires de ser a capital da província do mesmo 
nome, para ser exclusivamente a da República Argentina, foi necessário dar 
outra sede à província assim tornada acéfala. Projetou-se para isso, tomando 
o exemplo da cidade de Washington, e construiu-se, em 1882, uma cidade mo
derna que recebeu o nome de La Plata, e situada a 8 quilômetros, ao sul da mar
gem do rio Prata. Amplas e extensas avenidas, ao longo das quais as edíficações 
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parecem pequeninas, distinguem a cidade que possui hoje cêrca de 280 000 habi
tantes, e teve há pouco seu nome mudado para Eva Perón. 

Temos a de cidades estrangeiras, por fim Canberra, pronuncie "Quenbrà" 
capital da União ·Australiana. Sydney e Melbourne, ambas cidades populosas na 
confederação australiana, rivalizavam por ser a capital do país. Por essa razão, 
resolveu o govêrno da Austrália construir a sua sede própria, visto que as duas 
cidades referidas eram capitais de estados. Os passos empreendidos para êsse 
fim consumiram mais de um quarto de século, porque sómente em 1925 foi 
inaugurada Canberra, às margens do rio Monlonglo, e construída obedecendo ao 
projeto de Walter Burley Griffin, de Chicago, que foi escolhido entre 126 projetos 
chegados de tôda parte do mundo. Canberra tem uma bela situação em um 
anfiteatro de colinas cobertas de mato e a uma altitude de cêrca de 600 metros 
e a perto de 160 CJUilômetros do mar. A sua população é pequena, menos de oito 
mil. Vê-se que o australiano é muito comodista. Plantar-se no interior, deixando 
o confôrto de cidades como Sydney, com mais de 1 500 000 ou Melbourne, com 
perto de 1300 00 habitantes1 francamente é. duro ... Só por castigo ... 

Petrópolis, a bela cidade. serrana, apesar de dever o seu início ao imperador 
Pedro 1, não pode fazer parte da lista de cidades planejadas. Ao menos não sa
bemos de um plano especialmente elaborado para a sua edificação quando foi 
fundada. · 

No entanto, ocorre-nos citar três exemplos de cidades planejadas, no Brasil. 
A primeira delas, em ordem cronológica, é Teresina, a mais jovem cidade 

centenária, pois foi edificada em 1852, segundo o plano do conselheiro Saraiva, 
para ser a sede do govêrno provincial do Piauí, substituindo Oeiras, pequena ci
dade à margem do riacho da Mocha, de curso intermitente. O desenvolvim~nto 
do seu tráfego urbano demonstra a insuficiência da largura de suas ruas, defeito 
que nem sempre é fácil remediar, mãxime no centro, densamente edificado. 

:Vem, a seguir Belo Horizonte, à margem do ribeirão Arrudas, edificada 
segundo o projeto do engenheiro patrício Aarão Reis e inaugurada em 1897. Si
tuada em posição mais central no estado dE:! Minas, ·foi substituir como sede do 
govêrno mineiro a velha Ouro Prêto~ com as suas ruas de forte rampa e de to
pografia difícil de permitir sua expansão. 

A última e mais moderna das. cidades planejadas, no país~ Goiânia, moderna 
capital do estado de Goiás, à margem direita do rio Meia Ponte. A sua 
parte central foi planejada pelo engenheiro Atílio Correia Lima; colaboraram 
em seguida os engenheiros da firma Coimbra Bueno Ltda., principalmente na 
execução do projeto. Ao engenheiro Werner Sonnenberger coube projetar a parte 
sul da novel cidade que teve mais outras ampliações, tôdas projetadas. Goiânia, 
com os seus 40 000 habitantes hoje, é uma idéia vitoriosa; uma capital nova para 
um estado de brilhante porvir. . 

Não se esgotou com os três exemplos acima o rol das cidades brasileiras que 
tiveram a sua edificação planejada. Pois lembramo-nos de ter visto os planos 
das atuais cidades Londrina, Apucarana, Cambé, Arapongas, Faxinai, Mandagua
ri, e Rolândia, elaborados pela Companhia Colonizadora do Norte ao Paraná. 
Por certo haverá mais algumas que não mencionamos porque não' nos foi dado 
saber. 

~AOS EDITôRES: :f:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registari 
ou comentari as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geogrãfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibliografia referente à geografia brasileira. 



O Reflorestamento do País 
Deputado WANDERLEY JÚNIOR 

Sôbre êsse importante e atual problema o senhor deputado Wanderley Júnior 
encaminhou à Mesa da Câmara dos Peputados o presente pronunciamento, que 
transcrevemos do Jornal do Comércio, edição de 27-7-53: · 

"Na minha mocidade estudantil fui um fascinado dos livros de· Júlio Verne, 
escritor fecundo e iluminado, quase um adivinho que previu, como se contempo
râneo #fôsse, as descobertas que só vários lustros mais tarde surpreenderiam o 
mundo, quer no mar, penetrando profundos abismos, quer no ar e mesmo em 
incursão à lua, tentativa sôbre que os cientistas de hoje se desgastam em busca 
da efetivação. 

Sonho ou fantasia, diriam os seus coevos, mas o tempo consagrá-lo-ia orá
culo em relação às lucubrações de sua época. 

Em "Cinco Semanas em Balão", aos imaginosos vôos sôbre a VJ!.Stidão da 
Africa, profetiza, nestas palavras: "Talvez aqui estacionem os povos futuros, se 
a Europa se exaurir e não puder alimentar os seus habitantes". 

Detêm-se nos quatro mil anos do Continente Asiático, "primeira mãe do 
mundo", gerando a esterilidade, impondo a migração para a Europa ubérrima, e 
esta, a seguir, em caminho da exaustão. E surge a América no fascínio da sua 
fecundidade magnífica. Mas, ao Novo Mundo, há de também marcar o rasto res
secante do cavalo de Atila. "E envelhecerá, acentua em previdência impressiva, 
porque as suas florestas virgens hão de ser recortadas pelo machado dos indus
triais, o seu terreno há de enfraquecer..;.se à custa de muito produzir: e onde se 
faziam duas colheitas por ano, só uma e escassa logrará. A Africa abrirá então 
às novas raças os seios ref ertos de tesouros acumulados em séculos. ~stes climas, 
hoje fatais para o estrangeiro, hão de depurar-se pelos arroteamentos e drena
gens; as águas dispersas se reunirão nqm leito comum constituindo uma artéria 
navegável. E o território sôbre que pairamos, mais fértil e rico que os demais, 
tornar-se-á um grande reino, onde se farão descobertas ainda mais assombrosas 
que as do vapor e da eletricidade". · 

Júlio Verne evidenciou a razão do empobrectmento do continente asiático e 
conseqüente emigração do seu povo. Sem floresta, o solo desnudado e exaurido, 
pedras onde existiram searas, clima alterado, desfeito o regime das águas, ora 
diminuídas ou quase extintas, ventos desordenados ou imprevistos, enchentes des
truidoras, enfermidades que sucedem ao desaparecimento das matas, os seus 
habitantes e a sua fauna foram emigrando ou se extinguindo. . 

Os que emigraram encheram o território europeu, então coberto de florestas, 
de rios transbordando humo, em um ambiente climático suave e acolhedor. 

Mas, senhores deputados, o desdobrar dos anos e a incqnsciência das devas
tações das matas foram exaurindo, estiolando, esgotando a nova terra, numa. 
extinção vagarosa mas fatal de sua vitalidade. E os povos em busca da vida e da 
fartura encaminharam-se para os vales dadivosos da América, com os mesmos 
hábitos e amesma ferocidade destruidora das florestas. E a América está so
frendo .... E mais se agravarão seus padecimentos se nos conservarmos inertes 
ao imperativo de sobrevivência da vitalidade do seu solo. 

Depois de um longo período de indiferença, os Estados Unidos reagiram, lu
tando tenazmente pelo reflorestamento, sendo que, hoje em dia, o crescimento 
de novas essências quase que é igual ao corte de suas madeiras. De 1909 a 1918 
o esgotamento das florestas daquele país do Norte - diante do crescimento de 
menos de duzentos milhões de metros cúbicos - andava por mais de setecentos 
milhões! De 1925 a 1929, o esgotamento caía a pouco mais de quatrocentos mi-
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lhões de metros cúbicos e o crescimento ia para cêrca de duzentos e cinqüenta 
milhões; em 1936 o crescimento subia para mais de trezentos milhões, o esgota
mento chegava a poucos milhões mais, e em 1944 esgotamento e crescimento se 
aproximavam. É que os Estados Unidos, no zêlo às suas florestas, à conservação 
das suas águas, do seu clima, e, enfim, da defesa do seu território, diminuíram a 
extração de suas madeiras, embora o consumo delas aumentasse, suprido pela 
importação e providências saneadoras defensivas, permitindo que se fizesse ape
nas a derrubada na proporção do reflorestamento e da recuperação natural, tendo 
em vista ainda os incêndios e as devastações de doenças, insetos e outras causas. 

Aqui trago um gráfico* que mostra o trabalho de recuperação do solo estadu
nidense. Foi elaborado pelo Sr. William Alfredo Maya, ilustre chefe da Divisão 
de Cadastro e Estatística do Instituto Nacional do Pinho - após uma excursão 
realizada a vários países do mundo, em estudo dos m~rcados madeireiros. 

Pedi-lhe, por ocasião da sua partida para o Congresso Internacional de Es
tatística, em Nova .Delhi, na tndfa, que ao passar pelos países madeireiros co-. 
lhesse, quanto possível, a legislação e as conclusões de estudos sôbre refloresta
mento. A devastação das nossas terras já me vinha preocupando profundamen
te. Várias consultas andei fazendo e cheguei até a recorrer à velha experiência 
do ilustrado agrônomo, Sr. William Coelho de Sousa, para um anteprojeto de 
defesa das nossas florestas e, conseqüentemente, também. de salutar influência 
sôbre o clima, a higiene pública e a produção. Eis que o che.fe da Divisão de Ca
dastro e Estatística do Instituto Nacional do Pinho, além do bom desempenho de 
sua missão de estudos do comércio madeireiro, enriqueceu o seu esplêndido re
latório - digno de ser di\fulgado amplam,ente no país - com observações im
pressionantes sôbre a devastação das florestas e sua recuperação artificial. 

O trabalho notável de reflorestamento que se realiza no Janão: em 1946 o 
plantio somava cêrca de cem mil hectares; e até 1948, ascendeu ·mais cinqüenta 
mil hectares. Entretanto, dêste último ano até 1950, o aumento foi mais expressi
vo, subindo a mais de trezentos mil hectares. 

Impulsionado por um espírito argutamente pesquisador, o nosso compatrício 
visitou, em companhia de altos funcionários do govêrno japonês, as florestas e 
os viveiros de Kyushu. 

Há quatrocentos anos, os nipônicos reflorestam as suas terras e só durante 
a guerra, a derrubada excedeu três vêzes mais. O mal cessou e hoje, aquêle país é 
um exemplo de atividade na recuperação florestal. O Japão é dividido em seis 
regiões florestais e estas, por sua vez, divididas em quarenta e cinco prefeituras, 
que são subdivididas em distritos, com várias administrações. Os japonêses só 
cortam árvores que tenham concluído determinado ciclo biológico, e o fazem por 
meio de pessoal, autorizado pelo govêrno, que tem ainda a incumbência de efe
tuar a sua venda por preços razoáveis aos serradores e fãbricas de beneficiamento. 

As prefeituras florestais estudam: a) a geologia do terreno; b) os dados cli
máticos da região; c) os tipos cte florestas e ervas daninhas; e) as precipitações 
pluviáis; f) adaptação de cada espécie a cada zona, de acôrdo com as condições 
ecológicas . 

Nas Filipinas as reservas florestais, que pertencem na quase totalidade ao 
govêmo, são exploradas com um limite autorizaqo por lei, de 1,5% da reserva 
existente, mas nem êsse limite é atingido. A licença estabelece quais as árvores 
a serem abatidas, agrupando-as por diâmetros e essências. O mínimo do diâme ... 
tro é de 12 polegadas. Com essa medida oficial, aquela República e~tá executando 
ato de defesa ·das suas terras, e do bem-estar das gerações futuras. 

No ano passado, houve na Austrália uma Conferência que recomendou o in
ventário dos recursos florestais e do seu potencial de crescimento. Desde aí, uma 
política nacional florestal, considerada urgente, vem sendo estudada. 

Há em todos os países um movimento de alto interêsse quanto à conservação 
das florestas . · 

Em Cuba existe uma série de leis protetoras e incentivadoras da produção 
florestal, entre as quais a que se refere ao corte da madeira conhecida pelo nome 
de "yana", que é considerada de grande utilidade para a fabricação do carvão, 
como outras que regulam a preservação dos mananciais e das reservas florestais. 

• :i!:ste gráfico Junta.mente com o trabalho do Sr. WILLIAM ALFREDO MAIA será publica.do em 
o número 118 dêste Boletim. 
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Há ali proibição absoluta de C'ortes nos montes altos do Estado ou de particulares 
e o reflorestamento .obrigatório às margens dos rios. 

Nos dias correntes a utilidade das florestas é um axioma, uma verdade que 
ninguém mais contesta. A História está aí a nos transmitir a lição dos tempos. 

Coelho Neto, escritor que o Brasil reverencia, num constante preito à sua 
memória, em defesa da floresta, nesta Casa do Parlamento, em memorável ora
ção, evocou o passado dos outros povos que desapareceram com a extinção das 
suas matas. O seu discurso é de 1911, guardando um vigor de atualidade. Velhas 
nações, embaladas por berços férteis, alastradas de searas magníficas, vivendo 
na, fartura a que ficaram reduzidas com a derrubada das matas? Terra estéril, 
vasta solidão! · 

Do alto do Monte Sinai, Moisés vê a Terra da Promissão para onde encami
nhou o seu povo, que viveu, no tempo de Davi, em meio de fontes, rios e lagos, 
em fartura, solo fertilíssimo que se encobria de palmeiras, oliveiras, vinhas, tri
gais~ centeio - a terra de Canaã! Com a morte das florestas, relata-nos a his-

. tória contemporânea - e Lamartine observa - a Terra da Promissão passou a 
ser terra morta, desoladora pobreza, rios de águas barrentas, escassas. . . tudo 
pedra, chão calcinado, uma e outra árvore retorcida como fantasma do passado. 

Assim mesmo, o que vemos? Sob a reconquista do povo de Israel a velha terra 
se revigora, na recuperação inteligente do chão árido. 

É o exemplo salvador; é a luta da sobrevivência dos países, dàs regiões, dos 
povos e da fauna em geral. 

O reflorestamento é a ressurreição! 
Felix Regnault, citado por Melo Noguéira, procurou provar com informações 

históricas que a devastaÇão das florestas é a causa da decadência dos povos, pelas 
catástrofes decorrentes. Demócrito, filósofo que viveu séculos antes de Cristo, 
observara que nas regiões cobertas· de matas as águas não diminuíram, nem eram 
sujeitas a enchentes violentas. Combateram derrubadas de matas, Teofrates, Sé
neca, Leonardo da Vinci, nomes ilustres que os séculos conservam. E poderíamos 
arrolar, do passado longínquo até o presente, os mais renomados cientistas, num 
mesmo protesto contra as devastações florestais. 

A Grécia, no seu tempo áureo, defendeu as suas florestas com a religião e en
quanto os seus deuses habitavam os espessos bosques, as suas florestas, as mar
gens dos rios, a velha e gloriosa Hélade ~ôra terra feliz e dadivosa. Mas quando ' 
as potestades foram abandonadas ela caiu em decadência, tornando-se um chão 
sêco e pobre. Roma defendeu-se com a lei, integrando no domínio público as 
florestas. As leis afrouxaram e a decadência dominou e o homem inaugurou a 
devastação. . . e o perecimento das regiões ferazes. 

E Melo Nogueira, no Anuário Brasileiro de Economia Florestal do Instituto 
.Nacional do Pinho, revive em síntese, como êle próprio o diz, os argumentos e 
dados históricos com que Félix Régnault, através de revista francesa, impressio
nara os seus compatrícios, há muitas décadas, na demonstração de que a de
vastação das florestas é a decadência. E são dessa publicação as citações que 
vou fazer: "A Arábia, hoje um vasto deserto foi terra boa e produtiva, com rios e 
florestas. Argélia, Tunísia, Pérsia, já tiveram grandes florestas e muitas águas, 
assim como intensa fertilidade. E hoje? Perto de Nínive, a antiga capital da 
Assíria, havia luxuriantes florestas onde se caçavam elefantes, 17 séculos antes 
de Cristo. Hoje, desertos. Sardenha foi rica em florestas, assim como a Espa
nha, que, em 1680, depois de devastada furiosamente, teve a sua era de fome e 
miséria, que reduziram a 50% a população de Madri. Os rios Ebro e Guadalquivir 
foram rios caudalosos e navegáveis ... " . 

Há, entretanto, a animar aos que hoje vivem, a certeza de que "plantando 
dá ... " e o reflorestamento, uma contingência de legítima defesa da própria exis
tência humana. E daí saber-se que n.a ilha de Santa Helena, considerada inútil, 
sáfara, após o reflorestamento talvez iniciado com o cativeiro de Na1'rlleão, as 
chuvas apareceram, a verdura cobriu o solo. 

E Coelho Neto. no seu memorável discurso em defesa das florestas, indaga: 
"De que modo havemos de reparar o mal feito, redimindo-nos da culpa do passa
do?" E responde: "Restituindo à terra o que lhe usurpamos". - "Como?" -
pergunta e responde: upelo replantio". E justifica: "Salústio na Guerra de Jugurta 
descreve a Numídia como uma região sáfara, calcinada de sóis, dessombrada, 
adusta, onde a vida era um suplício, tanto para o homem, como para os animais. 



482 BOLETIM GEOGRAFICO 

"Os romanos chegando a tal caminho resolveram torná-lo suportável e 
como bons conhecedores das leis agrárias, logo despindo armas, entregaram-se aÓ 
trabalho arval, plantando no vasto campo arenoso milhares de oliveiras". E pros
segue: "A árvore de Palas tomou o páramo em hôrto, fêz do deserto um eito acei
toso e águas logo abrolharam, refrescando a antiga adustão e onde reinava o 
silêncio triste ressoaram gorgeios, responderam vozes de animais sociáveis, houve 
flores e frutos e cresceram cidades". · 

Mas os árabes passaram a rédeas sôltas e as oliveiras morreram sob as patas 
dos ginetes árdegos: "as ruínas das cidades rememoram melancàlicamente um 
fastígio efêmero". 

É ainda do manancial do grande escritor brasileiro que retiro o trecho da 
lavM de José Bonifácio, o Patriarca, da "Memória sôbre a Escravatura no Brasil". 
Diz êle: . , 

"As nossas matas, preciosas em madeiras de construção civil e náutica, estão 
sentlo destruídas pelo machado assassino e pelas chamas devastadoras da igno
rância. Os cumes das nossas serras, fonte perene de umidade e fertilidade para 
as terras baixas, e de circulação elétrica, estão sendo escalvadas pelos ardentes 
estios do nosso clima. Precisamos conservar como herança sagrada para a nossa 
posteridade as antigas florestas virgens, que pela sua vastidão e frondosidade, 
caracterizavam o nosso belo país. " 

A natureza fêz tudo a nosso favor; n()s, porém, pouco ou. nada temos feito 
a favor da natureza. As nossas terras estão êrmas; nossas preciosas matas vão 
desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor. da ignorância e do 
egoísmo; nossos montes e encostas vão-se escalvando diàriamente e, com o andar 
do tempo, faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a vegetação e alimen
tam as nossas fontes e rios, sem o que, nosso belo Brasil, em menos de dois séculos·, 
ficará reduzido a desertos áridos da L.íbia. Virá, então, êsse dia terrível e fatal, 
em que a ultrajada natu:reza se ache vingada de tantos erros cometidos". 

Palavras do ilustre e imortal Patriarca, numa demonstração de notável amor 
ao solo pátrio ,e à nação brasileira, sentindo já em sua época, os prenúncios de 
uma infelicidade nacional com a derrubada de suas matas. 

Estamos dentro de um dilema: Reflorestamos o Brasil ou marcharemos para 
a miséria, para o deserto, para a ruína. 

E como levantar um dique que v~ha amparar as nossas matas das incur
sões crescentes dos seus derrubadores?"' 

Temos um Código Florestal. Se não é excelente encerra medidas urgentes e 
indispensáveis à defesa das nossas matas. Mas, êsse Código está apenas escrito 
em folhetos porque o que está em sua essência, no que é urgente, indispensável no 
que é salvação do regime das nossas águas, do nosso clima, da nossa fertilidade, 
da nossa própria vida através/das futuras gerações, essa parte ninguém cumpriu, 
ninguém lhe cuida e os morros despem-se de suas matas, as queimadas criminosas 
se repetem diàriamente, os rios baixam as suas águas, ou transbordam às vêzes 
em enchentes violentas e arrasadoras, as erosões continuam. . 

· Pobre Pátria essa nossa em que tudo a empurra para o desfiladeiro do mal 
- a ganância dos homens e a falta de estadistas e de executores de leis e planos 
que a experiência dos velhos povos aconselha como normas científicas. 

O Nordeste Brasileiro, onde patrícios nossos se debatem com a miséria e inú
meros males de que a sêca é a çausadora, deve levar nosso pensamento a indagar 
porque é que existe a sêca naquela região? E a história nos responde: terra des
coberta com preciosas madeiras, objeto da ganância comercial e da cobiça dos 
reis que viam nesse comércio a possibilidade de enriquecer o erário da ·côrte, que 
reservavam o pau-brasil e outras madeiras até nas doações e forais de capita
nias, com pena de degrêdo perpétuo, para a ilha de São Tomé, para os infratores. 

Os barcos veleiros em grande número singravam o oceano em busca do achado 
precioso; excursões legítimas e outras, num verdadeiro contrabando, de várias 
nacionalidades. A verdade é que as florestas daquelas terras do Nordeste, mais 
próximas do continente europeu, foram sendo devastadas, século após século. 

Tão grande era o comércio de pau brasil, tal era a atenção do povo de além
-mar para o objeto de tão notável procura, que êsse mesmo povo sobrepôs à tra
dição e ao respeito aos nomes santificados, o índice de sua ganância, passando a 
denominar a Terra de Santa Cruz. de apenas. Brasil. 
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A devastação das matas do Nordeste foi intensa; tendo começado logo após 
o descobrimento do Brasil, continuou, pode-se dizer, até os nossos dias. 

No Anuário Brasileiro de Economia Florestal do I. N. P., encontramos uma 
citação que não podemos deixar de repetir aqui como refôrço de nossa tese. 
Ei-la: "A devastação das florestas, que ameaça dos maiores perigos o futuro do 
Brasil, já preocupava os homens entendidos de três séculos atrás. Gaspar Bar-
laeus, o grande cronista de História dos feitos praticados no Brasil durante o go-· 
vêrno de João Maurício, conde de Nassau, assim escreveu nesse precioso documen
to, cuja primeira edição saiu em 1647, em latim: "Creio também que é mal feita 
a exploração das madeiras do Brasil, pois não se dispõe nada sôbre a quantidade, 
nem sôbre a qualidade das que se deveriam cortar, quero dizer, quantas e quai8 
árvores conviria cortar, procedendo nós em contrário do que faziam os adminis
tradores do rei da Espanha. A êstes não era permitido talhar mais de 10 000 
quintais. Vêem-se os nossos derrubar árvores sem lei nem medida. mesmo as 
novinhas, ainda não crescidas, de sorte que é mister proibir êste comércio, por 
destruir-se nos germes a esperança de novas árvores". 

E aí está a história da aridez da zona do Nordeste; é a mesma da aridez de 
outras terras do continente asiático e das ilhas estéreis da Europa. 

O reflorestamento é a única maneira de fazer voltar a uberdade naquela 
nossa empobrecida região. Sem reflorestamento tudo que se fizer ali é de pura 
,perda. Os exemplos do sul da Africa, do deserto de Gobi, da ilha de Santa Helena 
e, agora de Israel são ensinamentos eloqüentes. Façamos no nosso desventurado 
Nordeste o que a experiência de outros povos nos sugere, abrindo poços para er
guer à superfície as- águas subterrâneas para o êxito do reflorestamento; Depoi8 
de reflorestada a região as árvores substituem os poços, erguendo do subsolo a 
umidade para transmiti-la à atmosfera pela transpiração e pela evaporação. 

Reinhard Maack, ilustre geólogo, em magnífica conferência realizada no 
Conselho Nacional de Economia, evidenciou, em estudo impressionante - "que 
pela transpiração estomática das copas, isto é, pela evaporação através das fô
lhas, forma-se uma atmosfera saturada de vapor de água que, por sua vez, tem 
a transpiração regulada pelas variações dos fatôres ambientais, tais como a tem
peratura e pressão atmosférica. E, continua, "uma árvore de cêrca de cem a 
cento e cinqüenta anos elimina aproximadamente 9.000 litros de água no de
correr de cada verão. Um grama de fôlhas frescas de faia transpira de 2,5 a 8 
gramas de água por dia, e que com 400 árvores numa determinada área, apro
ximadamente um hectare, perfaz 3,6 milhões de litros de água transpirada. Esta. 
quantidade de água cobriria um hectare de terra com uma camada de 30 centí
metros de espessura. Cafoula~se que uma floresta desta forma evapora nova
mente 60% da chuva caída. A quantidade de umidade que as matas devolvem à 
atmosfera pela evaporação e transpiração é distribuída pelos ventos sôbre 'as 
zonas limítrofes, beneficiando, desta maneira, zonas de cultivação mais ou me• 
nos próximas". 

A floresta exerce a função de verdadeiro dreno, absorvendo a ·água que se
encontra em excesso, em um terreno e, por outro lado, as raízes vão buscar n<> 
seio da terra a água que as árvores restituem ao meio ambiente. As matas sã°' 
uma reguladora da temperatura e têm forte influência sôbre a alimentação das 
fontes e regime dos cursos d'água. A floresta ainda impede ou atenua a ação 
das águas pluviais que produzem erosões, evitando as enchentes e exerce tam
bém salutar influência sôbre o clima e higiene pública. 

Mas não é apenas no Nordeste brasileiro que se fazem notar os efeitos da 
devastação florestal impiedosa, de profunda tristeza para o povo brasileiro. Na 
minha infância derrubava pinhas dos pinheiros que &ombreavam os arredores 
de Curitiba, cujo nome em língua tupi quer dizer - muito pinhão. E hoje nã<> 
há pinheirais nos arredores da capital paranaense, . a não ser um ou outro como• 
sentinelas perdidas numa precipitada fuga de guerreiros vencidos . . E faltando· 
as matas nos arredores daquela cidade, ó clima se tem modificado e o regime das: 
águas alterado. Banhei-me na minha época de escolar nas águas do rio Ivo e 
hoje mal ali se molha o pé, é um filête de água barrenta. Também baixaram as 
águas do rio Belém. Além do rio Negro que desemboca no Iguaçu, divisor, em 
parte, de Santa Cata_rina e Paraná, o pinheiral fechava os espaços em uma abun
dância surpreendente. Em Três Barras, no município de Canoinhas, em Santa 
Catarina estabeleceu-se uma grande serraria de norte-americanos - a "Southern 
Brazil Lumber Col & Co. Inc.", que ali permaneceu em pleno funcionamento, por 
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cêrca de 40 anos, numa derrubada de pinheiros que se aprofundou pelo território 
de um estado e do outro por mais de 60 quilômetros, com montagem de muitas 
outras serrarias. Numa sindicância através de velhos funcionários daquela com
panhia, soubemos que cêrca de 5 milhões de pinheiros foram derrubado~! E quan
do se fala em derrubada de 5 milhões de pinheiros devemos nos lembrar que, com 
os grandes pinheiros, uma infinidade de outros, em crescimento, e muitos arbus
to8 de floresta mista também foram sacrificados pela queda e pela puxada dos 
velhos troncos. 

Hoje aquela região é um descampado. As margens do rio Iguaçu, antes en
sombradas hoje são ·ensolaradas. As águas dêste e dos rios afluentes baixaram, 
prenunciando um futuro pessimista que talvez vá comprometer até as notáveis 
cachoeiras da Foz do Iguaçu. 

:mste triste esr>etáculo de devastação não é só na zona a que me refiro, é por 
tôda parte. do Brasil. Ilustre cientista que vive no Paraná, já declarou que o 
grande estado sulino dentro de 50 anos vai importar madeira para suas necessi
dades, mesmo que se Inicie agora o replantio das florestas derrubadas. 

O Rio Grande do Sul está. quase sem florestas; São Paulo também está fican
do despido das suas ricas florestas, e vai sofrer as conseqüências dessa mesma 
imprevidência, embora se esteja all substituindo as árvores centenárias por es
beltos eucallptos, que nu\lca substituirão na sua utilldade e no seu valor as pre
ciosas madeiras que o machado derrubou. Em Minas Gerais o que acontece é uma 
"Yerdadeira calamidade. Vastas regiões sem uma árvore e rios com águas ainda 
volumosas, mas águas barrentas que denotam grandes erosões. E que tristeza: 
nenhuma providência acauteladora do regime das águas e do cllma para preser
l'ar a benéfica influência do solo sôbre os costumes~ o caráter, a energia moral 
dos habitantes de cada região. É de Reclus o seguinte conceito: "Cada periodo 
da vida dos povos corresponde a mudança do meio". Os homens se adaptam aos 
meios ou reagem, rebelam-se, alterando-os. Se se submetem aos meios empobreci
dos, perdem a sua personalidade porque na verdade o solo influi na vida dos seus 
habitantes. 

Há, em Minas Gerais, uma poderosa, companhia, a Belgo-Minelra, que na 
altura dêste século ainda tem como base de sua indústila o carvão vegetal e por 
isto é uma grande devoradora das florestas mineiras. Dizem que esta compa
nhia está reflorestando presentemente, mas não o faz na defesa do estado sa
crificado, mas tão somente para que não se veja totalmente privada de lenha. 
para ·suas fornalhas. 

E poderíamos fazer referência à situação de cada estado brasileiro, eviden
ciando a marcha acelerada da calamidade nacional provocada pela devastação 
das nossas florestas. Vou incluir nesta minha oração, que é màis um apêlo aos 
homens públicos do Brasil, um quadro demonstrativo da situação florestal dos 
éstados brasileiros, trabalho do Sr. William Alfredo Maya, chefe da Divisão de 
Cadastro e Estatística, do Instituto Nacional do Pinho e que julgo digno de ser 
divulgado por todos os cantos do pais.• :mste trabalho pode merecer criticas e 
·comentários, é, entretanto, baseado em dados estatísticos colhidos das melhores 

. fontes. Não é nem pode ser de uma exatidão matemática porque em assuntos 
florestais temos de jogar muito com as observações de · conjunto, nem sempre 
verdades incontestáveis. · 

O autor dêsse trabalho foi além das magnificas observações nêle contidas e 
procurou, num trabalho minucioso, apresentado em outro mapa demonstrativo~ 
(numa bela síntese) estudar a forma do reflorestamento nacional, admitindo, 

_para o necessário equilíbrio entre o corte da madeira e o reflorestamento artifi
cial, o replantio de 50% da área devastada, precisando o número de árvores, por 

· essência com o preço de custo de tal operação e o período de tempo necessário 
para seu aproveitamento e cumprimento do programa proposto. Veriflca-se pelo 
estudo que revela o mapa em aprêço, que ·a floresta devastada .em 42 anos só po

. derá ser restituída, em 50% do seu volume otiginal, num período nunca 'infe
·rtor a 270 anos, se fôr realizada tal récuperação num ritmo de 2 000 quilômetros 
quadrados anuais. 

Os Estados Unidos, com todo o poder financeiro que possuem, até agóra re
florestaram na razão de 2 000 quilômetros quadrados, por ano, mas para recupe-

• O trabalho a Ql.le se refere êste trecho será publicado em o número 118 dêste Boletim. 
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rar a grande área devastaqa, seria necessãrio o período de 120 anos; então os 
planos em estudo prescrevem o plantio de 4 000 quilômetros quadrados anuais. 
. O Brasil, se as suas possibilidades financeiras o permitirem, com o correr do 
tempo, também poderá reduzir o periodo de seu reflorestamento, restabelecendo 
as· velhas e I>reciosas essências, ou novas que não exijam no seu ciclo biológico,. 
período tão longo. 

o que é indispensável é que se inicie urgentemente o reflorestamento no· 
pais. Reflorestar é medida de salvação nacional, desmatar, sem reflorestar é o 
aniquilamento, .é o deserto, é a morte. 

Temos para nós que seria uma obra digna de admiração e alto civismo, se as 
prefeituras municipais reservassem, dentro dos seus municípios, e em -cada dis
trito, áreas para formação de parques florestais onde os escolares de todo o pais 
no dia da "Festa da Arvore" plantassem uma muda que o Poder Público colo
caria -à disposição da infância estudiosa. :a:sses parques · deveriam preferencial
men te ser colocados nas cabeceiras e nas margens dos rios e nos lugares alto~ 
Prepararíamos assim; o espírito das futuras gerações para uma das obras de maior 
repercussão social e . humana. A árvore plantada pelo aluno deveria ser defen
dida e observada pelo próprio aluno no seu crescimento, sob a orientação e os 
cuidados dos seus mestres. 

Não seria uma novidade; a lei 1629, de 4 de outµbro de 1928, do estado de 
Santa Catarina, que autorizava a criar florestas protetoras e reservas florestais 
daquela unidade da Federação, diz o seguinte: 

- "Art. 8.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir nas escolas primá.;. 
rias o ensino de rudimentos de silvicultura, utilidade e valor econômico das fiô
restas, criando também o "Dia da Arvore", que será comemorado nas escolas 
públicas com o plantio de árvores úteis e por outros modos que forem con
venientes". 

A lei citada é do tempo em que governou o estado o Sr. Dr. Adolfo Konder, 
político de alto espírito público que já se havia notabilizado pela criação do Ins
tituto Estadual do Mttte, com sede em Joinville, e preocupação do desenvolvi ... 
mento de cultura do trigo nas terras sob a brilhante gestão. Esta lei precedeu 
ao "Código Florestal" e à criação do "Instituto Nacional do Pinho" e talvez exceda 
ao Código e ao Instituto nas medidas acauteladoras da defesa florestal. 

·:a:sse notável diploma se executado na época em que fo.i sancionado teria evi.:. 
tado que vastas regiões do estado fôssem criminosamente devastadas pelas nu
merosas serrarias e outrc;>s fatôres de destruição. 

Mas, dirão os que me ouvem, por que, então, não foi posta em execução a lei? 
É que poderosa Companhia americana, a "Lumber", a maior interessada no 

corte de pinheiros, procurou através dos maiores jurisconsultos do país, em lon
gos pareceres, demonstrar a inconstitucionalidade da lei, porque ela era uma res
trição ao direito de propriedade e escapava ao estado a faculdade de fazê-lo. 

Aquêle ilustre governador, impedido na realidade de executar a obra patrió
tica a que se propunha, passou a fazer veementes apelos aos seus compatricios e 
industriais, que são comoventes chamamentos à .'iua ,,consciência cívica. Trans-
crevo alguns trechos dêsses apelos. Ei-los: . . 

" ... Assim valendo-me da presença aqui dos altos representantes do comér
cio e da indústria, não me parece fora de. lugar e de propósito lançar o primeiro 
impulso de uma iniciativa que reputo indispensável para salvar uma das nossas 
maiores riquezas, ameaçada de ruína eminente, se não se lhe acudir a tempo. 

Quero referir-me à indústria extrativa da madeira e à necessidade de defen
der as nossas matas contra a "razzia" das derrubadas desnecessárias e siste
máticas. 

Guardo na retina o panorama soberbo dos pinheirais que cobrem grande
parte do nosso planalto vastíssimo, fortuna incalculável que o gume do machado 
está destruindo sem método nem previsão desapiedadamente! Na floresta serrada 
dos pinheirais já se notam imensos claros e a mata vai fugindo sem que o homem 
se lembre de reconstruir a riqueza destruída. . 

As~im não pode ser! E, já que o abuso se aninha à sombra das nossas leis 
libérrimas, só resta aos governos apelar para o bom senso para boa vontade e 
para o patriotismo dos interessados. 
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·Malditos os criminosos do machado e os que de seus crimes se socorrem! 
Convertendo em bosque os descampados, reconstituiremos uma riqueza gasta, 
e, salvando as fontes de estancamento, evitaremos as torturas das sêcas e a ari
dez do solo infecundo. (Discurso na cidade de Joinville, em 1928). 

"Impressionou-me sobremodo a incrível e crescente devastação das matas nas 
regiões percorridas: - "em razzia" louca, o machado e o fogo andam ali a con
sumir as flor~stas seculares de pinheiros e imbuia, comprometendo até o regime 
climático, a riqueza em águas e a uberdade. do solo - estanques as fontes, 
árida a terra e o deserto estender-se em chaga corrosiva. Por isso, lancei, então, a 
semente de uma iniciativa necessária, no apêlo que fiz para que se cuidasse quanto 
antes de recompor a gleba, restituindo-lhe a cabeleira verde. Infelizmente as 
minhas palawas não encontraram o desejado eco e a iniciativa não logrou su
cesso. Mas não sou homem de recuar no caminho do meu dever, tomei à carga, 
assumindo desta vez, em pessoa, o comando da cruzada bendita .. . 

Defendendo a floresta contra a ·sanha do machado e da ulceração do fogo te
remos defendido o cabedal coletivo, teremos defendido o futuro de nossa terra 
e da nossa g~nte (C~mgresso Madeireiro, em 1928). 

O presidente do Instituto. Nacional do Pinho, Sr. Pedro Sales dos Santos, com 
quem tenho tido a satisfação de palestrar sôbre o momentoso problema;' deixou
me a impressão de um homem de alta compreensão dos seus deveres funcio
nais, já pelo que pessoalmente vem realizando, já pelo cuidado com que se tem 
cercado de funcionários de alta capacidade e grande eficiência, entre os quais o 
Sr. Lincoln Néri a quem devo preciosos informes da matéria em aprêço, o I.N .P. 
exerce incontestàvelmente um grande papel na vida econômica do Brasil. 

Quero terminar esta minha palestra e êste meu apêlo prestando home
nagem àquele Instituto, na pessoa de seu ilustre presidente e na do Sr. William 
Alfredo Maya, chefe da Divisão de Cadastro e Estatística daquela autarquia e que 
tem sido o autor, espiritual de quase tudo que se tem publicado na imprensa, nes
ses últimos meses, sôbre 9 reflorestamento naclonal . 

. Não quero esquecer também a atividade, neste assunto, de ilustres colegas 
desta Câmara que o têm debatido, com brilho e sabedoria, destacando entre êles 
os deputados Herbert Levy, Daniel Faraco e Fernando Ferrari. 

Entregue ao egrégio Conselho Nacional de 'Economia está a matéria em de
bate. Aquêle Conselho com a sua alta autoridade e seus notáveis membros, pelo 
seu saber e pela devoção aos problemas econômicos do Brasil, está reunindo as 
melhores observações e estudos para sugerir a . remessa ao Parlamento oportuna
mente de um trabalho que possa exaltar a nossa cultura e demonstrar a com
preensão brasileira do valor do reflorestamento nacional". 

~ O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
· coinpleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco destlnan-

- do .. se êste à guarda de .documentos como sejam inéditos e artigos de JornatS: Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o territ6rlo brasileiro. 



Contribuição ao Ensino 

Oceanografia 
1 

ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 
(Conselho Nacional de Geografia) 

I) EVOLUÇAO HISTÓRICA DA OCEANOGRAFIA 

O estudo dos oceanos pode ser dividido em duas etapas: 1 - a fase dos 
conhecimentos descritivos, 2 - a fase de pesquisas científicas. 

·Os dados descritivos são os que dizem respeito à forma e ao tamanho dos 
oceanos e mares. A segunda fase, das pesquisas científicas podemos dizer que 
começou em 1854 com os aperfeiçoamentos dos métodos de sondagem realizados 
por Brookes e a instalação de cabos submarinos. Já em 1850 F. Maury havia co
meçado a fazer um mapa dos ventos e das correntes oceânicas para o Atlântico 
norte. 

A expedição Challenger em 1873-1876 viajou por quase todos os oceanos. 
Participaram como membros desta expedição: Wyville Thomson, J. Murray, Bu
chanan e Carpenter. 

O resultado desta viagem foi a publicação de uma obra composta de 50 vo
lumes dedicada ao relêvo do fundo do mar~ à vida submarina e às característi
cas dos oceanos. 

De 1874 a 1876 a expedição de Tuscarori foi realizada no oceano Pacífico. No 
comêço dêste século o nome mais importante da oceanografia é do príncipe Al
berto de Mônaco que _ construiu o Museu Oceanográfico em Mônaco, realizou a 
execução de um mapa geral dos oceanos e instalou o Instituto de Oceanografia 
em Paris. Tôdas estas pesquisas visavam, principalmente, ao campo da oceano
grafia física. As pesquisas dos sêres biológicos existentes nos oceanos e mares 
foram feitas graças aos trabalhos de Lacaze Duthiers nos laboratórios de Roscoff, 
Banyuls e outros. 

Atualmente o professor Jacques Bourcart é quem está dirigindo o laboratório 
de Roscoff. Outro nome importante na oceanografia é o de Jean Charcot que 
morreu numa expedição polar. 

É necessário antes de falarmos dos conhecimentos atuais, e da parte morf o
lógica, dizermos algo referente à evolução dos conhecimentos biológiéos do fundo 
marinho. 

Desde a mais remota antiguidade encontramos os pesquisadores preocupados 
com a vida dos fundos abissais. Já Heródoto de Halicarnaso falava dos depósitos 
existentes na plataforma continental na foz do Nilo, pois fizera uma sondagem 
de 11 orgias (onze braças mais ou menos) e havia encontrado limo que era 
transportado pelo Nilo. Em 1841 o naturalista inglês Forbes nos seus trabalhos 
de investigações oceanográficas do mar Egeu concluiu que não havia vida subma
J,"ina além de 250 metros. Em 1861 houve uma quebra do cabo telegráfico subma
rino que unia a Sardenha à Argélia. E isto ocorreu a cêrca de 2 000 metros de 
profundidade, e encontraram-se, incrustados, organismos vivos que estavam ade
.tentes desde muito tempo. Em 1873 a Inglaterra colocou o navio "Challenger" à 
disposição dos homens de ciência, seguindo-se a França e óutras nações. O 
'iChallenger" realizou pesqUisas muito importantes para a oceanografia, como já 
tivemos oportunidade de falar. Hoje está comprovado que a fauna submarina é 
muito rica e muito variada entre 1000 e 5 000 metros. tsses organismos são muito 
delicados e não são destruídos pelas grandes pressões abissais, simplesmente 
porque seus órgãos internos estão adaptados à pressão exterior. A quantidade de 

1 O presente trabalho resultou da. a.tua.liza.çli.o das notas de a.ula.s ministra.das na. cadeira. de 
Geografia. Física. da. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em outubro de 1950. 
ced1da.s gentilmente pela. aluna. Ma.ria. Ma.da.lena. Vieira. Pinto, a. quem o autor agradece. 
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gases dissolvidos é a mesma que na SUPE!rfície e a respiração dos organismos na 
profundezas do mar se faz como os que vivem na parte superficial. · 

A presença da vida nos fundos marinhos é uma prova da circulação aérea 
através das massas d'água, que se comportam como um corpo poroso. Na região 
da W.ataforma continental 2 vamos encontrar a vida mais ativa das algas e dos 
peixes. Na batial ela irá ser reduzida e na abissal onde não há luz, não há plan
tas, e os peixes são luminosos e carnívoros. 

ll) DEFINIÇAO E DIVISAO 

A oceanografia ou hidrografia marinha em sentido amplo é o estudo dos 
oceanos. No dizer de P. Fourmarier: o domínio desta parte da ciência pode ser 
tratada de modo amplo ou restrito. É desejável ao oceanógrafo ocupar-se unica
mente da massa líquida; mas poderá também interessar-se pela forma e origem 
das bacias ou depressões da superfície do globo onde estas águas aparecem, e a 
construção dos depósitos que cobrem o fundo".ª 

A oceanografia é dividida em duas partes: 1 oceanografia física, 2) ocea
nografia biológica. 

A oceanografia física é o estudo das águas marinhas, isto é, composição, tem
peratura, densidade, deslocamento das massas aquosas, profundidades e formas 
topográficas; enquanto a oceanografia biológica é o estudo dos sêres vivos que 
povoam as águas dos mares. O Prof. Claude Francis-.Boeuf disse a êste propósito 
que: geralmente se tem o hábito de distinguir duas disciplinas diferentes em 
oceanografia: oceanografia biológica, ciência que se ocupa essencialmente da 
vida nos oceanos, e oceanografia física que se interessa pelo meio físico que é a 
água do mar. Na realidade a oceanografia física grupa igualmente por extensão; 
as pesquisas de ordem química e pe ordem geológica".' E mais adiante o mesmo
autor diz: "à medida que os diferentes ramos da oceanografia progridem, sen
timos que é difícil, e mesmo muito arbitrário separarmos uns dos outros. As inte
rações entre o meio físico-químico que constitui a água do mar, a vida que pulula 
no seu seio, e os sedimentos que se depositam no fundo são múltiplos e variados".• 

Na França o Prof. Jacques Bourcart, diretor do Laboratório de Geologia Sub
marina da Escola de Altos Estudos de Paris, está orientando uma grande turma 
de pesquisadores no que diz respeito ao· estudo das formas do relêvo submarino,. 
o que implica no conhecimento da natureza das rochas, ou melhor dos depósitos,. 
e também do processo genético-evolutivo dessas formas. 

III) CARACTERES DAS AGUAS OCEANICAS 

a) Origem dos oceanos e suas águas 

Para compreendermos com exatidão o problema da origem das águas oceâ
nicas e também das águas continentais devemos rememorar, a velha e discutida 
hipótese de Laplace. Pois considerando a terra como u'a nebulosa destacada do 
sol, estaria por conseguinte em sua origem no estado incandescente. Pouco a 
pouco se foi operando o resfriamento superficial desta nebulosa e num momento 
crítico, quando a temperatura estava suficientemente baixa e as pressões adequa
das, a grande quantidade de vapor d'água que formava· uma camada em redor· 
do que é hoje a terra, imediatamente se condensou. O Prof. Claude Francis 
Boeuf a propósito desta e·xplicação que demos acima, formula duas interessante~ 
perguntas, cujas respostas ainda não puderam ser dadas pela ciência: 1 - A con
densação do vapor d'água se teria efetuado de uma só vez? 2 - Tôda a superfície 
da área terrestre foi então submergida? 

Poderíamos em continuação passar a estudar a origem dos sais da água do· 
mar, todavia reservaremos êste assunto para o tópico seguinte, quando passaremos 
a considerar sua composição química. 

Pedro S. Cabral "Fondos Marinas" ln: GAEA, tomo VI, pp. 23 a 30, Buenos Aires, 1938 •. 
P. Fourmarler Principles de géologie (P. 1201). 

' Claude Francis Boeu! Les Oceans (P. 19). 
a Claude Francis Boeuf Les Oceans (P. 20). 
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As águas oceânicas cobrem 3/4 parte da superficie do globo, ou seja ....... . 
171 000 000 de quilômetros quadrados1 o que equivale a 71 % de sua área. Mas, ao 
tratarmos da distribuição das terras e dos mares no decorrer das diferentes eras 
geológicas, isto é, considerando a repartição das mesmas no tempo geológico, e 
no espaço (área geográfica), sabemos que os contornos têm variado muito. 

A elucidação. dêstes problemas· paleogeográficos nos é dada pelas velhas 
teorias de A. Wegener e E. Suess1 quais sejam: gêneses dos continentes e oceanos 
e pontes .continentais, respectivamnte. 

A teoria de Wegener teve sua origem baseada numa observação de drdem geo
gráfica, que todo mundo faz ao olhar num planisfério: o recortamento do litoral 
oriental do Brasil e a parte oeste do continente africano, que à primeira vista pa
recem encaixar-se perfeitamente.ª E desta simples verificação é que o célebre 
geofísico partiu para estabelecer tôda a sua bela teoria, trazendo, porém, vários 
argumentos científicos de ordem geológica, biológica, climatológica, geodésica e 
geofísica. 

Em breves têrmos podemos dizer que a teoria de Wegener se baseia na mo
bilidade dos blocos de sial boiando sôbre o sima, ·daí a existência da translação 
dos mesmos e o aparecimento de oceanos, como é o caso do Atlântico sul. Aliás 
somente após o mesozóico, ou mais exatamente no período cretássico é que se deu 
a rutura do bloco afro-brasileiro que fazia parte do antigo continente austral cha
mado de Gondwana. Enquanto a parte setentrional, isto é, o Atlântico norte 
surgiu no fim do terciário e no início do quaternário. 

O Prof. Claude Francis-Boeuf ao tratar do assunto referente à hipótese de 
Wegener e à fragmentação dos continentes disse que: "os continentes na sua 
origem, constituíam um só bloco1 e1 mares e oceanos eram contínuos. Contudo, 
1ôbre êste único bloco continental, os oceanos efetuaram incursões, depois se re
tiraram para de novo o recobrir; o que significa que transgressões e regressões se 
fizeram sentir no continente1 pois os terrenos sedimentares marinhos são teste-

., munhos dessas posições sucessivas das linhas de costa" . ., 

b) Composigão química 

As águas dos oceanos são carregadas de ..sais e no dizer do Prof. Jacques 
Bourcart: "as águas do mar contêm em solução todos ou quase todos os sais 
minerais comuns em proporções muito variadas".ª De modo geral 1000 gramas 
de água do mar possuem 36 gramas. de sais que são resultantes da combinação 
dos seguintes corpos simples: 

Cloro ... , ..................... . 
Sódio ............... . ........ . 
Magnésio ..................... . 
Enxôfre . ..................... . 
Cálcio ........................ . 
Poté.ssio ............. ~ ........ . 
Cromo ........................ . 
Iôdo .......................... . 
Ferro ........................ . 
Ouro ......................... . 
Zinco ..... .... .................. . 
Rádio ......................... . 

19,93 gr 
11,055 gr 

1,353 gr 
0,908 gr 
0,432 gr 
0,399 gr 
0,07 gr 
0,005 gr 
0,0002 gr 
0,000012 gr 
0,000001 gr 
0,000000000014 gr 

e o Dr. Betlm Pais Leme a.o tecer comentários a. respeito da. morfologia. das duas linhas de 
costa., salientou que: "~ necessário admitir que se o contacto foi perfeito, a. América.. do Sul, au
!'a.nte o de!õloca.mento, sofreu uma. deformação (uma. torção) correspondente, em projeção hort~ 
11onta.l, à supressão duma. área. triangular assaz ·considerável" (p. 613) . E, nas suas conclusões 
assim se exprimiu o autor: "1 - A identidade morfológica. entre a. Africa. ocidental e a. América 
do Sul oriental, observa.da. desde Bacon, na. aparência. perfeita.. exige entretanto uma. verdadeira 
torção da. América. do Sul. · 

2 - o estudo tectônico, especialmente os dobramentos huronia.nos a.presentam resulta.dos 
.absoluta.mente contrários à teoria.. 

3 - f!.S compa.ra.'ções geológicas sã.o extrema.me.nte imperfeitas" (p. 622). . 
"Esbõço dos conhecimentos geológicos referentes a.o Brasil" Tra.d. de Alfredo J. P. DomlngUee. 

Boletim Geográfico, a.no VII, n.0 78, pp. 610 a. 622 - p. 613) . 
., Claude Francis Boeuf Les Oceans (p. 29). 
e Jacques Bouca.rt Oceanographie (Introductlon à la Geologie), 89 páginas, Centre de Do

crumenta.tlon Universita.ire·. Paris 1952. 
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Dêsses 36 gramas, cêrca de 31 são de clÓreto de sódio, e as 5 restantes for
madas por um número considerável de sais de metais muito diversos. 

Do estudo dos sais dissolvidos nas águas dos oceanos ainda não se conhece 
bem o "estado dos minerais", e também se desconhecem ·as reações moleculares 
que permitem à vida orgânica assimilar em quantidades infinitesimais para a sua 
subsistência e para a formação da parte sólida do seu invólucro. As análises das 
águas indicam a existência de cálcio, magnésio, ácido carbônico, ácido sulfúrico, 
etc. No entanto nada sabemos se êste magnésio está sob a forma de sulfatos, ou 
de carbonatos.º 

IV) REPARTIÇÃO GEOGRAFICA DOS OCEANOS E MARES 

Os oceanos podem ser definidos como uma superfície de águas salgadas onde 
dominam as regiões profundas, isto é, pelágica e abissal. Estas águas oceânicas 
são limitadas pelos continentes. É comum dividirmos as massas oceânicas da se
guinte maneira: 

1 - Oceano Pacífico - 145 milhões de quilômetros quadrados 
2 - Oceano Atlântico - 80 milhões de quilômetros quadrados 
3 - Oceano índico - 60 milhões de quilômetros quadrados 

Po ponto de vista geográfico nada existe autorizando semelhante divisão. Os 
oceanos formam massas contínuas sem nenhum limite que os definam. 

Oceano Pacífico - A forma do oceano Pacífico é elíptica sendo limitado a 
leste pelas Américas e a oeste pela Asia e Austrália. Uma característica do oceano 
Pacífico é a existência de grande número de ilhas. 

A dissimetria do relêvo é extremamente importante no oceano Pacífico. 
Próximo ao litoral do Chile nós encontramos 2 fossas: Arica e Copiapó junto 

da cordilheira dos Andes. A primeira com 6 867 metros de profundidade e a se
gunda com 7 635. A mais profunda das fossas do Pacífico é a de Mindanau, nas . 
Filipina_s, com 11 682 metros. A profundidade média do oceano Pac,ífico é. de 
4 000 metros. 

Oceano Atltintico - sua forma é a de um S - tendo ào norte a soleira de 
Wyville Thomson que é tomada como limite das águas do Atlântico para as águas 
do oceano Glacial Artico. Esta soleira.1° passa ao norte da Islândia tendo a direção 
mais ou menos este-oeste. 

O relêvo submarino do Atlântico é muito importante e quando observamos a 
topografia submersa temos a existência de um grande maciço atlântico chamado 
soleira Mediana e que pode ser dividida em cadeia Norte Atlântica e cadeia Sul 
Atlântica. Os picos da soleira constituem ilhas, ex.: a dos Açôres, São Paulo e São 
Pedro, Ascensão e Tristão da Cunha. -

No h~misfério norte a plataforma continental do oceano Atlântico é muito 
desenvolvida. A soleira. Mediana divide o oceano Atlântico em várias bacias: 

1 - Norte Americana 
{. a) Canárias 

2 - Euro-Africana b) Cabo Verde 
3 _.:. Brasileira 
4 - Argentina 

5 - Africana 1 a) l da Guiné 
b) Angola 
c) Cabo 

A profundidade média do oceano Atlântico é de 3 300 metros. A fossa mais 
profunda é a das Virgens com 8 ~26 metros. A importância do oceano Atlântico 
do ponto de vista da navegação .é superior a de todos os outros. Constantemente 
está sendo cruzada pelos navios que fazem ligação da Europa com as Américas. 
Os normandos foram os primeiros a cruzar o oceano Atlântico sendo seguidos 
nesta aventura pelos portuguêses e espanhóis, no início da Idade Moderna. 

9 Pedro S. Cabral "Fondos Marinas" pp. 23 a 30 in GAEA, tomo VI, 1938, Buenos Aires. 
10 "Soleira": podemos defini-la como um enrugamento no fundo oceânico. 



CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 491 

Oceano Indico - A forma do oceano índico não é definida geometricamente 
sendo fechado ao norte e aberto em direção sul. A quase totalidade do oceano 
indico está na faixa tropical. A fossa de Java com 7 450 metros é a mais prófunda 
do oceano índico. 

Oceanos Glaciais - O oceano Glacial Artico, é quase desconhecido do ponto 
de vista morfológico e de suas características biológicas. Sua superfície é de 
14 milhões de quilômetros quadrados, e a sua maior profundidade é de 5 400 me
tros ao norte da ilha de Wrangel. 

O oceano Glacial Antártico, situado- no pólo sul, suas águas se interpenetram 
com os outros oceanos -não possuindo limites definidos. Seu relêvo é inteira
mente desconhecido. Ao sul da Africa ·é que vamos encontrar as maiores pro
fundidades: cêrca de 5 000 metros. 

A classificação dos mares e suas diferenciações em relação com os oceanos: 

Oceanos 

1 - grande superfície líquida limita
da por continentes 

! - predominam as regiões pelágicas 
e batiais 

3 - grande semelhança na salinidade 
e temperatura 

4 - influência continental (poúca) 

Mares 

1 - ocupam uma área restrita 
2 - -predominância de plataformas 

continentais pouco profundas. 
Ex.: Mar da Mancha. 

3 - as características das águas são 
individualizadas 

4 - grande influência continental 

Tipos de mares: 1 - mtJres costeiros - são aquêles que estão localizados na 
borda do continente e cuja ligação c·om os oceanos é feita por um braço ou vários 
braços; subdividem:..se: _a) mares manchas, b) mares golfos. 

Os mares_ manchas são aquêles que possuem 2 ou 3 bôcas ligando com os ocea
nos, ex.: Mancha, Bering, Norte, Japão. · 

Os mares golfos são aquêles que possuem uma ligação feita por um ·braço ge
ralmente, um braço mais apertado e onde aparecem várias ilhas, ex.: Oman, 
México, Okotsk. 

2 - Mares mediterrâneos - são aquêles cujo regime depende dos continen-:
tes e sua ligação com o oceano é geralmente estreita. O melhor exemplo é o mar 
Mediterrâneo na Europa, com os seus auxiliares, Adriático e Negro. Outros exem-
plos: Mar Báltico e Mar Vermelho. · 

3 - Máres fechados - são também considerados . por alguns autores como 
lagos. Ex.: Mar Morto ou lago Asfaltite que está a 394 metros abaixo do nível 
do mar. Mar Cáspio menos 26 metrQS e Mar de Aral. 

V) MOVIMENTOS DAS AGUAS DOS OCEANOS 

As águas dos oceanos e mares não permanecem paradas, como na ma1or1a 
dos pequenos lagos. Estas grandes massas d'água estão sujeitas a três tipos de 
movimentos: a) vagas, b) correntes, e) marés. 

Embora não pretendamos insistir nestes diferentes tipos de movimentos das 
águas dos oceanos, uma vez que nossa atenção está mais voltada para o que diz 
respeito ao relêvo submarino, tópico .de que trataremos logo a seguir a êste, vamos 
no entanto conceituar de modo sucinto cada um dêsses movimentos. 

Vagas - são as oscilações que aparecem na superfície dos oceanos, produzidas 
principalmente pelo vento. Assim, são as vagas ou ondas que fazem com que as 
águas dos oceanos estejam em perpétua agitação. Temos diferentes tipos de 
vagas: a) marulho, b) vaga forçada ou de vento, c) vagas de fundo ou rás 
de maré. 

o efeito abrasivo das vagas sôbre os litorais é bem. mais importante, do que 
1
0 das correntes marinhas. Aliás até bem pouco tempo se dava às correntes ina
rinhas importância que na realidade não possuem. 
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A corrente marinha é um verdadeiro rio de água salgada que se desloca se
gundo determinadas direções na SU!>erfície do oceano. A velocidade dessas cor
rentes é pequena. E, nos litorais vemos diàrianiente o embate das águas, isto é, 
as ondas, as quais realmente, realizam 10 trabalho construtivo e destrutivo nos 
diferentes trechos das costas. Não se deve. pensar que no fundo das baías há sem
pre sedimentação, enquanto que nas pontas ou cabos há erosão. Muitas vêzes 
estas reentrâncias da costa, isto é, golfos e baías são escavados pela própria 
erosão seletiva ou diferencial. Assim o que acontece é que sendo as rochas mais 
tenras no local onde hoje encontramos determinadas baías, a erosão vai des
gastar com mais intensidade deixando em proeminência, à semelhança de pontas, 
as rochas mais duras. 

Estudando-se as diferentes correntes nos diversos oceanos, vamos observar 
que umas são quentes e outras são frias. Estas correntes vão ter muitas vêzes 
grande influência no clima de uma região, como é o caso da corrente do Gôlfo 
na península Escandinava, ou ainda a corrente fria de Humboldt no litoral do 
Chile, etc. · 

Além dêsses movimentos devemos salientar o das marés, devidos ao efeito 
da atração da lua e também do próprio sol (muito secundàriamente) produzindo 
um entumescimento das águas oceânicas. 

Os fluxos e refluxos diários se sucedem na razão de dois fluxos de 6 horas 
cada um e dois refluxos também de igual duração. Todavia, uma série de ano
malias podem intervir na duração dêsses fluxos e refluxos. Assim no litoral do 
Amapá a maré montante, dura de 3 a 4 horas, enquanto a vazante se faz de modo 
suave em 8 ou mesmo 9 horas. E, há mesmo regiões onde a maré montante e a 
maré vazante duram 12 horas cada. 

VI) REL:.G:VO SUBMARifm 

o estudo do fundo dos oceanos é feito por intermédio das sondagens. Uma 
sondagem completa fornece dados referentes à topografia submarina e à litologia 
do fundo dos oceanos, isto é, a natureza do depósito localizado· no ponto de 
sondagem. 

O conhecimento que atualmente possuímos das formas de relêvo submersas 
só foi possível com o aumento do número de sondagens. 

Há vários tipos de sondagem sendo uns diretos e outros indiretos. Vejamos 
primeiramente as sondagens diretas: a) sonda de mão, e b) sonda de máquina. 

A sond~gem de mão - é feita até cêrca de 30 metros de profundidade por 
meio de um fio geralmente de. cânhamo tendo na parte inferior um pêso. A son
da só pode ser usada até 30 metros. A importância da sonda de mão é grande 
para a navegação de cabotagem onde os depósitos de lama ou bancos de areia~ 
impedem a fácil circulação dos barcos. 

A sonda de máquina - pode ser usada de 30 metros até 2 000 metros de 
profundidade. Os tipos principais são: 1 - Berget, 2 - Lucas, 3 - Alberto de 
Mônaco~. 

As sondas de máquina são as principais e podem ser usadas até 13 000 metros 
de profundidade. 

As sondagens indiretas vieram realmente possibilitar a realização de um 
número maior de medidas. Entre os principais tipos de sondagem indireta, de
vemos destacar os seguintes: 1 - Sondas de pressão, 2 - Sondas pelo eco, 3 -
Ultra-som, 4 - Radar. 

A sondagem de pressão e a sondagem pelo eco foram aperfeiçoadas por oca
sião da 1.ª guerra mundial sendo Marti, quem mais trabalhou no aperfeiçoamento 
da sondagem acústica. Esta sondagem consiste no seguinte: deixa-se explodi!' 
na superfície do oceano uma certa carga de explosivo e imediatamente registra-se 
o comêço da explosão e espera-se o ~co na superfjcie da água, sendo portanto 
calculada a profundidade pelo espaço de tempo decorrido entre o início da ex
plosão e o recebimento do eco. A velocidade do som na água do mar, cuja den
sidade média é de 1 028 é de 1 500 metros por segundo. 

Com a 2.ª guerra mundial novos processos de sondagem foram desenvolvidos 
como do ultra-som e o radar. O resultado da sondagem é a determinação de pon-
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tos cotados, isto é, pontos que possuem profundidade conhecida. A ligação dos 
diversos pontos determinados vão fornecer uma idéia do relêvo submerso. 

Chama-se isóbata a linha que une os pontos de igual profundidade. O resul
tado final das diversas sondagens é o estabelecimento de cartas batimétricas. As 
cartas batimétricas fornecem do relêvo submarino uma idéia anroximada da to
pografia submersa. O estudo científico dos oceanos, do ponto de -vista batimétrico, 
começou em 1737 quando Cruquis, traçou na costa da Holanda as primeiras linhas 
ba timétricas. 

Do ponto de vista da navegação o que interessa não é a carta batimétrica e 
aim as cartas hidrográficas, para o estabelecimento dos roteiros. 

A propósito das cartas batimétricas o Prof. Jacques Bourcart em seu livro 
b:ltitulado: Geógraphie du fond des mers pergunta se em virtude da falta de um 
grande número de sondagens · é possível aplicar-se a experiência adquirida no 
traçado de mapas topográficos do relêvo emerso, para exprimir através de curvas 
o relêvo submerso fazendo-se interpolações e extrapolações (P. 39) . 

No estudo da geomprfologià submarina vamos primeiramente tecer alguns 
comentários a propósito dos trabalhos do Prof. Jacques Bourcart um dos grandes 
mestres da França neste novo campo de estudo. 

A superfície da crosta terrestre está sujeita a uma série de transformações 
que já foram exploradas ao máximo do ponto de vista descritivo pelos geógrafos, 
e agora pelos geomorf ologistas baseados nos dados fornecidos pelos geólogos. 
As questões referentes à climatologia somente agora estão sendo procuradas para 
explicar certas diferenciações morfológicas que não podem ser atribuídas à parte 
estrutural e geológica. O Prof. Jacques Bourcart acredita que do estudo mi
nucioso que se vem desenvolvendo com respeito à geografia. do fundo dos mares, 
muitas questões da morfologia das partes emersas serão mais fàcilmente expll
eadas.u 

A geologia submarina oferece um campo rico de possibilidades inesperadas, 
destinada talvez a mudar completamente as teorias geológicas consideradas até 
aqui unicamente fundadas em observações continentais. 12 No entanto não somos 
otimistas como o eminente mestre. Quem poderá afirmar se dêsses estudos as 
coisas ao invés de serem simplificadas venham a se tornar mais complexas? 

Vários autores têm procurado dar uma nomenclatura mais ou menos minu
ciosa às formas topográficas submarinas procurando correlacioná-la~ com as 
existentes na superfície da crosta terrestre. O Prof. Bourcart publicou no ano 
de 1949 um livro interessante sôbre a Géographie du fond des mers, no qual tenta 
um estudo de conjunto de todos êstes elementos que vão caracterizar o fundo dos 
oceanos quanto a sua topografia; vai mais longe ainda ensaiando um estudo 
geomorfológico dos diferentes tipos de relêvo submarino. 13 tste grande mestre 
criou a "Teoria da flexura continental111

' para a explicação das praias suspensas 
ou terraços marinhos e de alguns terraços fluviais, sendo considerado por alguns 
geólogos como um visionário. 1ll Os seus trabalhos são feitos em colaboração com 
seus assistentes como Francis-Boeuf,158. Romanowiski, A. Cailleux e alguns 
outros. 1ª 

11 J. Bourcart "Peut-on étudier directement la geólogie du Plateau continental? 
c. R. Sommaire àes Séances àe la Societé GeoZogique àe France, ns. 1 e 2, 1949. 
u J. Bourcart, op. cit. 
is Jacques Bourcart Geograph;.e àu fonà ctes mers (~ude du relief des oceans) 307 páginas. 

Ilustrações e mapas. Paris, 1949. 
1• Jacques Boucart "La. Marge Continente.la": Essais sur les regression et transgression ma

rines. Buletin àe la Societé GeoZogique àe France 1938, pp. 393-474. 
16 No trabalho que intitulamos de: "Terraços marinhos" tivemos oportunidade de expressar 

nossas idéias a respeito da teoria da flexura continental. ln: Boletim Geográfico, ano VII, n.0 82, 
pp. 1158-1161. . . 

wa Claude Francis-Boeuf faleceu em 1952 num desastre de avião, no continente africano. 
111 ·Os estudos de sedimentação em Paris têm levado alguns especialistas ao extremo de 

dedicação e renúncia. à geologia geral. O Prof. Francis-Boeuf por exemplo, havia ficado com o 
d.ominio das vasas sendo no presente um dos maiores conhecedores do assunto. Nas questões 
referentes às areias e aos seixos (fluviais e marinhos) o Prof. A. Callleux "Maitre de Conferen
ce" no Laboratório de Geomorfologia da Escola Prática de Altos Estudos de Paris (cujo diretor 
é o Prof. Francis Ruellan) é internacionalmente conhecido pelos seus métodos no estudo da mor
fologia dos seixos e dos grãos de areia. O Prof. Romanow1Sk, por exemplo, cuida das .questões 
referentes-à tisica do mar. Outro nome que não pode ser esquecido é o de Solange Duplaix que 
estuda os minerais pesados. Apoiado nesta equipe de pesquisadores o Prof. Bourcart está levando 
.a cabo na França o grande trabalho de estudar o fundo dos mares. 
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Através do estudo sistemático dos perfis topográficos das regiões submarinas, 
à semelhança do que se faz para a parte do relêvo emerso, chegou-se a delimi
tar as grandes zonas do fundo do mar e as formas de relêvo. 

A primitiva concepção desenvolvida a propósito do relêvo dos fundos oceâ
nicos é que se tratavam de formas de bacias com fundo chato. As pesquisas pos
teriores vieram demonstrar quão inexatas são tais afirmativas. 

Os fundos oceân~cos não constituem sempre bacias regulares, e as "protu
berâncias submarinas são semelhantes aos acidentes continentais" .11 E, isto tor
nar-se-á mais fácil de compreender se compararmos o fundo· do Pacífico, com 
o do Atlântico. Neste último teremos que considerar a grande cordilheira que dá 
origem às bacias: norte-americana, euro-africana (europa ocidental), sul-ame-
ricana (brasileira e argentina). · 

No oceano Pacífico ainda não foi feito um grande número de sondagens, 
po;rém, como acentua o Prof. Jacques Bourcart a "idéia que prevalecia outrora, 
era a de que o Pacífico tinha um fundo extremamente liso e uma forma regular 
de bacia, isto pode ser atribuído ao fato de que as rochas normais da crosta 
(granitos e gnaisses) e as rochas sedimentares antigas, estão ausentes em tôdas 
as ilhas do centro. A idéia da permanência através dos tempos geológicos dêste 
oceano parece ter inspirado a célebre hipótese de G. H. Darwin. :tste admitia 
que, após o frenamento, as · marés solares com a rotação da terra fizeram apare
cer uma saliência, posteriormente destacada no nível do Pacifico dando origem 
à lua. A cicatriz deixada pela partida do nosso satélite permaneceu sob a forma 
de oceano". 18 

Antes de passarmos ao estudo das zonas da plataforma coritinenta/I, do talude 
e a abissal vejamos os traços mais importantes que individualizam o relêvo 
terrestre e oceânico. O primeiro foi profundamente recortado e dividido pela ero
são subaérea, e o segundo mantém suas formas originais, isto é, estruturai.!, 
quase intactas. Assim podemos dizer que nas áreas emersas domina a erosão, 
enquanto nas submersas, domina o depósito, isto falando em têrmos gerais. 

Plataforma continental - zona submarina que segue imediatamente a parte 
emersa do relêvo, prolongando-se de O metro, até a cota de - 200 metros. A su
perfície dêsse planalto, que o Prof. Jacques Bourcart denomina de margem con
tinental tem sua topografia mais ou menos regular, apresentando geralmente 
ligeiro declive em direção do fundo-talude. No tocante à explicação da origem de 
tal moldura que surge em continuação ao relêvo emerso. sabemos que são inú
meras e bastante diversificadas. O Prof. Francis-Boeuf a êste propósito disse: "Os 
sábios tentaram explicar a origem do planalto continental, e as hipóteses são 
várias e contraditórias. D. W. Johnson depois de V. Richthoffen, considera esta 
zona como sendo o resultado do ataque marinho, isto é, deve-se considerá-la como 
u'a "superfície de abrasão marinha". Para Murray, trata-se sobretudo de uma 
zona criada pela acumulação dos sedimentos trazidos pelos rios. Para Nansen, 
os gelos seriam os responsáveis pela sua erosão. Enfim, Novak e depois J. Bour
cart pensaram que se trata verdadeiramente em quase todos os casos, de uma 
zona primitivamente continental onde todos os fatôres de erosão teriam atuado 
(erosão fluvial essencialmente) e que teria sido submergida lentamente no de
correr das transgressões".19 Esta última teoria é atualmente a única que vem 
sendo explicada pelo mestre J. Bourcart e seguida por todos os seus discípulos, 
como A. Cailleux, Claude Francis-Boeuf, Georges Zbyszewski e outros. 

Na plataforma continental, podem aparecer por vêzes certos sulcos profundos 
que representam a continuação de antigos · rios emersos, que no momento estão 
submersos caiíon submarinos. Todavia não podemos deixar de assinalar que. a 
origem dos caiíons submarinos constitui também problema controvertido e ex
plicado de modo diferente segundo se considere as diversas correntes, como a dos 
eustatistas, ou ainda a da flexura continental20 como teremos oportunidade de_ 
ver mais adiante. · 

A extensão do planalto continental é muito variada e de modo geral podemo! 
dizer que é inversamente proporcional à altitude continental. Assim ao longo 

11 Jacques Bourcart Geographie du /ond des · mers (p. 44) . 
JS Jacques Bourcart Geographie du /ond des mers (p. 163. 
u Claude Francls-Boeuf Les Oceans (p. 38). 
10 Para maiores esclarecimentos vide: Jacques Bourcart GeograpMe à~ /onà des mera. 

pp. 74 a 78. 
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de litorais onde haja grandes cordilheiras de montanhas, como é o caso da costa 
do Chile, a plataforma é pouco extensa, e inversamente onde o relêvo costeiro é 
baixo, como no litoral norte do Brasil, a plataforma é extensa. 

Por conseguinte, a plataforma continental é a zona que aparece ao longo 
das terras firmes como se fôsse um prolongamento destas áreas emersas. A suà 
superficie é geralmente coberta de areia, ou de vasa. O tenente-coronel Busta
mante diz que não é COJ.".reto · iilcluir-se esta região continental marinha, nos 
oceanos, devendo-se considerá-la mais exatamente "como o verdadeiro bordo 
exterior dos continentes no sentido geológico". 21 

A zona da Patagônia, por exemplo, pode-se dizer que continua suavemente 
como um "pedimento'' formando um "pampa" submarino muito rico em tôda 
classe de pescaria e ainda pouco explorado. 22 Esta zona é a mais importante 
para as. pesquisas, sendo nela que temos as correntes de marés, correntes 
marinhas e as variações de temperatura segundo as estações e com as latitudes 
e a pescaria mais importante. É pràticamente a plataforma continental que 
marca o limite da penetração da luz e por esta razão marca também a existência 
de vegetais e de animais herbívoros. 21 

Referindo-se à importância da delimitação exata da tópografia submarina, 
Isto é, a delimitação das áreas das diferentes regiões batimétricas com o auxílio 
das cartas hidrográficas atuais usadas para a navegação, diz o tenente-coronel 
Bustamante ser o mesmo, que querer delimitar uma fazenda num mapa geográ-
fico. Isto só poderia obter-se com grande imprecisão. 14. • 

Atualmente estas regiões submersas pouco profundas ao redor dos continentes 
constituem grande preocupação dos governos como assinalou Bustamante e tem 
merecido detidos estudos e análises científicas sob inúmeros pontos de vista como: 
o estratégico e o econômico, destacando-se a pesca, a explotação de produtos qui
micos e o petróleo que constituem fatôres preponderantes da riqueza do solo das 
plataformas continentais. 25 

Examinando os problemas de ordem econômica e geopolítica referentes à costa 
do Equador, Bustamante conclui com,a seguinte síntese: 

1 - Fazer um decreto correspondente à incorporação e tornando sujeito à 
soberania nacional a plataforma continental do Equador, tanto na costa como 
no arquipélago. 

2 - Estabelecer um Serviço Hidrográfico para a exata determinação de 
nossa plataforma continental. 

3 - Contrôle do arquipélago de Colombo. 
4 - Estabeleci.mento de companhias de pesca. 
5 - Estudo científico da plataforma continental e da explotação de suas 

riquezas. 211 

Os Estados Unidos da América do Norte são os que possuem no momento os 
melhores mapas topográficos de sua plataforma continental. Esta tarefa foi 
executada graças às sondagens pelo eco e pelo ultra-som. Na França apenas o& 
pontos de maior vulnerabilidade mereceram estudos mais pormenorizados. 

No qbe diz r~speito à plataforma continental, do Brasil embora não a co
nheçamos com a precisão que seria desejada, esta área já foi, no entanto incor
porada ao Domínio da União, por fôrça de um decreto-lei assinado pelo senhor 
presidente da República. 27 

m Conferências sustentadas por el Sr. Tnte. Cel. Ing. Marco A. Bustamante (pp. 109-110). 
Terceira parte - Plataforma continental pp. 99-125 - pp. 109-110. 

22 Pedro S. Cabral "Fondos marinhos" ln: GAEA, tomo VI - Buenos Aires, 1938, pp. 23-30. 
~ M. A. Busta.ma.nte - Op. cit. (p. 119) . 
M M. A. Busta.ma.nte - Op. Cit. (p. 110) . 
m M. A. Bustamante, - Op. Cit. (p. 102) . · 
1e M. A. Bustama.nte - Op. cit. (p. 125). 
'lt Incorporação da plataforma. submarina a.o domínio da. União - Recentemente assinou 

o Presidente da. República um decreto no qual se declara. expressa.mente reconhecido que a. 
pia.ta.forma. submarina., na. parte correspondente a.o território nacional, continental e·insula.r, do 
Brasil, constitui parte integrante do mesmo , território, sob a. JuriSdição e domínio exclusivos da 
União Federal.. Regula. êste a.to que o aproveitamento de produtos e riquezas natura.is, que se 
encontram nas partes a.cima. especifica.das do território nacional, dependem, em todos os casos, 
de autorização, ou concessão federal. De a.côrdo ainda. com o que dispõe o decreto presidencial, 
permanecem em pleno vigor as normas sôbre navegação nas águas sobrepostas às referidas pla
taformas submarinas, sem prejuízo das que venham a. ser estabelecidas, especialmente sôbre pesca. 

Na. justificação que a.presentou sôbre o decreto em aprêço, considerou o chefe do executivo 
o seguinte: a.) que a. plataforma. submarina., que borda. os continentes e ilhas e se prolonga sob. 
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VII) NATUREZA DO FUNDO DOS OCEANOS 

O solo oceânico é constituído em grande parte pelo sima, que aparece coberto 
por depósitos de origem continental, isto é, depósitos terrígenos, ou depósitos or
gânicos de origem marinha. Ao conjunto de sedimentos que forram o fundo dos 
oceanos se denomina depósito marinho. Várias classificações dêsses depósitos fo
ram idealizadas por litologistas. 

Podemos classificar os depósitos marinhos da seguinte maneira: 
a - Critério mineralógico - Thoulet 
b - " das profundidades e da origem - Krummel 
c - granulométrico - J. Bourcart 

Critério mineralógico de Thoulet: 

1 - Areias (95% de grãos de quartzo) 
2 - Areias lodosas (95 - 75% 'de grãos de quartzo) 
3 - Lôdo muito arenoso (75 - 50% de grãos de quartzo) 
4: - Lôdo arenoso (50 - 90% de lôdo) 
5 - Lôdo (mais de 90% de lôdo) 

Critério das profundidades e da origem: Murray e Rendard 

. { areia 
1 - Depósitos litorâneos lô~o 

· seixos (caillou) { 

Os depósitos litorâneos são 
aquêles que aparecem na 
costa entre o limite da maús 
alta maré e da mais baixa. 

2 - Dep'ósito de mares { areia 
pouco profundos seixos pequenos (gravillon) 

lôdo 
· J lôdo e areia coralígena 

lôdo e areia vulcânica 
3 - Depósitos em mares profundos: 

1 
lôdo e areias verdes 

· lôdo vermelho 
. lôdo azul 

vasa de pteróxotero-J 
podos Depósitos pelágl-

vasa de globigerinos \ cos formados nos 
vasa de diatomáceas fundos oceânicos. 
vasa de radiolares 

Os depósitos marinhos têm sua origem ou na erosão marinha produzida pe
lM vagas de translação, pelas correntes marinhas, as correntes de marés que 
atacam os litorais; ou no transporte de aluviões feito pelos rios. A carga de ma
terial sólido em suspensão, chegando ao mar vai imediatamente precipitar-se por 
causa da floculação realizada pelos sais marinhos. 

Pode-se assim definir o planalto continental como a moldura do continente. 
~ na região do planalto continental que a ação modeladora da erosão marinha, 
se faz sentir. Na plataforma continental podemos encontrar grutas (grandes 

o alto mar, é um verdadeiro território submerso e constitui, com as terras a que é adjacente, 
uma só unidade geogiá.fica; b) que o interêsse da declaração da soberania, ou do domínio e 
JurtscUção dos estados, , sôbre a parte assim acrescida ao território nacional, tem avultado em 
conseqüência da possibllidade, cada vez maior, da exploração, ou aproveitamento, das riquezas 
naturais aí encontradas, que, em conseqüência, vá.rios estados da América, mediante declarações, 
ou decretos, de seus presidentes, têm afirmado os direitos, que lhes cabem, de domínio e jurts
diçAo, ou de soberania, sôbre a parte da plataforma submarina, contigua e correspondente e.o 
território nacional; c) que em tais condições, cabe ao govêmo brasileiro, para salvaguarda dos 
direitos do Brasil sôbre a plataforma submarina na parte correspondente ao seu território con
tinental· e às suas ilhas, formular idêntic1s ·declarações dos direitos; d) que a declaração dos 
direitos do Brasil se torna urgente e lnadiãvel; e) que a pesca, nas águas teuitoriais e em alto 
mar, tem sido objeto de leis nacionais e de convênios internacionais, e pode convir e.os inte
rêsses do Brasil participar de novas convenções ou promulgar novas leis sôbre e. matéria.; f) que, 
nos têrmos da Constituição Federal, compete ao presidente da República zelar, de pronto, pela 
Integridade nacional e pela segurança interna do pais - sem prejuízo, aliás da competência do 
Poder Legislativo em matéria desta natureza.. (ln: BoZ. Geográftco, ano vm, n.0 92, I>· 979). 
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marmitas), vales submersos ou chamados canyons submarinos e mesmo mean
dros encaixados que atestam a erosão fluvial. Na discussão da origem dos canyons 
submarinos, alguns autores procuram explicâ-los como provenientes de falhas 
perpendiculares ao litoral ou ainda oriu:q.dos de regressões marinhas do quater
nário por ocasião das glaciações. 

As águas acµmulando-se sob a forma de gêlo sôbre os continentes deram 
origem ao aparecimento de grandes calotas de gêlo ocasionando regressões mari
nhas da ordem dos 100 metros. Essa teoria é chamada a teoria dos eustatistas 
que procuram provar a existência das variações do nível do mar em função das 
glaciações. O recuo das águas oeeânicas provoca imediatamente uma retomada 
da erosão fluvial. 

O canynon submartno é explicado pelos eustatistas como originado na ocasião 
de uma regressão por causa do acúmulo das águas sob a forma de gêlo, no inte
rior dos continentes. Nos períodos interglaciares a fusão dos gelos vai ocasionar 
uma subida do nível dos oceanos. 

A existência de meandros encaixados na plataforma continental, atesta uma 
erosão fluvial na região. ex.: plataforma continental em frente à Bretanha. 

Com o recuo das águas verifica-se uma variação no nível de base dos rio8, 
e o estabelecimento de uma pequena cachoeira na foz. Essa diferença de nível 
do oceano primitivo e do oceano após a glaciação ocasiona a retomada da erosão, 
.e o escavamento de um novo perfil de equilíbrio. 

Por ocasião de uma transgressão marinha êstes vales cavados pela erosão 
fluvial vão ficar submersos sob as águas do oceano; Assim, para os eustatistas~ 
as oscilações do nível do mar são as responsáveis pelo aparecimento de praüu 
suspensas ou terraços marinhos e dos vales submersos. 

Para os epirogenistas~ êstes fatos morfológicos são explicados pelas defor
mações continentais, ex.: o nível de terraços de 100 metros chamado do Siciliapo, 
encontra-se em altitudes variadas como em Reggio, na Calábria, a 395 metros. 
i;::ste fato é explicado pela .deformação do terraço primitivo por movimentos tec
tônicos. Estas· deformações são posteriores ao depósito sedimentar. 

Para o Prof. Bourcart, os terraços marinhos e os canyons que aparecem na 
plataforma continental e que podem ter profundidades da ordem dos 2 000 me
tros ou mais, são devidos ao movimento do bordo costeiro, por êle denominado 
flexura continental .. • 

Talude continental - logo a seguir à plataforma continental, temos uma 
zona de forte declive, que constitui como que um abrupto. O talude continental 
vai desde a cota de 200 metros até 2 000 metros de profundidade. De 2 000 a 
6 000 metros é o domínio da chamada região pelágica. Finalmente temos os 
grandes fundos, ou seja as áreas localizadas além da cota de 6 000 metros, que 
constitui a região abissal. 

Vejamos de modo esquemático o valor, ou melhor. a extensão dessas zonas 
submersas: 

ZONAS SUBMERSAS % Profundidade em Superflcle em Krr.2 % 
metros 

Plataforma continental. ................................... 8,1 o- 200 25 993 000 S,l 

{ 200- 500 8 054 000 2,0 
Talude continental ............................ : ........... 8,8 500-1000- 9 518 ººº 2,0 

1000-2000 17 572 800 4,1 

l 
2000--3000 35 145 600 9,1 

Região ,pelágica ..... ...................................... 80,3 30oo-4000 75 416 600 20,I 
4000-5000 120 813 000 33,0 
5000-6000 62 237 000 17,1 

Região abissal. ..................................... · · . · · 2,8 { 6000-7000 7 688 100 2,1 . mais de 7000 2 562 000 0,7 

CAreas submersas da autoria de Penck) 

28 Vide Jacques Boucart - "Les defonnations récentes et Ieur infiuence sur Ie modelé aciUel: 
ln: Comptes Rendus du Congrês InternattonaZ de Géographte", tomo II, pp. 167-190. Lisboa 1950, 
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Sucintamente podemos dizer que: 
1 - maior área do relêvo submerso está .entre 3 000 e 6 000 metros compre-

endendo um total de 70,7%, 
2 - de O a 200 .metros, isto é, a plataforma continental, temos apenas 8,1 %, 
3 - o talude abrupto de 200 a 3 000 co"bre uma área de 18,4 % , 
4 - as grandes profundidades de 6 000 a 10 000 metros são raras perfazendo 

um total de 2,8 % . 

Depósitos submarinos - classificação de J. !Jourcart 

A - Categoria dos seixos de acôrdo 1 - blocos ::> 500 mm 
com o método granulométrico 2 - seixos > 25 mm 

> 2 Ínm 3 - seixos pequenos (gravillon) . < 

B - Categoria das areias 

C - Ca tegori~ das poeiras 
D - Categoria dos pré-colóides 

(suspensóides) 

25 mm 
4 - grânulos > 5 mm 
1 - grãos grosseiros 2 a 1 mm 
2 - grãos médios 1 a 0,5 mm 
3 - grãos finos 0,1 a 0,2 mm "sablons" 
1 - < 0,00.1 mm 
1 - < 0,02 e > 0,001 mm 

A classificàção do professor Jacqces Bourcart foi feita partindo dos estudos 
do seu antigo mestre Thoulet. 

A l.ª -categoria compreende o material grosseiro formado por blocos de mais 
de 50 cm; até às areias,, cujas dimensões variam de 0,02 mm até 2 mm. As 
areias não possuem adesão a sêco. A coesão dos grãos de areia só é verificada 
quando existe um pouco de água. Porém se esta f ôr em excesso a areia se escoa 
como um líquido. 

O estudo da forma e do tamanho dos grãos constitui objeto de pesquisa dos 
engenheiros encarregados de construção e dos morfologistas interessados nct 
estudo das formas litorâneas emersas. 

A categoria das poeiras e dos precolóides só pode ser estudada ao microscópio. 
As poeiras constituem o que nós chamamos lama ou lôdo ou ainda vasa; é o 
material cujas dimensões estão nas categorias de poeira e precolóides. As poei
ras e precolóides possuem adesão a sêco. A erosão fluvial na matéria vasosa é 
feita com grande dificuldade em virtude de fenômeno tixotrópico, para que haja 
a disjunção das moléculas. · · 

COMPOSIÇÃO 

1 - Sedimentos litorâllf~os ..................... . 

2 - Sedimentos hemipelágicos ........... ....... . 

A - Lôdo azul ...................... .... . ." .... . 
B - Lôdo vermelho ............................ . 
e - Lôdo verde .................. ... ... ....... . 
D - Lôdo vuloãniCo: ......... ...... ............ . 
E - V aaa cora!Ígena .......................... .. 

3 - Sedimentos eupelágicos .................... . 

A - Vasa de pterópodos ................... ... . . 
B - Vasa de globigerinas ....................... . 
C - Vasa de diatomácias ................... · .... . 
D - Vasa de radiolares ......................... . 
E - Argilas vermelhas ......................... . 

LIMITES DE 
Sedimentos Sedimentos Sedimentos PROFUNDIDADE 

calcãrios silicosos inorgânicos 

13% 
32% 
353 
20% 
863 

783 
643 
23% 
43 
73 

3% 
13 

14% 
23 
13 

33 . 
23 

41% 
643 
23 

84% 
673 
613 
783 
133 

183 
343 
36% 
423 
913 

o- 200 

200-SlOO 
200-2200 
200-2300 
500-5100 
·200-3300 

700-2800 
700-5400 

1100-3600 
4300-8200 
4100-7200 

ÁREAS 

34 000 000 Km• 

TOTAL 

55 700 000 Kmt 

1300 000 KmS 
130 ()()() 000 Km• 
26 500 000 Kmt 
10 400 000 Kmt 

102 800 ()()() l{mS 
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Os sedimentos litorâneos são constituídos de blocos, seixos e areias de origem 
-continental. A natureza dêsses depósitos está nitidamente relacionada com o 
relêvo emerso. 

Num corte esquemático observamos que a · sedimentação marinha realiza 
uma verdadeira triagem (separação no depósito). Primeiramente temos o de
:pósito dos blocos, seixos gran<;les, pequenos, areias e finalmente as vasas. 

A sedimentação litorânea não aparece sempre com esta característica por 
eausa das variações do nível do mar. :a:ste fato só pode ser observado na zona 
<la plataforma continental. " 

-Os sedimentos hemipelág.icos - são os que possuem características mistas 
do domínio continental e do domínio oceânico. 

O lôdo azul - é muito rico em matéria inorgânica. Sua coloração é motivada 
pelo sulfureto de ferro. 

O lôdo vermelho - é motivado· pela oxidação do material e também por causa 
das cinzas vulcânicas que são algu~s vêzes incorporadas a êste lôdo. · 

O lôdo verde - a sua coloração esverdeada é por causa de certos animais 
foraminíferos, constituindo a glauconita. 

As cinzas vulcânicas - têm a coloração cinza ou negra e são produzidas pelo 
acúmulo de cinzas vulcânicas. 

Vasa coralígena - tem a coloração esbranquiçada sendo constituída prin
cipalmente de organismos calcários. 

Sedimentos eupelágicos - são aquêles que aparecem na zona pelágica e ba
tial dos oceanos. Nesta categoria de sedimentos não encontramos mais a in
fluência dos sedimentos continentais. 

Vasa de pterópodos - é essenc~almente calcária, constituída por elementos 
.calcário~, moluscos microscópicos. 

V asa de globigerinas - são protozoários microscópicos, também calcárias. 
V asa de diatomáceas - são essencialmente silicosas. 
Vasa · de radiolares - são constituídas especialmente por carapaças de or-

:ganismos silicosos . . · • 
Argilas vermelhas - dos grandes fundos,, são constituídas por sedimentos 

.finíssimos. Nessas argilas encontramos algumas vêzes certos nódulos ou con
creções cuja explicação ainda não foi dada. 

Distribuição geográfica dos sedimentos: - 1 - os sedimentos litorâneos são 
-os que possuem uma grande área geográfica por .causa do fato de aparecerem 
na margem ou plataforma continental de todos os continentes. · 

2 - sedimentos hemipelágicos - o lôdo vermelho é constituído especialmente 
de matérias carregadas pelos rios. A origem é portanto fluvial e aparecem 
grandes depósitos na plataforma do continente sul-americano. 

3 - vasa coralígena - aparece nas proximidades dos recifes, sendo no ocea
_no Pacífico que encontra:mos maiores depósitos. 

Sedimentos eupelágicos: - vasa de pterópodos: apaiecem em zonas pouco 
profundas nos mares quentes e temperados. 

Vasa de globigerinas - sua distribuição principal é o oceano Atlântico. 
Vasa de diatomáceas - aparecem no oceano Glacial Artico. · 
Vasa de radiolares - no oceano Pacífico e índico. 
Argilas vermelhas - cobrem os grandes fundos oceânicos. . 
Litologia submarina: - O estudo dos depósitos oceânicos é feito no ramo 

especializado fundado por Delesse, Roujoux,. J. Murray e Thoulet, chamado litolo
_gia submarina. O estudo dos sedimentos marinhos está sendo muito incentivado 
na França por especialistas como Jacques Bourcart, Mlle. Solange Duplaix, André 
Cailleux e outros. · 

:B. G.-4 
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Noticiário 

Capital 
PRESIDl:NCIA DA REPúBLICA 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Conselho Nacional de Geografia 

XIII sessi!o ordinária da Assembléia Geral -
Resenha completa dos trabalhos - Integra 
do discurso proferido pelo desembargador 
Flor~ncio de Abreu no ato de inauguração 
Moções e comunicações apresentadas nessa 
reunido - Resumo da conferência do cien
tista John Kolb - Relatório do secretá
rio-geral do C. N. G. lido no encerramento 
- Ementas das resoluções aprovadas -
Outras notas. 

Constituidos em Assembléia Geral, reú
nem-se anualmente, os representantes de ór
gãos federafs e estaduais integrados no sistema 
geográfico brasileiro, para se inteirarem das 
ativj.dades geográficas desenvolvidas no pais, e, 
à vista dos resultados e experiências consegui
das, traçarem novos métodos e normas de tra
balho. 

De 1 a 12 de julho do corrente ano reali
zou-se nesta capital, simultâneamente com 
sua congênere do Conselho Nacional de Esta
tistica, a XIII sessão ordinária da Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, da 
qual participaram as seguintes represen.ações: 

Representaçtlo federal - Presidente, desem
bargador Florêncio de Abreu; secretá.rio-geral, 
Ten. Cel. Deoclécio De Paranhos Antunes: se
cretá.rio da Mesa, Prof. José Verissimo da Costa 
Pereira: delegado do Ministério da Aeronáuti
ca, Brig. Antônio de Azevedo Castro Lima; de
legado suplente do Ministério da Aeronáutica, 
Cap. Célio Pereira; delegado do Ministério da 
Agricultura, Eng.0 Valdemar José de Cârva~ 
lho; delegado do Ministério da Educação, Eng.o 
Alirio Hugueney de Matos; suplente do Mi
nistério da Educação, Prof. Hllgard Sternberg; 
representante do ,Ministério da Educação, Prof. 
·Carlos Delgado de Carvalho; delegado suplente 
.do Ministério da Educação, Prof. Vitor Leu
·zinger; delegado do Ministério da Fazenda, 
Eng.0 IDpiano de Barros; delegado do Minis
-tério da Guerra, general Nélson de Castro Sena 
Dias; delegado ·do Ministério da Justiça, Dr. 
:Eugênio Vllhena de Morais; delegado do Mi
.nistério da Marinha, contra-almirante Edmun
do Jordão Amorim do Vale; suplente do Mi
:nistério da Marinha, Comte. Alexandrino de 
P. Freitas Serpa; delegado do Ministério das 
.Relações Exteriores, ministro Alvaro Teixeira 
Soares; delegado do Ministério do Trabalho, Dr. 
Péricles Melo Carvalho; delegado do Ministério 
.da Viação, Eng.0 Flávio Vieira; delegado do 
Conselho Nacional de Estatistica, Eng.0 Moacir 
Malheiros F'ernandes Sllva; delegado da Prefei
tura do Distrito Federal, Dr. Guaraci Lopes de 
:Sousa Castro; delegado do Território do Ama
pá., Prof. Kepler Teixeira da Mota; delegado 
.elo território do Rio Branco, Dr. José Guima
rães Lôbo; representante das instituições cultu
.rais, Cel. João Batista Magalhães: representan
te das instituições técnicas, Prof.a Lais Prado 
Vieira. 

Representação regional: - Alagoas, Dr. 
Manuel Diegues Júnior; Amazonas, Dr. Leopol
do Peres Sobrinho; Ceará., Eng.0 Jaime Anas
.tá.cio Verçosa: Espidto Santo, Dr. Alberto Stan-

Federal 
ge Júnior: Bahia, Eng.0 Lauro Sampaio; Goiás. 
Eng.0 Janue Gerulewicz; Maranhão, Prof.• 
Hiptatia tie Freitas; Mato Grosso, Dr. José Vi
lanova Tôrres; Minas Gerais, Eng.0 Valdemar 
Lobato; Pará., Prof. Francisco Cronje da SU
veira; Paraiba; Prof. Hlldebrando de Meneses; 
Paraná., Dr. Alexandre Beltrão; Pernambuco, Dr. 
Má.rio Carneiro do Rêgo Melo; Piaui, Gen. Ja.có 
Manuel Gaioso Almendra; Rio de Janeiro, Eng.o 
Luis de Sousa.; Rio Grande do Norte, Dr. Amé
rico de Oliveira Costa: Rio .Grande do ·sul, Dr. 
João Batista Pereira Fllho; Santa Catarina, 
Eng.0 Vitor Antônio Peluso: São Paulo, Eng.0 

Valdemar Lefêvre: Sergipe, Prof. Alfredo Mon
tes de Araújo Pinto; suplente, Dr. Fernando 
Valadão. 

Instaladas as duas assembléias, passaram 
elas a atuar separadamente. Os trabalhos da 
Assembléia Geral do C.N .G. obedeceram à se
guinte agenda: 

Dia. 2 - às 9 horas - Primeira. reunião ple
nária. - Eleição das Comissões; dia 3 - às 9 
horas - Reunião plenária .. Apresentação de 
projetos de resolução - ê.s 14 horas - Reunião 
das Comissões - às 17,30 horas - Conferên
cia. do Prof. Kolb; Dia. 4 - às 9 horas - Sessão 
plenária., às 14 horas reunião das Comissões -
Dia 7 -r às 9 horas - S.essão plenária - 14 
horas - Reunião dll.s Comissões - 17,30 ho
ras - Conferência do Prof. Fábio de Mace
do Soares Guimarães: Dia 8 - às 9 horas -
Sessão plenária e última a.presentação de pro
jetos - 14 horas - Reunião das Comissões: Dia 
9 __; às 9 rora.s - última. sessão plenária; Dia 
10 - Excursão a. Volta Redonda; Dia 11 -
às 20,30 horas - . Encerramento e recepção. 

DISCURSO INAUGURAL DO PRESIDENTE 
DO I.B.G.E . 

Na sessão solene conjunta das duas as
sembléias gerais, o desembargador Flórêncio 
de Abreu, presidente do I.B.G.E., pronunciou 
importante discurso, cuja integra vai publi
cada a ba.i:mo : 

"É sempre, para m192, motivo de indizivel 
satisfação espiritual o convívio que, durante 
os dias de nossas reuniões, mantenho com os 
llustres delegados e representantes federais, dos 
governos regionais e do Distrito Federal, em 
virtude da. elevada. atmosfera. de cultura e ci
vismo , que nela se respira., a. par de bem com
preendida camaradagem, unidos todos pelo 
ideal magnifico de bem servir aos altos inte
rêsses do Brasil . 

O ano passado tive a honra de presidir só
mente à reunião da Assembléia-Geral do Con- • 
selho Nacional de Geografia, pois, a.o assumir 
as funções de meu cargo, Já. se haviam reali
zado as reuniões da. Assembléia-Geral do Con
selho Nacional de Estatística.. Hoje, porém, ca
be-me maior honra e dobra.da. responsa.b111da.
de, por isso que terei de presidir à Assembléia
-Geral das duas a.las do Instituto, - reuniões 
que, segundo a \ lei que nos rege, devem efe
tuar-se concomitantemente. 

É isso, a.llá.s, bem expressivo, pois simboli
za. a. intima e indissolúvel interdependência. da. 
Geografia. e da. Estatistica. Certo, atentas a. 
unida.de do Universo e a i:qterdependência. ge-
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ral dos fenômenos, é até certo ponto artificio
sa ou convencional a divisão da ciência em ra
mos ou categorias; mas, sem dúvida, a Esta
tistica e a Geografia apresentam vinculação de 
relações de tal modo necessárias que o profes
sor Delgado de Carvalho chega a afirmar, em 
verdade, que é a Estatistica que torna a Geo
grafia uma ciência. Na geografia. fisica, afirma 
êsse eminente professor, à medida que se vão 
multiplicando as observações submetidas a 
mensurações, vão sendo de mais fácil a.preen
são e interpretação os fenômenos gerais, vão 
ficando mais claras as idéias de conjunto, mais 
fáceis as grandes sinteses. Na órbita da hidro
gra!fa e da climatologia, especialmente na me
teorologia, a penetração da Estatistica tem-se 
revelado de inestimável valor prático; e nos do
minios, então, da geografia humana, para cuja 
estrutura é altamente relevante a contribuição 
da geografia econômica, desde logo compreen
de-se como é necessário o consumo das esta
tísticas no que concerne aos fenômenos da 
produção, da distribuição e da circulação das 
riquezas, geogràficamente considerados. - Por 
outro lado, foi preciso que a Divisão de Geo
grafia do Conselho Nacional de Geografia pro
cedesse prêviamente à medição da área do Bra
sil, por municipios, segundo a nova divisão ter
ritorial, para que a Estatistica pudesse reali
zar o cálculo das novas densidades de popula
ção para o recenseamento geral de 1950. 

Sábia, portanto, a lei que, reconhecendo a 
simbiose dos fenômenos que formam o 1objeto 
das duas disciplinas, incorporou no mesmo Ins
tituto as suas duas grandes alas - a Geogra
fia e a Estatística. Tem-se, assim - aqui reu
nidos os membros de uma e de outra-, a visão 
completa e perfeita do grandioso todo unitário 
do Instituto, avivando destarte a ~oni;clêncla 
dessa unidade, a fim de que as suas resoluções, 
ao invés de orientarem-se no sentido da dis
persão, tendam a estabelecer um elo cada vez 
mais forte e compreensivo entre ambas. Con
virá., mesmo, elaborar um projeto de regimen
to para reuniões conjuntas do Diretório Cen
tral de Geografia e da Junta Executiva Central 
de Estatística, atenta a ocorrência de casos em 
que interêsses nitidamente comuns aos dois 
Conselhos reclamam deliberações cónjuntas. 

Cumpre-me expor à ilustre Assembléia-Ge
ral, e em conseqüência levar ao conhecimento 
do pais, as realizações dos Conselhos Na.clo
nais de Geografia e de Estatística, no período 
entre a última Assembléia-Geral e a presente. 
Consoante a ordem inscrita no titulo de nossa 
instituição, começarei pelas realiZações do Con-
selho Nacional de Geografia. _ • 

I - Os trabalhos do Diretório Central re
ferentes ao periodo de novembro de 1952 a ju
nho do corrente ano correram normalmente, 
cumprindo ressaltar a perfeita harmonia lnal
teràvelmente mantida entre êsse importante 
órgão deliberativo do Conselho e a respectiva 
Secretaria-Geral. 

Em um total de 14 rfunlões, das quais qua
tro extraordinárias, o Diretório, dentro de suas 
atribuições, desenvolveu fecunda e profícua 
atuação, aprovando, no interregno de que se dá 
conta, 16 resoluções, numeradas de 429 a 445. 
Dentre essas, merecem registro especial as de: 

n. 0 440 - que- promcrveu a articulação da 
Secção de Geografia e História do Estado-Maior 
do Exército com o sistema geográ.freo de ca;ráter 
nacional, coordenado pelo Conselho. Com essa 
deliberação o Conselho, ·como órgão criado para 
esta ~lecer a coordenação das a ti vldades geo
gráficas no pais, através da articulação de to
dos os organismos oficiais, poderá desenvolver 
proveitosa cooperação técnica e cientifica no. 
plano de seus trabalhos, com o concurso da
quele órgão sutrerlor das fôrças armadas do 
pais; 

n.0 443 - que fixa a estrutura orgânica da 
Secretaria-Geral. Consoante pronunciamento
expresso da Assembléia-Geral, foi cometido ao 
Diretório Central o encargo de reexaminar a 
conveniente estrutura.Ção dos serviços do Con
selho. Da apreciação cuidadosa do Diretório, no· 
tocante a essa importante matéria, resultou a 
citada resolução, enfeixando, racionalmente, as 
unidades de serviço através das quais se desem
penharão as atividades da instituição. Ficaram. 
estabelecidos os seguintes órgãos executivos: 
Gabinete do Secretá.rio-Geral; Divisão de Geo
grafia, Divisão de Cartografia e Divisão de 
Administração. E, segundo a experiência acon- / 
selha, como providência de alta relevância, foi 
restabelecida aevisão Cultural, cuja direção 
foi confiada à ta co~petência do Dr. Virgilio 
Correia Filho. 

Ao ensejo do 17.0 aniversário do I.B.G.E .• 
promoveu o Conselho Nacional de Geografia 
uma exposição de suas atividades no campo· 
geográfico e cartográfico, que foi muito apre
ciada por ilustres visitantes, entre os quais o 
Conselho Diretor da tradicional Sociedade Bra
sileira de Geografia e numerosa. turma de ofi
ciais do Estado-Maior do Exército. 

II - No que tange aos trabalhos da Secre
taria-Geral do Conselho Nacional de Geografia. 
como órgão executivo das deliberações do Con
selho, cumpre-me comunicar, em primeiro pla
no, terem sido integralmente atendidas pela 
Secretaria, a.pós a manifestação expressa do Di
retório Central, as disposições contidas nos 
Arts. 2.0 e 3.0 da resolução n.0 381, bem como to
dos os da resolução n.0 394. Refiro-me à elabo
ração do Regimento da Secretaria e da sua nova 
estrutura orgânica. Ao ensejo, foi examinada a 
conveniente reestruturação dos serviços de que 
resultou a resolução do Diretório Central, que 
recebeu o n.0 443, ora em pl~no vigor. o Regi
mento da Secretaria-Geral foi elaborado p'elo 
Diretório Central e baixado, a titulo experi
mental, pela resolução n.0 446, de · 9 de junho. 
último. A presente sessão ordinária da Assem
bléia-Geral cabe a.prová-lo em definitivo. Será. 
esta uma das suas tarefas mais importantes, so
bretudo porque - por mais incriveJ. que pare
ça - a ·secretaria-Geral jamais dispôs, de ma
neira coordenada, de dispositivos expressos, re
gulando os seus diferentes serviços, distribui
dos pelos seus diversos setores de trabalho. 

Através de sua Divisão de Geografia, a Se
cretaria-Geral prosseguiu nos estudos de cam
po e de gabinete, concernentes à recuperação 
econômica da Baixa.da Fluminense, atuando em 
cooperação com o Departitmento Geográfico d<> 
Estado do Rio de Janeiro, e tendo em vista 
áreas suscetiveis de colonização, as colônias
a.gricolas existentes, o sertão carioca, as zonas
produtivas da Baixada etc. 

Com referência à publicação de uma mono
grafia sôbre o território do Amapá, a Secreta
ria-Geral está ultimando as pro'1idências no· 
sentido de ser dado a lume, em futuro próxi
mo, um trabalho sôbre êsse objeto da resolu
ção n.º 372, da Assembléia-Geral. Na confor
midade da resolução n.0 377, foram entregues .. 
ao govêrno do estado de Goiás, 500 exemplares. 
do livro "Mato Grosso de Goiás", de autoria 
do Prof. Speridião Falssol. Com respeito à re
solução n.0 385, a Secretaria-Geral já tomou 
as providências iniciais, no sentido da publi
cação de u'a monografia geográfica sôbre o 
Acre, e, no tocante à de n.0 387, foram envia
dos aos Diretórios Regionais os trabalhos de 
natureza regional para o efeito de receberem 
sugestões. 

No caso particular da resolução n.0 392-, dis
pondo sôbre a atualização dos valores das áreas 
do Brasil e de suas unidades federadas e mu
nicipios, é de elogla.r-se o interêsse e o a.prêço . 
com que foram as mesmas examinadas por· 
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alguns órgãos regiona.is. 1: de mister a.firmar-se, 
entretanto, que até a.o present.e· momento, não 
puderam alguns Diretórios Regiona.is levar a. 
efeito as determinações da. Assembléia. sôbre tão 
importante matéria.. 

Em consona.nela. com ~s idéias expendlda.s 
por esta. Presidência., na. ocasião da. instalação 
da. XII sessão ordinária., e rela.tivas à coordena
ção e orga.nlz~ção dos Diretórios Regiona.is, bem 
como a.o incentivo das atividades geográficas 

.do pais, é-me grato declarar que o órgão exe
cutivo do Conselho, por intermédio da atual 
Secreta.ria. dos ôrgãos Regiona.is e Entidades 
F111a.da.s, tomou tôda.s as providências necessá
rias para que bem fôsse cumprida. a. resolução 
da. Assembléia-Geral, dispondo sôbre a restau
ração dos Diretórios Regionais. Nesta oportu
nidade, pôde a. Presidência. afirmar que a rea
ção dos governos esta.duais e dos territórios foi 
altamente lisonjeira., tomando a maioria dêles 
as providências necessárias ao restabelecimen
to ou reorganização dos Diretórios, dentro ·das 
bases estilobelecldas pelo Regulamento do Con
selho e iia conformidade dos dispositivos ex
pressos no novo Regimento da Assembléia-Ge
ral. A simples consulta a.os arquivos da Secre
taria-Geral revelará o alto aprêço com que fo
ram recebidos os expedientes da Presidência. ou . 
da Secreta.ria-Geral do Conselho, relativos à ma.-

. téria., fato, sem sombra. de dúvida., confirma.dor 
do interêsse, do alto descortino e do patriotis
mo dos senhores governa.dores dos esta.dos e 
territórios pela. obra. de grande e sadia. bra.si
llda.de que é o I.B.G.E. 

A Secretaria. dos ôrgãos Regiona.is e Enti
dades F111a.das, atuando sob a. orientação direta 
do Secretário-Geral do Conselho, cabe, com 
efeito, uma. grande missão a. desempenhar, ten
do-se em vista. a. missão coordena.dora. do Con
selho, determinada pelo artigo 1.0 do decreto 
que o instituiu. E a esclarecida. providência. da. 
Assembléia., no sentido de ser reserva.do um 
auxmo minlmo a. cada. um dos Diretórios Re
gionais, fQl prontamente a.tendida pelo Dire
tório Central a.o consignar, no a.tua.l orçamen
to do Conselho, o quantitativo total correspon
dente, à base do qual pôde a. Secreta.rla.-Gera.l 
tomar a.s primeiras providências executivas. 

III - Descendo, a.gora., às atividades especi
ficas das Divisões de Geografia. ~ de Cartogra
fia., cumpre-me consignar que a.s da. Divisão de 
Geografia. tiveram como· objetivo essencial a. 
coleta. de elementos destinados à elaboração das 
monogra.fl'a.s regionais para. a. "Geografia. elo 
Bra.sll". Tôdas a.s Secções Regiona.is da. Divisão 
realizaram trabalhos de campo e continuaram 
a formação de bibliografias geográficas visando 
ao mesmo objetivo. · 

Nas Secções de Estudos Geográficos, de Cãl
culo, de Publicaç6es e Ilustra.~ões e de Do
cumentação foram, por sua. vez, · elaborados ma
pas econômicos sôbre a prOdução de gêneros a.li
menticlos em diversos esta.dos, sôbre a. existên
cia. de gado bovino no Brasil e de gado suíno 
em alguns esta.dos; mapas de climas, de solos, 
de hidrologia., de vegetação, de distribuição da 
população em· diferentes esta.dos e de sua. com
paração entre os censos de 1940 e 1950; mapa. de 
densidade da. população do Brasil em 1950 e de 
delimitação do Polígono das Sêca.s, na. confor
mlda.d~ da. lei n.0 1 348, de fevereiro de 1951. 

Foi concluída. a. revisão da. medição das áreas 
do Brasil, das unidades federadas e dos muni
cípio~. e elabora.do, em cooperação com o Co
mitê de Planejamento da. Comissão de Abaste
cimento do Nordeste, um ca.rtogra.ma. da. divi
são municipal do Nordeste em escala. de .... 
1:2 000 000. Concluíram-se, também, os estudos 
de campo que se vinha. realizando na área. do 
Tale do rio Doce, em decorrência. do Convênio 
com a denomina.da. "Companhia. do Vale do Rio 
Doce", os quais, em seu relatório final, compre-

endem o levantamento de diversos ma.pa.s da. 
bacia. do referido !lúmen, ta.is como: mapas 
geomorfológlcos, geológicos, de tipos de clima.~ 
de comparação de população rural entre os cen
sos de 1940 e 1950, dl:I. população urba.na. e su
burbana., de população total, de densidade de 
população, de distribuição da. população, de dis
tribuição. do milho, do café, do feijão, da ca
na.-de-a.çuca.r e do gado bovino. Acham-se já 
impressas e entregues à Comissão do referido 
vale várias fôlha.s do mapa. geomorfológlco d&. 
bacia. fluvial em a.prêço. Em suma., estão sendo 
a.tiva.dos de tal modo os trabalhos decorrentes 
do referido Convênio, que é licito esperar es
tejam os mesmos concluídos no prazo estipu
la.do, - setembro dêste a.no. 

A "Geografia. do Brasil" .. que se está ela
borando, representará. um importante aconte
cimento no âmbito cultural do pais e consti
tuirá. a. parte que cabe a.o Brasil na organização 
da grande "Geografia das Américas", obra mo
numental que está. sendo empreendida pelo 
Instituto Pan-America.no de Geografia. e His
tória, organismo especializado da Organização. 
dos Estados Americanos. 

As Secções Sul e de Estudos Geográficos d1:1. 
Divisão estão levantando uma série de mapas 
do estado do Paraná., relativos, entre outros, ao 
censo de 1950 sob o aspecto geográfico e à dis
tribuição da. população rural e urbana., desti
nados à exposição ·comemorativa do centenário 
da. elevação do Paraná. e província.. 

Quanto às edições da. Divisão, tenho a. sa
tisfação de informar que foram publicados 8 
números do "Boletim Geográfico" e 5 da "Re
vista. Brasileira. de Geografia", dentro do ritmo 
preestabelecido, bem assim os volumes II e III 
dos Anais do "X Congresso Brasileiro de Geo
grafia.", o volume sôbre a. "Zona. de Influência. 
da. Cachoeira. de Paulo Afonso" e entregues, pa
ra. impressão, monografias sôbre os territórios 
do Acre e do Guapo ré. Foi ainda lnlclada. e 
continua.da a. elaboração da bibliografia sôbre 
o ensino da. Geografia.. 

Não deverei deixar de mencionar aqui, por 
ser um fato auspicioso, ter-se realiza.do o Curso 
de Férias para professôres (le Geografia do ensi
no secundário, em colaboração com a. Faculda
de Nacional de Filosofia.. 

IV - Passando a.os domínios da. Divisão de 
Cartografia., verifica-se ter sido concluída a. 
compilação de 6 fôlhas preparatórias da. carta. 
geral na escala. de 1:500000, um mapa. do Ama.pá. 
na. de 1: 1 000 000, outro do estado do Rio na. de 
1 : 400 000 e ainda outro do Brasil na. de ..... . 
1 :2 500 000, bem como acharem-se revistas 24 fô
lha.s na. escala. de 1 : 500 000 em suas dl versas 
fases de trabalho, desde a da. compilação até à 
prova "o!f-set", bem como executada. a. revi
são da. compilação do mapa. do estado do Rio 
a.cima. referido e da. Prova. "off-set" do referi
do mapa. do Brasil, em 1 :2 500 000. 

Foram executadas pela. Secção de Reprodu
ções 3 580 cópJa.s diversas, 120 trabalhos foto
ca.rtográficos, 94 litográficos, 298 541 impressões 
"o!f-set", 14 743 composições tipográficas e com
postas em "va.rl-typer" 13 publlcações; e pela 
Secção de Restituição Aerofotogra.métrica. 50 300 
fotografias "trlmetrogon". 

Foram reconhecidas 112 estações, triangu
ladas 131, e montadas 102 tôrres, abrangendo o 
reconhecimento a. área. de 43 000 km2 e a. me
dição angular a. de 19 570 km2. Foram nivela.
dos 1 720 km e estabelecidas 1 035 RN (Refe
rência. Nível). Pela. Secção de Bases, Astrono
mia e Gra.vlmetrla., foram feitas a.s observações 
em 12 pontos de Laplace e medidas 4 bases; e, 
pela. de Levantamentos Mistos, executa.dos ca.
mlnha.mentos no total de 6 813 km, determi
nados 15 567 pontos de altitude, estabelecidas: 
25 coordenadas e 15 declinações. Pela. Secção-
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de Cálculos foi realizado o ajuste de um trecho 
de triangulação numa área aproximada de ... 
2 699 km2, com o total de 40 vértices, e o ajus
-te de nivelamento trigonométrico duma área 
de 12 000 km2 com o total de 54 vértices além 
de calculadas 7 bases de 1.• ordem e as coorde
nadas de 11 Laplace. 

V - No plano internacional, cumpre-me 
referir que, tendo constituído a ·.comissão Na
cional da União Geográfica Internacional e dis
pondo sôbre a criação da Comissão Organiza
dora do XVIII Congresso Internacional de Geo
grafia, a Assembléia-Geral, em sua sessão ordi
nária do ano passado, determinou uma série 
de providências que a Secretaria-Geral já cum
priu. Tem agora essa Presidência a satisfação 
de anunciar que se encontra inteiramente cons
tituída a Comissão Nacional, composta dos ele
mentos culturais escolhidos na forma da reso
lução que a instituiu. Parece-me caber agora 
aos órgãos deliberativos indicar à Secretaria
-Geral do Conselho os recursos de que poderá 
lançar mão para atender às despesas iniciais, 
indispensáveis para a convocação e os traba
lhos preliminares da grande Comissão. 

No que concerne à cooperação com organis
mos internacionais, o Instituto, através da Di
visão de Geografia, tem mantido estreita cola
boração com o Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História, especialmente. na elaboração 
do relatório da situação dos conhecimentos dos 
recursos naturais do pais, e nos trabalhos re
lativos à instalação do Centro de Treinamento 
de Técnicos para o levantamento dos conheci
mentos dêsses recursos no continente, centro 
êsse que, mercê da atuação diplomática do Ita
marati, possivelmente será sediado nesta ca
pital. 

Foram também da maior importância, quer 
no campo interno, quer na esfera internacio
nal, as atividades do Conselho Nacional de Es
tatística, verificadas de julho do ano passado 
até Junho último. 

I - · No plano internacional, participou o 
Conselho Nacional de Éstatística dos trabalhos 
da II sessão da Comissão de Aperfeiçoamento 
das Esta tisticas Nacionais ( C. O. I. N. S. ) , em 
Ottawa, Canadá, sendo representado pelo Dr. 
Raul do Rêgo. Lima, diretor do Serviço de Es
tatística da Produção do Ministério da Agri
cultura. :t-nos grato consignar que o sistema 
de coordenação e cooperação interadministra
tiva adotado no Brasil no campo da estatísti
ca mereceu o maior interêsse daquela impor
tante reunião de técnicos. Estêve presente sem
pre, nas exposições dos representantes de ou
tros países, a idéia da instituição de um órgão 
nacional com a fôrça e as características do 
C.N .E. Três assuntos foram objeto de debates 
e deliberação: 1. Estatísticas agropecuárias 
permanentes. 2. Coordenação estatística na
cional. 3. Problemas relacionados com os 
censos. . 

Atendendo a convite da O.N.U., o sistema 
estatístico brasileiro se fêz representar, tam
bém, no seminário das Nações Unidas sôbre Or
ganizhção Estatística, reunindo igualmente em 
Ottawa, com a participação de 36 países. Mo
tivos de fôrça maior impediram o compareci
mento, àquela assembléia técnica, de delegação 
especial brasileira. Dela participou, como re
presentante do Brasil, o mesmo delegado à ses
são da Comissão de Aperfeiçoamento das Esta
tísticas Nacionais, Dr. Raul Lima. 

A outra importante assembléia internacio
nal o .Brasil também compareceu. Foi promo
vida, em Romf!,, pela Organização Mundial de 
Alimentação e Agricultura (F.A.0.) e ver
sou sôbre números indices agrícolas. Dela par
-Uciparam vinte estatísticos, representando oi
to nações e três organizações internacionais. 

A representação do Brasil estêve confiada ao 
professor Jorge Kingston. Entre outras deci
sões, nela se assentou que, para efeito de 
comparações internacionais, o conceito de pro
dução deve ser o de suprimentos fornecidos pe
las emprêsas agrico118.s nacionais ao mercado, 
incluída, se possível, a horticultura. - Deve 
ser assinalado, ainda, no que concerne à pro
jeção da estatística braslleira no plano inter
nacional, o fato significativo, e para nós hon~ 
roso, de ter sido oi:ganizado sob a direção de 
um brasileiro, Sr. Tulo Hostillo Montenegro, 
ex-diretor técnico do Serviço Nacional de Re
censeamento, o Centro de Ensino de Estatís
tica Econômica e Financeira que o Instituto 
Interamericano de Estatística instalou em San
tiago do Chlle. 

São conhecidas as dificuldades que carac
teriz~m o levantamento das estatísticas refe
rentes à produção agrícola, agravadas no Bra
sll pela vastidão territorial e pela rarefação e 
i~regul~ridade observadas na distribuição dos 
habitantes da zonJI, rural. O Conselho está em
penhado em obter a instalação, em nt>sso pais, 
de um Centro de Treinamento para Estatísti
cas Agrícolas, sob o pa trocinio da F. A. o. Nes
te sentidq, já foi solicitada a interferência do 
Ministério das Relações Exteriores junto àque
le organismo internacional e iniciados enten
dimentos diretos com representantes daquele 
órgão especializado das Nações Unidas. Se, co
mo tudo indica, essas gestões chegarem a bom 
têrmo, teremos dado mais um passo no sentido 
do aperfeiçoamento daquelas estatísticas, de 
fundamental importância sobretudo n\l,Jll pais, 
como o nosso, em que as atividades agrárias e 
pastoris, apesar do êxodo rural que se vem ve
rificando, continuam predominando sôbre as 
demais, constituindo a ocupação da maior par
te da população ativa. 

II - Pasando ao plano interno, ou nacio
nal, cumpre assinalar, desde logo, que uma 
comissão especialmente por mim designada vem 
procedendo à revisão do sistema de levantamen
to de estatísticas agropecuárias atualmente em 
vigor. Foi elaborado novo- plano, colimando ao 
aperfeiçoamento das estatísticas referidas -
conforme recomendação do Comitê do Censo 
das Américas, do Instituto Interamericano de 
Estatística, e em obediência à resolução nú
mero 538, de 10 de Julho de 1952, da Assem
bléia-Geral do Conselho. O esquema estuda
do será submetido, oportunamente, à aprecia
ção dos membros da Assembléia-Geral, como 
subsidio para a adoção de novo processo de ela
boração das esta tisticas agropecuárias perma
nentes. 

O levantamento das estatistica,s do comér
cio exterior, de cabotagem e por vias internas, 
está sendo efetuado, desde l.º de jam;iro do 
corrente ano, de acôrdo com a Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias, aprovada pela reso
lução n.0 517, da última sessão da Assembléia
-Geral,. e que substitui, definitivamente, a an
tiga Classificação de Mercadorias, que vinha 
sendo usada em caráter provisório. 

III - No período sob exame, o Conselho 
concedeu f111ação ao Departamento de Estatfs .. 
tica e ao Departamento de Estudos Econômi
cos da Bôlsa de Mercadorias de São Paulo, dois 
órgãos de indiscutivel importância pelas atri
buições que lhe cabem, na análise e orienta
ção da economia paulista. 

Continuaram a sair normalmente, e sem
pre com a melhor aceitação, as publicações pe
riódicas do Conselho: a "Revista Brasileira de 
Estatística", o "Boletim Estatístico" e a "Re· 
vista Brasileira dos Municípios". 

Mas, no setor publicitário, o maior serviço 
prestado, pelo ·Instituto, aos estudiosos do mé· 
todo estatístico foi, sem dúvida, o lançamento 
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das traduções de duas obras de autores ame
ricanos - livros multo difundidos e reputados 
nos Estados Unidos, onde, como é sabido, a bl
bliograna estatistlca é das maiores do mundo. 
Uma dessas obras, denominada "Métodos Es
tatlstlcos Aplicados à Economia e aos Negócios', 
é devida à autoria do Sr. Frederlck Cecll Mllls, 
professor de Economia e Estatistlca da Univer
sidade de Colúmbia, e, na opinião de seu tra
dutor, Sr. H. E. Alvim Pessoa, "remove, contor
na ou diminui a dificuldade dos estudos rela
cionados com os processos técnicos em que se 
baseia a estatistlca econômica". É livro. de 
cunho prático, do mesmo modo que o outro 
compêndio, ."Estatistlca Geral e Aplicada", de 
Croxton e Cowden, tam~ém recentemente lan
çado e cuja aceitação, nos meios técnicos mais 
adiantados do mundo, se infere pelo fato de 
ter alcançado oito edições, em Ungua lng\êsa, 
em menos de cinco anos e melo. 

De todos os volumes publicados, entretan
to, o que melhor documenta as v1rtualid11rdes • 
do sistema., de interdependência a cooperação 
entre as repartições de estatistlca em geral, vi
gente no Brasil, é o "Anuário Estatistlco". Lan
çado pontualmente a 29 de maio, "Dia do Es
tatistlco e do Geógrafo", de acôrdo com a tra
dição, o novo número do nosso principal reper
tório estatistico apresenta, em centenas de tat
belas, uma visão de conjunto da atualidade 
brasileira, revelando em algarismos a evolução 
dos fenômenos essenciais da nossa vida econô
mica, social, cultural, administrativa e politlca. 

IV - É preciso cogitar, sem demora, eia 
instalação de novas Agências de Estatistlca, em 
munlciplos recém-criados, o que, representan
do aumento de despesa sem correspondente 
acréscimo de arrecadação da "quota de esta'."' 
tístlca", torna mais imperativa a necessidade 
de concessão do refôrço do aux111o concedido 
pela União para custeio dos serviços do Insti
tuto. Felizmente, cumpre assinalar ter sido re
conhecida, por acórdão do colendo Tribunal Fe
deral de Recursos, a constltuclonalldade da co
brança da aludida "quota" pelo Instituto, por 
delegação dos munlciplos, ·o que deu ensefo a 
que emprêsas de diversões, autuadas e processa
das por falta de selagem dos ingressos vendi
dos ao público, apresentassem proposta de acôr
do, que foi aceita, devidamente resguardados 
os lnterêsses da Caixa Nacional de Estatistlca 
Municipal. 

Por outro 'lado, a modicidade das dotações 
orçamentárias . imposslb111tou multas reparti
ções do sistema do Instituto de melhorarem seu 
equipamento material, clrcunstA.ncla que realça . 
o mérito do multo que l~ram reallzar. 

O próprio órgão central da Secretaria-Geral 
vem lutando, há anos, com lnsuflclêncla de re
cursos para se desobrigar satisfatoriamente de 
seus pesados e múltiplos encar~os. Não tendo 
ainda êste ano logrado êxito em seus esforços 
no sentido da melhoria substancial do auxillo 
orçamentário federal destinado à manutenção 
de seus serviços, o Conselho continuou autori
zando, para ocorrer a despesas lndlspensávels, 
os destaques impresclndivels da Caixa Nacional 
de Estatistlca Municipal. 

Enquanto esta situação perdura vê-se à. Se
cretaria-Geral na contingência de adiar a exe
cução de um plano, que tem em mira, de me
lhoria das instalações de algumas Inspetorias 
Regionais. 

V - Era impresclndivel proceder-se à re
estruturação dos quadros e serviços da Secre
taria-Geral. Cinco anos decorridos do lniel~ 
da \olgêncla da resolução n.0 303, de 30 de de
zembro de 1947, da Junta Central, nã.'O mais 
comportava a organ.~o da Secretaria-Geral, 
na estrutura e na dlst ulçã.o dos serviços, o 
regular desenvolviment dos encargos de sua 

competência, acrescidos de multo, quer no cam
po admlnlstratlvo, quer no da técnica estatis
tlca. Impunha-se adaptar o órgão às exigên
cias renovadas de seu tunclonamento, Já por 
melo de uma reestruturação dos serviços, no 
sentido de sua raclonallzaçã.o, Já pela recom
posição de seus quadros e tabelas de pessoal. 

AB resoluções de ns. 403 e 404r baixadas a 
11 de dezembro de 1952, pela Junta Central, 
resultaram de longos estudos e amplos deba
tes. Conforme estatulu a primeira delas, a Se
cretaria-Geral passou a constituir-se dos se
guintes órgãos: I - Gabinete do Secretário
-Geral; ll - Serviço Nacional, de Recensea
mento; III - Consultoria Juridlca; IV - Ins
petorias Regionais de Estatistlca; V - Agências 
Municipais de Estatistlca; VI - Laboratório de 
Estatistica; Vll - Diretoria de Lev~tamentos 
Estatistlcos; VIII - Dlretorla de DOcumenta
çã.o e Dl vulgação; IX - Diretoria de Adminis
tração. 

Turmas especializadas integram o Labora
tório de Estatistica, ao passo que as Diretorias 
se desdobram em Serviços, Secções e Turmas, 
de acôrdo com a importância e a amplitude dos 
respectivos setores de trabalho. 

Quanto à resolução n.0 404, teve pór obje
tivo imediato reestruturar o Quadrl) Perma
nente e a Tabela Numérica de Mensalistas, 
conforme as necessidades do serviço, mas aten
deu ao mesmo tempo às Justas aspirações de 
melhoria do funcionalismo da Secretaria-Geral 
do Conselho. 

É cedo ainda para aquilatarmos as vir
tualidades da nova organização interna da Se
cretaria-Geral. 'Desde Já, porém, se observa que, 
sob a. supervisão do secretário-geral, os dife
rentes setores de trabalho se entrosam harmo
niosamente, esforçando-se cada um em conse
guir maior .rendimento e . concorrer ].ílara o 
acréscimo geral de produção. Os serviços admi
nistrativos se desenvolvem sa.tlsf~tõria.mente, ao 
passo que os trabalhos técnicos retomam o 
ritmo normal. Como Já ref~rl anteriormente. 
sucedem-se as pu1J9ca.ções, no empenho de 
maior a. tualização, · cfe ma.is pronta dl vulga.çã.o 
dos da.dos elaborados e das informações co
ligidas. 

No que tange, a.inda, ao aperfeiçoamento 
do pessoal, cabe-me aludir à concessão de bôl
sas de estudo a. cinco servidores do Conselho, 
duas das quais para um Curso de Amostragem 
de Estatistlca, Agricola., em Quito, duas para 
um estágio de aperfeiçoamento nos Estados 
Unidos e uma para .o Centro de Ensino de Es
ta tistica Econômica e Financeira, em San tlago 
do Chile. 

VI - Passando a. referir-me a.os árduos tra.-
. ba.lhos censltárlos, sob a responsablllda.de da 
Secreta.ria-Geral, continuaram êles a desenvol
ver-se de forma. satisfatória.. Do Censo Demo
gráfico, cujos resulta.dos preliml'na.res foram 
divulga.dos a. contar do mês de março de 1951, 
deu-se seguimento à publicação de da.dos de
finitivos reunidos nas "Seleções dos prlnclpata 
dados", que Já compreendem 23 unidades fe
dera.das. No a.no em curso, foram divulgadas, 
por ordem cronológica., as "Seleções" correspon
dentes a.os esta.dos da Bahia, Amazonas e Santa 
catarina, achando-se em provas tipográficas os 
exemplares referentes a Minas Gerais, Paraná. 
e Sã.o Paulo. 

concluídas as apurações rela.tivas aos três 
últimos estados, a Junta. Executiva. Central 
a.provou, em resolução censltária. n.0 40, de 22 de 
ma.lo dêste ano, para posterior ratificação do 
Govêrno, os resulta.dos gera.is definitivos da po
t>ula.çã.o do Brasil, recenseada. em 1.0 ~e Ju
lho de 1950. 

A 29 de ma.lo do corrente a.no, décimo séti
mo aniversário do Instituto, o Serviço Na.elo-
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na.l de Recenseamento divulgou, em edição mi
meográfica., a "Seleção dos principais dados do 
Censo Demográfico", constante de 12 quadros 
para o conjunto do Brasil, além de 11 outros 
em que. se acham reunidos resultados para &s 
regiões fisiográficas e unidades da Federação. 
Duas tabulações especiais (Municípios com po
pulação superior a 50 000 habitantes e cidades 
e vilas que -possuem · mais de 5 000 habitantes) 
encerram a "Seleção". • 

No tocante aos Censos Econômicos, cujos 
resultados preliminares foram divulgados em 
julho de 1952, o Serviço Nacional de Recensea
mento reeditou, em edição "off-set", a "Si
nopse Preliminar do Censo Industrial", enri
quecida de novos elementos para a União .e as 
unidades da Federação. O Serviço Nacional de 
Recenseamento vem antecipando, ainda, a di
-vulgação ltt>s resultados .censitários, por inter
médio de "Notas" diárias e "Comunicados" 
mensais, de ampla aceitação, fornecidos à im
prensa e ao rádio. 

Merece referência especial a ut111zaçãÔ que · 
vêm tendo os resultados censitários divulgados 
até o momento, por parte de órgãos adminls
tr.e.tivos e instituições especializadas. Entre ou
tros, cumpr_e destacar a Equipe de Estudos da 
Renda Nacional, do Instituto Brasileiro de Eco
nomia da Fundação Getúlio Vargas, nos traba-· 
lhos concernentes à estimativa da renda na
cional, a Assessoria Técnica da Presidência ô.a. 
República, no planejamento de atividades bá
sicas do pais, o Ministério do Trabalho, na re
visão dos níveis de salários e do abono fami
liar, a Comissão Nacional de Bem-Estar Social, 
a Comissão Nacional de Política Agrária, o Ban
co de Desenvolvimento Econômico, o Conselho 
Nacional de Economia, em estudos diversos. 

Menção especial deve ser feita à apuração 
rela.tiva às "favelas" existentes no Distrito Fe
deral, com a finalidade de fornecer novas con
tribuições à solução c;le problema da habitação 
-de tais núcleos da população carioca. 

De acôrdo com o programa de trabalho es
tabelecido, o Serviço Ne.fP.onal de Recensea
mento vem dedicando eb'flecial cuidado à ta
bulação dos resultados, prevendo-se, para. fins 
de 1953, que o rendimento alcance 40%, em re
lação ao Censo Demográfico e 50% no que se 
refere aos Censos Econômicos. Tr~ta-se da fa
se mais complexa e demorada dos trabalhos de 
apuração, na qual são apreciadas as caracte
rísticas investigadas em função dos cruzamen
tos possíveis. De acôrdo com o esquema ado
tado, deverão ser divulgados os resultados com
pletos correspondentes ao estado do Paraná, 
ainda êste ano, por ocasião do primeiro cen
tenário da criação da província. Logo a se
guir serão apresentados os dados relativos ao 
estado de São Paulo, ao ensejo do seu quarto 
centenário, em começos de 1954. 

Foi dado andamento à publicação dos "Do
cumentos Censitários", que ficaram ·acrescidos 

-dos seguintes volumes: "O quesito Religitío no 
Censo Demográfico de 1950", "As Favelas do 
Distrito Federal e o Censo Demográfico de 
1950", "Cadastros Preliminares no Recensea
mento de 1950" e "Classificação de Indústrias 
no Recenseamento de 1950". 

O Serviço Nacional de Recenseamento ini
ciará., a contar do mês de julho dêste ano, a di
vulgação dos "Da.dos Preliminares do Censo 
Agrícola", antecipando, assim, o conhecimen
to das atividades agropecuárias do pais, pesqui
sadas no levantamento censitá.rio de 1950. 

Ainda neste setor, devo salientar, especial
·mente, que a XVII Campanha Estatística, lan
çada no inicio do corrente ano, graças às pro
vidências tomadas pela Secreta.ria-Geral, ofe
recia, a 15 de maio último, uma situação- aus
piciosa: já. se a.chava concluída a coleta de 

mais de 80% do material distribuído em todo 
o território nacional, tudo indicando que, pela 
primeira vez na história da instituição, esteja 
a campanha encerrada dentro do prlm~lro se-
mestre -dêste ano. · 

VII - No campo das atividades internas 
da Secretaria-Geral, cabe referir, desde logo, 
o trabalho realizado pelo Laboratório de Esta
tística, sob a orientação do assessor técnico do 
Conselho, professor Glorglo Mortara, trabalho 
de que resultou o enriquecimento das diversas 
séries de publicações, em que são aproveitados 
os dados dos recenseamentos de 1940 e 1950 e 
dos levantamentos da estatística permanente. 

Cabe referir que a série "Estudos ·Demogrà .. 
flcos" atingiu, até abril dêste ano, o núme
ro 55; ao número 31 chegaram os "Estudos so
bre as quantidades e os preços das mercadorias 
produzidas _ou n~ocladas"; e foram lançados 
os dois primeiros "Estudos sôbre o censo indus
trial de 1950". 

Tendo exposto em sucinto relato as ativi
dades mais importantes dos Conselhos Nacio
nais de Geografia e Esta tfstlca e as das respec
tivas Secretarias-Gerais, tenho a satisfação de 
pôr em merecido destaque, por . último, duas 
marcantes realizações que se prendem, uma ao 
Conselho Nacional de Geografia e outra ao Con
selho Nacional de Estatística. Quero referir-me 
à ligação do sistema geodésico brasileiro ao 
arco intercontinental e à criação da Escola Bra
sileira de Estatística. 

O término da cadela de triangulações, que 
posslb111tou a ligação em referência, desenvol
veu-se da fronteira Brasil-Bolívia até o sistema 
gftodéslco brasllelro de primeira ordem e veio 
completar os trabalhos da secção brasllelra da 
cadela transcontinental, que se estenderá fu
turamente do Território do Alaska ao Rio Gran
de do Sul e ao Chile. ~ste notável aconteci- ' 
mento foi celebrado em solenidade realizada· a. 
60 km da cidade de São José do Rio Prêto, em 
São Paulo, estando presente o secretário-geral, 
tenente-coronel De Paranhos Antunes. O tre
cho terminado é fruto da cooperação brasilei
ro-norte-americana, representada pelo Conse
lho Nacional de Geografia e pelo "Inter Ame
rican Geodetlc Survey", e significa. notável tra
balho de colaboração internacional, onde téc
nicos brasileiros e americanos, como na oca
slão .salientou o secretário-geral, levaram a bom 
têrmo a medição de 118 vértices de triangula
ção de primeira ordem, num perlodo de de
zesseis meses de árduas operações nos estadol5 
de Mato Grossa e de São Paulo. 

A recente criação da Escola Brasileira de 
Estatística., a primeira, no gênero, exlsten~e na. 
América. Latina e que se acha em pleno fun
cionamento, visa não só a melhorar o nível 
técnico dos servidores dos órgãos estatísticos 
como a contribuir eficazmente, em futuro pró
ximo, para a formação de pessoal destinado a 
outros setores de atividade. O secretário-ge
ral do Conselho Nacional de Estatística, Dr. 
Maurício Filchttner, em seu substancioso dis
curso proferido por ocasião da inauguração da 
Escola., aludiu . à "fome de estatísticas" que 
ora existe no mundo moderno. Como observa. 
eminente tratadista, o grande desenvolvimento 
dos levantamentos de informações numéricas, 
sõbre os fenômenos interessantes para o ho
mem de Esta.do, achou a · sua expressão carac
terística na.à publicações oficiais e especialmen
te nos anuários· estatísticos nacionais e inter
nacionais, que hoje formam o "va.de-mecum" 
indispensável a.o administrador público; de sor
te que "países vastos e populosos, - Estados, 
1'rovfncia.s, grandes cidades. -, não poderiam 
ser convenientemente administrados sem o 
constante aproveitamento dessas info~ações, 
que apresentam aos governos a visão quantita
tiva dos mais diversos aspectos da vida lia.elo-
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nal ou local". Sem as estatistlcas, serão mera
mente empirlcos (la dizer charlatanescos), os 
planos e planejamentos da administração pú
blica; e as próprias administrações privadas 
dos bencos e das grandes emprêsas industriais, 
mercantis, ou mesmo agrícolas, não as dispen
sam. Por outro lado, assumindo atualmente a 
antiga Estatistlca, - ciência do estadista -, o 
caráter de "ciência dos fenômenos coletivamen
te tiplcos e método geral para o estudo dêsses 
fenômenos nas ciências concretas", tornou-se 
a Estatistlca elemento de grande importância 
para o desenvolvimento não só das ciências so~· 
clals, como a soclologla, a economia politlca, a 
ciência das finanças, a geografia politlca, a 
antropogeografia, mas ainda das ciências fisl
cas, como a meteorologia, e das ciências bioló
gicas, como a biometria. Donde se depreende, 
desde logo, a alta expressão teórica e prática 
que é, para o nosso pais, em matéria de ensino 
e como centro de estudo superior, a Escola 
Brasileira de Esta tistlca. O Conselho Nacional 
·de Estatistlca pode ufanar-se de ter prestado, 
com a criação de sua Escola, um grande ser
viço à nossa pátria. 

Ao finalizar esta minha exposição, cumpro 
o grato dever de apresentar meus cordiais 
agradecimentos aos senhores membros do Di
retório Central de Geografia e da Junta Exe
cutiva Central de Estatistlca, aos demais fun
cionários dos Conselhos e, especialmente aos 
senhores secretários-gerais, a preciosa colabora
ção que vão prestando a esta Presidência, pos
slb111tando-lhe destarte cumprir normalmente 
e com ânimo as súas complexas funções. E a 
todos os senhores delegados e representantes 
dirijo minhas efusivas saudações, com os meus 
melhores votos para que os trabalhos desta As
sembléia-Geral alcancem o mais completo êxi
to, no sentido da realização das altas finali
dades do Instituto, para a grandeza do Brasil". 

Ainda durante a cerimônia discursaram os 
senhores brigadeiro Castro Lima e doutor Al
berto Martins que, como representantes das de
legações federais, respectivamente, das alas geo
gráfica e estatística, saudaram os representan
tes das . unidades federadas às mesmas assem
bléias. Em agradecimento, falaram, depois, os 
senhores doutores Américo de Oliveira Costa, 
delegado do Rio Grande do Norte, e Roberto La
cerda, delegado do estado de Santa Catarina. 

Apresentação de relatórios - Por parte dos 
delegados das várias unidades federadas foi 
feita, durante as reuniões ordinárias, a apre
sentação de relatórios referentes às atividades 
geográficas levadas a efeito nos respectivos es
tados, e que serão publicados oportunamente 
neste Boletim. 

Moções - Foram aprMadas pelo plenário 
diversas moções, dentre as quais assinalamos: 
- l) a que apresenta aplausos ao Prof. Delga
do de Carvalho pela sua atuação profissional, 
como pioneiro do moderno ensino da Geografia, 
ao ensejo do transcurso do 40.0 aniversário do 
aparecimento de sua obra Geografia ão Brasil, 
proposta essa de autoria do Ten.-Cel. Deoclé
clo De Paranhos Antunes; 2) · a que propõe um 
voto de louvor ao Ten.-Cel. Deocléclo De Para
nhos Antunes, pela lnlclatlva da criação de um 
centro de estudos de Geopolitlca, sua situação 
real e aplicação no Brasil, de autoria do Prof. 
Delgado ·de Carvalho; 3) a de congratulações 
pela passagem do centenário de fundação da 
provincla do Paraná, ele autoria do Prof. Manuel 

• Dlegues Júnlo:s. 
Outros pronunciamentos fizeram-se ouvir, 

s:iomo sejam: o do Sr. Kepler Teixeira, que enal
teceu os trabalhos realizados pelo navio hidro
gráfico "Rio Branco", comandado pelo capitão 
de corveta Maximiliano Eduardo çla Fonseca, 
ligados ao levantamento do canal norte do rio 

Amazonas, requerendo votos de pesar pelos ma
rujos daquele barco sucumbidos em serviço; 

o do senhor Manuel Dlegues Júnior, que 
assinalou o transcurso do 50.0 aniversário de 
nascimento do cientista A-:-tur Ramos, sôbre 
cuja vida . e obra fêz importante comunicação; 

o do general Galoso Almendra, que tratou 
do aproveitamento do babaçu existente nos 
vales do Mearlm, Itapecuru e Parnaíba; 

o do senhor Manuel Dlegues Júnior, que 
analisou o sentido geográfico do último dis
curso proferido pelo Sr. João Cleofas, titular 
da pasta da Agricultura, perante a Câmara 
dos Deputados. 

Visitantes ilustres - A Assembléia Geral do 
C.N .G. recebeu a visita do senador Aníslo Jo
bim e do Prof. Josué de Castro, aos quais fo
ram, ao ensejo, prestadas homenagens. 

HOMENAGEADO O SECRETARIO-GERAL 
DO C.N.G. - O tenente-coronel De Paranhos 
Antunes, secretário-geral do Conselho Nacio
nal de Geografia, foi alvo de expressiva home
nagem da Assembléia Geral através do discurso 
do ministro Alvaro Teixeira Soares, represen
tante do Itamaratl, cujos têrmos são os se
guintes: 

"Na sessão de ontem devo reconhecer que 
nós, lnvoluntàrlamente, cometemos um desli
z~. de modo que tomei uma deliberação e espe
ro que tenha o apolo de todos os companhei
ros, para q~e êste involuntário deslize seja· re
parado. Refiro-me ao fato de não termos con
signado em ata umas palavras de aprêço, na 
primeira sessão, ao nosso secretário-geral, o 
coronel Deocléclo De Paranhos Antunes. :t a 
primeira vez que êle tem assento, como secre
tário-Geral do Conselho Nacional de Geografia. 
em nossa Assembléia Geral. E, sinto-me perfei
tamente à vontade para dizer que se trata de 
uma personalidade possuidora de titulas que 
justificariam que nós, na sessão de ontem 
houvéssemos consignado algumas palavras de 
louvor por sua designação, fazendo votos para 
que êle seja multo feliz nesta investidura. Ser 
secretário-geral de uma organização como esta 
é uma tarefa sumamente dlficil, requer multa 
operosidade e dedicação ao mesmo tempo que 
compreensão de todos os problemas em todos os 
setores, não só na parte administrativa como 
na parte de designações como também o uso de 
todos os elementos técnicos. De modo que o 
coronel De Paranhos Antunes não tem neste 
momento um põsto invejável, devo dizer, mas 
sua capacidade de trabalho, sua dedicação ao 
I.B.G.E., seus dotes literários de escritor e 
suas qualidades de técnico constituem penhor 
de que êle levará para diante esta obra em que 
cada um contribui com um tijolo, um pouco 
de areia, enfim, de acõrdo com a posslb111da
de de cada um". 

O homenageado agradeceu proferindo as se
guintes palavras: 

"Quero agradecer as bondosas palavras com 
que o ilustre representante da Casa de Rio 
Branco, nesta Assembléia Geral, o senhor mi
nistro Alvaro Telxetra Soares, se referiu à mi
nha investidura no cargo de secretário-geral, e 
à minha condição de estar aqui reunido, pela 
primeira vez, como secretário-geral, a esta As
sem bléla que reúne representantes de todos os 
estados da Federação. Como já disse alhures, 
aquêles que fazem Geografia, aquêles que es
tudam a terra, que fazem levantamentos geo
désicos, os engenheiros e geógrafos, em sum.a, 
são os que mais amam a sua pátria. 

O ilustre representante do Ministério das 
Relações Exteriores, ministro Teixeira Soares 
é uma figura, sob todos . os pontos de vista; brl-

• 



• 

508 BOLETIM GEOGRAFICO 

lhante, culta e especializada em assuntos refe
rentes ao Brasil. Ainda há pouco, foi êle o se
cretário-geral da C.E.P.A.L., em sua grande 
reunião que teve lugar em Petrópolis e levou 
a muito bom têrmo sua missão. 

Tem êle viajado, por designação do Minis
tério das Re~ações Exteriores pelo Brasil afora, 
principalmente no Amazonas, de onde êle nos 
tem dá.do, através do "Jornal do Comércio" as 
impressões de sua viagem . 

De modo que ser saudado por um ministro 
à altura do ministro Teixeira Soares é para 
mim uma honra, de grande significação. E por 
isto, agradeço as palavras bondosas que me di
rigiu em nome dos senhores delegados". 

Comunicações - Dentre as comunicações 
levadas à consideração do plenário, cumpre as
sinalar a do Eng. Valdemar Lobato, represen
tante de Minas Gerais, sôbre a organização de 
um documentário dos municípios brasileiros, 
assim redigida: 

"Temos o prazer de comunicar a esta As
sembléia que o Departamento Geográfico do Es
tado de Minas Gerais está empenhado em fa
zer um estudo que evidencie a marcha da mu
nicipalização; partindo das comunas mineiras 
existentes, procurar suas origens, na tentativa 
de fixar a fo:rnação das várias cédulas, com a 
análise da divisão do território e das questões 
de toponímia. 

Todos sabemos que a divisão politico-admi
nistrativa do pais está sendo constantemente 
alterada. Com a criação de novas unidades ou 
com a mudança da linha de limites nas modifi
cações comuns de territórios, a nossa carta po
litica apresenta fisionomia instável. A neces
sidade de revisão sucessiva, se indica progres
so - uma vez que é determinada pelo desen
volvimento que se verifica em tôdas as regiões 
do pais -. pode criar dificuldades para o es
tudo, para as relações comuns entre as pes
soas de áreas diferentes e até para a adminis
tração, se não se p;roceder a um trabalho sis
tematizado do quadro nacional, em que se con
signam as unidades existentes e suas origens. 

Se cada unidade da Federação realizar essa 
tarefa, remontando das comunas atuais às cé
lulas de origem, com referências à.s várias fi
sionomias apresentadas a.través da História, te
remos ai um elemento inestimável para estu
do, não apenas da Geografia e História, como 
também um ponto de partida até para estu
dos de sociologia e economia, com a indicação 
das áreas que _mais se apresentam aproveita
das pelo homem. 

Bem sabemos que êsse trabalho não é fácil; 
supõe. volume bastante apreciável de tarefas, 
com a exigência da mais cuidada atenção. De 
fato, é confuso o período colonial se não aten
tamos para os documentos básicos que são a 
fonte histói:ica; na época imperial, a fisiono
mia. das provincias era alterada no decorrer 
de todo o ano, com pequenas mudanças de 
limites, criação de comunas, às vêzes supres
são, em movimento interminável por falta de 
objetividade da lei e pelos interêsses politicos 
dos governos, que se sucediam a prazo curto no 
poder. Demais, a dificuldade cresce devido à 
toponímia: nomes muito extensos ou repetições 
na mesma região perturbam o pesquisador me
nos a.visado. Assim trata-se de uma obra que 
requer estudo atento e dedicação e ainda mui
'ºª elementos informativos, como papéis ofi
ciais, livros de leis, mapas e tradições. Pare
ce-nos que o trabalho só pode ser desempe
nhado a contento pelas repartições estaduais, 
uma vez que é nos arquivos dos estados que 
se encontra todo êsse acervo. 

Sugerimos, pois, que as delegações aqui pre
sentes considerem a possib111dade de realização 
de uma obra assim: uma espécie de dicionário 

dos municípios do estado, consignando-se em 
cada município a origem e os desmembramen
tos que o território ·já sofreu, bem como as va
riações toponímicas. Além do dicionário, qua
dros e esquemas poderão ilustrar bem o assun
to, fac111tando a sua pronta compreensão. ~sse 
trabalho será útil ao estudioso da realidade na
cional em suas várias faces, servirá à História 
e à Administração. Quanto a nós, especial
mente, dedicados à Geografia por interêsse de 
estudo e por função profissional, não precisa.
mos justificar o significado da obra: ela será 
aux111ar eficiente em nossos serviços. Reali
zando-a, cumprimos duas das atribuições que 
são cometidas aos nossos órgãos: a de escla
recer as dúvidas geográficas que se apresentam 
à exata divisão político-administrativa dos es
tados e a de contribuir com uma obra infor
mativa útil a quantos se interessam por pro-
blemas de sua região". · 

O Eng. Flávio Vieira, representante do Mi-. 
nistério da Viação e Obras Públicas, apresentou 
interessante comunicação sôbre a extensão do . 
rio Amazonas, cujos têrmos são os seguintes: 

"Do Peru chega-nos uma noticia que pare
ce não ser despropósito nosso reproduzir nes
ta Assembléia, por isso que diz respeito ao 
portentoso rio Am~zonas. · 

Embora não co:astitua uma noticia que in
teresse direta e fundamentalmente à geogra
fia brasileira, pois trata-se da ainda contro
vertida determinação da fonte dessa nossa for
midável corrente potâmica (donde um interêsse 
relativo para nós), desejamos, todavia., fazer-lhe 
aqui uma referência, para anotá-la em nossos 
trabalhos como mais uma contrtbuição, mais 
um esfôrço visando a desvendar um dos mis
térios do Amazonas: o verdadeiro ponto fisio
gráfico de seu nascimento. 

A noticia a que nos referimos informa que 
o explorador francês Michel Perrin, membro da · 
Sociedade de Geografia de Paris, acaba de ve
rificar que a extensão total do nosso gran
dioso rio equatorial é de 6 440 quilômetros e 
não de 5 600 quilômetros, como segundo êle, 

-se afirma. 
. Isso - assim justifica êle a sua con~ 
- porque as origens do Amazonas estão nas 
nascentes do rio Apurimaque e êste não nasce 
na lagoa de Vilafro, como se acredita, mas no 
nev~do de Huacra. 

O Sr. Perrin, cuja missão no Peru, com 
tal objetivo, é patrocinada pela UNESCO e 
pelo Museu do Homem, iniciou a sua explo
ração pelas zonas do lago Titicaca e da ba
cia do Apurimaque, devendo reiniciar dentro 
em pouco sua viagem em canoa através dêsse 
e dos rios Ene, Ene-Tamboe e Ucaial1, para 
atingir o Amazonas e descê-lo até o Atlântico. 

l!:. oportuno relembrar que no século XVI 
o descobrimento do lago Lauricôcha (em 1535) 
levou os espanhóis a fixarem nêle as nascentes 
do Amazonas, a cêrca de 80 quilômetros de 
Cêrro do Pasco, o que se admitiu por muito 
tempo. 

Em 1925 o Prof. Agnelo Bittencourt, basea
do nas explorações de cientistas inglêses e ame
ricanos, adotou como rio priµcipal o rio Vilca
nota, que recebe o Apurimaque e o Uca.iali. 

Informa o ilustre professor Delgado de Car
valho, nosso digno e brilhante companheiro 
nesta reunião que na fôlha cartográfica 8.D.-9 
(Puno-Rio Beni) da Sociedade ,.Americana de 
Geografia está indicada a cota d.e 4 314 metros 
nas cabeceiras do Vilcanota, perto de La Raya. 

E então conclui: "seria, pois, •a origem 
possível do rio, no separador das águas entre 
a vertente amazônica, a vertente do lago T1t1-
caca e a vertente do Pacifico". 
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Aliás, quanto a essa altitude, o prof. Del
gado já. admite em um de seus recentes com
pêndios de Geografia. ser de 4 760 metros a cota 
(ma.is eleva.da. pois) da nascente do Amazonas, 
num dos pequenbs lagos do tabuleiro do "Nó 
do Pasco", que seria o lago Santa.na., a cêrca. de 
mil metros a.cima 'do La.uricocha. M~. conti
nua. a considerar a questão como controvertida. 

"Adota.da. a solução do Vllca.nota. - diz a.in
da. Delgado de Carvalho - o nosso rio passa.
ria a ser, não ma.is o terceiro em extensãb, mas 
o segundo do globo, em igualdade de condições 
com o Nilo". (Quanto à superfície de sua bacia 
como se sabe, o Ama.zonas ultra.passa. consi
deràvelmente o Mlssissipe, o Nilo e Congo). 

O professor Oton Leona.rdos publicou, a.o 
que sabemos, um interessante trabalho sôbre 
as. nas~tes do Amàzona.s .. Não quero deixar 
de citá-lo, por isso que é de grande importân
cia para o assunto aqui focaliza.do. 

Mas, senhor presidente, ai fica a novidade 
geográfica. que nos permitimos fazer ecoar nes
ta magna. Assembléia., onde o Br~sll está. ven
tilando assuntos de sumo interêsse para a sua 
geografia. Anotemo-la.". 

O Sr. Cronje da Sllveir~. representante do 
esta.do do Pará., focalizando o problema. da úl
tima cheia do rio Ama.zonas proferiu a comu
nicação a.baixo: 

":t do conhecimento geral a enchente do 
rio Ama.zonas e alguns de seus 1;1.fiuentes, oca
sionando grandes prejuizos à economia. dos es
tados do Pará. e Ama.zonas. O fenômeno da en
chente e vazante nos rios da bacia amazônica 
teve êste a.no uma expressão nacional, foi um 
verdadeiro cataclismo pa~a. a população que 
habita às margens do rio Ama.zonas em terri
tório pa.raense e amazonense. A imensa calha 
do Rio-Mar, dentro de um mês, foi pequena. 
para conter o volume de águas e estas tomaram 
as imensas várzeas, cobrindo terras que neste 
século foram pela primeira. vez submersas pe
las águas nuvia.ls. Dez munlcipios do Pará. 
(Juriti, Faro, Orixlmlná., ôbidos, Santarém, 
Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Pôrto do Mós 
e Almeirim) e nove do Ama.zonas (Ma.naus, Pa.
rintins, Urucurltlba, Uruca.rá., Ba.rreirinha., Ita
pira.nga., Ita.qua.tla.ra., Ma.na.ca.puru e Ma.ués) fo
ram rudemente a.tingidos. As cidades pa.ra.en
ses de Orixlminá., ôbldos, Santarém, Alenquer, 
Monte Alegre e Prainha., e no Ama.zonas as ci
dades de Urucurituba, de Parintlns, de Ita.qua.
tlara e até a capital baré, a bela cidade de 
Ma.naus, tiveram suas ruas submersas. Os cam
pos sumiram ante a a.laga.çã.o e permitam aqui 
ilustres companheiros, que fale a lingua. da 
região. Não é a enchente, é a a.lagação, é a 
água subindo sempre, dia e noite, noite e dia, . 
superando todos os récordes de enchentes dos 
últimos a.nos. Havia na lemorança dos morado
res a cheia de 1922 e ultima.mete a de 1949, mas 
a de 1953 superou tôdas. A água parou de su
bir e durante quase um mês a Amazônia, is
to é, a planície do Rio-Mar ficou como um 
lago sem fim, onde podia se dizer que o sol 
não se punha a.o termino do dia. Era o im
pério da água, da água que mata, numa área 
de 400 000 quilômetros. Velo agora a vazante, 
e para nós do Extremo Norte é o momento 
cruciante, pois se•a. descida das águas seguir o 
curso normal dos a.nos anteriores os prejulzos 
'não serão tantos. Mas se a descida fõr lenta, 
vagarosa. como os dias de inverno, então o fe
nômeno será. para a nossa terra, como um cata
clismo. E por isso a nossa angústia., angústia 
do homem impotente ante a natureza. Em 
verdade, tôda a nação foi mob111za.da. para a.ten
der aos socorros dos flagela.dos pelas águas. Os 
governos, federal, estaduais e municipais, as 
classes confierva.dora.s, as instituições públicas 
e particulares feva.ra.m o confõrto de sua a.s
s1stêncla, num comovente movimento de so-

lida.riedade humana. Senhores - o I.B.G.E. 
não ficou à margem do drama da Amazônia.. 
O Conselho de Geografia enviou seus técni
cos, o geógrafo, professor Lúcio de Castro Soa
res e o técnico em fotografia. Tibor Jablonsky 
- que perlustra.ram as regiões inundadas co-· 
lhendo observações que serão, por certo, va
liosas para estudos do fenômeno. Voltaram 
a.gora do Norte os técnicos do C.N.G. e breve 
tereIJlOS as noticias cientificas, as observações· 
"de visu" a respeito da enchente e vazante dos 
rios. 

Ó problema., meus senhores, ou melhor o 
drama da Amazônia., ante a á.guá dos rios ama
zônico!?, serviu para uma observação prelimt..: 
nar, que os estudiosos da geografia. regional 
logo a.notaram. A bacia do rio Tocantins, não 
foi atingida. pela enchente. A própria ilha de 
Mara.jó à foz do grande rio, não teve nenhuma 
lnfl uência. em seu regime de águas . · 

E voltou a antiga pendência: - é ou não 
o Tocantins a.fluente do Amazonas? E a enchen
te teve uma singular fislo:Q.omia.. Não el'a certa 
nos pontos de observação: enquanto em San
tarém a.tingia. a.o máximo, em Manaus a.inda 
crescia. e em Prainha., 900 quilômetros além 
ainda estava o rio baixo. Tudo era desencon
trado. E a gente pensa no velho conceito "de 
que na Amazônia. tudo é grande exceto o 
Homem". 

Els a comunicação que faço a esta nobre 
Assembléia., uma comunicação triste por certo, 
pela imensa riqueza., destruida. pelas águas, 
pois em outras épocas, quando o rlo também 
saltava do seu leito para inundar as grandes 
várzeas, não havia a população ribeirinha da 
a tua.lida.de e nem existia a exploração agrico
la., os imensos juta.is que trouxeram para nossa 
terra a esperança de melhores dias de progres
so e que a.gora, sob o império das águas, de
saparecem. 

Outra comllnlcação que despertou vivo in
terêsse fol a proferida pelo ministro Teixeira. 
Soares sôbre os trabalhos da Comissão Demar
cadora. de Limites. :l!:sse pronunciamento está 
assim redigido: 

"Falar da Comissão Demarcadora de Limi
tes, dependente da Divisão de Fronteiras do Ml~ 
nlstérlo das Relações Exteriores, equivale a 
tratar de matéria. da máxima benemerência na
cional, em que a ciência se conjuga ao desin
terêsse e ao patriotismo. 

Um grande demarcador da fronteira sul, 
Soares de Andréa, barão de Ca.çapa.va, a despei
to do seu afanoso encargo, teve tempo de fun
dar a régua e a esquadro a cidade de Santa Vi
tória do Palmar. Um demarca.dor atual, o co
ronel Lincoln Caldas, chefe da 2.ª Divisão da 
Comissão Demarcadora de Limites, fundou uma 
eE.\cola pública gratuita na fronteira. com o Pa
raguai, em Ta.curu no municiplo de Ama.bai. 
Brás Dias de Aguiar, cujo nome desperta sem
pre grata emoção entre todos os que prezam a 
ciência geográfica, organizou de maneira mo
delar o escritório da l.ª Divisão da Comissão 
Deµiarca.dora de Limites, com sede em Belém, 
havendo-se trt.nsformado, justamente por cau
sa de suas m~morá.vels campanhas demarcató
rias, . num grande mestre da nossa Geografia.. 
Apenas alguns exemplos curiosos. 

A Comissão Demarca.dora de Limites tr11-
balha sem publicidade, empenhada. em cum
prir o seu dever. Os chefes das duas Divisões da 
Comissão Demarcadora de Limites, que são mi
litares, - e a Comissão possui organização mi
litar -, estão inteira.mente volvidos para os 
problemas complexos decorrentes de suas ati
vidades. :t natural, pois, que as atividades be
neméritas da Comissão Demarca.dora de Limi
tes sejam conhecidas apenas por um número 
multo restrito de técnicos. 
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Num conceito luminoso, Napoleão afirmou tificação e definição de vastíssimo trecho da 
que "a politica · dos Estados está em sua Geo- fronteira politica do Brasil. Sua ação reali
grafia". Reclus sentenciou. que "a Geografia é za.-se num meio hostil. É uma missão de sa
a Histôria no espaço; a IJJ,stória. é a Geografia crificios constantes: remonta de rios, cruza.
no tempo". Os elementos fundamentais da menta de serras, vadeação de cachoeiras, con
Politica são a Histótia e a Geografia. Não bá tactos com tribos indígenas. A medida que pro
politica, no sentido lato da palavra, sem o gridem sel.M trabalhos de campo, o demarca.dor 
binômio Geografia. e História. Assim sendo, a transforma-se também em etnógrafo e mesmo 
Politica é também ctr>ra de cultura, porque de em agent~ politico. É uma tarefa difícil, que 
cultura sã.o seus dois elementos básicos. É a requer despr~ndimento, alheamento ao confôr
exemplificação do grande conceito de Spen- to das cidades, contacto com duríssimas reali
gler, em sua obra "Decadência do Ocidente" dades fisica.s. É o cumprimento de um dever. 
de que o que vive antes, depois ou fora de uma cientifico e patrlótico, politico e moral. 
cultura é um homem inistórico" ('\'orher, De acôrdo com o Direito Internacional e 
machher und ausserhalh ist er geschichtlos") com a Geopolitica, o limite é uma linha; a 
n, pg. 58. fronteira é uma zona, definida por Ratzel co-

A Comissão Demarcadora de Limites rea- mo o "órgão periférico do Estado". 
liza uma ação altamente curiosa que pode ser KJellén, um dos mestres da Geopolitica, 
encarada sob duplo aspecto: politica, quando, distinguiu na Geopolitica as seguintes partes 
no terreno, demarca, caracteriza e individual\- especificas: a Morfopolitica, que . estuda o "es
za um trecho da fronteira; cientifica, ao inves- paço politico", isto é, o território; a Topopo
tigar e estudar as condições de uma região, pa.- Utica, que estuda as organizações e formas de 
ralelamente ao trabalho politico, com o fito da govêrno sob o determinismo de agentes fisicos 
incorpotação cientifica e econômica de deter- e outros e a Fisiopolitica,_ que estuda as rique
minada área ao território nacional· zas e fontes de possibilldades econômicas de 

No mundo moderno, com o grande desen- um Estado. 
volvimento do Direito Internacional, da ciência De modo geral, as nossas fronteiras são na.
geográfica. e da técnica a.plica.da aos cometi- turais, artificiais ou vivas ou mortas. Há exem
mentos de demarcação, a fronteira tem mui- plos de "fronteiras mortas" . . o Tratado ·de 
tos problemas. Segundo a definição de um Santo Ildefonso, de 1777, previu "fronteiras 
técnico francês moderno, a fronteira é uma morta~". com seus "espaços neutros", onde não 
••isóbara politica., que fixa, por um tempo, o se podiam construir fortificações ou quartéis. 
equilihrio entre duas pressões: equilibrio de Hoje, as "fronteiras mortas" são as zonas des
fôrças", É assim que Jacques Ancel define " providas de vida econômica, como ainda temos 
fronteira. em certos pontos da Amazônia. Felizmente, 

As atividades da Comissão Demarca.dora não temós fl.S chamadas "fronteiras de tensão", 
de Limites, segundo a tradição das diversas que por vêz'es existiram na Europa e Asia, mo
Comissões de limites anteriores, têm sido alta- tivando confiitos diplomáticos e mesmo guer-
mente interessantes. A propósito, recordar-se-á~· · · 
que o barão de Parima, em sua carta geográ- · o grande setor de trabalho da l.• Divisão 
fica. da fronteira com a Venezuela, de 1882,. Comissão Demarcadora de Limites está atual-
fêz a seguinte inscrição: "Sertão desconhecido mente enquadrado entre a serra de Pacarai
e habitado por numerosas tribos de indios ma, ao norte, o Rio Branco, a leste, o rio 
bravios". Negro, ao sul, e a serra de Parima, a oeste. 

o coronel Bandeira Coelho, chefe da l.• A l.• Divisão tem, por conseguinte, um 
Divisão da Comissão Demarca.dora de Limites, vasto teatro de operações. É constituída por 
descobridor da verdadeira nascente do rio Ver- geógrafos e exploradores, de. primeira ordem. 
de, segundo o depoimento recente e insuspeito Conheço-os. Rendo-lhes o tributo de minha 
do filho do coronel Fawcett, está procedendo à admiração. Citarei apenas um exemplo ca
correção, em versão definitiva, da carta do racteristico: em 1939, a Comissão Mista Bra
ba.rã.o de Parima, conforme tive ocasião de ve- sileiro-Venezuelana, de que fêz parte o técni
rificar durante a minha recente estada na co brasileiro Luis de Sousa Martins, realizou 
AmazônJa. · · os primeiros reconhecimentos da região das 

A Geografia moderna é, pois, um elemen
to de ação, uma ciência viva, muito diferente 
daquela nomenclatura estér11 doutros tempos. 
Ratzel atribuiu-lhe os seguintes elementos fun
damentais: Loçal ("Lage"), Espaço ("Raum"), 
Forma ("Gestalt") e Limites ("Grenzen"). 

A Comissão Demav:a.dora de Limites por 
conseguinte, lida com té>dos êsses elementos ci
entíficos e com elementos técnicos de campo. 
Tanto realiza trabalhos de gabinete, como rea
liza trabalhos de campo. E Já que estamos fa
lando em demarcações, é preciso salientar que, 
mercê de Deús, tivemos grandes demarca.dores 
na regiãó amazônica: o barão de Parlma, o 
barão de La.dário, o barão de Tefé, o general 
Taumaturgo de Azevedo, o almirante Guillo
bel, o almirante Ferreira da Sillva, o coman
dante Brás Dias de Aguiar, o coronel Renato 
Barbosa Rodrigues Pereira, o coronel Bandei
ra Coelho, natural do Rio Grande do Sul, mas 
perfeitamente identifica.do com os problemas 
da Amazônia. 

A Comissão Demarca.dora de Limites - l.• 
Divisão lida com as realidades fisica.s do mundo 
amazônico. Trata-se realmente de um mundo, 
quer no sentido especial, quer no sentido eco
nômico. Seu setor de operações vai da Guiana 
Francêsa ao Peru. Ela tem a tarefa da iden-

controvertidas nascentes do Orinoco, tendo-se 
para tanto ut111zado de um a.Vião pilotado pe
lo norte-americano Jimmie Angel. Em 1943, 
ô engenheiro Leônidas de Oliveira, da mesma 
Comissão, no avião do norte-americano Arthur 
James Williams, hoje estabelecido na Guiana 
Inglêsa, sobrevoou as nascentes do Orinooo, 
realizando excelente trabalho de reconheci
mento. Ao mesmo tempo que tal se fazia, ou
tra turma da l.• Divisão chefiada pelo técnico 
Rubens Nelson Alves subiu o Catrimani, des
cobriu o braço do "Tigre" e conseguiu afinal 
chegar àS águas do braço formador principal 
do grande rio venezuelano, cuja nascente foi 
descoberta (a.firmam os venezuelanos) pela. 
expedição Joseph Grellier-Franz La.forest-Pier-' 
re Couret, em 27 de novembro de 1951. 

A 2.• Divisão, que tem o setor da fronteira 
do Brasil com a Bolivia, Paraguai, Argentina e 
Uruguai, é chefiada pelo coronel Lincoln Cal
das, técnico de perfeita. competência. 

É preciso salientar que os interêsses na
cionais a.fetos à Divisão de Fronteiras do Mi
nistério das Relações Exteriores são considerá
veis (demarcações de fronteiras, Estrada. de 
Ferro Brasil-Boliv1a., comunicações internacio
nais, negociações a respeito do petróleo boli
viano, etc.) e se revestem, as mais das vêzes, 
da maior responsab111dade. 
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A l.• Divisão realizou importantes traba
lhos nestes últimos anos. Brás Dias de Aguiar 
demarcou a fronteira com as Guianas Inglêsa 
(') Holandesa e parte da fronteira com a Vene
zuela. 

Em 1952, a Comissão dedicou suas ativi
dades à fronteira com a Venezuela. Na cor
dllhP.ira de Pacaraima, caracterizou o divisor 
de águas das duas grandes bacias do Amazo
nas e do Orlnoco, trabalhando na zona entre 
os formadores dos rios brasileiros Majarl, Ura
ricaá. e Surubai e dos rios venezuelanos Pa
.rauamuxl e Ibaraca. 

Durante os trabalhos realizados na fron
teira com a Venezuela em 1952 foram locados 
16 pontos, sôbre os quais se levantaram tantos 
outros marcos, que receberam as designações de 
:M 1 a M 16, em correspondência e seguimento 
ao critério adotado para referência de marcos 
na. fronteira brasileiro-venezuelana. 

Em Belém realizou-se a 25.• Conferência da. 
<:1om1ssão Brasileiro-Venezuelana Demarcadora. 
de Limites, com o fim especial de consignar 
os trabalhos realizados, apreciando-lhes os res
-pectlvos reswta.dos. 

A fronteira. com a Colômbia, já. demarca
da de 1930 a 1937 pelos coronéis Temistocles 
Pais de Sousa Brasil e Renato Barbosa Rodri
gues Pereira, em cumprimento do Tratado de 
Limites e Navegação Fluvial, do Rio de Janei
ro, firmado em 15 de novembro de 1928, fron
teira assim definida no seu traçado essencial, 
f'ol Objeto de uma inspeção realizada pela . 
Comissão Mista de inspeção e caracterização 
:pela fronteira brasileiro-colombiana, na qual 
foram comissários o coronel Bandeira Coelho 
(Brasil) e o coronel Laverde (Colômbia) . 

o marco especial construido na bôca do lga
xapé Santo Antônio, multo maltratado pela 
.ação do tempo, foi derrubado e substltuido por 
<lols outros levantados com o objetivo de pre
sença, um em solo do Brasil e outro em solo 
<la Colômbia. Novos marcos foram construi
dos em diferentes pontos, em posições inter
médias aos marcos assentes pelo demarcador 
coronel Renato Barbosa Rodrigues Pereira. A 
Comissão de inspeção finalizou suas operações . 
no rio Içá.. 

Os trabalhos de campo da fronteira Bra
sil-Paraguai, realizados pela 2.• Comissão, de- · 
senvolveram-se normalmente embora, por mo
tivos -imperiosos, houvessem sido retardados no · 
.seu inicio. 

ProssegUlu a demarcação na extensa serra 
de Maracaju, em ponto multo afastado da base 
de operações que a Comissão mantém na, ci
dade de Ponta Porã. Com as suas operações 
·técnicas diurnas e noturnas, abertura de es
·tradas e picadas de exploração, construção de 
marcos de concreto, além de outras tarefas 
·que são cumpridas no interior de ranchos ou 
barracas, no desconfôrto que oferece um acam
prunento construido, no meio da mata, a de
marcação, em si, consome multo tempo e 
-energia. 

Apesar de tudo, o resultado colhido da cam
panha foi amplamente satisfatória. A exten
são da Unha demarcada, entre os vértices Caa
verá. e Jacarei foi de 33 quilômetros, sendo cons
truidos 36 marcos, satisfeita a condição de v1-
.s1b111dade de cada um em relação aos dois vl
zln}los. Os feçhamentos angwar e linear da po- · 
Ugonal de exploração foram bons, mantidos 
-dentro dos limites estabelecidos para a tolerân
cia. Os extremos da poligonal (Caaverá. e Ja
carei) foram determinados por suas coordena
-das geográficas e o levantamento altlmétrico e 
planlmétrico côbriu uma área de terreno de 
<:êrca de 30 quilômetros quadrados. 

Justo é que façam uma referência a todos 
O!J grandes demarcadotes que, no passado, fo-

ram pacificos e vigilantes defensores da fron
teira do Brasil. Por seus assinalados serviços 
merecem particular referência o barão de Ca
ça.pa. va, o barão de Capa.nema, o barão de Parl
ma, o barão de La.dá.rio, os almirantes Gulllo
bel e Fernando da Silva, o barão de Maracaju. 
o barão de Tefé, o general Dionísio Cerqueira. 
Euclides da Cunha., o general Belarmino de 
Mendonça e o comandante Brás Dias de Aguiar. 
para falar apenas de mortos, e mortos glo
·rlosos". 

CONFER:tNCIAS REALIZADAS Durante 
a Assembléia Geral foram promovidas duas 
conferências destinadas aos seus componentes: 
uma a cargo do Prof. John H. Kolb, que foca
lizou o tema: "Interdependência da Geografia. 
e Sociologia nos Estudos da Comunidade Ru
ral"; a outra foi proferida pelo engenheiro Fá
bio de Macedo Soares Guimarães que analisou 
os aspectos geográficos da realidade brasileira.. 

Resumo da conferéncia do professor John 
H. Kolb - "A geografia e a sociologia. asseme
lham-se multo, ao estudar a sociedade, prlncl- · 
paimente a sociedade rural. Essa semelhança. 
na função complementar de ambas é reconhe
cida. nos Estados Unidos; encontrei-a nos pai
ses escandinavos e agora. aqui, no Brasil. Usa.
mos multas expressões em comum, às vêzes com 
diferenças sutis de significação, tais como: hu
mano, cultural, regional, rural, urbano, de
mografia, ecologia. 

No laboratório do professor Wllliam An
derson, geógrafo da Universidade de Estocolmo, 
reconheci os mesmos materiais básicos que usa
mos em Wisconsln para estudar as alterações 
e tendências das comunidades rurais e suas vi
zinhanças, dos povoados e pequenas cidades, e, 
para analisar sua lnte•elação. 

Na Noruega o professor Isaackson, dl("etor 
do Departamento de Geografia da Universida
de de Oslo, associou-se, com seus estudantes, 
a.o nosso grupo de sociologia e psicologia no 
estudo de campo de Strands, comunidade ru
ral de Sunnyore, nordeste de Noruega. 

Na Universidade de W1scons1n a geografia 
está. incluida no Departamento de Ciências So
ciais. 

Na esperança de que tal descrição seja de 
vosso interêsse e beneficio, tentarei desc:-ever 
em resumo o campo da sociologU:l. rural, indi
cando algumas tendências de seus métodos de 
pesquisa, exemplificando-os com projetos 
atua.is, para ilustrar êsses aspectos ou tendên
cias. 

Também eu espero aprender convosco quais 
os últimos aspectos da pesquisa no campo da 
geografia e como, poderão as duas ciências co
laborar com mais eficiência para melhor com
preensão da sociedade rural. . 

O campo da sociologia rural - A sociolo
gia rural é simplesmente boa sociologia apli
cada ao estudo da sociedade rural. Analisa as 
bases sociais da Sociedade, com as atuais ten
dências d.as relações humanas e com algum 
estudo dos vá.rios caminhos a. que essas ten
dências levam. Relaciona-se, portanto, com a 
previsão e a compreensfi'o das variadas formas 
e processos que caracterizam uma sociedade 
em transição. A sociologia rural nos Estados 
Unidos, embora influenciada por tendências 
que descreverei adiante, tem seu próprio cam
po de lnterêsse e de pesquisa que inclui: 

l') relações de grupo utmzando conceitos 
tais como familia, fazenda, comunidade, habi
tantes rurais vizinhos de núcleos de popwação 
maiores, povoado, e o entrosamento de SU88 
atividades; 
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2) população, especialmente os aspectos 
sociais de migração seletiva, de fertllldade e 
de vitalidade; 

3) organização institucional e 
4) personalidade e formação de classes re

lacionadas a diferentes ~istemas de valores. 
Alguns dos títulos de artigos, em número 

recente de publicação oficial, poderão dar me
lhor idéia dos atuais 1nterêsses da sociologia 
rural: "Contactos Primário e Secundário em 
uma comunidade do Ceilão"; 

"Aceitação de novos métodos agrícolas"; 
.. Descentralização e relações rural-urbanas"; 
"Educação e número de filhos das famfllas 
mormons"; "O conservadorismo e sua sobre
vlvência na vida rural urbana"; "Estabilidade 
da produção rural". 

:l!:nfase na pesquisa - A sociologia rural 
tem sido orientada para a solução de proble
mas, quer teóricos, quer práticos. Muitos dos 
que se interessaram por essa especialfdade, 
quando surgiu, notaram que a sociologia ge
ral nos Estados Unidos, sofria influência de 
algumas autoridades européias, cujo princi
pal interêsse consistia em desellvolver siste
mas teóricos de pensamento. 'Resolveram por 
isso dedicar-se à descoberta de fatos. Mais tar
de ficou· patente que fatos e teorias interde
pendem. 

A ênfase na pesquisa surge também de sua 
antiga e contínua 1nte-:orelação com escolas de 
agricultura e suas estações experimentais, ou 
suas unidades de pesquisa. Tais relações têm 
suscitado grande interêsse por tudo que é ci
entífico, para se elevar à altura das ciências 
correlatas, vegetais, animais e rela tivas aos 
solos. 

l!: também uma forma de disciplinar as 
respónsab111dades dos cidadãos contribuintes de 
um estado inteiro, do qual a escola e a uni
versidade são partes 1•tegrantes. Trata-se de · 
instituições públicas pertencentes ao povo. 

Tendências dos métodos de estudo - O sis
tema geral de estudo das situações de grupos 
locais é às vêzes cQnhecido como ecológico. Re- · 
fere-se à 1nterrelação entre pessoas e grupos e 
seu ambiente entre si próprios, assim como aos 
processos conseqüentes, os quais possuem de
nominações diversas, tais como competição, 
conflito, acomodação, aculturação. 

Existem dois conceitos fundamentais para 
a ciência social, nessa espécie de método de es
tudo, chamados: tempo e lugar. 

Referências temporárias e especiais, em
bora sejam de 1nterêsse, adquirem nova s1gn1-
f1cação ou especial importância quando proje
tadas no cenário de· sua estrutura cultural. 
Tornam-se então ricas em valores que os mem
bros dos grupos daquela sociedade atribuem 
a processos, ou mesmo ao tempo, ou ao próprio 
lugar. 

É dentro dêsses sistemas de valores que sur
ge a motivação ou a ação humana, e .que as 
pessoas vivem suas vidas. O reconhecimento 
dessa relação marca o atual aspecto ou tendên
cia no campo da sociologia aplicada ao estudo 
da sociedade rural, e é as vêzes chamado: de 
método cultural ou antropológico. 

Outro aspecto ou tendência, nesse campo, 
é no sentido de se dar maior atenção às rela
ções emocionais e atitudes de pessoas e grupos 
do que às relações pessoais, como antes se fa
zia. 

Assim, personalidade, famflia contrôle so
cial de Classe, indivíduo e sociedade, tornaram
-se expressões amplamente uSadas. É fato 8.ce1-'° que as pessoas e grupos mantêm constante
mente relações reciprocas, ou seja, são ambos 
.ipenas aspectos do mesmo processo de ação 
aimultânea. 

l:ste tipo de Qbservação é às vêzes chama
do: método social psicológico. 

Alteração de método - Os processos ou. 
técnicas empregados tendem a mudar, assim 
como o objetivo da pesquisa. 

De fato há vêzes em que as técnicas atin
gem a uma importância excessiva e poderão· 
tender a ditar os têrmos e a direção a ser to
mada pelo projeto de pesquisa. Seria o mesmo· 
que se pretender que o jardineiro perguntasse 
à enxada como deveria cultivar suas plantas" 
ou qual dentre elas teria, para êle, maior sig
nificação . 

Meios e fins, em outras fases do esfôrç0> 
humano, podem às vêzes confundir-se. Um dos 
remédios ser~a p. ampliação de conhecimentos 
no uso da técn1ea. Por exemplo, uma garan
tia contra a ut111zação excess1•a de estatística 
é o conhecimento amplo e intensivo de méto
dos estatísticos e de exper1ment~ção. 

Estudo de grupos - Os estudos de re
lações de grupos podem ser descritos, em pri
meiro lugar, como ilustração dos aspectos aci
ma relatados. 

Tra ta•se de um campo de pesquisa que data 
dos primeiros dias d~ sociologia rural dos Es
tados Unidos. Em 1911 Dr. O. J. Calpln, no 
"College of A,gr1culture Un1vers1ty of W1scon
s1n" principiou a estudar a comunidade rural 
que; surgia da 1nterrelação de fazendeiros e suas 
famílias com povoados ou cidades pequenas, 
suas famfllas e fp.stitu1ções. Tem sido difícil 
definir uma comunidade e será sempre assim, 
pois trata-se de um processo e como tal se 
modifica. O processo toma forma e estru-
tura. · 

Para delineá-lo é possível organizar-se ín
dices, os quais não podem, entretanto, ser os 
mesmos todo o tempo ou em todos os lugares. 
Encontró Igual opinião em vosso conceito de 
"comunidade", aqui no Brasil. 

Dr. Galip1n e aq'-'êles dentre nós que se
guimos seus passos, fizemos amplo uso de 
mapas e cartogramas, identificando-nos com 
nossos amigos e colegas, os geógrafos. :l!:stes 
nos têm auxlllado multo e esperamos ter-lhes 
oferecido também alguma colaboração. 

o Prof. Glenn Trewartha, por exemplo, 
geógrafo da Universidade de W1sconsin, bB;se
ando-se em trabalho de campo, criou uma ut11 
definição de "hamlet", um povoado que cor
responde à vossa pequena vllh.. 

Embora seja surpreendente, encontram-se 
ainda muitos dêsses "hamlets" em nossa so
ciedade rural. Continuam a formar o núcleo 
para os habitantes rurais das vizinhanças em 
seus contactos primários de educação elemen
tar, religião, ·sociab111dade e todo o tipo de co
mércio diário. DeSde 1920 venho estudando o 
"hamlet" e os habitantes rurais vizinhos. Te
mos agora quatro diferentes pontos de referên
cia para um grupo dêles, cobrindo um perío
do de 30 anos. Nossa observação desviou-se 
um pouco das características de área ou lo
calidade para suas funções e Influências da 
família. Tivemos, em conseqüência, que va
riar nossos instrumentos de pesquisa, mais pa
ra análise estatística do que para cartografia. 

Os relatórios aqui recebidos deSde que che
guei, indicam que lf teste "Chi-Square" de
monstra que os fatõres social e sconômico têm 
aumentado em 1mportância relativa com refe
rência à estabil1dade da vizinhança, durante 
o tempo em questão. A equcaçA.o e os fatôres 
religiosos têm-se mantido os mesmos em im
portância relativa, ao passo que o fator de 
nacionalidade baixou, e o topográfico desapa
receu de vez. 

Outro campo 'de interêsse recente e em 
relações 'de grupo é o da ação ·s1multânea r.u-
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ral e urbana . Crescentes fac111dades de trans
porte e comunicação possib111taram novos pa
drões de associação, de forma que os concei
tos mais antigos de rural e urbano, ou campo 
e cidade, perderam grande parte de seu sentido 
e conceito. Não mais são, se é que já o fo
ram, dicotomias dividindo a sociedade em dois 
compartimentos estanques, com atitudes ou fi
losofia de vida em conflito. Realmente a maior 
quantidade e diferenciação de contactos e a 
simultaneidade de ação estão criando proble
mas e conflitos de interêsse. 

Aliás, isso é de esperar, à medida ql,le novas 
técnicas ocorram tanto na agricultura como n.a 
indústria. Como indicaremos ao discutir as 
mudanças da população, os habitantes da ci
dade estão se dirigindo para o interior, e os 
do interior estão vindo não para dentro das ci
dades, porém em direção a elas. Está pois em 
formação um tipo novo e diferente de agrupa
mento. A esta área é que os especialistas em 
ciências ·sociais, geógrafos e sociólogos, deve
riam ser induzidos a prestar sua contribuição. 
Foi em situação semelhante, uma área urba
no-rural, tributária da cidade do Rio, que di
rigimos o nosso projeto de pesquisa, para o es
-tudo do serviço social a ser pr-75tado no desen
vol v1mento da comunidade rural, aqui, no 
Brasil. 

Estudos sÔbre a população - A população 
é o segundo ponto a ser considerado na llus
tração das tendências da pesquisa. (Existem 
outras. Nós porém nos restringiremos a ~.s
tas). No âmbito da demografia, a geografia e 
a sociologia alcançaram provàvelmente o má
ximo de seu objetivo comum. Sôbre êste as
sunto mapas e cartogramas de· tôda a espécie 
exerceram papel importante, apresentando a 

-<lensidade da população, sua dlstrlbUlção, suas 
caracteristicas e seus deslocamentos. 

A análise preliminar dos resultados obti
dos com o Recenseamento Federal realizado em 
1950, nos Estados Unidos, demonstra multas 
alterações e· tendências interessantes. Por exem
plo: dos 2 500 habitantes da zona rural, abran
gendo tôdas as regiões fora da lnfiuêncla dire
ta das cidades, menos da metade se dedica. 
a. atividades agricolas (farmers). Os outros, 
que não têm o gênero de vida agrícola, (no
farm) formam uma multidão heterogênea. 
Isso demonstra que não os conhecemos sufi
cientemente para pOder defini-los. Alguns es
-tão trabalhando nas cidades, outros emprega
<los nos numerosos e difundidos processos pa
ra tomar os prOdutos agricolas saborosos, pro
tegidos, padro,µlze.dos e atraentes para os 
consumidores, isto é, enlatamento, congelamen
to, embalagem, rotulamento, armazenamento 
-d.a mercadoria em um dado local, transporte 
-e m ultos outros. 

Outra tendência revelada pelos resultados 
-do censo de 1950, é o grande aumento na média 
dos nascimentos. Não se trata simplesmente 
-d.e primogênitos dos apressados matrimônios 
das pessoas mais jovens, sob a lnfiuêncla das 
incertezas m111tares. Essa tendência chega até 
a cinco filhos, e depois do sexto decai rà.plda
mente. Essa influência surge ah;ida em fami
lias que nas décadas anteriores eram geral
mente menores, e sôbre as quais os pessimis
tas, que se ocupavam dos problemas da po
pulação, escreveram apontando-as como inca
pazes de ter filhos ou de querer tê-los. Trata
-se dos que percebem salários superiores à mé
dia comum, e têm cultura; dos que vivem nos 
arredores de cidades e dos que residem no 
Nordeste da nação. 

Grande parte da pesquisa de popula~ão es
tá agora centralizada na migração ou na "po
pulatlon dynamlcs", (dinâmica da população) 
como é chamada. Organizam-se projetos de 
·estutlos com diversas finalidades, tais como a 

de verificar a influência da alta ou da baixa 
mob111dade dentro das comunidades locais, den
tro dos Estados (Research Bulletln 176, Uni ... 
versity of Wlsconsin) e dos movimentos 
que abrangem regiões inteiras, incluindo vários 
Estados. 

o método de estudo dos assuntos regio
nais é aqui multo importante. Exemplo disso 
é um projeto ora em sua fase inicial, preco
nizando um estudo na região Norte-Central dos 
Estados Unidos. Entre seus objetivos figuram 
os seguintes: 1) analisar as características as
sociadas à migração rural-urbana; 2) anallsar 
o impacto motivado pela migração na vida so
cial e econômica, particularmente na familla 
do agricultor, na comunidade rural e nas ins
tituições sociais locais; 3) definir as áreas de 
relativos excedentes e de carência de mão-de
-obra agrícola, a fim de fornecer dados que 
orientem a organização de uma política visan
do a utilização mais eficiente dos recursos 
humanos. 

Uma análise estatística multo engenhosa. 
alusiva aos movimentos rural-urbanos, feita 
por Dr. Bogue, pertencente à "Scripts Founda
tlon", indica que durante a década de 1940 a 
1950 as únicas áreas onde houve aumento de 
,população . rural são as que se encontram 
dentro da esfera de lnfiuêncla de algum cen
tro urbano. !:le reconhece esta influência em 
centros de população pequena, até 5 000 indlvi
duos. As grandes cidades não estão crescen
do. Algumas estão decrescendo. Os movimen
tos recentes estão crtando um estado de coi
sas relativamente novo, que não se pode en
quadrar nas tradicionais categorias rurais ou 
urbanas. A cidade como o ~mpo estão se mo
vimentando no sentido de apresentarem carac
terísticas comuns, - embora não necessàrla
mente uniformes. Os dias dos grandes prédios 
urbanos acabaram-se para os Estados Unidos, 
mas para o Rio de Janeiro, ao que parece, não 
é assim. 

Os moldes do ~uturo reservam promessas, 
especialmente para a juventude ansiosa. por 
encontrar seus lugares em uma sociedade mo
derna. Os moços já não são obrigados a ficar 
numa região onde aconteceu terem nascido, ou 
a exercer as mesmas atividades .dos seus pais. 
Podem e devem escolher. Esta situação traz 
multa responsab111dade a tôda espécie de ins
tituição de serviço social para a juventude, 
tanto em zonas rurais como urbanas: - esco
las, igrejas, postos de recreação e saúde, e para 
o próprio govêmo, para que tais escolhas pos
sam ser bem sàbiamente feitas, possa haver 
vidas felizes, e goze a sociedade a vantageqi de 
possuir cidadãos capazes, inteligentes e so
bretudo livres. Como bem diz o Premier De 
Gasperl, da Itália, só os livros pOdem escolher. 

Problemas a serem resolvidos - )!!: final
mente meu desejo e ambição que a geografia e 
a sociologia colaborem na realização- dessas 
promessa~ do futuro. 

Por tal motivo, e resumindo talvez em ex
cesso para uma compreensão adequada, peço 
vênia para indicar três campos que permitam 
a realização de projetos oe pesquisa em cpla
boração . 

1 - Reorganização de Instituições locais 
- alteração nas situações de grupo e distri
buição de população exigem reajustamento de 
Instituições sociais locais, tais como escolas, 
igrejas, postos de saúde e recreação, bem assim 
as unidades locais do govêrno. 

Em Wisconsln o sistema de educação na 
sociedade rural está sofrendo uma completa 
reorganização. Enire as perguntas a serem 
resolvidas pelos geógrafos e sociológos incluem
-se as seguintes: Como pOdem os habitantes ru-:
rais, vizinhos de núcleos de população maio-
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res, continuar com suas próprias escolas, man
ter os laços de grupos e se integrar, ao mesmo 
tempo em sistemas de comunidades maiores, 
tais como povoados e cidades pequenas? Que 
densidade de. população e qual o tipo e ex
tensão de terra necessários para · unidades de 
tamanho adequado? Como podem as instltui:
ções locais ·ajústar-se às questões de idade -
sexo, e à migração rural-urbana da -popula
ção? Quando e como · justificar alterações em 
unidades de govêrno local como, por exemplo, 
um distrito transformado em município? 

2 -... A organização da comunidade rural -
que grupos e instituições formam unidades 
capazes de garantir apolo e direção aos servi
ços de bem estar social, necessários à socieda
de rural de nossos dias? Tais serviços incluem . 
educação, saúde, recreação, religião. 

Como poderão a agricultura e a indústria 
desenvolver-se juntas na mesma comunidade? 

Através de que serviços devem as comuni
dades rurais esperar dependência das comuni
dades urbanas? 

3 - A questão regional - como poderão os 
vá.rios estudos relacionar-se, . tornar-se mais 
úteis tanto para a administração prática, como 
para a organização de pesquisa? Tais estudos 
incluem o aspecto cultural, o fisiográfico, o 
econômico e o político. Em Wisconsin deter
. minou-se que a origem dos habitantes com
binada com a preferência religiosa eram fatô
res importantes na previsão de freqüência es
colar, na aceitação de IIJ.Udanças recomenda• 
das em métodos agrícolas, no número de fi
lhos e nos há.bitos de consumo. 

Como poderá o principio do ,..zoneamento ser 
utilizado em sua referência regional, inclusive 
nas relações rurais-urbanas? Como poderá ser 
êle aplicado à utll1zação da terra, aos movl
men.tos populacionais, à conservação, a reco
locação de familias de agricultores, à localiza
ção de indústrias, às subvenções federais esta
duais, aos serviços e instituições sociais? 

* 
EXCURSÕES GEOGRAFICAS - Os delega-

dos participaram de duas excursões cientificas: 
uma à Usina de Volta- Redonda, cujo itinerá
rio e objetivo obedeceram a um guia adrede 
preparado pelo Prof. Nel Strauch, e outra às 
instalações hidroelétricas da Llght, no vale do 
Pirai, e que se estenderam também às usinas de 
Forçaca va e do Vigário. 

* 
ENCERRAMENTO RELATÓRIO DO SE-

CRETARIO-GERAL - Ao se encerrarem ostra
balhos das Assembléias Gerais do C.N.E. e do 
C.N.G., em solenidade conjunta presidida pelo 
desembargador Florêncio de Abreu, foi lido pelo 
secretário-geral do C.N.G., tenente-coronel De 
Paranhos Antunes, o seguinte relatório: "Cum
pre-nos ao terminar nossos trabalhos, fazer 
uma apreciação ·do conjunto das atividades 
desta XIII sessão ordinária da Assembléia. 
Geral. 

E é, para nós, motivo de justificado rego
zijo, de par com a satisfação de atendermos a 
Imperativo regimental, trazer ao conhecimento 
público, na qualidade de secretário-geral, as 
deliberações que a Assembléia houve . por bem 
tomar em favor, não só da continuidade téc
nica, cultural e administrativa do Conselho 
mas também em beneficio de melhor desenvol
vimento da ciê~ 1cla geográfica em nosso pais. 

Reunindo r 1mens públicos, técnicos, espe
cialistas e estu4 )sos de notório saber, vincula
dos aos problej -1J de ordem geográfica, quer 
no âmbito fed , quer no das unidades da 
Federação, log esta Assembléia, pelo alto 

descortínlo de cada um dos seus ilustres mem
bros, valioso acervo de realizações. 

A convocação feita pelo senhor presidente d<> 
Instituto, compareceu unânime a representa
ção estadual, apresentando-se a delegação fe
deral, por motivos imperiosos, sem o concurso
apenas das representações dos territórios fede
rais do Acre e do Guaporé. Participaram, por
tanto, dos trabalhos da Assembléia, 38 delega.
dos, ' além do senhor ·presidente do I.B.G.E. e 
do secretário-geral do Conselho Nacional de
Geografia. 

Irmanada, no ideal comum de bem servir 
à causa pública releva assinalar que esta As
sembléia manteve, no curso de suas reuniões 
plenárias, supe:lor grau de cultura no exame
e debate dos assuntos trazidos à sua esclare
cida apreciação . 

Em pronunciamentos de incentivo e· apoio
às realizações levadas a efeito em todo o pais •. 
no campo das atividades geográficas e carto
gráficas, a Assembléia formulou expressivas 
congratulações e votos de aplauso aos governos 
dos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Mat<> 
Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rie> 
Grande do Sul, .. Maranhão e Goiás, pela. açãe> 

' decisiva e eficiente nos trabalhos empreendi
dos em suas circunscrições, tanto de campe> 
como de gabinete . 

Reverenciou, por outro lado, a memória dos. 
técnicos e pesquisadores, desaparecidos nos úl
timos meses, cujas atividades profissionais, em. 
vida, trouxeram contribuições valiosas para <>· 
desenvolvimento da Geografia Brasileira. 

Sob a forma de "Moções", assinalóu esta 
XIII sessão ordinária os acontecimentos de re
percussão internacional, nacional e de inte
rêsse regional, cumprindo-nos destacar a ma
nifestação formulada aos poderes do Estad<> 
e à opinião pública pelo projeto de mudança. 
da capital do pais para q Planalto Central me
dida de suma importância politica, econômi~ 
e social para os nossos destinos. 

IguaJ.mente, por ·'expressivo e patriótic<> 
proonunclamento, hipotecou a Assembléia um.. 
voto de congratulações çom os governos da. 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,. 
Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão, pelo· 
transcurso, a 27 de janeiro próximo, do tricen
tenário da expulsão dos holandeses . Dêsse :fa
'to, de alta significação histórica para a na
cionalidade, resultou a unidade do Brasil, efe
méride que merecerá., naqueles estados, come
morações especiais, destacando-se a realização ... 
em Pernambuco, de um Congresso de História.. 
do Nordeste. 

Ao encerrarmo-s os trabalhos das sessões or-' 
dlná.rias o senhor general Gaioso Almendra .. 
ilustre secretá.rio-geral do govêrno do Piauí .. 
propôs que a Assembléia enviasse ao senhor
presidente da República a seguinte mensagem. 
que foi aprovada. por expressiva e prolongada. 
salva de palmas. 

"Ao encerrar-se a XIII reunião ordinária, d<> 
Conselno Nacional de Geografia, deliberou a. 
sua Assembléia Geral, por aclamação, apresen
tar a V .Ex.• votos de aprêço e congratulações .. 
pela assistência que vem dando às lnstltulçõe& 
culturais, com especialidade ao I.B.G.E. e 
aos órgãos que lhe são afetos. 

As sessões no presente ano, do Conselh<> 
Nacional de Geografia decorreram em ambien
te superlo"!' de compreensão e grande atividade., 
graças ao sereno espírito de incentivo e emula
ção do seu atual presidente, desembargador 
Florêncio de Abreu, a quem V. Ex.• entre
gou em momento difícil e com feliz inspiração. 
os destinos do I.B.G.E. 

Como complemento de alta expressão cul
tural, foram realizadas duas conferências, pro
feridas por eminentes profes.sôres, a primeira a. 
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cargo do sociólogo americano, da Universida
de de Wisconsin, John Kolb que estudou a 
"Interdependência da sociologia e da geogra
fia na comunidade rural" e a segunda pelo 
geógrafo Fábio de Macedo Soares Guimarães, 
versando sôbre "Aspectos Geográficos da Rea
lidade Brasileira", ambas aplaudidas por nu
merosa assistência. 

Ainda como parte dos programas fixados 
para a Assembléia, foi feita, ontem, uma ex
cursão à Usina Siderúrgica de Volta Redonda, 
ocorrência · que nos possib111tou obter\ viva 
imagem do seu admirável progresso industrial 
progi:esso de que se fêz paladino sua excelência 
o senhor presidente da República, _ Dr. Getúlio 
Vargas, criador daquela vigorosa emprêsa, e seu 
principal impulsionador. 

No que se refere às resoluções aprovadas por 
esta douta Ass~bléia, em número de 25, que
remos salientar as principais sem nos determos, 
todavia, em maiores apreciações sôbre o méri
to e relevância de cada uma: 

Temos, em primeiro plano, a - resolução 
n.º 414 - que determina a elaboração de um 
atlas do Brasil, projeto apresentado pela Se
cretaria-Geral. 

A Secretaria-Geral do Conselho foi come
tido o encargo de elaborar e publicar, em es
calas adequadas, um grande atlas do Brasil, 
que represente os fenômenos de ordem fisica, 
biológica, humana, econômica e politica rela
tivos ao território nacional. Expressando, sem
pre que necessário, as fases caracteristicas eia 
evolução histórica dos fatos geográficos tais 
mapas reunidos, constituirão o grande atlas e 
representarão o estado atual dos conhecimen
tos geográficos do pais. 

Dessarte, tornar-se-á precioso repositório 
de divulgaçã.o gráfica útil à administração pú
blica, aos estudiosos, e também contribuirá 
para melhor conhecimento do Brasil no exte
rior, a de n.0 419 - que autoriza a elaboração 
do "Dicionário Técnico", referente a têrmos 
geográficos, geológicos e outros afins. 

l!:sse dicioná4'io um11. vez editado, virá pre
encher uma lacuna de que se tanto ressentem 
os pesquisadores e estudiosos diante das várias 
terminologias geográficas existentes no -país. 

A de n.0 408 _:_ que promove a adesão do 
Brasil à União GeOdésica e Geofisica Interna
cional. 

Providência de salutares resultados a nos
sa adesão àquele organismo cientifico inter
nacional nos oferecerá os elementos impres
cindíveis à atualização permanente dos estu
dos dos problemas concernentes à figura da 
terra e física do Globo, a que não nos po
diamas alhelar. 

A de n.º 424 - que dispõe sôbre a conces
são do auxillo aos Diretórios Regionais do Con
selho e sua aplicação. 

Conseqüência natuml de ato deliberativo 
da Assembléia passada a presente resolução vi
rá ao encontro não só dos legítimos reclamos 
dos órgãos estaduais do Conselho, mas tam
bém como solução prática oferecida pela Se
cretaria-Geral, vivamente empenhada que está 
no conhecimento das atividades dos Diretórios 
Regionais e no intercâmbio de idéias para o 
soerguimento da estruturação do sistema geo
gráfico do pais, uma das precipuas tarefas da 
Secretaria-Geral, no plano nacional de suas ati
vidades. 

A de n.0 421 - que dispõe sôb:'."e a aprova
ção do Regimento da Secretaria-Geral do Con
selho. 

Medida eficaz para a continuidade adml· 
nistrativa da Secretaria-Geral, a deliberação re
ferida proporcionará melhor e mais cuidadoso 
exame da estrutura orgânica dêsse órgão, de 
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molde a aparelhá-lo convenieutemente para 
seus múltiplos e importantes encargos. 

Para concluir êste breve relato, queremos 
agradecer a Deus a feliz circunstância de ha~ 
vermos, pela primeira vez, tomado parte nes ... 
ta grande reunião anual. Testemunhamos o 
valor dos empreendimentos desta Casa de Ciên ... 
ela, superiormente oriente.da por sua excelência; 

. o senhor desembargador, Florêncio de AbrW, 1t 
quem em boa hora o senhor presidente da R~
pública confiou os seus destinos, à qual nunca 
faltou e estamos certos - jamais faltará a co
operação inestimável daqueles que, dedicados . à 
Geografia em tOdos os quadrantes do pais, se 
empenham pela solução dos magnos proble
mas da nacionalidade. 

Senhores delegados: Viestes dos mais lon
gínquos rincões da Pátria, desde o Amazonas 
até o Rio Grande do Sul e desde Mato Grosso 
até o Espírito Santo, como lidimos represen"! 
tantes de vossos Diretórios Regiona.is de Geo
grafia, para · participar dos trabalhos da XIII 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia.. Trouxestes o inestimável contingente de 
vossos estudos e experiências, de ordem geográ
fica e cartográfica, e os vossos conselhos e 
aplausos à obra de conjunto que a Secrete.ria
Geral está procurando realizar, com trabalhos 
Intensos de campo, e carreando achegas para 
que melhor se possa conhecer o Brasil, na sua 
estrutura física e nos seus elementos huma
nos. 

Com o vosso apoio e o vosso estimuld, es
tou certo, senhores delegados federe.is e esta
duais, e com a permanente e esclarecida. assis
tência. do senhor desembargador Florêncio de 
Abreu, a Secrete.ria-Geral atingirá seus fins e 
se tornará cada vez me.is, um órgão de con
sulta e precisão, através do qual o govêrno 
pOderá basear as suas decisões,_ as grandes 
companhias os seus empreendimentos, os so
ciólogos as suas conclusões e os professôres os 
seus ensinamentos". 

Foi dada depois a palavra ao Sr. Maurício 
Fllchtiner, que procedeu à leitura do rele.tório 
referente aos trabalhos da Assembléia-Geral do 
C.N.E. 

Seguiram-se com a palavra os senhores ge
neral Gaioso e Almendra, representantes do 
Pie.ui na Assembléia. Geral do C.N .G., e Ade
rnar Alegria., delega.do do Rio de Janeiro à As
sembléia. Geral do C.N.E., apresentando 4es
pedide.s aos membros das respectivas delege.
çô.es federe.is junto às duas referidas assem
bléias. 

Coube a.o Eng.o Alírio de Matos, delega.do do 
Ministério da Educação na Assembléia. Geral 
do c .N .G. e ao Dr. Mário Peçanha de Carva
lho, delegado do Ministério da Justiça na As· 
sembléla Geral do C.N.G., agradecer as sau
dações dos membros das representações regio
nais às duas assembléias. 

Ao finalizar a solenidade, o desembargador 
Florêncio de Abreu proferiu, breve oração, con

. gratule.ndo-se com os delegados presentes às 
duas Assembléias pelo êxito do certame. 

* 
EMENTARIO DAS RESOLUÇÕES APROVA

DAS PELA ASSEMBLÉIA GERAL DO C.N.G. -
Els as ementas das resoluções e.provadas pela 
Assembléia Geral do C.N.G.; resolução n.º 404: 
Elege os membros das Comtssões Regimentais 
de Coordenação e Redação da XIII sessão or
dinária da Assembléia Geral; Resolução n.0 405: 
- Renova o mandato dos membros das Comis
sões Técnicas Permanentes eleitos pela reso
lução n. 0 37, da AssemlJ.léia Geral, e mantém 
os respectivos temas de estuda 1á fiza.dos; Re
solução n.0 406: Autoriza o Diretório Central a 
discriminar as verbas orçamentárias do Conse-
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lho para o eurclcio de 1955; Resolução n.o 407: 
·Dispõe sôbre a J>Ublicação dos trabalhos re
.aultantes dos estudos e- pesquisas realizados 
>na Baixada Fluminense; Resolução n. 408: Pro
move a aàeslío ão Brasil d. Unilío Geodésica e 
Geofisica Internacional; Resolução n.º 409: 
Cria uma Secçlío no Quadro de Consultores 
1'écnfoos ão C.N.G.; ResoluQão n.0 410: Pre
enche vagas extstentes no quadro de Consul
tores Técnicos Nacionais ão Conselho,· Resolu
ção n.0 411: Consigna encômios aos 6rgt1os exe
cutores. da "carta oorogrtlfica ão estado ão Rio 
de Ja11eiro"; Resolução n.º 412: Aprova as con
gratulações com o govérno e o povo do estado 
de Silo Paulo,· Resolução n.º 413: Aprova as 
contas do Conselho relativas ao e~ercicio de 
1952,· Resolução n.0 414: Determina a eZabora
ç4o de um atlas do Brasil; Resolução n.0 415; 
Fixa normas para a representaçlío do Conse
lho no exterior, mediante delegaçlío; Resolu
ção n . ., '16: Ratifica os atos do Diretório Cen
tral ão Conselho no período de novembro de , 
1952 a junho de 1953,' Resolução n.0 417: Dis
põe a respeito do pronunciamento da Assem
bléia Geral, com relação a votos de louvor, 
aplausos, congratulações, homenagens e ou
tros; Resolução n.0 418: Promove a publicaçlío 
do "Dicionário Técnico", referent~ a térmos 
geográficos, geológicos e outros afins,· Resolu
tão n.0 419: Fixa normas para apresentaçlío 
de contas ão Conselho; Resolução n.0 420: Au
toriza destaques e suplementações de verbas 
no orçamento vigente do Conselho; Resolução 
n.º 421: Dispõe sôbre a aprovação do Regimen
to ão Conselho e dd outras providéncias; Re
solução n.0 423: Fixa normas para seleçiío e 
aproveitamento de elementos cartográficos,' Re
solução n.0 424: Dispõe sôbre a concessão de 
auxilio aos Diretorios Regionais ão Conselho e 
sua publicação,· Resolução n.0 425: Dispõe sô
bre a realizaçlío de reuniões de estudos entre 
os 6rglíos da Secretaria-Geral e os aerviços re
gionais de geografia,· Resolução n.0 426: Dispõe 
sôbre a proteção de marcos geodésicos e topo
grdficos ,' Resolução n.0 427: Aprova os atos dos 
Diretórios Regionais relativos a 1952,- Resolu.:: 
ção n.0 428: Elege os membros lLa Comissiío de 
Orçamento e Tomada de Contas, para a XIV 
sessão ordinária da Assembléia Geral. 

iC 
SUPERINTENDi:NCIA DO PLANO DE 

VALORIZAÇÃO ECONôMICA DA 
AMAZôNIA 

DESIGNADO O SUPERINTENDENTE 
TRAÇOS BIOGRAFICOS E ATIVIDADES CUL
TURAIS DO SR. ARTUR CÉSAR FERREI
RA REIS - O Sr. Presidente da República no
meou o Sr. Artur César Ferreira Reis para exer
cer o cargo em comissão de Superintendente do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia.. 

A escolha para. ocupar o importante pôsto 
recaiu em profundo co:ohe~edor dos problemas 
amazônicos, focalizados em várias obras pu
blicadas tala como "O Processo Histórico da 
Economia Amaz()nense", "A Valorização da 
Amazônia.". O Sr. Artur César Ferreira. Reis 
está preparando ainda uma "História da Ama
zônia" em 4 volumes. 

Emprêgo, promovido pela ONU, em Havana; 
um dos membros da Missão Mista Bra.sllelro
Americana, a denominada Missão Abink, para. 
o setor de mão-de-obra.; secretário, em 1951, 
da comissão de técnicos designada para estu
dar programas de trabalho a. serem executa.
dos na Amazônia., tendo em vista a valorização 
daquela região; membro do Conselho Econô
mico da Confederação Nacional da. Indústria, 
da Comissão de Politica Agrária do Ministério 
da Agricultura. e da Comissão de Financia
mento da PrOdução. 

?'{o seu estado lecionou em vários estabe
lecimentos de ensino. Foi professor de Histó
ria do Brasil, da. Clv111zação e de Sociologia. 
no Colégl(> Estadual de Ma.naus, no Colégio 
Salesiano e na Escola. de Comércio Solon de 
Lucena; foi também lente de Economia Polí
tica. e Direito Internacional Público da Faculda
de de Direito da capital amazonense; entre 1940 
e 1950 foi professor de História do Brasil, nos 
Colégios "MOdemo", "Progriessó Pa.ra.ense" e 
"Salesiano do Carmo", em Belém do Pará. 

Participou de diversos certames científicos 
nacionais e estrangeiros como: Congresso de 
Americanistas ·de Lima, Conferência Pan-Ame
ricana de História e Geografia, de Caraca.s, III 
Congresso de História do Rio Grande do Sul, 
IX Congresso Brasileiro de Geografia, m Con
gresso de História do Brasil, Colóquio Luso
Bra.sileiro de Estudos, realiza.do, em Washing
ton, pela. Biblioteca do Congresso. 

1: membro efetivo do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, ,da. Sociedade Brasileira 
de Geografia, dos Institutos Históricos e Geo
gráficos do Ama.zonas e Pará, sócio correspon
dente de outras instituiçõei;i cultura.is do pais 
e do estrangeiro. 

Tem publica.das as seguintes obras: - "His
tória do Amazona~". Manaus, 1931; "Manaus 
e Outras \Tlla.s", Ma.naus, 1934; "Pa.u,listas na 
Amazônia e Outros Ensaios", Rio, 1941: "A Po
lítica de Portugal no Vale Amazônico", Belém, 
1940; "Lôbo d'Almada, um Estadista Colonial", 
Ma.naus, 1950; "D. Romualdo de Sousa Coelho", 
Belém, 1941: "Síntese da H1-tória do Pará", 
Belém, 1942; "A Conquista. Espiritual da. Ama
zônia", São Paulo, 1942; "O Processo Histórico 
da Economia. Amazonense", Rio, 1944; "Histó
ria de óbidos", Rio, 1945; "Limites e Demarca
ções na Amazônia Brasileira", 4 volumes dos 
quais 2 já publicados, Rio, 1947-1948; "Estadis
tas Portuguêses na Amazônia", Rio, 1948; "Ter
ritório do Ama.pá", "Perfil Histórico", Rio, 1948; 
"História da Imigra.çio e Colonização do Cont1 .. 
nente Americano", Rio, 1948; "Monte Aiegre, 
Aspectos de sua FormaçG,o", Belém, 1950; "A 
Valorização da. Amazônia"• Rio, 1953; "Amazô
nia, um Estado Tropical", Rio, 1953; "A Con
ferência de Havana", rela.tório apresentado a.o 
ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 
Rio, 1948; "A Economia Brasileira e a. Valo
rização da Africa. e da. América Espanhola". 
Concorrência. dessas regiões com o Brasil, apre
sentado ao Conselho Econômico da. Confede
ração Nacional da Indústria; "A Margem do 
Problema da Borracha.", apresentado ao Con
selho Econômico da. Confederação Nacional da. 
Indústria.. 

Em preparo tem a.inda., os seguintes livros: O ilustre homem público tem desempenha
do comissões de grande relevância na adminis
tração pública, dentre as quais as seguintes: 
chefe da Divisão de Expanslfo Econômica do 
Departamento Nacional de Indústria e Comér
cio do Ministério do Trabalho, e diretor do 
Departamento de Admin1stra.ç4o do mesmo Mi
nistério; diretor-geral do Departam,ento Esta
dual do .Trabalho, em São Paulo; membro da 
Comissão Consultiva da CEXIM; coordenador 
da Subcomissão.. de Artesanato e Illdústrias Do
mésticas da Comissão de Bem-Estar Social; de
legado do Brasil na Conferência de Comércio e 

• "O Seringai e o Seringueiro. Tentativa de ln• 
terpretação", Rio, 1953; "O Tratado de Santo 
Ildefonso e a Fronteira Setentrional do Bra
sil", "O Ensino da. H1stória do Brasil", México, 
1953; "Os Movimentos Migratórios e a. Colo
nização do Brasil. Itinerário Histórico", 2 volu
mes; '"História da Amazônia", em 4 volumes: 
"IntrOdução ao Estudo da América Espanho
la"; e "Borracha e Castanha. Itinerário Eco
nômico da Amazônia". 
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1 AREAS FLORESTADAS DO BRASIL NUM 
ARTIGO DO Ti!CNICO PIMENTEL GOMES -
Possu.1 o Brasil cêrca de 4 mllhões de quilôme
tros quadrados cobertos por :florestas densas e 
algumas centenas de milhares de qullômetros 
quadrados de :florestas ralas, constituídas por 
ca.tingas, cerradões e cerrados, segundo revela 
o técnico Pimentel Gomes em artigo publlcado 
no Dtário de NoUcta~ desta capital, edição de 
25-Xl-1952. 

Dali extraímos o seguinte trecho: - Es
sas imensas florestas se distribuem muito ir
regularmente. Cêrca de 3 200 000 quilômetros 
quadrados se encc;>ntram~na Amazônia, onde o 
Território do Acre tem 99% de sua área :fl<>res
tada. Há. uma segunda faixa de grandes :flo
restas no norte do Dpirlto Santo, sul da 
Bahia, leste de Minas Gerais, compreendendo 
terras das bacias dos rios Pardo, Jequitinhonha, 
São Mateus e Doce. Há, ainda, um trecho enor
me, formando também uma :floresta única, no 
oeste do Paraná e Santa catarina, noroeste do 
Rio Grande do Sul e suleste de Mato Grosso. Ai 
se localizam os maidl'es pinhais do hemisfério 
meridional - .168 IPllhões de pinheiros adul
to& - e madeiras preciosas, como imbuias, ce
dros, perobas e outras. Existem · outras âreas 
bastante floresta4as em Goiás, em trechos de 
Pernambuco, Ala.toas e estado do Rio, e em 
outras zonas: Em suma, a área :florestada do 
Brasil ainda é muito grande. Infelizmente, 
as ma~as se distribuem com muita irregulari
dade. A região mais povoada e desenvolvida 
do pais, a que contém 80% de sua população 
e entra com uns 80% a 85% da produção to-

Unidades 

AMA4'0NAS 

INICIADO O LEVANTAMENTO GEOFÍSI
CO DO !;ST ADO - Uma comis~ão de técnicos 
alemães contratados pelo govêrno estadual ini
ctou, no bairro de Aldeota, com a presença do 
.g-0vernador, secretârio da Agricultura e outFas 
autoridades, os trabalhos de levantamento geo
físico do estado do Amazonas. 

tal, a região, que se situa a leste de uma u
nha imaginária que passe por São Lula, Gol&
nia e nascentes do Apa, não tem mais de 12% 
de sua superfície :norestada. As :florestas deve
riam cobrir pelo menos 25% por cento da área 
total e ser .bem distribuídas para que a1;endes
sem, nas devidas condições, as necessidades da 
madeira e lenha, melhora.saem o microclima e () 
regime das águas e protegessem as encostas 
íngremes e os cabeços dos morros e monta
nhas. PrecJ.sa.mos, portanto, de planejamentos 
que possibll1tem o aproveitamento rigorosa
mente técnico das :florestas, onde possível e 
aconselhável, e intensificar o re:florestamento 
pêco e minguado que estamos fazendo, salvo 
raras exceções. 

Técnicos brasileiros e da FAO estudam o 
aprove.1tamento sistemático das :florestas ama
zônicas, que começam às margens do :MJ!artm, 
no centro do Maranhão, e se prolongam até 
nossos limites com a Bolivia, o Peru e a COlõm
bia. As dificuldades econômicas que essas :flo
restas ofereciam ao seu aproveitamento foram 
vencidas pela técnica. 

Hoje é perfeitamente possível instalar fá
bricas de celulose e papel. Usam-se métodos 
modernos que permitem trabalhar com le
nhos diversos ao mesmo tempo. Baseados nes- , 
te pro~esso, técnicos • de nomeada montaram 
fábricas no sul dos Estados Unidos e na Afri
ca Equatorial. O Peru apelou para um técnico 
da "Celulose Corporation", o Sr. Giusepe Rai
mondo, e está construindo uma fábrica em 
Iquitos. 

Federadas 
SÃO PAULO 

CATALOGO DE VERBETES DE DOCUMEN
TOS SOBRE SAO PAULO - Por iniciativa do 
Instituto Histórico e àeográfico de São Paulo 
e graças à cooperação do Instituto Histórico e 
Geográfico Braslleiro, do embaixador José Car
los Macedo Soares e da Comissão do IV Cente
nário, acaba de. aparecer o Catálogo de Verbetes 
de Documentos sôbre SIJ.o Paulo. 

Trata-se de excelente contribuição às co
~emorações do IV centenário da capital ' ban
deirante, de inestimável valor para os estudio
sos do nosso passado. 

Exterior 
FRANÇA 

VIRA AO BRASIL FAMose GEOLOGO -
De Paris anuncia-se que virá brevemente ao 
nosso pais, em missão da UNESCO, o geólogo 
professox:- Albert de La Rue, que aqul colabora
rá. com especialistas bras1léiros em pesquisas 
e estudos sôbre lençóis subterrâneos e as possi
b111dades econômicas do vale do São Francisco. 

Faz parte do anunciado programa de ~tivi
dades daquele cientista em nosso pais, o levan-

• 

tamento de um mapa dos recursos universais, 
bem como estudos dos solos do vale sanfran
ciscano a serem irrigados. 

O professor La Rue, que acaba de regres
sar de uma viagem de estudos às ilhas de Ker
gulen, tem realizado importantes excursões cien
tificas em regiões da Afr1ca e da Austrália. 
Durante dez anos realizou e dirigiu estudos e 
pesquisas para o Departamento de Minas de 
Quebec, no . Canadá., tendo ministrado matéria. 
da sua ~special1dade na Universtttade do Méxt..i 
co e no Instituto Pol1técnlco de Quito . 

~ AOS EDITôRES: :l:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registarA 
ou comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam 
enviadas ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla 
difusão da bibllog~fia referente à geografia brasileira • • 



Relatórios de Instituições de Geografia 
e Ciências Afins 

Relatórios Apresentados à XIII Sessão Ordinária da 
Assembléia Geral do C.N.G. 

BAHIA 

PRINCIPAIS ASSUNTOS FOCALIZADOS 
NO RELATÓRIO APRESENTADO PELO RES
PECTIVO DELEGADO DR. LAURO SAMPAIO 
- COOPERAÇÃO COM o. C.N .G. - "Desde 
1942 vem o C.N .G., em cooperação com o 
estado, efetuando o levantamento sistemático 
do território da Bahia, colhendo assim dados 
para 'a orgai:ilzação das cartas do Brasil e 
dêste estado. O levantamento territorial vem 
sendo desenhado em escala de 1:250 000, já 
estando publicadas mais de 20 fôlhas. 

Em virtude das dificuldades de pagamen
to, por parte do Tesouro do Estado, da quota 
dêste e no sentido de se evitar a anulação da 
verba orçamentária destinada a êsse tão' útil 
serviço, foi lavrado um têrmo de acôrdo, entre 
o I.B.G.E. e o estado, sendo o mesmo assinado 
em outubro do ano passado, pelo ilustre pre
sidente do I.B.G.E. e o Dr. Waldlkl Moura, 
êste como representante do estado. ·A quota 
que cabe a êste em 1952 e no ano em curso 
é de $200 000,00. 

A cooperação financeira do estado vem 
sendo dada desde o lniéio dos servlç9s, tendo 
a quota sido aumentada ultimamente para me
lhor satisfazer . às necessidades desta coopera
ção. 

RELAÇÃO DOS MUNICíPIOS 

CARTA DO ESTADO - Acha-se em impres
são, no Serviço Gráfico do I.B.G.E., a carta 
geral do estado, na escala de 1: 1 000 000, orga
nizada no Conselho Nacional de Geografia. 
Espera-se em pouco estar a mesma impressa, 
vindo preencher uma lacuna sensível no esta
do; - a falta de uma carta geográfica atuali
zada e destinada ao público, para suas neces
sidades de informações gerais sôbre o território 
baiano. 

' NOVAS CIRCUNSCRIÇÕES ADMINISTRA-
TIVAS - No correr do ano próximo passado e 
até o momento, a Assembléia Legislativa do es
tado votou e o governador sancionou leis de 
criação de municípios, em número de 21, es
tando em discussão ainda a criação de mais 
alguns, devendo todos ser incluídos na nova 
divisão territorial do estado, a vigorar a partir 
de 1.0 de janeiro do ano próximo. · 

Dois dêstes municípios, os de Acajutiba e 
Xorrochó foram restabelecidos, tendo sido ane
xados há aliuns anos aos municípios de Espla
nada e Curaçá, respectivamente. 

Els a relação dos novos municípios, alguns 
dêles com mais de um distrito, com a indica
ção dos desmembramentos respectivos, sendo 
tpdos constituídos pela elevação de categoria 
de distritos, em geral prósperos. 

RECÉM-CRIADOS ATÉ 10-12-1952 

1 Ibicarai 
2 Uruçuca 
3 Plritlba 
4 Itajuipe 
5 Coaraci 

desmembrado do município de Itabuna 
" " " " Ilhéus 

6 Tanquinho 
7 Iguai 
8 · Iblcui 
9 Encruzilhada 

10 Itapetlnga, 
11 Sapeaçu 
12 Acajutiba • 
13 Cansanção 
14 Utlnga 
15 Xorrochó 
16 Pindobaçu 
17 Potlranguá 
18 Ubatã 
19 Tremedal 
20 Sobrado 
21 Igaporã 

CEARA 

RELATÓRIO APRESENTADO PELO RES
PECTIVO DELEGADO ENG. CIVIL AGEU RO
MERO DA CUNHA - "No fiel cumprimento do 
dt.sposto na resolução n.0 26 de 19 do mês 
de julho do ano de 1938, venho, como repre
sentante do Diretório Regional do Conselho Na-

" Mundo Novo 
" Ilhéus 
" Ilhéus 
" Feira de 1!antana 
" Poções 
" Poções 
" Macaranl 
" Itambé 
" Cruz das Almas 
" Esplanada 
" Monte Santo 
" Morro do Chapéu 
" Curaçá 
" · Campo Formoso 
" Cana vieiras 
" Ipiaú 
" Condeúba 
" Casa Nova 
" Caiteté". 

clonal de Geograha do Estado do Ceará, devi
damente autorizado pelo senhor presidente em 
exercício, apresentar a essa magnifica Assem
bléia, por intermédio do presente e modesto re
latório, tôdas as suas atividades no decorrer do 
corrente ano. 

É bem verdade, que os nossos trabalhos de 
desenvolvimento e difusão dos reais objetivos 
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do Conselho no Ceará, ainda não alcançaram 
o êxito desejado, embori:t já tenhamos em
pregado muitos esforços nesse sentido, dentro 
do pouco tempo de sua restauração. 

Assim é que, referido Conselho Regional há 
muito criado e em atividades no nosso estado 
estêve, todavia, completamente abandonado n~ 
periodo compreendido entre os anos de 1941 e 
1950, por exclusivo deslnterêsse do gpvêmo de 
então e com evidentes prejuízos de ~eus estu
dos já realizados. 

Dai porque, sõmente com o ano de 1951 
compreendeu o novo· govêmo, de sua necessi~ 
dade, providenciando a nomçação de novos 
membros para dirtgl-lo, coforme ato de 14 de 
abril do mesmo exerciclo e cuja diretoria tem 
procurado organizá-lo convenientemente, sobre
tudo dentro da orientação traçada pelo Conse
lho Nacional com sede nessa Capital Federal. 

A atual diretoria do Conselho Regional 
dêste estado, está ainda constltuida dos mes
mos membros já conhecidos e credenciados jun
to ao órgão central, conforme as comunicações 
regularmente enviadas, após a sua reorganiza-
ção acima referida. · 

Atuais ·membros componentes - Presiden
te: Dr. Plácido Aderaldo Castelo, Secretário da 
Agricultura e Obras Públicas; Secretário: Dr. 
Paulo Torcápio Ferreira, Diretor-Geral do De
partamento de Saneamento e Obras · Públicas. 
Demais membros: Dr. Jaime Anastácfo Verçosa, 
dire.tor da Divisão de Açudagem e Irrigação; 
Dr. Ageu Romero da Cunha, diretor da Divi
são de Obras; Dr. Otávio Gonçalves da Justa, 
diretor da Divisão de Saneamento; Dr. Luciano 
Ribeiro Pamplona, chefe da Sala Técnica; Dr. 
Roberto Vieira Nepomuceno, diretor do Depar
tamento Autônomo de Estradas de Rodagem; 
(vago) diretor do Departamento de Terras e 
Colonização; (vago) inspetor regional do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistlca; 
Pro!. José Colombo de Sousa, advogado; (vago). 

A ref~rida diretoria ainda contava com a 
colaboração dos Drs. José Augusto Ribeiro, An
tônio Carolino Gonçalves e Joaquim Alves, 
advogados e respectivamente, diretor do De
partamento de Terras e Colonização; inspetor 
regional do Instituto Brasileiro de Geografia e 
E'statistlca, e professor de Geografia de vários 
estabelecimentos de ensino de nossa capítal, 
sendo que, os dois primeiros são demissioná
rios· e o último falecido recentemente. 

As vagas em referência, ainda não foram 
preenchidas, devendo entretanto, ser nomea
dos os seus titulares com -os nomes dos atuais 
dirigentes dos departamentos respectivos, jun- . 
tamente com um novo membro do nosso magis
tério, a ser escolhido entre os professores de ' 
Geografia desta capital. 

* 
DIVÍSAO TERRITORIAL E ORGANIZAÇÃO 

DOS MUNICíPIOS - Conforme constou do úl
timo relatório apresentado a essa augusta As
sembléia, pelo representante anterior dêste Con
selho Regional, no ano de 1951, estava já em 
redação na Assembléia Legislativa cearense na
quele ano, uma lei visando a modificar e criar 
vários outros inunlciplos neste estado. 

Assim é que, a partir de 1~0 de março de 
1952, de acôrdo com a lei n.o 1153, de 22-11-951, 
foi !ixada a nova divisão territorial e admi
nistrativa do estado do Ceará, vigorando, sem 
alteração, até 31 de dezembro do corrente ano, 
cujo te~to, abaixo transcrevemos: 

"Lei n.0 1153, de 22 de novembro de 
1951 Fixa a divis4o territorial e administra
tiva do estado, que vigorará sem alteração, 
até 31 de dezembro de 1953. 

O Governador do Estado do Ceará 
Faço saber que a Assembléia Legislati

va decretou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte lei: 

Art. 1.0 - A divisão territorial e admi
nistrativa do estado, que vigorará, sem al
teração, até 31 de dezembro de 1953, é fi
xada nesta lei. 

t 1.0 - Não constituem alteração os 
atos interpretativos de linhas divisórias in
termunicipais, que se tornarem necessários 
para melhor e mais fiel caracterização des
sas llnhas, à luz de documentação geográ
fica ou cartográfica mais perfeita, desde 
que da interpreta:ção não resulte um deslo
camento tal da divisória que uma qualquer 
cidade ou vila, sala do seu âmbito muni
cipal ou distrital. 

§ 2.0 - Mediante licença da Assem
bléia Legislativa, poderão os m'unlciplos fir
mar acordos para modificar os seus limi
tes. 

Art. 2.0 - A divisão territorial e admi
;nlstratlva do estado, compreende munici
plos e distritos. 

§ 1.0 - No anexo número 1, parte in
tegrante desta lei, consta a relação apre
sentando, slstemà.ticamente e ordenada
mente, o nome de tôdas as circunscrições 
territoriais e administrativas, bem como a 
categoria das respectivas sedes, tôdas com 
a mesma denominação da própria circuns
crição. 

§ 2.0 - No anexo número 2, também 
integrante desta lei, consta a descrição sis
temática dos llmltes ctrcunscricionais, onde 
se definem, para cada munlcipio, o peri
metro municipal e cada uma das divisas ln
terdlstritais, quando houver. 

Art. 3.º - A instalação do munlcipio 
se fará pela forma determinada na lei or
gânica. 

Art. 4.0 - A presente lei, inalterável 
até 31 de dezembro de 1953, entrará em 
vigor na data de sua publlcação, revoga
das as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado do Ceará, 
em Fortaleza, aos 22 de Novembro de 1951. 

Raul Barbosa 
Joaquim Bastos Gonçalves". 

Com a citada lei, foram criados os muni
cípios de Barro, Beberibe, Capistrano, Chaval, 
Frechelrlnha, Iracema, Itatlra, Jatl, Marco, Me
ruoca, Monsenhor Tabosa, Paracuru, Portei
ras, Cariús, São Luis do curu e Trairt, os quais 
foram desmembrados dos demais municípios já 
existentes. 

No que tange à organl.Za.ção municipal do 
Ceará, esta surgiu com a promulgação da lei 
estadual n.0 227, de 14 de Junho de 1948, 
dispondo sôbre a criação e modificação do mu
nlcipio já no que se refere à sua autonomia 
relacionada ao seu pecullar lnterêsse como par
te integrante do estado e sua divisão adminis
trativa em distritos já quanto aos seus direi
tos e deveres definidos pelas Constituições fe
deral e estadual. 

A sede do municipio, por outro lado, lhe 
dá o nome e tem a categoria de cidade. O dis
trito designa-se pelo nome da sede e tem a 
categoria de vila. 

Como fator principal de sua estrutura e 
autonomia politica, a alteração da sede e de 
seus distritos, processar-se-á por lei do Estado, 
dependente de representação do prefeito e da 
maioria dos vereadores, sendo que - a criação 
de outros munlciplos ou distritos ou, ainda, 
qualquer alteração dos já co:nstituidos - se 
fará em lei qülnqüenal baixada nos anos d.e 
milésimos - três e oito - para vigorar a par
tir de primeiro de janeiro do ano seguinte". 
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AZIZ NACIB AB'SABER - o Planalto 
da Borborema na Paraíba - Sepa
rata do Boletim Paulista de Geo
grafia - N .O 13 - Março de 1953 -
São Paulo - Brasil. 

O autor é sócio efetivo da Associa
ção dos Geógrafos Brasileiros, profes
sor de Geografia Física da Faculdade 
Nacional de Filosofia "Sedes Sapien
tiae" e auxiliar de ensino da cadeira de 
Geografia do Brasil da Faculdade de Fi
losofia da Universidade de São Paulo. 

Reúne êste estudo o resultado de 
observações colhidas em larga porção 
do Planalto da Borborema, em territó
rio paraibano, duran~ a VII Assem
bléia Geral da Associação dos Geógra
fos Brasileiros, realizada em Campina 
Grande, em janeiro de 1952. Comentan
do fotografias tiraàas na região, o au
tor oferece algumas anotações basea
das nas pesquisas que efetuou. 

' A.V.L. 

AZIZ NACIB AB'SABER - Notas sô
bre o Povoamento e a Geografia 
Urbana do Sudoeste de Goiás. 

Neste trabalho - um opúsculo 
de pouco mais de. dez páginas -
ànteriormente publicado no Anuário 
da Faculdade de Filosofià da Pon
tifícia Universidade Católica de São 
Paulo, o professor Aziz Nacib Ab'Sa
ber dá-nbs um interessante roteiro 
das origens, distribuição e evolução 
para o estágio atual da população 
do sudoeste de Goiás. O autor, que 
se tem revelado entre nós um bom es
tudioso dos fenômenos demográficos, 
conforme o demopstrou em outro tra
balho sôbre a capital amazonense, mos
tra como se formaram os primeiros 
núcleos de gente civilizada na região 
em foco, indicando os fatôres condi
cionantes da ocupação humana, que ai 

se deu por volta de 1840-1850, já quan
do o ciclo do óuro nas Minas Gerais 
pertencia ao passado, como decorrên
cia das migrações de Minas para os 
chapadões de Rio Verde, Caiapônia, 
Itumbiara, Mineiros, Jataí e Aragarças, 
dispensando atenção ao sítio de Bom 
Jesus, cujos costumes diz "constituírem 
um atestado da grande capacidade de 
difusão e da homogeneidade das· tradi
ções e crenças das humildes populações 
do sudoeste de Goiás". Referindo-se à 
florescente Aragarças, observa o pro
fessor Aziz Nacib que o govêno federal 
,terá de manter por muito tempo, arti
ficialmente, a vida da cidade que ten
tou formar na confluência do Araguaia 
e do Garças. E concluindo; "Homens 
rudes do nordeste e profissionais ca
riocas sintetizam ali a pequena família 
dos que estão trabalhando pela ocupa-

. ção e transformação daqueles antigos 
desertos de homens, onde populações 
indígenas, cada vez mais encurraladas, 
estavam ameaçadas de c~mpleta ex
tinção". 

· J.R.S. 

. AZIZ NACIB AB'SABER - Na Região 
de Manaus (Fotografias e Comen
tários) - Separata do Boletim 
Paulista de Geografia - N.0 14 -
Julho de 1953 - São Paulo - Bra
sil. 

O autor, sócio efetivo da Associa
ção dos Geógrafos Brasileiros, prof es
sor de GeograJia Física da Faculdade 
de Filosofia "Sedes Sapiep.tiae" e assis
tente da cadeira de Geografia do Bra
sil da Faculdade de Filosofia da Uni
versidade de São Paulo, comenta, neste 
trabalho, fotografias colhidas em ja
neiro de 1953, apresentando, ao ensejo, 
anotações valiosas baseadas nas obser
vações que efetuou "in loco". 



BIBLIOGRAFIA E REVISTA DE REVISTAS 521 

Periódicos Estrangeiros 

BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEO
GRAFIA DE LISBOA - Julho-se
tembro de 1953. 
o presente volume constitui-se de 

cêrca ·de 500 pâginas, compreendendo 
os números ·7 a 9. Além das secções 
permanentes de noticiârio, ~ibllografia, 
estampa as seguintes contribuições: 
"Les probzemes de la securité euro
péenne", assinada por S.A.I. e R.; 
Bartolomeu Dias, pelo almirante Gago 
Coutinho; Inscrições. portuguêsas de 
Marrocos, por J. M. Cordeiro de 
Sousa; o problema político da A.fri
ca, su"Qscrito por Frederico Cruz. Na 
parte destinada ao noticiârio e co
municações traz a Revista um informe 
sôbre a realização em Lisboa, em julho 
de 1953, da Reunião Anual da Comissão
.Executiva do Instituto Internacional 
Africano, sediado em Londres. Na mes
ma secção o Sr. Júlio Gonçalves desen
volve consideração sôbre o que deno
mina "Padrões dos descobrimentos 
portuguêses". O Sr. Alves de Azevedo 
faz, em outra parte, um apanhado de 
diversas publicações internacionais, co
mentando trabalho do professor Pierre 
Monbeig nos Annales de Géographie 
sôbre a população do Brasil, e o Mapa 
de fome do mundo, elaborado pelo pro
fessor Jacques M~ May, e inserto na re
vista americana 'Geographical Review". 

J.R.S-. 

RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA -
Direttori: Roberto Alamagià - Re
nato Biasutti - ·Aldo Sestini -
Annata LX - Fase. 1-Marzo 1953. 

Publicação editada pela "Società di 
Studi Geografici" de Florença, sob os 
auspícios do "Consiglio Nazionale delle 
Ricerche". Dentre a copiosa matéria 
apresenta êste volume um estudo sô
bre Pietro della Valle, ao ensejo do 
terceiro centenârio da morte de um 
dos maiores viajantes italianos do sé
culo XVII, bem como nota sôbre o fa
lecimento do explorador Sven Hedin, 
ocorrido em Estocolmo, a 26 de ·no
vembro de 1952, com a idade de 82 
anos, e u!'h informe acêrca de duas re
centes expedições à Antârtida (1949 e 
1952) . 

A.V.L. 

UNION GÉODÉSIQUE ET GÉOFISI
QUE INTERNATIONALE - Bulle
tin d'Inf orma tlon de l'U. G. G. I. 
- 2me année - Avril 1953. 

~ste boletim destina-se a divulgar 
tôdas as iniciativas e atividades da 
União Geodésica Internacional de suas 
diferentes Comissões bem como dos 
órgãos a ela filiados, estampando co
municações, circulares, programas, re
latórios, resultados de investigações, 
artigos científicos, resumos de comu
nicações, apresentadas em forma de 
"symposia", organizados sob os auspí
cios da própria União. 

No presente número vem publica
do o "simposium" sôbre os estudos sís
micos da estrutura do continente euro
peu, além dos estatutos do Conselho 
Internacional das Uniões Científicas e 
variada matéria. 

A.V.L. 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS - Consejo 
· -Superior de Investigaciones Cien

tíficas ...:..- N.0 51 - Mayo 1953 -
Afio XIV - Revista Editada por el 
Instituto "Juan Sebastian Elcano" 
- Madrid. 
O presente volume contém ma

téria de interêsse local, como sejam os 
artigos seguintes: "El contenido cen
sal de 1950" - Adolfo Melón (comen
târio aos resultados provisórios do re
censeamento da Espanha e suas colô
nias, realizado no ano de 1950) ; Hor
che (Guadalajara): Estudio de Estruc
tura Agraria" - Jesus García Fernân
dez; "Aportación al conocimiento de la 
Jara Toledana (El río Jébalo)" - Gre
gorio Planchuelo Portales. 

Publica também abundantes notas 
informativas sôbre a VIII Assembléia 
Geral da U. G. I. e o XVII Congresso 
Geogrâfico Internacional e tópicos re
ferentes à população mundial em 1951 
e em 19.80, à utilização das regiões ári
das, à agricultura e à alimentação no 
mundo, à ag:i:'icultura na França e à na
cionalização das minas de estanho na 
Bolívia. 

A.V.L. 

MEMORIE DI GEOGRAFIA ECONOMI
CA ...... Vol. VI - I Porti della Sar
degna - Alberto Mori e Benito 
Spano - Anno IV - Gennaio
-Giugno 1952 - Consiglio Nazio-

. nale delle Ricerche - Centro, di 
Studi per la Geografia Economica 
presso !'Instituto di Geografia della 
Università di Napoli. 
Enfeixa o presente 3olume a mo

nografia de Alberto Mori e Benito Spa-
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no sôbre os portos da Sardenha, traba
lho que compreende um estudo geográ
fico completo dessa importante região, 
focalizando desde a conformação físi
ca e condições gerais do povoamento do 
litoral sarda até os aspectos particula
res e importância relativa dos seus por
tos. Termina por uma rápida resenha 
de suas produções, com especificação 
do valor e formas de exportação. Vo
lume de 229 páginas de texto. 

A.V.L. 

CIENCIAS SOCIALES - Unión Pana
mericana Departamento . de 
Asuntos Culturales - Oficina de 
Ciencias Sociales - Washington 6, 
D.e. - Número 21 - Volumen IV 
- Junio de 1953. 

Boletim bimestral, editado em lín
gua espanhola, e destinado a divulgar 
as tendências modernas da sociologia 
e ciências correlatas, sobretudo no to
cante à aplicação de estudos dessa na
tureza ao desenvolvimento sócio-econô
mico e cultural da América Latina. 

1!:ste número apresenta a segunda 
parte de ensaio de Eric Wolf sôbre a 
f armação da nação. 

Merece também registo o resumo 
ali estampado do estudo de geografia 
humana, intitulado "Origens e Difusão 
da Agricultura e dos Animais Domésti
cos", da lavra de Carl O. Sauer, chefe 
do Departamento de Geografia da Uni
versidade de Califórnia, Berkeley. 

A.V.L 

GEOGRAPHICAL REVIEW The 
American Geographical Society of 
New York - Vol. XLIII - N.0 3 -
July 1953 - New York - USA. 

Sob o titulo "Trends in Brazilian 
Agricultura! Development", Preston E. 
James, professor de Geografia na: Uni
versidade de Siracusa, Estados Unidos, 
autor de um livro sôbre a América Lati
na e numerosos artigos sôbre problemas 
geográficos americanos, . estuda neste 

. volume as tendências da agricultura no 
Brasil. 

Preston E. James tem a vantagem 
de juntàr ao alto conceito de cientista 
em que é tido a circunstância de haver 
orientado, em certa fase, o$ trabalhos 
de pesquisa levados a efeito pelo Con
selho Nacional de Geografia, quando 
teve oportunidade de colhêr copiosas 
observações atinentes aos assuntos que 
trata. 

Outros trabalhos dêste número: 
"Te Open Polar Sea" - John K. 

Wright. "Potential Utilization of the 
Kafue Plats Nothern Rhodesia" -
Edgar E. Foster. 

A.V.L. 

ANNALES DE GÉOGRAPHIE - Bulle
tin de la Société de Géographie -
N.0 332 - LXII Année - Juillet
Aout 1953. Librairie Armand Colin 
103, Boulevard Saint-Michel, Paris 
~ France. 
O presente volume oferece matéria 

de cunho exclusivamente local. Arti
gos: "Observations sur la structure et 
la morphologie ' des iles d'Hyêres" -
Y. Masurel; "Le développement de Don
ges, centre pétrolier de la Basse-Loire" 
- Mme. A. M. Pava,:-d-Çharraud; "Le 
marché et la production de l'huile d'oli-
ve en Tunisie" - L. Laitman. . 

A parte de notas e resumos biblio
gráficos apresenta interessantes tópicos 
como: "As fronteiras do Oceano", por 
A. Guilcher; "Um ensaio de utilização 
geográfica das listas eleitorais na Bél
gica", por R. Sevrin; "Uma nova geo
grafia da Espanha e P9rtügal", por P. 
Birot; "A população do Canadá", de 
acôrdo com o recenseamento de junho 
de 1951, por A. La baste. 

A.V.Z:. . 

REVUE DE PSYCHOLOGIE DES PEU
PLES - Institut Havrais de So
ciologie Economique et de Psycho
logie des Peup)es - 8me année -
N.º 2 - 2me - trimestre 1953. 
Pierre-Bernard Lafont colabora 

neste número com um artigo, focali
zando a influência dos fatôres econô
micos na existência das etnias . 

A.V.L. 

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



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Integra da legislação de interêsse geográfico 

Leis 
Lei n.º 1 909, de 21 de Julho de 1953 

Dispõe sôbre a denominação dos aeroportos e 
aeródromos nacionais. 

O Congresso Nacional decreta. e eu pro
mulgo, nos têrmos do a.rt. 70, § 4.0 , da. Cons
tituição Federal, a. seguinte lei: 

Art. 1. 0 - Os aeroportos bra.slleiros terão 
em geral a. denominação das próprias cidades, 
vlla.s ou povoa.dos em que se encontrem, de
clarando-se a. posição norte, sul, leste ou oes
te, quando houver ma.is de · um na. loca.lida.de: 

§ l.º - Sempre mediante lei especial para. 
cada. caso poderá. um aeroporto ou um aeró
dromo ter a designação de um nome de bra
sileiro que tenha. presta.do relevante serviço 
à causa. da. a.viação, ou de um fato histórico 
nacional . 

§ 2. o - São conserva.das a.s denoll)ina.çõe.~ 
"Santos Dumont" e "Bartolomeu de Gusmão 
para os aeroportos do Rio de Janeiro e "Salga.
do Filho", "Pinto Martins", "Augusto Severo", 
"Guara.rapes" e "Palmares", respectiva.mente, 
para. os aeroportos de Pôrto Alegre, Fortaleza., 
Na.tal, Recife e Maceió . 

Art. 2.º - Excluem.'..se da. regra estabele
cida. no texto do a.rt. 1.0 os aeródromos que 
poderão ter denominação prévia.mente a.prova.
da. pelo Departamento de Aeroné.utica. Civil .. 

Art. 3.º - São revoga.dos o decreto-lei nú
mero 2 271 de 3 de junho de 1940, e quaisquer 
outras dis'posições contré.ria.s a. esta. lei, que 
entrará em vigor na. da.ta. de sua publicação. 

Sena.do Federal, em 21 de julho de 1953. -
JoO.o Café Filho. 

(D.O. de 23-7-1953). 

Lei n.º 1 914, de 28 de julho de 1953 

Autoriza o Poder Executivo a abrir -ao Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística o 
crédito especial de Cri 7 800 000,00 para auxi
liar as despesas do VI recenseamento ge
ral do Brasil. 

O Presidente da. Repúbllca.: 
Faço saber que o Congresso Nacional decre

ta. e eu sanciono a. seguinte lei: 
Art. l.º - É o Poder Executivo a.utóriza.do 

a. abrir, a.o Instituto Brasileiro de Geografia. e 
Esta.tistica., o crédito especial de Cr$ 7 800 000,00 
(sete milhões e oitocentos mil cruzeiros), des
tina.do a. a.tix111a.r os encargos do VI recensea
mento geral do Brasil. 

Art. 2.0 - Esta. lei entra.ré. em vigor na. da.ta. 
de sua. publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se a.s disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1953; 132.0 

da. Independência. e 64.0 da. República.. 

GETÚLIO V ARGAS 
Osvaldo Aranha . 

(D.O. de 25-7-1953). 

Lei n.0 1 918, de 24 de julho de 1953 

Dispõe sôbre os créditos orçamentários desti
nados à defesa contra as sêcas do Nordeste, 
eleva os limites dos prêmios de açudes por 
cooperação, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta. e eu promul
go, nos têrmos do a.rt. 70, § 4. 0 , da. Constitui
ção Federal, a. seguinte lei: 

Art. 1.0 - Os créditos orça.menté.rios des
tina.dos a. a.tender a.o disposto no a.rt. 198 da. 
Constituição Federal (Defesa contra. a.s Sêca.s do 
Nordeste) considerar-se-ão registra.dos pelo Tri
bunal tte Contas, independente de qualquer 
forma.lida.de, a. 1.0 de janeiro de cada. a.no, e 
serão a.utomàtica.mente distribuídos pelo Te
souro Nacional. 

Parágrafo único - O Tesouro Nacional, con
ta.b111zando como despesa efetiva.da., porá no 
Banco do Brasil S .A. a. importância; dêsses cré
ditos em pa.rc,tlla.s de 25% (vinte _ e cinco por 
cento) até o áia quinze dos meses de janeiro, 
abril, julho e outubro de cada. ano, à disposi
ção do Departamento Nacional de Obras con
tra. a.s Sêcas, que a ut111zará independente do 
regime de duodécimos. 

Art. 2.0 - As importâncias não ut111za.das 
pelo Departamento Nacional de Obras contra 
as Sêca.s, até o fim do exercicio, serão obriga. .. 
tório.mente recolhidas a.o Tesouro Nacional até 
31 de dezembro de cada alio, como despesa a 
anular. 

Parágrafo único - Os saldos dos créditos 
oriundos do recolhimento a. que se refere êste 
artigo serão obrigatóriamente inscritos em "Res
tos a Pagar", devendo a.s respectivas importân
cias ser depositadas, até 31 de janeiro de cada 
ano, em conta especial, no Banco do Brasil 
S.A., à disposição do D.N.o.c.s. 

Art. 3.º - Os recursos a que se refere o 
art. 2.º sómente poderão ser apllcados nas obras 
ou nos serviços a que se destinavai:n no Orça
mento do exercício anterior. 

Pará.grafo único - Quando êsses recursos 
corresponderem às obras ou serviços concluídos 
passarão a ser aplica.dos, de acôrdo com planos 
especiais do D. N. O. C. S., na intensificação das 
obras de irrigação dos açudes públlcos, no de
senvolvimento da açudagem por cooperação e 
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na perfuração e aparelhamento de poços no 
Polígono das Sêcas. 

Art. 4.0 - Os ajustes firmados entre o 
D.N.O.C.S. e os proprietários de açudes ou ou
tras obras a serem construidas em regime de 
cooperação serão sujeitos a registro a posteriori 
do 'Trli:>unal de Contas através de suas dele
gações, não se lhes aplicando o disposto nos 
artigos 42 alínea XIX, e 60 da lei 830, de 23 de 
setembro de 1949. 

Art. S.0 
- São elevados para Crt 1.000.000,00 

(um milhão de cruzeiros), e Crt 5.000.000,00 
(cinco milhões de cruzeiros), respectivamente, 
013 limites máximos <ios prêmios concedidos pe
lo Govêmo Federal para construeão de obras 
de açudagem e irrigação em cooperação C\ºm 
particulares e entidades de direito público. 

§ 1.0 
- O disposto neste artigo é extensivo 

aos açudes autorizados ou em construção na 
data da publicação da presente lei. 

§ 2.0 - As cooperativas agrícolas e asso
ciações rurais, legalmente organizadas, apli
ca-se o limite de prêmio atribuído às entida
des de direito público. 

Art. 6.0 - São prorrogados por 12 (doze) 
meses os prazos concedidos para construção de 
açudes em cooperação. 

Art. 7.0 - Fica reduzido para 300 000 (tre
zentos mil) metros cúbicos e quatro metros o 
limite, respectivamente, de capacidade e pro
fundidade de açude, que poderá ser construido 
pelo D. N. O. C. S.,, pelo regime de cooperação. 

· Art. 8.0 - >'.!: fixado em Cr$. 0,50 (cinqüen
ta centavos), por metro cúbico d'água acumu
lável, o auxiilo i>ara a construção de obras ele 
açudagem em cooperação com· particulares, in
dividualm~nte ou associados, até o limite pre-
visto no art. 5.0 • • 

Art. 9.0 - o D.N.o.c.s. promoverá, no 
prazo de 90 (noventa) dias, a revisão das 
tabelas de preç0t9 unitários em vigor. 

Parágrafo único - As tabelas a que se re
fere o presente artigo deverão ser revistas, no 
prazo d.e 90 (noventa) dias, a contar .<fa data 
do decreto ou lei que inodifique o salárto míni
mo, para que sejam adaptadas ao novo custo 
de materl&l e mão-de-obra. 

A_rp. 10 - Os orçamentos das perfurações 
ou aparelhamento de poços de que 'trata o de
creto-lei n.0 6 255, de 9 de fevereiro de 1944, e 
cujo custo provl\vel seja inferior a ......... . 
Crt 50 000,00 (cinqüenta mil t!hlzeiros) serão 
aprovados por ato do chefe do Distrito do 
D.N.O.C.S. a que tenham sido requeridos, o 
qual determinará a sua execução e remeterá 
mensalmente ao Diretor-Geral cc)pia dos refe
ridos orçamentoA. 

· Parágrafo único - A execução de qualquer • 
perfuração ou aparelhamento de poços de custo 
provável ou superior ao limite fixado neste 
artigo dependerá de prévia aprovação do res
pectivo orçamento pelo Diretor-Geral do 
D.N.o.c.s. 

Art. 11 - Além das hipóteses previstas no 
art. 4.0 do decreto-lei n.0 6 255, de 9 de feve
reiro de 1944, o D.N.o.c.s: abrirá e apare
lhará, por conta própr1á na área do Pollgono 
dás Sêcas, poços para abastecimento público nas 
cidades, vilas e povoações de mais de 500 ( qui
nhéntos) habitantes, onde não exista, num raio 
de dez quilômetros, açude públlco, curso d'água 
perene ou manancial de água. potável. 

§ 1.0 - A perfuração e o aparelhamento dé 
poÇos, a que se refere êste artigo, serão pro
cedidos por indicação do chefe de Distrito do 
D.N .o.c.s. ou por solicitação do Estado ou 
Município inter'essado em requerimento dirl
gido ao Diretor-Geral; ao qual co.mpete auto
rtzar a realização da obra com recurso votun-

tário para o Ministro da Via~ão e Obras Públi· 
cas. 

§ 2.0 - O Chefe de Distrito, recebendo o 
requerimento, mandará, dentro de 120 (cento e 
vinte) dias, proceder ao exame necessário, in
clusive quanto às condições previstas neste ar
tigo, encaminhando em seguida o processo de
vidamente informado ao Diretor-Geral. 

Art. 12 - Os eJ;tudos, projetos, orçamen
tos e execução de obras custeadas com os re
cursos previstos no artigo 198 da Constitui
ção poderão ser contratados com emprêsa idô
nea, satisfeitas as formalidades legais, ou de
legadas, mediante autortzação do Ministro da 
Viação e Obras Públicas, a serviço público es
pecializado federal ou estadual. 

Art. 13 - Os estudos, projetos e orçamen
tos de obras de defesa contra os efeitos da cha
mada Sêca do Nordeste. realizados por serviço 
público especializado de Estado componente do 
Polígono das Sêcas, poderão ser aceitos, pelo 
D.N .o.c.s. desde que satisfaçam os requis!• 
tos téc*os previstos nas leis e regulamentos 
que o regem, como base para a fixação de li
mite de capacidade e de custo de obra por 
consignação. 

Art. 14 - O Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas instalará campos de pal
ma, cada um com a área mínima de 25 (vinte 
e cinco) hectares, para distribuição gratuita de 
mudas aos criadores, em todos os Estados com
preendidos no Polígono das Sêcas e nas regiões • 
onde a pecuária constituir & principal ativida
de rural. 

§ 1.0 - Dentro de 1 ·(um) ano, a contar da 
vigência desta lei, o D.N.O.C.S. deverá inau
gurar, • pelo menos, um· cam'PO por Estado, e, 
assim sucessivamen~e. até que fique em condi
ções de a tender às necessidad'es da pecuária do 
Nordeste. 

§ ~º - A lei orçamentária na ·união con
signará, anualmente, dotação suficiente para 
a instalação, desenvolvimento e manutenção 
dos campos, de acôrdo com o plano organiza
do pelo D.N .o.c.s. 

Art. 15 - o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas pagará em dinheti:o, se
manalmente, o salário dos operários emprega
dos em obras dei;itinadas à. defea& contra as sê
cas do Nordeste. 

§ 1.0 - >'.!: vedado o desconto de taxas co
missões ou -0utra qualquer forma no salário 
do operário, salvo as referentes à previdência 
e assistência social a que estejam por lei obri
gados. 

§ 2.º - A inobservância ao disposto no pa
rágrafo !Cnterior importa na responsab111dade 
civil e ct1minal do agente. 

Art. 16 - Esta lei será regulamentada no 
prazo de 30 (trinta) dias, entrando em vigor 
na data de sua.,..publicaoão revogadas as dispo;
sições em contrário. 

Senado Federal, em 24 de Julho de 1953. 
Jofi.o Café Filfio. 

(D.O. de 31-11-1953) • 

Lei n.o 1 920, de 25 de Julho de 1953 

Cria o Mjnfstério da Saúde e dá outras prov(-
4'ncC48. 
O Presidente da Rep'l}bllca: 

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a se~ulnte J,.ei: 

Art. 1.0 - >'.!: criado o Ministério da Saúde, 
ao qual -ficarão afetos os problemas atinentes 
à saúde humana.. 
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Parágrafo único - Parã parte do Ministé
rio acima um Departamento de Administra
ção, com J;>ivlsões de Pessoal, Material, Obras 
e Orçamento . 

.. Art. 2.0 
- O Ministério da ]Çducação e 

Saude passa a denominar-se "Ministério da 
Educação e Cultura". 

Parágrafo único - (Vetado) . 
Art. 3.0 

- Ao Ministério da Saúde são 
transferidos todos os atuais órgãos e serviços 
do antigo Ministério da Educação e Sa\Uie, ati-· 
n!'ntes à saúde e à criança, e desmembrados os 
que exerçam atividade em comum. 

Parágrafo único - Passarão, igualmente, 
para os quadros do nbvo Ministério todos os 
cargos, !unções e seus ocupantes de serviços 
que hajam slcto transferidos, bem como parte 
do !Unclonallsmo do Departamento cte Actml
nstração do antigo Ministério da Educação e 
Saúde, que se tomar excedente, em decorrên
cia da criação do novo Ministério. 

Art. 4.0 ....1. Da quantia a que se refere a 
alínea a, do art. 2.0 do decreto n.0 9 486, de 18 
de Julho de 1946, um têrço será destinado ao 
Ministério da Saúde. 

Art. 5. 0 - São vans!eridoa para o novo 
Mlnlstérlo da Saúde os saldos de dotações or
çamentárias, destinados às repartições incor
poradas ao referido Ministério, inclusive as par
celas de ddtações orçamentárias globais, ca
bendo ao Poder Executivo tomar as medidas 
administrativas convenientes. 

Parágrafo único - São, também, transfe
ridas as parcelas das dotaç6es constantes da 
Verba 3 do Orçamento do Ministério da Educa
ção e Saúde, beIJl como a terceira parte da do
tação constante do orçamento da Despesa para 
o ano de 1953 - na Verba 4 - Obras e Equt
pamentos - Consignação VI - Dotações diver
sas - Subconsigna.ção •Il ""T Estudos e Proje
tos - 04 Divisão de Obras - a) Ajustes com 
profissionais estranhos· à Divisão de Obras, pa
ra a elaboraç'° de projetos e levantamentos 
topogriflcos. 

Art. 6. 0 - Os créditos orçamentãrios e adi
cionais destinados ao Ministério da Saúde po
derão ser depositados no Banco dt> Brasil à dis
posição do referido Ministério, de acôrdo com 
o crit~rio que fôr estabelecido anualmente pé
lo Ministro de Estad~. 

Parágrafo único ...:.... A comprovação do em
prêgo dêstes créditos será feita, parceladamen
te, perante o Tribunal de Contas, 60 dias após 
" término de cada trimestre, na forma da legis
lação em vigor, ouvido préviamente o Depar
tamento de Adm1n1stração. 

Art. 7.0 - Os auxilios e subvenções consig
nados no orçamento do Ministério da Educação 
e Saúc;le, que se destinarem á atividades rela
cionadas com o Ministério da Saúde, são igual:. 
mente, transferidos nos têrmos do artigo 6.º 
desta 1"1. 

Art. 8.0 - São criados os seguintes cargos, 
que serão providos em comissão ou em funções 
gratificadas: 

1 - Ministro de Estado; 
1 - Diretor do Departam~nto de Admi

nistração - D.A.; · 
1 - Diretor da Divisão ·do Pessoal - D.P. 
1 - Diretor da Divisão do Orça~~nto -

D.O.; 
1 - Diretor da Divisão de Material - D.M.; 
1 - Diretor da Divisão de Obras - D.Ob. 

Funções Gratificadas 

5 - Becretãrio; 
1 - Auxlliar de Gabinete; 

1 - Chefe S.A.; 
1 - Chefe s.c.; 
1 - Chefe S.F.; 
1 - Chefe S.E.F.; 
1 - Chefe S.A.; 
1 - Chefe S.R.F.; 
2 - Chefes D.O. 

Art. 9.0 
- Para a execução da presente lei, 

o Ministro da Saúde apresentará ao Presidente 
da República, dentro em 60 ·dias, o 11'.egulamen
to a ser expedido, regendo-se provisõrtamente, 
o ·Mi.nistério da Saúde, pelo do Ministério da 
Educação e Saúde, na parte que lhe !Or apll
cãvel. 

Art. 10 - ~ aberto ao Ministério da Saúde 
o · crédito especial (8ervlços e Encargos), de 
Crt 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mll 
cruzeiros), para ocorrer às despesas com a exe
cução da presente lei. 

Art. 11 - Esta lei entraÍ-ã em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 1953; 132.º da 
Independência e 65.0 da República. 

GETÚLIO V ARGAS 

Antônio Balbino. 

(D.O. de 29-7-1953). 

Lei n.0 1 923, de 28 de Julho de 1953 

Cria a Escola A17ricola de Urutaf, no Estado de 
Goíc18, e dá outras províd~Aeias. 

O Presidente da Repúbllca: 
Paço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 

- l!: criada, nos moldes das atuais, 
a Escola Agrícala de Urutaf, no Estado de 
Goiás. 

Parágrafo único - A Escola será subordi
nada à Superintendência do Ensino Agrícola 
e Veterinário. 

Art. 2 • ..0 - A Escola Agrícola de Urutaf terá 
por objetivo ministrar os cursos de iniciação 
agrícola e de mestria agrícola (art. 7, 8 e 12 
do decreto-lei n.o .9 613, de 20 de agôsto de 
1946 - Lei Orgânica do Ensino Agricola), e 
observará o Regulamento dos Curriculos do 
Ensino Agricola baixado pelo decreto núme
ro 21667, de 20 de agosto 4e 1946, 

Art. 3.0 
- A Fazenda de Criação de Uru

taf passará a constituir o núcleo de zootecnia 
da Escola. 

Art. 4.0 - As diversas séries dos cursos da 
Escola serão instaladas progressivamente, co
meçando-se pela primeira série do curso de 
iniciação agrícola. No segundo ano de tunclo
naiaento, será instalada a segunda série e, no 
terceiro e qU;arto anos, a primeira e segunda 
séries, respectivamente, do curso · de mestria 
agrícola. Daf por diante, a Escola funcionará 
na plenitude dos seus cursos. 

Art. 5.0 - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publlcação, revogactas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, em 28 de Julho de 1953; 
132.0 da Independência e 65.0 da Repúbllca. 

GETÚLIO V AllGAS 

Joilo Cleofas. 

(D.O. de 31-7-1953). 
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Lei n.0 1 945, de 18 de agôsto de 1953 

Autoriza o Poder Executivo a erigir na cidade 
de Belém, Estado do Pará, um monumento 
em memória de Pedro Teixeira. 

o Congresso Na.clonai decreta. e e.u pro
mulgo nos têrmos do a.rt. 70, § 4.0 , da Consti
tuição Federal a seguinte lei: 

Art. 1.0 - 1: o Poder Executivo autorizado 
a erigir na cidade de Belém, Esta.do do Pará, 
um monumento em memória de Pedro Tei
xeira., como sinal de reconhecimento do povo 
brasllelro pelo multo que fêz em prol da 

incorporação da. Amazônia. a.o território na.
clonai. 

Art. 2.º - Fica. o Poder Executivo autori
za.do a. abrir, pelo Ministério da. Educação e 
Saúde, um crédito e!!pecla.l de Cr$ 2 090 000,00 
(dois mllhões de cruzeiros) para. a. execução 
desta. lei. 

Art. 3.º - Esta. lei entrará em vigor na. 
da.ta. de sua. publlcação, revoga.das as disposi
ções em contrário. 

Sena.do Federal, 18 de a.gôsto de 1953. -
Jolio Café Filho. 

(D .O. de 21-7-1953) . 

~ Use o semço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especial. 



LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Integra das leis, decretos e demajs atos de interêsse geográfico 
1 

BAHIA 

Lei n.0 508, de 12 de dezembro de 1952 

Cria o município de ltapetinga, desmembrado 
do município de ltambé. 

O Governador do Estado da Bahia 
Faço saber .que a Assembléia L~gislativa de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Fica criado o município de Ita

petinga com os seguintes lllmtes: 
Co'm o município de Itambé: 
Começa na toz do riacho do Pilãozinho, no 

rio Pardo, dai em reta à foo do riacho Duas 
Barras, no rio Catolé Grande, áai em reta ao 
centro da lagoa do Bengo, dai em reta até a 
!oz do córrego de São José, no rio Colônia. 

Com o município de Itabuna: 
Começa na !oz do córrego São José, no rio 

Cólõnia, por êste abaixo até o marco do cruza
mento da antiga estrada de Itabuna a Vitória 
da Conquista; dai segue em reta, em direção à 
!oz do córrego do Nado, no rio Pardo, até al
cançar o marco do divisor d~ águas entre as 
bacias . dos rios Colônia e Pardo. . 

Com Cana vieiras: 
Começa no marco de encontro do divisor 

de águas das bacias dos rios· Colô:dia e Pardo, 
com a reta tirada do marco do cruzamento da 
antiga estrada da Itabuna a · Vitória da Con
quista, no rio Colônia, seguindo em reta para 
a !oz do córrego do Nado, no rio Pardo. 

Com Macarani: 
Começa na toz do córrego do Nado1 no ri.o 

Pa:rdo, pelo qual sobe até encontrar a !oz do 
riacho das Muriçocas. 

Art. 2.0 - o município de Itapetinga será 
constituído pelo distrito da sede. 

Art. 3.0 - Vetado. 
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado da Bahia, 
12 de dezemhl'O de 1952. - Luís Bégis Pacheco 
Pereira. - Expedito Pereira da Cruz. 

(Diário Otlcial do Estado da Bahia de 18 
de dezembro de 1952) . 

Lei n.0 513, de 12 de dezembro de 1952 

Cria o município de Iguai, desmembrado do· 
de. Poções. 

O Governador do Estado da Bahia 
Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 - Fica criado o municfpio de Iguaí, 

desmembrado do de Poções com os seguintes 
limites: 

Com o m unicipio de Poções: 
Começa no divisor de águas da serra das 

Piabas, onde defronta a nascente do riacho da 
B~la, dai em reta at6 o rio Gongoji, na toz do 
rio do Vigário, pelo qual sobe até a !oz do rio 
das Pombas; dai em reta até alcançar o inicio 
do divisor de águas entre as bacias dos rios 
Prêto e do Vigário, seguindo por êle até encon
trar o divisor de águas da serra de Ourlcana, 
seguindo por· êste último divisor até o ponto 
que defronta a nascente do riacho do Boqueirão. 

Com o município de Boa Nova: 
Começa no divisor de águas da serra da 

Ouricana, no ponto que defronta a nas.cente 
do riacho do Boqueirão, seguindo pelo retendo 
divisor até a nascente do ribeirão dos índios, 
pelo qual desce até sua !oz no rio GongoJl. 

Com o município de Ibicui: 
Começa no rio Gongoji, na toz do ribeirão 

dos índios, dai em reta até a !oz do ribeirão 
do Ca!é, no rio Novo, pelo qual sobe até a toz 
do riacho do Tomba Morros, pelo qual sobe 
até a sua nascente e dai segue pelo divisor de 
águas da serra do mesmo nome e pelo da serra 
das Piabas até o ponto que defronta a nascente 
do riacho da Bala. 

Art. 2.0 - o município de Iguai será cons
tituído de distrito único. 

..<rt. 3.0 - Vetado. 
Art. 4. 0 - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Palácio do Govêmo do Estado da Bahia, 12 
de dezembro de 1952. - Lufs Bégis Pacheco 
Pereira - Expedito Pereira da Cruz. 

(Diário Oficial do Estado da Bahia de 18 
de dezembro de 1952). 

Lei n.0 514, de 12 de dezembro de 1952 

Cria o município de Ubata, desmembrado do 
de Ipiaú. 

O Governador do Estado da Bahia. 
Faço saber que a Assembléia Legislativa de

creta e eu S:Rnciono a seguin.te lei : 
Art. 1.0 - Fica criado o município de Uba

tã desmembrado do de lpiaú, com os seguin
tes limites: 

Com o municipio de Ipiaú: 
Começa na !oz do ribeirão da Lagoa no rio 

de Contas e dai em reta até o rio Vermelho 
na !oz do ribeirão do Aricanguá e por êste aci
ma até a sua nascente e dai em reta até o en
contro da serra do Gandu com a serra do Ari
canguá ou Papuã. 

Com o Ínunicipio de Ituberá: 
Do encontro da serra do Gandu com a ser

ra do Aricanguá ou Papuã, segue pelo div~sor 
de águas desta serra, até o marco do extremo 
da reta tirada da nascente do ribeirão dos Dois 
Irmãos, com a direção norte .. 
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Com o município d.e Camamu : 
Começa no divisor de águas da serra do 

Artcanguá ou Papuã, no marco do extremo d& 
reta tirada da nascehte do ribeirão dos Dois ir:.. 
mãos, com a direção norte, segue por esta mes
ma reta até a citada nascente do ribeirão dos 
Dois Irmã.os. pela qual desce até a sua foz no 
rio de Contas. 

Com o município de Ubaitaba: 
Começa na foz do ribeirão dos Dois Irmãos 

no rio de Contas e sobe pelo talvegue dêste 
até a foz do ribeirão da Lagoa. 

Art. 2." - .o muni(fipio de Ubatá, será conQ
tituido do distrito da sede. 

Art. 3.0 1- Vetado. 
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Palácio do Govêmo do Estado da Bahia, 
12 de dezembro de 1952. - Lu.fs Bégts Pacheco 
Per,etra - Expeãtto Peretra da Cruz. 

(Diário Oficial do Estado da Bahia de 18 
de dezembro de 1952). 

., 

~ 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 
atenderA pronta e satlsfatõrlamente. 
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Resoluções do ln stituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XII Sessão Ordinária da Assembléia Geral 
Integra das Resoluções 393 a 397 

Resolução n.0 393, de 31 de outubro de 1952 

Cria uma secção no quadro do corpo de ccmsultores técnicos nacionats e dispõe 
sôbre o preenchtmentó da consultoria criada. 

A Assembléia Geral do C'onselJ;i.o Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando o que a respeito da. eleição 
dos consultores técnicos nacionais, dete~ina 
o artigo 5.0 do Regulamento do Conselho; 

Considerando ainda, o disposto na alínea a, 
do artigo 2.0 da resoluçio n.0 12, que regula a. 
constituição -e o funcionamento elo corpo de 
consultores técnicos; 

Considerando que de acôrdo com o citado 
artigo 5.0 do Regulamento do Conselho e a 
mencionada alínea. a do art. ·2.0 da. referida 
resolução n.0 12, cabe taxativamente ao Dire
tório Central, a indicação dos nomes para 
preencher vaga no '1,Uadro de consultores téc
nicos nacionais; · . 

Considerando que tal indicação deve ser 
em dôbro e se encontrar amplamente justifi
cada, 

RESOLVE: 

Art. · 1. o - Ficam criadas, no quadro de 
consultores técnicos nacionais do Conselho ins
tituído pela resolução n.0 n, de 12 de julho 
de 1938, as secções de História do Ensino da 
Geografia, Geografia dos Minerais Radioativos 
e de Geografia Agrária. 

Art. 2.0 - O Diretório Central, na forma da 
letra a do art. 2.0 da resolução n.0 12, de 17 
de julho de 193T, apresentará, para devida elei
ção, à XIII Assembléia Geral dêste Conselho, em 
dôbro, os nomes necessários aos lugares a pre
encher. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, a.no 
XVII do Instituto. - Conferido e- numera.do: 
José Verfssimo da Costa Pereira, Secretá.rio-As
sistente. - Vis.to e rubrtca.do: Lufa Eug~n~ 
. de Freitas Abreu, Secretário-Geral, interino. -
·Publique-se: Floréncio de Abreu, Presidente. 

Resoluç~o n.0 394, de 31 de out.ubro de 1952 

Dispõe sôbre a elaboração e a execução a título experimental do Regtmento da 
Secretaria-Geral. 

A Assembléia Geral do Consellío Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições. e 

Considerando ser atribuição expressa da 
Assembléia Geral a elaboração dos Regimentos 
dos órgãos do Conselho; 

Considerando a urgente necessidade de ser 
elaborado o Regi}llento 'da. Secretaria-Geral; 
cujos serviços ee -f'Qssentem, em diversos seto
res, de dispositivos expressos que os regulem, 

RESOLVE: 
Art. l.C! - O Diretório Central elaborará. 

o Regimento da Secretaria, para apresentá-lo 
à XIII sessão da Assembléia Geral .. 

Art. 2.• - Fica. o Presidente do Instituto 
autorizado a pôr em execução, eXl)er!mental
mente, o Regimento elaborado pelo Diretório 
Central, logo após sua aprovac;ão por êsse Dire
tório e publicação. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numera.d(): 
José Verfsstmo da Costa P~retra, Secretá.Mo-As-. ' 
'sistente. - Visto .e rubrica.do': Lufs Eugénio de 
Freitas Abreu, Secretá.riarGe:ml, interino. -
Publique-se:' Floréncio de A.breu, Prei;iidente. 

Resolução n.0 395, de 31 de outubro de 1952 

Dispõe sôbre a restauração dos Diretórios Regionais. 

A Assembléia. Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

· Considerando, eomo foi visto pelos discursos 
' da reunião inaugural, que há. tôda con:veniên

cia em restaurar, reorganizar ou revigorar os 

Diretórios de Geografia dos esta.dos, toman
do-os eficientes; 

• Considerando que Jt. organização de que tra
ta a resolução n.0 219, de 1948 não satisfaz a 
todos os- interê~es, que a · matérta <!omporta, 
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RESOLVE: 

Art. 1.0 - Recomendar à direção do Con
selho Nacional de Geografia que entre em en
tendimento com os governos regionais no sen
tido de serem organizados os respectivos Dire
tórios que não se acham em funcionamento 
para que possam colaborar na feitura do novo 
regulamento do Conselho. 

Art. 2. 0 - A Secretaria-Geral do C. N. G. 
destinará no exerciclo de 1953, o auxillo minl
mo de vinte e cinco mil cruzeiros ( Cr$ 25 000,00) 

ao Diretório Regional que, apresentando o res
pectivo plano de trabalho a ser executado, o 
solicitar. 

Parágrafo único - No Distrito Federal, será 
prestado o aux111o ao Diretório Municipal. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e nucnerado: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Luís Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, interino. 
Publique-se: Florêncio de Abreu, Presidente. 

Resolução n.0 396~ de 31 de outubro ~e 1952 

Manifesta interêsse pelos trabalhos do Instituto Pan-Americano de Geogràfta e 
História. · 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usandó de suas atribuições, e 

Considerando que a Comissão de Geografia, 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e 
História, continua tendo sede no Brat:ill; 

Considerando que o Conselho deve presti
giar e aux111ar, sempre que possivel, tôdas as 
organizações que se dediquem à Geografia; 

Considerando, ainda, ser o Brasil membro 
efetivo e contribuinte do I.P.A.G.H. e de suas 
comissões; 

Considerando que, desde a criação dessa Co
missão de Geografia do I.P.A.G.H .. vem o 
C.N.G., patrocinando os seus trabalhos, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de Geografi!l- expressa o seu vivo ln-

terêsse pelos trabalhos da Comissão de Geo
grafia do Instituto Pan-Amerlcano de Geogra
fia e História . 

Art. 2.0 - A Secretaria-Geral examinará a 
posslb111dade de auxmar a impressão da Revista 
Geográfica do mesmo Instituto. 

Art. 3.0 - A Secretaria-Geral prestará, na 
medida de suas possib111dades, colaboração aos 
trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão 
de Geogrr:Cfia do Instituto Pan-Americano de 
Geografia e História. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Luts Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, interino. 
Publique-se: Florêncio de Abreu, Presidente. 

Resolução n.0 397, de 31 de outubro de 1952 

Atualiza a divisão regional do Brasil, estabeleci'da pela resolução n.0 143 da As
sembléia Geral. . 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições e ten
do em vista o que consta do art. 9.0 da resolu
ção n.0 143, de 13 de junho de 1945; 

Considerando as modificações da divisão 
municipal dos estados e dos territórios, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - A nova divisão regional do Bra
sil, para, fins estatísticos, será a fixada nos 
anexos 1 e 2, desde que com ela concordem os 
Diretórios Regionais, na parte rela tiva à sua 
Jurisdição territorial. 

Art. 2.0 - A Secretaria-Geral do Conselho 
Nacional de Geografia enviará aos Diretórios 
Regionais essa divisão a fim de receber apro
vação ou sugestão. 

Parágrafo único - Considerar-se-á apro
vada a divisão regional do estado que se não 
manifestar dentro do prazo de 90 dias, da data 
do recebimento dos originais respectivos. 

Art. 3.0 - No caso de divergência sõbre 
os anexos a que se refere o artigo 1.0 , por parte 
do Diretório Regional, a Secretaria-Geral, ime
diatamente a,pós o recebimento da manifesta
ção dêste, determinará a ida de um geógrafo 
ao respectivo estado, para discutir in loco o 
assunto. 

Rio de•Janelro, 31 de outubro de 1952, ano 
VII do Instituto .. - Conferido e numerado: 
José Venssimo da Costa Pereira, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Lufs Eugénio 
de Freitas Abreu, Secretário-Geral, interino. 
- Publique-se: Floréncio de Abreu, Presidente. 
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Anexo à resolução n.0 . 397 

Quadro ststemático da divisão regional das unidades federadas 

GRANDE REGIAO NORTE 

REGIÃO SUB-REGIÃO ZONA 

· { Maza.gão ............. ................... . 
1. Litoral Amapaense... ........... Amapá-Macapá ......................... . 

Oiapoque .... ........................... . 

2. Marajó e Ilhas ................. Mara.jó e Ilhas .......................... . 

{

Salgado ..... ............................ . 
• Bragantina .............................. . 

1. Planície Litorânea.. ...... 3. Leste Para.ease.. .......... . . . . . Guajarina ............................... . 
Tocantina ............................... . 

· Jacwidá-Pacajá ......................... . 

· {ri~~:h~~rt~:::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
4. Baixada Maranhense.. .......... Baixada ................................ . 

Baixo Mearim ............ . .............. . 
Gurupi ................................ . 
Pindaré .... ............................. . 

{

Médio Amazonas ........................ . 
1. Rio Amazonas .......... ...... . 

Baixo Amazonas ......................... . 

II. Planície Amazônica ...... . 

\

Rio Negro ......... ..................... . 
Solimões-Tefé ........................... . 
Rio Purus .......... ................... . 

2. Sblimões....................... Rio Juruá ........•...................... 
. Solimões-Javari ......................... . 

· Alto Purus ............... , .............. . 
Alto Juruá .............................. . 

{

Alto Rio Branco ........................ . 
III. Enc08ta Guianense.. ...... 1. Rio Branco ..... .. ............ . 

Catrimâni ............................... . 

{

Tocantins ..................•............. 
Araguaia-Tocantins.· .... ................. . 

1. Xingu-Tocantins.. ............ . Itacaiunas .................•. • ......... . 
Xingu ................................. . 
Planalto ................................ . 

IV. Encosta Setentrional. ..... 

· {Rio Madeira . .. ......................... . 
2. Alto Madeira-Tapajós... ....... Aripuanã ............................... . 

Alto Madeira ......................... . 
T~ajós ................................ . 
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UNIDADE 
FEDERADA 

AP- 1 
AP- 2 
A P- 3 

PA- 1 

PA- 2 
PA- 3 
PA- 4 
PA- 5 
PA- 6 

PA- 7 
MA- 1 
MA- 2 
MA- 3 
MA- 4 
MA- 5 

AM- 1 

PA- 8 

AM- 2 
AM-3 
AM-4 
AM-5 
AM-6 
AG- 1 
AG- 2 

RB- 1 

RB- 2 

MA- 6 
GO- 1 
PA- 9 
P A-10 
P A-11 

AM- 7 
MT- 1 
GR- 1 
P A-12 

• O número junto à unidade federada corresponde a08 números das zonaa no anexo 2 de acôrdo C?m as unidades federadas. 

B. G.-6 
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UNIDADE 
REGIÃO SUB-REGIÃO ZONA FEDERADA 

MA- 7 
1. Litoral Norte............. 1. Litoral Norte.................. Litoral. .................... . 

. { Litoral Nordeste ........ . ..... . 
p 1- 3 
CE- 1 

II. Litoral e Encosta ........ . 

m. Semiárida .... .. . " ........ 

• 

Litoral .....•............... . ........... 

Salineira ou Litoral e Salinas ............ . 
Litoral .•.........•............... , ..... . 
Litoral e Mata .......................... . 
Litoral e Mata....... .. ........... . .... . 

1. Litoral e Mata ............... .. Litoral.~· ..........•. . .•................ 
Mata ................... : ............... .. 
Litoral 
Central. ........•............•........... 
Litoral Norte ........................... . 
Recôncavo ...... ,, .................. , .... . 

),. . {Agreste ................................. . 
2. Aisreste. · .. · · · .. • · .. · • · .. · · · · · · Agreste e Caatinga Litorânea . ............ . 

Agreste ................................. · 

{ 

Centro-Norte .•......•.......••.......... 
Sertão Semiárido ou Hiperxe- Seridó. : . .............................. .. 

rófito Seridó ............... ·~ ................. . 
Sertão do Moxotó ....................... . 

1. 

!
Brejo Paraibano ........... : ............. . 
Borborema Oriwntal ........ . ......... ~ ... . 

B b 
Borborema Cen~ral ...................... . 

2. or orema ...........•..... · · · ·· Sertão Alto .... , ................. . ...... . 
Triunfo ........ , .........•............... 
Sertão do Alto Pajeú .................... . 

· Sertão do Alto Moxotó .................. . 

Sertão Central ........ .. ................ . 
Sertão Centro-Norte ..................... . 
Sertão do Sudoeste ...................... . 
Sertão do Baixo Jaguaribe ............... . 
Sertão do Médio Jaguaribe ............... . 
Sertão do Salgado e Alto Jaguaribe., .... . 

3. Sertão Interior ou Sertão Hipoxe- Araripe ................................. . 
rófito Chapada de Apodi ...................... . 

Serrana ....... , ....... • ........... . ...... 

=~~ ~~~~::::::::::::::::::::::: 
Araripe ....... . ..........•.............. 
Sertão Central.· ........ . ............ , .. ,, .. . 
Sertão ................................. .. . 

4. Serras Cearenses ............... {~~~;~ .. ··:·:·:-::~: :: : : : : : : :: :: :: : : : :: : : : : : 

RN-1 
RN- 2 
PB- 1 
PE- 1 
A L- 1 
AL- 2 
SE- 1 
s E- 2 
BA-1 1 
BA- 2 

RN- 3 
PB- 2 
PE- 2 

RN-4 

t~~ ~ 
PE- 3 

PB• 4 
PB-5 
PB- 6 
pff .. 7 
PE- 4 
PE;- 5 
PE- 6 

CE- 2 
GE- 3 
CE- 4 
OE- 5 
CE- 6 
CE- 7 
CE-: 8 
RN- 6 
RN- 7 
PB- 8 
PB-·9 
PE- 7 
PE~ 8 
p J-, 4 

CE-1l 
CE!.10 
CE-11 

5. Cariri Cearense.... . . . .. .. . .. .. . Cariri........... .. . .. . .. . . .. . . .. . • .. .. .. C E-12 

1. Encosta da Iblapaba .... , ....... {lbiapaba._................................ P 1- 5 
Carnaube1ra ....... ...................... -. P 1- 6 

2. Baixo Parnaíba. .. . .. ......... {Baixo Parnaíba........................... P 1- 7 
ÍV. Campos e Palmeiras ou Baixo Parnaíba .•........ : . ... . . . . . . . . . . . . . ·MA- 8 

Campos e Cocais 

V. Depressão Sanfranciscana .. 

3 
M'd' p iba {Médio :&m&Íba........................... P 1- 8 

· e 10 ama · · · · · · · · · · · · · · · · Médio Parnaíba~ . . ..................... , . MA- 9 

4. ltapicura...................... ltapicuru......................... .• . . . . . MA-1(} 

{

Baixo São Francisco ..................... . 
Baixo São Francisco .............•.... , .. . 

1. Baixo São Francisco............ Sertão do São Franc~ ................. . 
Sertão do São Franc1BC0 .................. . 
Sertaneja .... , .......................•... 
Serrana ..•.......•....................... 

2. Sertãp do São Francisco .. 
1 
••••• { Sertão do São Franc!sco ................. . 

Sertão do São .Fra11c1BC0 ................ .. 

3. Médio São Francisco........... Baixo Médio São Francisco ......••.••.... 

A L- 3 
SE- 3 
~L- 4 
s E- 4 

·A L- 5 
Ak6 

.B A-10 
PE- 9 

VI Se_.,._ B . 1 Sertã B · {Oeste ..... · .. · .. ········"··············· . ~-.. a1ano. ,.. .. .. . . . . . o a1ano ............... ~.. Nordeste ..................... ,, ......•... 
Feira de Sant'Ana .... , .................. . 

BA-11 

SE- 5 
BA- 5 
BA- 6 



LEIS E RESOLtJÇOES 

REGIÃO SUB-REGIÃO ZONA 

{ 

Cacaueira .................•............•. 
1. Baixada Norte................. Extremo Sul ................. ~ ......... .. 

. Norte .. ................................. . 
Médio ~aixo Jequitinhonha .............. . 

l
r!!i~i:~7.-:·:·:·::::::::: :~::: :: : ::: : : 

1 LitQral · Bajxada de Goitacases .................. .. 
· ....... · .. · · · · .... 2. Baixada Centro-Litorlnea....... Baixada de Aratuama .................... . 

Baixada do Rio São João .... . ...... : .... . 
Baixada da Guanabara ........... . ... . ... . 
Baiuda dQ Rio Grande ......•......•..... 
Baixada Carioca ... , .................... . 

{

Litoral da Baía da Ilha Grande ......... .. 
3. Litoral Sul .................. ". 

Litoral de São Sebastião ................. . 

. {~::é~ .. ~~.~~~~. ~-i~~~~i~~ .. ::: : : : : : : 
1. ~ncosta Nordeste ....... ,....... Conquista .......... , .......••...•........ 

Mucuri .• . -: . ....•........................ 
Médio Jequitinhonha ...............•..... 

II. Encosta ................. . 

1 !Rio Doce .......... .............. ...... . 
· Mata ............ ....... -. ................ . 

Serrana do Centro ....................... . 

2. Mata.......................... ~Kri= .. ~~- ~~~~·::::::: .: : : : : ~:::::::: ·:: 
Cantagalo ............................... . 
Resende ................................ . 
Mêdio Paraíba ........... , .............. . 

{

Alto da Serra .......................•.... 
3. Serra do Mar ................. . 

Alto Paralba ....•.................. , : ..... 

~ {Chapada Diamantina .................... . 
· Serra Geral ............................. . 

1. Espinha90......... . .. . . . . . . . . . Itacambira .............................. . 
Alto Jequitinhonha ....................... . 

. Metalúrgica ...•.•.............. ........... 

III. Planalto ........•....•... 
·{Campos (Mantiqueira e Mineira) ......... . 

2. Maciço da Mantiqueira. . . . . .. . . . Sul .....•..• . .•.............•......... ':"7. 

:M:,uitiqueira .....•............. . .......... 

3. Plana!~ das Vertentes....... ... Oeste ........... , ....................... . 

IV. 

{

1. 

Depressão Sanfranciscana .. 

2. 

Depressão Sanfranciscana do Norte Médio São Francisco .............. ...... . 
1 

{

Alto Médio São Francisco., ........ , .... .. 
Depressão Sanfranciscana do Sul 

• Alto São Francisco.: .................... . 
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UNIDADE 
FEDERADA. 

BA- 3 
BA- 4 
E 8-1 
MG-1 

E 8- 2 
E 8- 3 
E S- 4 
RJ- 1 
RJ- 5 
RJ- 6 
RJ- 7 
RJ- 8 
DF- 1 

RJ-10 

S Pr 1 

BA- 9 
BA- 7. 
BA- 8 
MG- 3 
MG-2 

MG- 7 
MG- 8 
E 8- 5 
E 8- 6 
RJ- 2 
R.J- 3 
RJ- 9 
S P- 2 

RJ- 4 

S P- 3 

BA-12 
BA-13 
MG-4 
MG-5 
MG- 6 

MG-10 
MG- g 
S P- 4 

MG-11 

MG-13 

MG-12 
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REGIÃO 

1. Litoral e Encosta ...... . 

II. Campos Meridionais ..... . 

III. Planalto Cristalino ...... .. 

BOLETIM GEOGRAFICO 

GRANDE REGIÃO SUL 

SUB-REGIÃO ZONA 

1. Litoral de Santos............... Litoral de Santos ........................ .. 

2. Baixada Litorânea .............. {~r~~t. ~~- ~i~'.~ ·:::::::::: :: : : : : : : : : : : 
. Litoral de São Francisco ................. . 

UNIDADE 
FEDERADA 

S P- 5 

S P- 6 
PR- 1 
s o- 1 

3. Bacia do Itajaí. . . . . . . . . . . . . . . . . Bacia do Itajaí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S C- 2 

4 . Litoral de Florianópolis......... Florianópolis ..... ,....................... S O- 3 

5. Litoral de Laguna .............. Laguna................................... S O- 4 

6. Litoral Lagunar ................ Litoral ......... : ......................... RGS- 1 

{

l . Depressão Central.. ............ Depressão Central........................ RGS- 2 

2. 
Fronteira ...................... {:~::·~~::::::::::::::::::::::::::::::: ::~ : 

M t
. . {São J oeé do Rio Pardo ...........•....... 

1. an 1que1ra .................. . 
Bragan~ . ....... : . ..................... . 

2 Pl lt Atl
A • o {São Patilo. •o o o o o o o o o o o , o o•• o o• o o • o o o • 0 0 0 

. ana o ant1co ............. . 
Paranapiacaba .......................... ·'• 

3 Alt R.be. {Alto Ribeira ............................ . 
. o 1 ira .................. . 

Alto Ribeira ................... : ........ . 

4 Pl alt d C 
"t"ba {Castro .................................. . 

. an o e un 1 •••••••••••• 

· Curitiba ........ " ...... . ............... . 

S P- 7 

S P- 8 

S P- 9 

S P-10 

S P-11 

PR- 2 

PR- 3 

PR- 4 

Serras do Sudeste ... :.. . . . . . . . . Serras do Sudeste .... . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. RGS- 5 . {l 
IV. Serras do Sudeste ....... . 

2; Enccista do Sudeste............. Encosta do Sudeste....................... RGS- 6 

1. Depressão ......... .' ............ {~!:?~:~·:·:·:·:·::::::::::::::::::::::::: 

2 C G 
. {Campos Gerais .......................... . 

. ampos era!S ................ . 
Campos Gerais . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 

V. Sedimentar Paleozóica .... 

3 V 1 d Ita 
• {ltaporanga .............................. . 

. ae o rare ............... . 
Tomina ............................... . 

4 E . {Alto Ivaí. .............................. . 
. rva1s......................... Irati. . ................................. . 

Canoinhas . ... . ............. . ..... , ..... . 

S P-12 
S P-13 
S P-14 

S P- l5 

PR- 5 

S P-16 

PR- 6 

PR- 7 
PR- 8 
s o- 5 



LEIS B RESOLUÇÕES 

REGIÃO SUB-REGIÃO ZONA 

{

Franca . .. .............................. . 
Ribeirão Prêto ...................... . ... . 

1. Alto Planalto............. .. ... Araraquara .... . . ; ....... . ............... . 
São Carl08 e Jau ....................... .. 

~º!j~~~:::: ::: : : : :: : : :: : : : : :: : : :: : : : : :: 

!
Barretos ......................... . ...... . 
Rio Prêto . . .................... . ........ . 
Catanduva ............................ . . . 

2. Médio Planalto...... .. ........ Bauru .................................. . 
Araçatuba ....................... . ...... . 
Marília ................................. . 
Assis .. . .. .... . .. . ..................... .. . 
Presidente Prudente ................ . .... . 

535 

UNIDADE 
FEDERADA 

s P-17 
S P-18 
S P-19 
S P-20 
S P-21 
S P-22 

S P-23 
S P-24 
S P-25 
s p:..26 
S P-27 
S P-28 
S P-29 
S P-30 

VI. Planalto Ocidental ........ 
3

_ Vale do Paraná . .. .... . .. :..... And!'&dina ........ . ..................... . 
{

Pereira Barreto .. ........................ . 

Presidente Venceslau .. ................... . 

S P-31 
S P-32 
S P-33 
PR- 9 Oeste ....................... . ......... ··· 

4. Norte do Paraná.... .. ......... Norte do Paraná............ . ............ ·p R-10 

5. Campos do Oeste .... . ..... . .... Camp08 do Oeste. ........................ P R-11 

6 Alto U 
. . {Rio do Peixe............................. S C- 6 

· rugua1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S O- 7 
Alto Uruguai ............................. RGS- 7 

7 Campos do Planalto ~eridional{Campos de Lajes., ...... '"·· .. "" .... "· RSGC-8- 8
8 · ..,. Campos de Vacaria ......... . ,, . ......... . 

Campos Centra.is.... . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. RGS- 9 

· {l. Encosta... . ................... Colônia Baixa . ................. ~......... RGS-10 
VII. Encosta Riograndense .... 

2. Alta Encosta.. ................. Colônia Alta .. ........................... RGS-11 
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REGIÃO 

1
1. 

1. Meio Norte ............. . 

2. 

{ 

1. 

II. Chapadões .•••••••.. ···~· 

2. 

III. l\neplaoodo Alt.o~t l. 
_. 2. 

BOLElIM GEOGRAFICO 

GRANDE REGIAO CENTRO-OESTE 

SUB-REGIÃO ' ZONA 

{

Norte ., ................. , ............... . 
Meio Norte .... , •...........•.. 

Carolina ........................ ···" ..... . 

{

Alto Parnaíba .....•...... .........•...... 
Alto Parnaíba.................. Alto Parnal'ba ....... , .... , .••.....•••.••. 

Alto Mearim ............................ . 

Chapada Matogroaeruie...... .. • Chapada .........................•....... 

Planalto de Caiap6 .. : .......... {Leste .. · .. ··~··········· .. ······.·····.· · 
· Alto Araguaia ........................... . 

Sul Goiano .......•...... ; .. ··· {::~=.·.·.·.:~~:::::::::::::::::::::::::: 
Alto Paranaiba.,............... Alto Paranaíba ............ , ..•........... 

UNIDADE 
FEDERADA 

G(}- 2 

MA-11 

MA-12 
p I- 1 
MA-13 · 

MT- 2 

MT- 3 

G(}- 3 

GO- 4 

GO- 5 

MG- I 

IV•. Planalto Central.......... 1. Planalto Central ................ Planalto................................. G(}- 6 

V. Encosta Oriental do Pla-{ 1. Encosta Norte ................. {Planalto ... ····•·············.,··········· p I-
2 

nalto Central Planalt.o Ocidental........................ B•A- 1 

2. Encosta, Sul.................... Uiucuia........ ... . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . MG- 2 

1 
1. 

VI. Araguaia-Tocantins...... 2. 

t. 

VII. · Vertente ~cidental do 
rana ~

1. 

2. 

~· 

VIII. 

1
1. 

Encosta ~Baixada do Pa
raguai 

2. 

Vertente Norte do Tocantins.... Taguatinga ............................. . 

Vão do Paranã....... . . . . . . . . . . Paranã ....••.....•...................... 

Alto Tocantins................. Alto Tocantins ......•.................... 

CamPQll e Ervais...... .. . . . . . . . Campo Grande .......................... . 

Sudeste Matogroesense.......... Sudeste ................................. . 

{

Tri&ngulo Mineiro ....................... . 
Médio Paranaíba ..... , ........ . 

Sudoeste Goiano'. ................... . ... . 

{
Encosta Norte: ............... . ·········· 

Encosta .................... : .. 
Encosta Sul, .................... \., ....•. 

{

Baixada N orf41 .......................... . 
:Saixada ...............•....... 

Baixada Sul ...••...•.....•.•........ • ... 

GO- 7 

GO- 9 

MT- 4 

MT- 5 

.MG- 3 

.G0-10 

MT- 6 

MT- 7 

MT- 8 

MT- 9 

IX. Mato Groeso de Goiás.. 1. Mato Gr088o de Goiás.......... Mato Groeso de Goiás ... , .......... :..... G 0-11 



LEIS E ~ESOLUÇõES 

DIVISAO REGIONAL DO TERRITóRIO 
DO GUAPORlt 

1. Zona do Alto Madeira 

1. Guajará-Wrim (2) 
2. Põrto Velho (1) 

TERRITÓRIO DO ACRE 

1. Zona do Alto Purus 

1·. Brasiléia. (7) 
2: Rio Branco (5) 
3. Sena Madureira (4) 
4. Xa.puri (6) 

2 : Zona do Alto Juruá 

1. Cruzeiro do Sul ( 1) . 
2. Feijó (3) 
3. Taraua.cá (2) 

TERRITÓRIO DO RIO BRANCO " 

1. Zona ao Alto .8io Branco 

· 1. Boa Vista (ll 

2. Zona de Catrim4ni 

1. Catrimfmi (2) 

TERRITÓRIO DO AMAPA 

1. Zona de Mazag4o 

I. Mazagão (4) 

2. ·zona de Amapá-ll!acapd 

1. Ama.pá (2) 
2. Maca.pá (3) 

3, Zona ão Oiapoque 

1. Oiapoque ( 1) 

ESTADO DO AMAZONAS 

1. Zon,a do Médio Amazonas 

1. Ba.rreirinha. .(8) 
2. Itapiranga. (7) 
3., Itaquatia.ra (9' 
4. Parintlns (5) 
5. Urucará (3) 
6. Uructlrftuba (6) 
7. Maués (12) 

2. ~ona d.o Rio Negro 

l. Barcelos ( 2) 
2. Ma.naus (10) 
3. Uaupés {l) 

. 3. Zona Salimõis-Tefé 

1. Coart' (16) 
2. Codajãs (15) 
3. Manacapuru (11) 
4. Tefé (13) 

4. Zona do Rio Purus 

1. Bõca do Acre ( 25) 
2. Ca.nutama (21) 
3. Lábrea (23) 

5. Zona do Rio Jurud 

1. Caraua.J"l (19) 
2. Elrunepés (22) 

Anexo n.0 2 

6. Zona do Soztm~a-Javari 

1. Benjamim Consta.nt (18.) 
2. Ponte Boa (4) 
3 . São Paulo de Olivença. (14) 

7. Zona do Rio Madeira 

1. Borba (17) 
2. Humaitá (24) 
3.- Manicoré (20) 

ESTADO DO PARA 

1. Zona do Marafó e Ilhas 

1. Afuá (1) 
2. AnaJás (10) 
3. Arariuna (11) 
4. Breves (30) 
5. Chaves (2) 
6. Curralinho (37) 
7. Gurupá (21) 
8. Mua.ná (27) 
9. Ponta de Pedras (20) 

10. São Sebastião da Boa Vista (33) 
11. Soure (6) 

2. Zona do Salga.do 

1. Curuçá (5) 
2. Maracanã (8) 
3 . Ma.rapanim (4) 
4. Sa.linópolls· (3) 
5. São Caetano de Odivelas (7) 
6. Vigia (9) 

3. Zona Bragantina 

1. Ananlndetla (19) 
2. Anhang6. ( 17) 
3 . Belém (22) 
4. Bragança. (12) 
5. Oa.pa.nema (15) 
6 . Castanhal (23) 
7. Iga.ra.p~-Açu (13) 
8. Inha.ngapl ( 17) 
9. João Coel:ti.o ( llh 

10. Nova Timb!lteua. (14) 

4. Zona Guafarlna 

1. Abaetetuba (32) 
2. Acará (~) · 
3. Barca.rena (25) 
4. Buj6ru (40) 

"5. Capim · (31) 
6. Guamá (29) 
7. Iga.rapé-Wri (46) 
8. Iritula (36) 
9. Moju (39) 

10. Ourém (28) 

5. Zona Tocantina 

1. Balão (53) 
2. Ca.metá (50) 
3 : Moca.juba (52) 
4. Tucurui (59) 

6. Zona Jl&undápPacaf4 

l.· Aratlcu (45) 
2. Portel '(43) 

7. Zona do Gurupt 

1. Viseu (16) 

8. Zona do Baixo Amazonas 

1. Alep.quer (42) 
2. Almeirim (26) 

53'7 
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3. Faro (48) 3. Cha.pa.dinha. 
4. Juruti (49) 4. Coelho Neto 
5. Monte Alegre (47) 5. Santa. Quitéria. do Maranhão 
6. ôbidos (41) 6. São Bernardo 
7. Oriximiná. ( 35) 7. Urba.no dos Sa.~tos 
8. Pôrto de Mós (34) 
9. Prainha. (38) 9. Zona do Médio Parnaíba 

10. Santarém (51) 
1. Barão de Gra.ja.ú 

9. Zona do Itacaiunas 2. Pa.rna.ra.ma. 
3. São Francisco do Maranhão 

1. Mara.bá. (56) 4. São João dos Patos 
2. Itupiranga. (58) 5. Tlmon 

10. Zona do Rio Xingu 10. Zona do Itapecuru 

1. Alta.mira. (54) 1. Buriti Bravo 
2. Caxias 

11. Zona do Planalto 3. COdó 

1. Conceição 
4. Colinas 

do Araguaia. (57) 5. Coroa.tá. 

. 12. Zona do Tapajós 
6 . Curuzu 
7. Ita.picurumirtm 

1. Ita.ituba. (55) 8. Passagem Franca. 
9. Timbira.s 

ESTADO DO MARANHAO 10. Va.rgem Grande 

1. Zona do Litoral Norte 11. Zona de Carolina 
1. Alcântara. 1. Carolina. 
2. Bequimão 2. Pôrto Franco 
3. Cururupu 
4. Guimarães 12. Zona · do Alto Parnaíba 
5. São Luís 

l .1 AI to Parnaíba. 
2. Zona da Batxada 2. Balsas 

3. Benedito Leite 
1. Ana.ja.tuba. 4. Lo reto 
2. Ca.ja.pió 5. Nova. Iorque 
3. Ca.ja.ri 6. Pastos Bons 
4. Ma.tinha. 7. Ria.chão 
5. Penalva. 8. São Raimundo das Manga. beiras 
6. Pirlmirim 
7. Pinheiro 13. Zona do Alto M earim 
8. Rosário 
9. San ta. Helena. 1. Barra. do Corda. 

10. São Bento 2. Gra.ja.ú 
11. São Vicente Ferrer 3. Mira.dor 
12. Via.na. 4. Presidente Outra. 

3. Zona do Baixo M earim ESTADO DO PIAUÍ 
1. Ara.ri 1. Zona do Alto Parnaíba 
2. Baca.ba.l 
3. Ipixuna. 1. Bertolfnia. 
4. Pedreiras 2. Bom Jesus 
~. Vitória. do Mea.rim 3. Guadalupe 

4. Jerumenha. 
4. Zona do Gurupi 5. Ribeiro Gonça.l'\es 

1. Cândido Mendes· 
6. Santa. Filomena. 

2. Ca.ruta.pera. 
7. Uruçui 

3. Turia.çu 2. Zona do Planalto 

5. Zona do Pindaré 1. Correntes 

1. Monção 
2. Gilbués 

2. Pi~da.ré-Mirim 
3. Pa.rna.guá. 

6. Zona do Tocantins 
3. Zona do Litoral 

1. Impera.triz 1. Burtti dos Lopes 
2. Luis Correia. 

7. Zona do Litoral Nordeste 3. Parnaíba. 

1. Ara.toses 4. Zona do S ertilo 
2. Axixá. 

1. Canto do Burtti 3. Ba.rreirtnha.s 
4. Humberto de Campos , 2. Caracol 
5. Ice.tu 3. Fronteiras 
6. Morros 4. Ja.tcós 
7. Tutóia. 5. Oeiras 
8. Primeira. Cruz. 6. Pa. ulista.na. 

7. Picos 
8. Zona do Baixo Parnaíba 8. Pio IX 

9. São João do Pia.ui 
1. Buriti 10. São Raimundo Nona.to 
2. Brejo 11. Slmplfcio Mendes 
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5. Zona da Ibiapaba 

1. Castelo do Pia.ui 
2. Cocal 
3. Pedro Il 
4. Plra.curuca. 
5. São Miguel do Ta.pulo 
6. Valença. do Pia.ui 

6. Zona Oarnaubeira 

1. Alto Longá. 
2. Barras 
3. Bata.lha. 
4. Campo Maior 
5. Piripiri 

7. Zona do Baixo Parnaiba 

1 . Espera.n tina. 
2. Luzllândla. 
3. Miguel Alves 
4. Pôrto 

8. Zona do Médio Parnatba 

1. Altos 
2. Amarante 
3. Beneditinos 
4. Floria.no 
5. José de Freitas 
6. Palmeira.is 
7. Regeneração 
8. São Pedro do Pia.ui 
9. Teresina. 

10. União 

ESTADO DO CEARA 

1. Zona do Litoral 

1. Acara.ú 
2. Ana.ceta.ba. 
3. Aqulrás 
4. Ara.catl 
5. Ca.moclm 
6. Cascavel 
7. Ca.uca.la. 
8. Fortaleza. 
9. Granja. 

10. !ta.pipoca. 
11. Llca.nla. 
12. Pa.ca.jus 
13. Urubureta.ma. 

2. Zona do Sértáo Oen'tral 

1. Boa. Viagem 
2. Momba.ça. 
3. Pedra. Branca. 
4. Qulxa.dá. 
5. Qulxeramoblm 
6. Sena.dor Pompeu 
7. Solonópolls 

3. Zona do Sertlío Centro-Norte 

1. Ca.nlndé 
2. Ca.rlré 
3. corea.ú 
4. Ita.pa.jé 
5. Massa.pê 
6. Nova. Ruças 
7. Pen tecoste 
8. Rerluta.ba 
9. Santa. Quitéria. 

10. · Sobral 
11. Ta.m borll 

4. Zona do Sertão do Sudoeste 

1. Cra.teús 
2. Independência. 
3. Sa.boelro 
4. Ta.ué. 

5. Zona do Sertão do Bai:.co Jaguaribe 

1. Ja.guaruana. 
2. Limoeiro do Norte 
3. Mora.da. Nova. 
4. Ruças 

6. Zona do Sertllo dg Médio Jaguaribe 

1. Frade 
2. Ja.gua.rlbe 

7. ;Zona do Sertllo do Salgado e Alto .Jaguaribe 

1. Aço.ré 
2. Acoplara. 
3. Aurora. 
4. Baixio 
5. Cedro 
6. Icó 
7. Igua.tu 
8. Jucá.s 
9. Lavras da. Manga.beira. 

10. Qulxa.rá. 
11. Várzea. Alegre 

8. Zona do Araripe 

1. Ara.ripe 
2. Campos Sales 
3. Sa.nta.nópole 

9. Zona de Baturité 

1 . Ara.cola.ba. 
2. Ba.turlté 
3. Ma.ra.ngua.pe 
4. Pa.ca.tuba. 
5. Pa.cotl 
6. Redenção 

10. Zona de Ibiapaba 

1. Ibla.plna. 
2. Inhuçu 
3. Ipu 
4. Ipuelra.s 
5. São Benedito 
6. Tla.nguá. 
7. Uba.ja.ra. 
8. Viçosa. do Ceará 

11 . Zona de Pereira 

1. Pereira 

12. Zona do pariri 

1. Barba.lha. 
2. Brejo Santo 
3. Ca.rlrla.çu 
4. Crato 
5. Jardim 
6. Juàzelro do Norte 
7. Ma.urltl 
8. Milagres 
9. Missão Velha. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Zona Salineira ou Litoral e Salinas 

1. Açu 
2. Areia. Branca. 
3. Baixa. Verde 
4-. Macau 

2. Zona do Litoral 
1. Arez 
2. Ca.ngua.reta.ma. 
3. Cea.i'á.-Mlrlm 
4. Gola.ninha. 
5., Ma.caiba. 
6. Na.tal 
7. Nisla Floresta. 
8. São José do Mlplbu 
9. Touros 
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3. Zona do Agreste 

1. Nova. Cruz 
2. Pedro Velho 
3. Santa. Cruz 
4. Santo Ant~o 
5. São José do Campestre 
6. São Paulo do ,.Potenjl 
'1. São Tomé 
8. Ta.lpu 

4. Zona Centro-Norte 

1. Angicos 
2. Ipa. ugua.çu 
3. Ita.reta.ma. 
4. Pedro Avelino 
5. Sa.nt'Ana. do Ma.tos 
6. São Rafael 

5. Zona do Centro 

1. Aca.rl 
2'. Ca.lcó 
3. Currais Novos 
4. Florãnla. 
5. Jardim de Piranhas 
6. Jardim do Seridó 
7·. Jucurutu 
8. Parelhas 
9. São João do Sa.bUjl 

10. Serra. Negra. do Norte 

6. Zona da Chupada de Apodi 

1. Apodl 
2. Augusto Severo 
3. Ca.ra.úba.s 
4. Moçoró 

7. Zona Serrana 

1. Alexandria. 
2. Luis Gomes 
3. Martins 
4. Pa.tu 
5. Pau dos Ferros 
6. Portalegre 
'1. São Miguel 

ESTADO DA PARAfBA 

1. Zona do Litoral e Mata 
1. Cruz do Espirita Santo 
2. João Pessoa. 
3. Ma.ma.ngua.pe 
4. Santa. Rita. 

2. Zona do Agreste e. Caatinga Lit9r4nea 
1. Ala.goa. Grande , 
2. Calçara. 
3. Gua.ra.blra. 
4. Ingâ 
5. Ita.ba.la.na. 
6. Plla.r 
7. Sapé 
8. Umbuzeiro 

3. Zona do Seridó 

1. Santa. Luzia. 

4. Zona do Brejo 

1. Ala.goa N0-va 
2. Areia 
3. Bananeiras 
4. Esperança. 
5. Serra.ria. 

5. ~a da Borborema Oriental 

1. Araruna 
2. Culté 
3.· Campina. GraJ)de 

6. Zona da Borborema Central 

1. Ca.ba.celra.s 
2. Monteiro 
3. P1cui 
4. São João do Cariri 
5. Soleda.de 
6. Ta.peroâ 

'1. Zona do Sert4o Alto 

1. Princesa. Isa.bel 
2. Teixeira. 

8. Zona do Sert4o do Piranhas 

1. Brejo do Cruz 
2. Ca.tulé do Rocha 
3. P'a.tos 
4. Pla.ncó 
5. Pombal 
6. Sousa. 

9. Zona do Sert{J.o do Oeste 

1. Antenor Na.varro 
2. Bonito de Santa. Fé 
3. Ca.Jàzelra.s 
4. Conceição 
5. Ita.pora.nga. 
6. Ja.tobã 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

1. zona do Litoral e Mata 

1. Agua Preta 
2. Aliança 
3. Amarajl 
4. Barreiros 
5. Bonito 
6. Cabo 
7. Carpina 
8. Os.tende 
9. ;e:sca.da 

10. Ga.melelra. 
11. Gola.na 
12. Igara.çu 
13. Ipojuca. 
14. Jaboa.tão 
15. Ma.capara.na 
16. Ma.ralai 
17. Moreno 
18. Nazaré da Mata 
19. Ollnda 
20. Palmares 
21. Pau-d'Alho 
22. Pa. ullsta. 
23. Qulpapá 
24. Recife 
25. Ribeirão 
26. Rio Formoso 
27. São Lourenço da. Mata 
28. Slrlnhaém 
29. També 
30. Tlmbaúba. 
31 . Vlcêncla 
32. Vitória. de Santo Antão 

2. Zona do Agreste 

1. Agrestlna 
2. Ala.goinha 
3. Altinho 
4. Belo Jardim 
5. Bezerros 
6. Bom Jardim 
7. Brejo da Madre de Deus 
8. Ca.rua.ru 
9. Glória. do Goltã 

10. Gra.,va.tã 
11. João Alfredo 
12. Jurema. 
13. Lagoa. dos Gatos 
14. Limoeiro 
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15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Orobó 
Panelas 
Pesqueira 
Sanha ró 
$ão Bento do Una 
São Caetano 
São Joaquim do Monte 
Burubim 
Taqll61'itinga do Norte 
Vertentes 

3. Zona ão Sertllo elo Mo:i:ot6 

1. Aguas Belas 
2. Bulque 
3. Inajá 
4. Pedra 

4. Zona ele Triunfo 

1. Triunfo 

5. Zona elo Sertfí.o Alto ou ão Alto Pa1eú 

1. Afosados da Iiigàzeira 
2. Flores 
3. São ,José do Egito 
4. Serra Talhada 
5. Tabira 

6. Zona elQ Sertito elo Alto Mo:rot6 

1. Arcoverde 
·-2, Custódia 
3. Sertânia 

7. zona ão Araripe 

1. Arar~ina 
2. Bodocó 
3, l!,:xu 
4. õurtcuri 
5. Serrita 

8. Zona elo Sertito Central 

1. Maniçobal 
2. Parnamirim 
3. Salgueiro 

9. Zona elo Sertito ão S4o Francisco 

1. Cabrobó 
2. Coripós 
3. Floresta 
4. Jatinã 
5. Petrolândia 
6. Petrolina 

ESTADO DE AL~GOAS 

1. Zona ão Litoral 

1. Coruripe 
2. Maceió 
3. Maragoji 
4. Marechal Deodoro 
5. Passo de Camarajlbe 
6. Piaçabuçu 
7. Pilar 
8. Pôrto de Pedras 
9~ Rio Largo 

10. São Luís -do Quitunde 
11. São Miguel dos Campos 

• 2. Zona da Mata 

1. Atalaia 
2. Capela 
3. Colônia Lel>poldlna 
4. Murici 
õ. POrto Calvo 
6. Quebrangulo 
7. São José da Laje 
8. União dos Palmares 
91 Viçosa 

3: Zona elo Baixo Silo Francúco 

1. Igreja Nova 
2. Penedo 
3. POrto Real do Colégio 

4. Zona elo Sertllo ão Sito Francisco 

1. ~atalha 
2. Pão de Açúcar 
3. Piranhas 
4. São Brás 
5. Traipu 

5. Zona Sertaneja 

1. Anadia 
2. Arapiraca 
3. Junqueiro 
4. Limoeiro de Anadia 
5. Major Isidoro 
6. Palmeira dos índios 
7. Sant' Ana do Ipanema 

6. Zona Serrana 

1. Agua Branca 
2. ~ta Grande 

ESTADO DE SERGIPE 

1. Zona ão Litoral 

1. .Macaju 
2. Arauá 
3. Buqulm 
4. Cotingüiba 
5 • Cristinápolis 
6. Estância 
7. Indiaroba 
8. Itaporanga d'Ajuda 
9., Japoatã 

10. Japaratuba 
11. Parapitinga 
12. Salgado 
13. Santa Luzia do Itanhi 
14. .Santo Amaro das Brotas 
15. São Cristóvão 

2. Zona Central 

1. Capela 
2. Carmópolis 
3. Divina Pastôra 
4. Itabaiana 
5 • Lará.nj eiras 
6. Maruim 
7. Muribeca 
8. Riachuelo 
9. Rosário do Catete 

10. Siriri 

3 .. Zona ão B it:ro São Francisco 

1. Darcllena 
2. Neópolis 
3. Propriá 

4. Zona elo Sertito ão Sito Francisco 

1. Aquida,})11. 
2. Canho~a. 
3. Gararu 
4. Pôrto da, FOlha 

5. Zona Oeste 

1. Campo do Brito 
2. Frei Paulo 
3. Itabaianlnha 
4. Lagarto 
5. Nossa Senhora da Glória 
6. Nossa Senhora das Dores 
7. Riachão do Dantas 
8. Ribeirópolis 
9. SimAo Dias 

10. Tobias Barreto 
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ESTADO DA BAHIA 

1. Zona do Litoral Norte 

1. Alagoinhas 
2. Conde 
3. Entrerrios 
4. Esplanada 
5. Inhambupe 
6. Jandaira 
7. Rio Real 

2. Zona do Recôncavo 

1. Aratuipe 
2. Cachoeira 
3. Camaçari 
4. Catu 
5. Conceição da Feira 
6. Conceição do Almeida 
7. Cruz das Almas 
8. Itapartca 
9. Jaguarlpe 

10. MaragoJipe 
11. Mata de São João 
12. Muritiba 
13. Nazaré 
14. Pojuca 
15. Salvador 
16. Santo Amaro 
17. Santo Antônio de Jesus 
18. São Filipe 
19. São Félix 
20. São Francisco do Conde 
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3. Feira de Sant'.Ana 
4. Ipirá 
5. Irará 
6. Riachão do Jacufpe 
7. Santa Teresinha 

7. Zona do J equié 

1. Amargosa 
2. ·Brejões 
3. !taquara 
4. Itiruçu 
5. Jaguaquara 
6. JeqUié 
7. Jequiriçã 
8. Laje 
9. Maracá.s 

10. Mutuipe 
11. Santa Inês 
12. São Miguel das Matas 
13. Ubaira 

8. Zona de Conquista 

1. Boa Nova 
2. Itambé 
3. Macarani 
4. Poções 
5. Vitória da Conquista 

· 9. Zona da Encosta da Chapada Diamantina 

1 . Baixa Grande 
2. Campo Formoso 

21. São Gonçalo dos Campos 3. Itaberaba 
4. Jacobina 22. São Sebastião do Pacé 
5. Jaguarari 
6. Macajuba 
7. Mairi 
8. Miguel Calmon 
9. Mundo Novo 

10. Rui Barbosa 
11. Saúde 
12. Senhor do Bonfim 

3. Zona Cacaueira 
1. Belmonte 
2. Cairu 
3. Camamu 
4. Cana vieiras 
5.~éus 
6. aú 

Zona do Sertão do São Francisco 7. Itabuna 10. 
8. Itacaré 
9. Ituberá. 1. Curaçá. 

10. Maraú 2. Glória 

Zona do Baixo Médio São Francisco 
11. NUo Peçanha 
12. Taperoá 11. 

1. Barra 
2. Casa Nova 
3. Juàzeiro 

13. Ubaitaba 
14. Una 
15. Valença 

4. Para tinga 
5. Pilão Arcado 
6. Remanso· 
7. Xlquexique 

4. Zona Extre"!'-o Sul 
1. Alcobaça 
2. Caravelas 
3. Mucuri 

Zona do Médio São Francisco 4. Pôrto Seguro 12. 
5. Prado 

.6. Santa Cruz Cabrália , 1. Bom Jesw; da Lapa 
2. Carinhanha 

5. Zona Nordeste 3. Palmas de Monte Alto 
4. Riacho de Sant'Ana 
5. Sant'Ana 
6. Santa Maria .da Vitória 

1. Cicero Dantas 
·2. Cipó 
3. Conceição do Cuité 

Zona da Çhapa Diamantina 4. Euclides da Cunha 
13. 5. Itapicuru 

6. Itiúba 1. Andarai 
7. Jeremoabo 2. Barra da Estiva 
8. Monte Santo 3. Brotas de Macaúbas 
9. Nova Soure 4. Ibitiara 

10. Paripiranga 5. Irecê 
11. Queimadas 6. Ituaçu 
12. Ribeira do Pombal 7. Lençóis 
13. Santaluz 8. Morro do Chapéu 
14. Serrinha 9. MucuJê 
15. Tucano 10. Palmeiras 
16. Uauá 11. Piatã 

12. Rio de Contas \ 
6. Zona de Feira de Sant'Ana 13. Santo Inácio 

1. Castro AI ves 14. Seabra 
2. Coração de Maria 15. Sento Sé 
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14. Zona da Serra Geral 

1. Brumado 
2. Caculé 
3. Caiteté 
4. Condeúba 
5. Guanambi 
6. Jacaraci 
7. Livramento do Brumado 

'8. Macaúbas 
9. Oliveira dos Brejinhos 

10. Pará-Ubirim 
11. Urandi 

15. Zona do Planalto Ocidental 

1. Angical 
2. Barreiras 
3. Correntina 
4. Cotejipe 
5. Ibipetuba 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

1. Zona do Médio Baixo Jequitinhonha 

1. Almenara 
2. Jacinto 
3. Rublm 
4. Salto da Divisa 
5. Jordânia 

2. Zona do Médio Jequitinhonha 

1. Caraf 
2. Comercinho 
3. !tinga 
4. Jequitinhonha 
5. Juaíma 
6. Medina 
7. Novo Cruzeiro 
8. Pedra Azul 

3. Zona de Mucurí 
1 . Aguas Formosas 
2. Ataléia 
3. Carlos Chagas 
4. Itambacurf 
5. Ladainha 
6. Malacacheta 
7. Mantena 
8. Nanuque 
9. Poté 

10. Teófilo Ottoni 

4. Zona de ' Itacambira 

l. Espinhosa 
2. Monte Azul 
3. Porteirinha 
4. Rio Pardo de Minas 
5. Salinas 
6. São João do Paraiso 

5. Zona do Alto Jequitinhonha 

1. Araçuaf 
2. Bocaiuva 
3. Capelinha 
4. Diamantina 
5. Grão Mongol 
6. Itamarandiba 
7. Minas Novas 
8. Sêrro 
9. Turmalina 

10. Virgem da Lapa 

6. Zona Metalúrgica 

1. Baldim 
2. Barão de Cocais 
3. Belo Horlzon te 
4. Caeté 
5. Conceição do Mato Dentro 
6. Congonhas 

7. Conselheiro Lafaie~ 
8. Itabira 
9. Itabirlto 

10. Jabuticatubas 
11. Nova Lima 
12. Ouro Prêto 
13. Raposos 
14. Rio Acima 
15. Sabará 
16. Santa Bárbara 
17. Santa Luzia 
18. Santa Maria de Itabira 
19. Vespe.siano 

7. Zona do Rio Doce 

1. Açucena 
2. Aimorés 
3. Antônio Dias 
4. Bom Jesus do Galho 
5. Coroacf 
6. Coronel Fabriciano 
7. Conselheiro Pena 
8. Dionísio 
9. Dom Joaquim 

10. Ferros 
11 . Gallléia 
12. Govemadot Valadares 
13. Guanhães 
14. Iapu 
15. Inhapim 
16. Ipanema 
17. Itanhomi 
18. Itueta 
19. Mesquita 
20. Mutum . 
21. Nova Era 
22. Peçanha 
23. Pocrane 
24. Rio Piracicaba 
25. Resplendor 
26. Sa binópolis 
27. Santa Maria do Suaçui 
28. São Domingos do Prata 
29. São João Eva:vgellsta 
30 . . São Sebastião do Maranhão 
31. Tarumirlm 
32. Tumiritinga 
33. Virginópolis 
34. Virgolãndia 
35. Rio Vermelho 

8. Zona da Mata 

1. Abre Campo 
2. Além Paraíba 
3. Alto Rio Doce 
4. Al vinópolls 
5. Astolfo Dutra 
6. Barra Longa 
7. Bias Fortes 
8. Bicas 
9. Carangola 

10. Cara tinga 
11. Cataguases 
12. Coimbra 
13. Divino 
14. Dom Silvério 
15. Erválla 
16. Espera Feliz 
17. Eugenópolls 
18. Guaraciaba 
19. Guarani 
20. Guarará 
21 . Guidoval 
22. Guiricema 
23. Jequirl 
24. Juiz de Fora 
25. Lajinha 
26. Laranjal 
27. Leopoldina 
28. Lima Duarte 
29. Manhuaçu 
30. Manhumirim 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58~ 
59. 
60. 
61. 
62._ 
63. 
64. 

Mariana 
Mar de Espanha 
Ma tias Barbosa 
Matipó 
Mercês 
Miradouro 
Mirai 
Murlaé 
Palma 
Piranga 
Pira pi tinga 
Ponte Nova 
Raul Soares 
Recreio 
Rlo Casca 
Rio Espera 
Rio Novo 
Rio Pomba 
Rio Prêto 
Santa Cruz do Escalva~o 
San ta Margarida 
Santos Dumont 
São Geraldo 
São João Nepomuceno 
São Pedro dos Ferros 
Senador Firmino 
Simonésia 
'reixeiras 
Tocantins 
Tombos 
Ubá 
Viçosa 
Visconde do Rio Branco 
Volta Grande 

9. Zona Sul 

1. Aiuruoca 
2. Alfenas 
3. AlplnópQlis 
4. Alterosas 
5. Andradas 
6. Andrelândia 
7. Arceburgo 
8. Areado 
9. Baependi 

.10. Boa Esperança 
11. Bom Jardim de Minas 
12. Borda da Mata 
13. Botelhos 
14. Brasópolls 
15. Bueno Brani;lão 
16. Cabo Verde 
17. Cachoeira de Minas (ex-Catadupas) 
18. Camanducai'!I. 
19. Camb1lf 
20. Caldas (ex-Barreiras) 
21. Cambuquira 
22. Ct1ompanha 
23. Campestre 
24. Campo do Meio 
25. Campos Gerais 
26. Capetinga 
27. Carmo da .cachoeira 
28. Carmo do Rio Claro 
29. Carrancas 
30. Carvalhos 
31. Cássla 
32. Caxambu 
33. Conceição da Aparecida 
34. Conceição do Rio Verde 
35. Conceição dos Ouros 
36. Coqueiral 
37. Cristais 
38. Cristina 
39. Cruzflia 
40. Deltlm Moreira 
41. Delfinópolls 
42. DJvisa Nova 
43. Elói Mendes 
44. Estiva 
45. Estrema 
46. Fama 
47. Francisco Sales 

48. Guapê 
49. Guaranêsia 
50. Guaxupé 
51. Ibiraci 
52. ItajUbi 
53. Itamonte 
54. Itamoji 
55. Itanhandu 
56. Itumilim 
57. Jacuf · 
58. Jacutinga 
59. J esufi.nia 
60. Jimirim 
61. Juruaia 
62. Lambari 
63. Lavras · 
64. Liberdade 
65. Luminárias 
66. Machado 
67. Marta da Fé 
68. Monsenhor Paulo 
69. Monte Belo 
70. Monte Santo de Minas (ex-Monsanto) 
71. Monte Sião 
72. Muzambinho 
73. Nepomucend 
74. Nova Resende 
75. Ouro Fino 
76. Paraguaçu 
77. Paraisópolls 
78. Passa Quatro 
79. Passos 
80. Pedral va 
81. Poços de Caldas 
82. Pouso Alegre 
83. Pouso AI to 
84. Pra tê.polis 
85. Ribeirão Vermelho 
86. Santa Catarina 
87. Santa Rita de Caldas 
88. Santa Rita de Jacutinga 
89. Sãnta Rita do Sapucaf 
90. São Gonçalo do Sap-qcaf 
91. São João Batista do Glória 
92. São Lourenço 
93. São Pedro da União 
94. São Sebastião do Paraíso 
95. São Tomás de Aquino 
96. Sapucaf-Mirim 

· 97. Senador Lemos 
98. Serrania 
99 • Sll vestre Ferraz 

100. Sllvianópolls 
.101. Soledade de Minas (ex-Ibatuba) 
102. Três Corações 
103. Três Pontes 
104. Varginha 
105. Virgínia 

10. Zona dos Campos (da Mcntiqueira Mi-
nelrc) 

1. Antônio Carlos 
2. Betim 
3 . Belo Vale 
4. Barb11rcena 
5. Bon11m 
6. Brumadinho 
7. Carandaf 
8. Contagem 
9. CrucllAndia 

10. Dores de Capipos 
11. Joãp Ribeiro 
12. Lagoa Dourada 
13. Mateus Leme 
14. Prados 
15. Resende Costa 
16. São João d'El Rei 
17. Tiradentes 

11. Zona Oeste 

1. Abaeté 
2. Arcos 
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3. Bambu! 9. Monte Carmelo 
4. Bom Despacho 10. Ponte Nova 
5. Bom Sucesso 11. Patos de Minas 
6. Campo Belo 12. Patrócinio 
7. Campos Altos 13. Perdizes 
8. Candeias 14. Pratinha 
9. Capitólio 15. Rio Paranaiba 

10, Carmo da Mata 16. Sacramento 
11. Carmo do Cajuru 17. santa Juliana 
12. Carmópolis de Minas 
13. Cláudio 16. Zona do Trtctngulo 
14. Córrego d' Anta 
15. Cristais 1. Araguari 
16. Dl vinópolis 2. Campina Verde 
17. Dores do Indaiá 3. Campo Florido 
18. Estrêla do Indaiá 4. Carmópolls 
19. Formiga. 5. Conceição das Alagoas 
20. Gula Lopes 6. Comendador Gomes 
21. Iguatama 7. Conquista ~ 
22. !taquara 8. Frutal 
23. Ita.pecerlca 9. Itapajipe 
24. Itaúna 10. Ituiutaba 
25. Lagoa da Prata 11. Iturama 
26. Luz 12. Monte Alegre de Minas 
27. Martinho Campos 13. Prata 
28. Oliveira 14. Santa Vitória 
29. Pains 15. Ttipaciguara 
30. Pará d.e Minas 16. Uberltndia 
31. Passa Tempo 17. Uberaba 
32. Pequi 18. Verisslmo 
33. Perdões 
34. Pimenta ESTADO DO ESPíRITO SANTO 35. Pitanguf 
36. Piut 
37. Pompeu 1. Zona Norte 
38. Santo Antônio do Amparo 
39. Santo Antônio do Monte 1. Conceição da Barra 
40. São Gonçalo do Pará. 2. São Mateus 
41. São Gotardo 3. Barra de São Francisco 
42. São Tiago 
43. Tiros 2. Zona de Vitórta 

12. Zona do Alto Sil.o Francisco 1. Ara cruz 
2. Carlacica 

1. Bocaiuva 3. Espirlto Santo 
2. Buenópolis 4. Fundão 
3. Corinto 5. Guanwarl 
4. Curve lo 6. Ibiraçu 
5·. FelixlA.ndia 7. Jabaeté 
6. MorsvA.nla 8.. Serra 
7. Pirapora 9. Vitória 
8. São Gonçalo do Abaeté 

3 Zona de ltapemirlm 
13. Zona do Alto Médio Sil.o Francisco 

1. Ànchieta 
1. Brasilla 2. Iconhl\ 
2. Coração de Jesus 3. ltapemirlm 
3. Francisco Sá 4. ltapoama 
4. Janaúba 
.5. Jequitaf 4. Zona do Baixo Rio Doce 
6. Januárla 
7. Manga 1. Cola tina 
8. Montes Clal'os 2. Unhares 
9. Pirapora 

10. São Fra.nc1i,co 5. Zona Serrana do Centro 
11. São João da Pç>nte 1. Afonso Cláudio 12. São Romão 2. Baixo Guandu 

14. Zona do Urucuia 3. Domingos Martins 
4. ltaguaçu 

1. João Pinheiro 5. Santa Leopoldina 
2. Paracatu 6. Santa Teresa 
3. Presidente Olegário 
4. Unaf 6. Zona S~rana do Sul 

15. Zona do Alto Paranafba 1. Alfredo Chaves 
2. Alegre 

1. Abadia dos Dourados 3. Cachoeiro do ltapemlrlm 
2. Ara xá 4. Castelo 
3. Cascalho ~ico 5. Guaçui 
4. Carmo do Para.naiba 6. lúna 
5. Coromandel 7. Mimoso do Sul · 
6. Estrêla. do Sul 8. Munlz Freire 
7. Ibiá . 9. Muqui 
8. Indianópolls 10. São José qo Calçado 



546 BOLETIM GEOGRAFICO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO DISTRITO FEDERAL 

1. Zona da Baixada de Goitacases 

1. Campos 
2. Maca.é 
3. São João da Barra 

2. Zona do Muriaé 

1. Cambuci 
2. Bom Jesus do Itabapoana 
3. Itaperuna 
4. Mira.cerna 
5. Natividade de Carangola 
6. Porciúncula · 
7. Santo Antônio de Pádua 

3. Zona de Cantagalo 

1. Canta.galo 
2. Carmo 
3. Cordeiro 
4. Duas Barras 
5. Itaocara 
6. São Sebastião do Alto 
7. Santa. Maria Madalena 
8. Sapucaia 
9. Sumidouro 

10. São Fldélls 
11. Trajano de Morais 

4. Zona do Alto da Serra 

1. Bom Jardim (ex-Vergel) 
2. Nova Friburgo 
3 . Petrópolis 
4. Teresópolls 

s. Zona da Baixada de Araruama 

1. Ara.rua.ma 
2. Cabo Frio 
3. Maricá 
4. São Pedro da Aldeia 
5. Saque.rema 

6. Zona da Baixada do Rio São João 

1. Casimiro de Abreu 
2. Silva Jardim 

7. Zona da Baixada da Guanabara 

1. Cachoeiras de Maca.cu 
2. Duque de Caxias 
3. Itaborai 
'· Majé 
5 • Nllópolls 
6. Niterói 
7. Rio Bonito 
8. São Gonçalo 
9. São João de Meriti 

8. Zona da Baixada do Rio Gut;mdu 

1. Nova Iguaçu 
2. Itaguai 

9. Zona de Resende 

1. Barra do Pirai 
2. Barra Mansa 
3. Itaverá 
4. Marquês de Valença 
5. Paraiba do Sul 
6. Pirai 
7. Resende 
8. Rio das Flores 
9 • Três R.ios 

10. Vassouras 

10. Zona do Litoral da Bafa da Ilha Grande 

1 . Angra dos Reis 
2: Mangara ti ba 
3. Paratl 

1. Zona- da Baixada Carioca 

1. Distrito Federal 

ESTADO DE SAO PAULO 

1. Zona do Litoral de São Sebastião 

1. Caraguatatuba 
2. Ilha Bela 
3. São Sebastião 
4. Ubatuba 

2. Zona do Médio Parafba 

1. Aparecida 
2. Areias 
3. Bananal 
4. Barreiro 
5. Caçapava 
6 . Cachoeira Paulista 
7 . Cruzeiro 
8 . Guara tinguetá 
9. Guara.rema 

10. Jacareí 
11. La vrinhas 
12. Lorena 
13. Monteiro Lobato 
14. Pindamonhangaba 
15. Queluz 
16. Piquête 
17. Santa Isabel 
18. São José doa Campos 
19. Silveiras 
20. Taubaté 
21. Tremembé 

3. Zona do Alto Parafba 

1. Cunha 
2. Jaml>eiro 
3. Natividade da Serra 
4. Paraibuna 
5. Redenção da Serra 
6. São Luis do Paraitinga 
7. San ta Branca 

4. Zona da Mantiqueira 

1. Campos dp Jordão 
2. São Bento do Sapucaf 

5. Litoral de Santos 

1. OUbatão 
2. Guarujá 
3. Itanhaém 
4. Santos 
5,. São Vicente 

6. Baixada tio 8ibeira 

1. Cananéia 
2. Eldorado 
3. Iguape 
4. Itariri 
5 . Jacupiranga 
6. Juquiá 
7. Miracatu 
8. Pedro de Toledo 
9. Registro 

7. São José do Rio Pardo 

1. Agua da Prata 
2. Caconde 
3. Mococa 
4. Pinhal 
5. São João da Boa Vista 
6. São José do Rio Pardo · 
7 . São Sebastião da Grama 
8. Tapiratiba 
9. Vargem Grande do Sul 
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8. Bragança 

1. Amparo 
2. Atlbaia 
3. Bragança Pa ullsta 
4. Itapira 
5. Itatlba 
6. Jarinu 
7. Joanópolls 
8. LlndóJ.a 
9. Monte Alegre do Sul 

10. Nazaré Paulista 
11. Pedreira 
12. Piracaia 
13. Serra Negra 
14. Socorro 

9. S{lo Paulo 

1. Araçoia ba da Serra 
2. Barueri 
3. Boituva 
4. Cabreúva 
5. Campinas 
6. Cotia 
7. Elias Fausto 
8. Franco da Rocha 
9. Guarúlhos 

10. Indaiatuba 
11. Itu 
12. Jundiai 
13. Mairiporã. 
14. Moji das Cruzes 
15. Monte Mor 
16. Poá 
17. Pôrto Feliz 
18. Salesópolls 
19. Salto 
20. Sant'Ana de Parnaíba 
21. Santo André 
22. São Bernardo do Ca;mpo 
23. Sã.o Caetano do Sul 
24. São Paulo 
25. São Roque 
26. Sorocaba 
27. Susano 
28. Vinhedo 

10. Paranapiacaba 

1. Capão Bonlto 
2. Guapiara 
3. Ibiúna 
4. Itapecerlca da Serra 
5. Piedade 
6. Pilar do Sul 
7. Ribeirão Branco 
8. São Miguel Arcanjo 

11. Alto Ribeira 

1. Apiai 
2. Iporanga 
3. Ribeira 

12. P'traçununga 
1. Aguai 
2. Artur Noguet.ia 
3. Casa l3ranca 
4. Conchal 
5. Descal vado 
6. Leme 
7. Mojiguaçu 
8. Mojimirim 
9. Piraçununga 

10. Pôrto Ferreira 
11. Santa Cruz das Palmeiras 
12. Tambaú 

13. Rio Claro 

1. Americana 
2. Analândia 
3. Araras 
4. Cosmópolls 

B. G.-7 

5. Cordeirópolls 
6. Corumbatai 
7. Itirapina 
8. Limeira 

· 9. Rio Claro . 
10. Santa Gertrudes 

14. Piracicaba 
1. Aguas de São Pedro 
2. Anhembi 
3. Bofete 
4. Capivari 
5. Cerqullho 
6. Conchas 
7. Laranjal Paulista 
8. Pereiras 
9. Piracicaba 

10. Porangaba 
11. Rio das Pedras 
12. São Pedro 
13. Santa Bárbara d'Oeste 

. 14. Tietê 

15. Campos Gerais 
1. · Angatuba 
2. Buri 
3. Guare! 
4. Itaberá 
5. Itai 
6. Itapetininga 
7. Itapeva 
8. Itararé 
9. Paranapanema 

10. Sarapui 
11. Tatui 

16. ltaporanga 
1. Fartura 
2. Itaporanga 
3. Taquarituba 

17. Franca 
1. Franca 
2. Guará 
3. Igarapava. 
4. Itirapuã 
5, Ituverava. 
6. Patrocínio Paulista 
7. Pedregulho 
8. Rifalna 
9. São José da Bela Vista 

18. Ribeir4o Préto 
1. Al tinópolls 
2. Batatais 
3. Brodowski 
4. Cajuru 
5. · era vinhos 
6. Ipuã. 
7. Jardinópolls 
8. Nuporanga 
9. Orlâ.ndia 

10. Ribeirão Prêto 
11. ·Sales 011 veira 
12. Santa Rosa de Vlterbo 
13. Santa Rita do Passa Quatro 
14. Sa1;1to Antônio da Alegria 
15. Sérra Azul 
16. Serrana . 
17. São Simão' 
18. Sertãozinho 

19. Araraquara 
1. Araraquara 
2. Guariba 
3. Jabuticaba! 
4. Matão 
5. Monte Alto 
6. Rincão 
7. Taiuva. 
8. Taqua.ritinga 

547. 
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10. S4o Carlos e Jaú 

1. Barra Bonita 
2. Brotas 
3. Dois Córregos 
4. Dourados 
5. Itapuf 
6. Jaú 
7. Macatuba 
8. Mineiros do Tietê 
9. Pederneiras 

10. Ribeirão Bonito 
11. Torrinha 

21. Botu.catu. 

·1. Agudos 
2. Avaré 
3. Botucatu 
4. Cerqueira César 
5. Itatinga 
6. Lençóis Paulista 
7, Santa Bárbara do Rio Pardo 
8. São Manuel 

22. ~raju. 

1. Bernardino de Campos 
2. Ipauçu 
3. Manduri 
4. óleo 
5. Piraju 
6. Timburi 
7. Xa.vantes 

23. Barretos 

1. Barretos 
2. Bebedouro 
3. CajObi 
4. Colina 
5. Guaira 
6. Guaraci 
7. Jp.bOrandi 
8. Miguelópolis 
9. Monte Azul Paulista 

10. Morro Agudo 
11. Nova Granada 
12. Olimpia 
13. Palestina 
14. Paulo de Faria 
15. Plranji 
16. Pltangueiras 
17. Pontal 
18. TeJTB. Roxa 
19. Vlradouro 

24. .Rio Prêto 

1. Alvares Florêncio 
2. Américo de Campos 
3. Buritama 
4. Cardoso 
5. Cedral 
6. Cosmorama 
'7. General Salgado 
8. José Bonifácio 
9. Macaubal 

10. Monte Aprazivel 
11. Mirassol 
12. Nova Aliança 
13. Neves Paulista 
14. Nhandeara 
15. Planalto 
16. Potirendaba 
17. São· José do Rio Prêto 
18. Tanabi 
19. Valentim Gentil 
20. Votuporanga 

25. Catanduva 

1. Ariranha 
2 . Bariri 
3. Boa, Esperança do Sul 

4. Bocaina. 
5. Borborema 
6. Ca.Juru 
7. Catanduva 
8. Fernando Prestes 
9. Ibtrá 

10. Ibitinga 
11. Itápolis 
12. Itaju 
13. Novo Hortzon te 
14. Parapuã 
15. Pindorama 
16. S~nta Adélia 
17. Taba tinga 
18 . Uchoa 
19. Urupês 

26. Bauru 

1. Arealva 
2. Aval 
3. Avanhandava 
4. · Bauru 
5. Ca brália Paulista 
6. Cafelândia 
7. Duartina. 
8. Guara.ntã 
9. Iacanga. 

10. Llns 
11 . Penápolis 
12. Plra.Juf 
13. Pira tininga 
14. Pongaf 
15. Presidente Alves • 
16. Promissão 
17. Reginópolis 

27 . Araçatu.ba 

1.' Araça.tuba 
2 . Bento de Abreu 
3 . Bilac 
4. Birigui 
5. Coroa.dos 
6. Glicério 
7. Guaraça.i 
8. Gua.rarapes 
9. La.vinis. 

10 . Mirandópolis 
11. Rubiácea. 
12 . Va.lpa.ra.iso 

28. Marllia 

1. Ada.mantina. 
2. Alva.ro de Carvalho 
3. Bastos 
4. Flórida. Brasil 
5. Gália. 
6. Garça. 
7. Getulina. 
8. Herculândia. 
9. Júlio MesQ.uita. 

10 . Junquelrópolis 
11. LucéU.a 
12. Marma. 
13. Oriente 
14. Osvaldo Cruz 
15. Pa.caembu 
16. Pa.rapuã 
17. Pompéia 
18 . Quinta.na. 
19 . Rinópolis 
20. Tupã 
21. Vera Cruz 

29 . A•s.ns 

1. Assis 
2 . Campos Novos Paulistas 
3. Cândido Mota 
4. Exaporã 
5. Iblrarema 
6, Iepê 
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7. Lutécia. 
8. Ma.raca.i 
9. Osca.r Bressani 

10. ourtnhos 
11. Palmi ta.l 
12. Paraguaçu Paulista 
13. Qua.tá .,,.. 
14. Ra.ncha.rla. 
15. Salto Grande 
16. Sa.nta. cruz do Rlo Pardo 
17. São Pedro do Turvo 
18. Ublrajara. · 

30. Presidente Prudente 

1. Alfredo Marcondes 
2. Al va.res Macha.do 
3. Indiana. · -
4. Martlnópolls 
5. Plquerobl 
6. Plra.pOzlnho 
7. Presidente Bernardes 
8. Presidente Prudente 
9. Santo Anastácio 

10. Regente Feijó 

31. Pereira Barreto 

1. Estrêla d 'Oeste 
2. FemandópoUs 
3. Ja.les 
4. Pereira Barreto 

32. Andradina 

1. Andradlna. 
2. Dracena 
3. Gra.cla.nópolls 
4. · Paul1cé1a 

33. Pr.esidente Venceslau 

1. Presidente Ep1tác1o 
2. Presidente venceslau 

ESTADO DO PARANA 

1. Zona do Litoral 

1. Antonina. 
2. Guaraqueça.ba 
3. Guara.tuba. 
4. }.forretes 
5. Paran.aguá 

2. Zona do Alto Btbeira 

1. Boca.luva. do Sul 
2. Cêrro Azul 
3. Rio Branco do Sul 

3. Zona de Castro 

1. castro 
2. Pirai do Sul 

4. Zona de Curitiba 

1. Ara.ucárla. 
2. c.ampo La.rgo 
3. Colombo 
4. Curitiba 
5. Pira.quara 
6. Rio Negro 
7. São José dos Pinha.is 
8. Timoneira 

5. Zona dos Campos Gerais. 

1. Jagua.rla.iva. 
2. La.pa. 
3. Palmeira 
4. Ponta. Grossa. 
5. Pôrto Amazonas. 
6. Sengés 
7. Tlba.Jl 

• 

6. i;ona de Tomasina 

1. Abatlá 
2. Ca.rlópolis 
3. Clnza.s 
4. curtúva. 
5. lbaltl 
6. Joaquim' Távora 
7. Quatlguá 
8. Ribeirão do Pinhal 

-9. Siqueira campos 
10. Toma.sina. 
11. Venceslau Brás 

7. Zon-a do Alto lvat 

1. lrobltuva. 
2. lplranga. 
3. Pruden tópoUs 
4. Reserva 

8. Zona de lratt 

1. Ira.ti 
2. Ma.llet 
3. RebOuças 
4. Rio Azul 
5. São João do Triunfo 
6. Sã.o Ma.teus do Sul 
7. Teixeira. Soares 
8. União da Vitória. 

9. Zona de Oeste 

1. campo Mourão 
2. Clevelàndla. 
3. Foz · do lgua.çu 
4. Laranjeiras do Sul 
5. Ma.ndaguari 
6. Manguelrinha. 
7. Plta.nga. 

10. Zona do Norte 
l; Aça.1 
2. Andlrá 
3. Aralpora.nga. 
4. Arapongas 
5. Ba.ndelra.ntes 
6. Bela Vista. do Pa.raiso 
7. Caniba.rá 
8. ca.mbé 
9. Congonhlnha.s 

10. coméUo Procópio 
11. lblporã 
12. Jaca.rézlnho 
13. JaguapltA. 
14. Jata.lzlnhO 
15. Londrina. 
16. Poreca.tu 
17. Ribeirão Claro 
18. Rolàndla. 
19. Santa Mariana. 
20. Santo Antônio da. Platina 
21 . SertanópoUs 
22. Urai 

11. Zona dos Campos do Oeste 
1. aua.rapua.va. 
2. Palma.a 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

1. Zona do Litoral de São Francisco 

1. Araqua.rl 
2. Guaramlrlm 
3. ltaja.i 
4. Ja.ra.guá do ~ul 
5. Jolnvllle 
6. São Francisco do Sul 

2. Zona da Bacia do ltajat 
1. Bl umena.u 
2. Bru~ue 
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3. Gaspar 
4. !birama 
5. Indaial 
6. Ituporanga 
7. Rio do Sul 
8. Rodeio 
9~ Taló 

10. Tlmbó 

3. Zona de Florianópolis 
1. Biguaçu 
2. Camboriú 
3. Florianópolis 
4. Palhoça 
5. Pôrto Belo 
6. São José 
7. Tijucas 
8. Nova Trento 

4. Zona. de Laguna 

1 . Araranguá 
2. Criclúma 
3. Imarui 
4. Jaguaruna 
5. Laguna 
6. Orleães 
7. Tubarão 
8. Turvo 
9. Uruçanga 

5. Zona. de Ca.noinha3 

1. Campo Alegre 
2. Canoinhas 
3. Itaiópolis 
4. Mafra 
5. Pôrto União 
6. São Bento do Sul 

6, Zona do Rio do Peixe 

1. Caçador 
2. Caplnzal 
3. Joaçaba 
4. Plratuba 
5. Tangará 
6. Videira 
7. Concórdia 

T. Zona de Oeste 

1. Xapecó 

8. Zona dos Campos de La.;es 

1. Bom Retiro 
2. Campos· Novos 
3. Curitibanos 
4. Lajes 
5. São Joaquim 

EST.Apo DO RIO GRANDE DO SUL 

1. Zona do Litoral 

1. Osório 
2. Rio Grande 
3. Santa Vitória do Palmar 
4. · São José do Norte 
5. Tôrres 

2. Zona da Depressllo Central 

1. Bom Jesus do Triunfo 
2. Cachoeira do Sul 
3. General Câmara 
4. General Vargas 
5. Gravatai 
6. Guaiba 
7. Jaguar! 
1. Pôrto Alegre 

9. Rio Pardo 
10. San ta Maria 
11. São Jerônimo 
12. São Pedro do Sul 
13. São Sepê 
14. Viamão 
15. Canoas 

3. Zona. da.s Missões 

· 1. Itaqui 
2. Santiago 
3. Santo Angelo 
4. São Borja 
5. São Francisco de Assis 
6. São Luís Gonzaga 

4. Zona da Campanha 

1. Alegrete 
2. BaJé 
3. Cacequi 
4. Dom Pedrito 
5. Livramento 
6. Guarai 
7. Rosário do Sul 
8. São Gabriel 
9. Uruguà.iana 

5. Zona da Serra do Sudeste 

1. Caçapava do Sul 
2. Canguçu 
3. Encruzilhada do Sul 

·4. Erval 
5. Lavras do Sul 
6. Pinheiro Machado 
7. Piratini 

6. Zona da. Encosta. do Sudeste 

1. Arrolo Grande 
2. Camaquã 
3. Jaguarão 
4. Pelotas 
5. São Lourenço do Sul 
6. Tapes 

7. Zona do Alto Uruguai 

1. Erexim 
2. Getúlio Vargas 
3. Ijui 
4. Irai 
5. Marcelino Ramos 
6. Palmeira das Missões 
7. Santa Rosa 
8. Sarandi 
9 J Três Passos 

8. Zona dos Campos de Vacaria 

1. Aparados da Serra 
2. Lagoi. Vermelha , 
3. São Francisco de Paula 
4. Vacaria 

9. Zona do~ Campos Ce!'-trais 

1. Carà.zlnho 
2. Cruz Alta 
3. Júlio de Castllhos 
4. Passo Fundo 
5. Soledacle 
6. Tupanclretã 

10. Zona da Colônia Baixa 

1. Arrolo do Melo 
2. Cai , 
3. Candelária 
4. Canela 
5. Encantado 
6. Estrêla 



LE'IS E RESOLUÇÕES 

7. Lajeado 
8. Montenegro 
9. Novo Hamburgo 

10. Santa Cruz do Sul 
11. Santo Antônio 
12. São Leopoldo 
13. Sobradinho 
14. Taquara 
15. Taque.ri 
16. Venâncio Aires 

11. Zona da Colônia Alta 

1. htônlo Prado 
2. Bento Gonçalves 
3. Caxias do Sul 
4. Farroupilha. 
5. Flores da Cunha 
6. Gari baldi 
7. Guaporé 
8. Nova Prata 
9. Veranópolls 

ESTADO DE MATO GROSSO 

1. Zona de Aripuan4 

1. Aripuanã 

:2. Zona · da Chapada 

1 . Barra do Garças 
2. Ouiabá. 
3. Diamantino 
4. Rosário Oeste 

"3. Zona Leste 

1. Alto Araguaia 
2. Gulratinga 
3. Poxoreu 

4. Zona 'de Campo Grande 

1. Amambai 
2. Campo Grande 
3. Dourados 
4. Maracaju 
5. Ponta Porã 
6. Rio Brilhante 
7. Rochedo 

5. Zona Sudoeste 

1. Aparecida do Tabuado 
2. Camapuã 
3. Coxim 
4. Paranaíba 
5. Ribas do Rio Pardo 
6. Três Lagoas 

6. Zona da Encosta Norte 

1. Barra do Bugres 
2. Mato Grosso 

7. Zona da Encosta Sul 

1. Aquidauana 
2. Bela V·ista 
3. Bonito 
4. Nloaque 

:8. Zona da Baixada Norte 

1. Cá.ceres 
2. Nossa Senhora do Livramento 
3. Poconé 
4. Santo Antônio do Leve~er 
5. Várzea Grande 

9. Zona da Baixada Sul 

1. Corumbá. 
2. ·Miranda 
3. Pôrto Murtinho 

ESTADO DE GOIAS 

1. Zona do Araguaia-Tocantins 

1. Araguatlns 
2. Itaguatlns 

2. Zona Norte 

1. Araguacema 
2. Flladélfla 
3. Pedro Afonso 
4. Pôrto Nacional 
5. Mlracema do Norte 
6. Tocantlnópolls 

3. Zona do Alto Araguaia 

1. Aurllândla 
2. Baliza 
3. Caiapônia 
4. Iporã 
5. Mineiros 

4. Zona Sul 

1. Burltl Alegre 
2. Edéla 
3. Gola.tuba 
4. Guapó. 
5. Hldrolândla 
6. Itumblara 
7. Morrinhas 
8. Palmeiras de Goiás 
9. Piracanjuba 

10. · Pol}tallna 

5. Zona Sudest~ 

1. Caldas Novas 
2. Catalã.o 
3. Corumbaiba 
4. Cumari 
5. Golandir~ 
6. Ipameri 
7. Leopoldo Bulhões 
8. Orlzona 
9. Pires do Rio 

10. Santa Cruz de Goiás 
11. Silvãnia 
12. Suçuapara 
13. Urutai 
14. Vianópolls 

6. Zona do Planalto 

1. Cavai cante 
2: Corumbá. de Go1á.s 
3. Cristalina 
4. Formosa 
5. Luzlânia 
6. Plrenópolis 

. 7. Planai tina 

7 •. Zona de Taguatinga 

1. Dianópolis 
2. Natividade 
3. Taguatinga 

8. Zona do Paraná 

1. Arraias 
2. Chapéu 
a. Paranã 
4. Posse 
5. Sã.o Domingos 
6. Sitio da Abadia 
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9. Zona do Alto Toca~tins 

1. Ite.pacl 
2. Pelxe 
3. Porange.tu 
4. Niquelândia 
5. Urue.çu 

10. Zona Sudoeste 

1: Jataí 
2. Paraúne. 
3. Quirlnópolls 
4. Rio Verde 
5. Santa Helena de Goiás 

BOLETIM GEOGRAFICO 

11 . Zona do "Mato Grosso de Gofds ... 

1. Anã.polis 
2. Anicuns 
3. Flrminópolls 
4. Goiás 
5. Goiânia 
6. Inhwrias 
7 . Ita bere.f 
8. Ite.uçu 
9. Je.re.guá. 

10. Nerópolls 
11. N azá.rlo 
12. Petrollna de Goiás 
13. Uruana 
14. Trindade 

~ O Serviço Central de Documentaçã~ Geogràflca do Conselho Nacional de , Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco, destinan
do-se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir s6bte o território brasijelro. · 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES°TATf STICA 
PRESIDENTE 

Desembarpdor FLOalNc10 CilLOS Dlll ABuu 111 Bn.n 

O lnatituto Brarileiro de GWfl'a/ia e Bdatfdica, criado pelo Deerelo 11.• l,f 609, Ili 6 Ili jvlho de 19S,f, I uina widade Ili M
lurezo fetleratitia, aubordinada diretamente a Preridancia da &ptWica. Tem por fim, m«liante a progrurita art~ e coopera'6o dai 
tr2• ortkna adminiatratiwa da orqan~ politica da ReptUilir.a e da âniciatita particular, promorer e faur a:«:Utar, ou orimlar ~ 
mmte, em regime racionalizado, o lnantamento riatem4tico de tadaa 111 utat'8ticaa nacionaia, bem como intenlitar e coordmar aa atitidada 
geográjicaa tkntro do Pais, no aentitlo de utabelecer a cooper~ geral para o c:onhecimento met6dico e aiatematiwdo do tmit6rio lmuikiro. 
Dentro do aeu campo de atitâdadea, coordena 01 dif erente11 aerriçoa de ulQJiatir.a e de geografia, fiza direti11J1, estabelece nonnaa Ucnir.aa, fu 
dirulgoi;Wea, propõe re/llf'fMI, recelie, analilll • vtilira ""1Ullu, f O'ffll4 etpecialiataa, prepara ambiente f a10rdtel aa ániciati1a1 n«ea4riu, redtt
montlo, em beneficio do1 86"8 objetiwa, a colabor"'® daa lrk 6rbilaa de (IOtlmo • oa 11f orP1• corüugado• de totlol 01 braaileiro1 Ili bocl IOntade 

ESQUEMA EST~UTURAL 
A formaoão estrutural do Instituto compreende dois sistemas · 

permanentes, o doa Serviçoe Estatisticos e o doa Servipoa Geográ
fCOI - e um de organi.lapão periódica - o dos Bervipoa Cenaitárioa, 

1 - SISTEMA DOS SERVICOB ESTATÍSTICOS 
O Sistema doa Servipoa F.statisticoe compõe-se do Conselho Na

cional de Estatistica e do Quadro Executivo. 
A - CoNSmLBO NACIONAL H ElrrATfsTicA, órgão de orientaoão e 
coórdenapão geral, criado pelo decreto n.• 24 609, de 6 de julho 
de 1934; consta. de: 

1. Um "óRGio ADKINl8TBATIVO'', que 6 a Secretaria-Geral do 
Conselho e do Instituto. 

2. "óaaios D!lLIBBBATIVOS", que são: A1Hlllbllia Geral, com
posta doe membros da Junta Executiva Central, representando a 
União, e doa presidentes das Juntas ExecutiVllll Regionais, repre
sentando os estados, o Distrito Federal e o território do Acre (reú
ne-se anualmente no m& de julho) a Junta E%ecuti1a Central com
posta do presidente do Instituto, doa diretores das cinco RepartioÕeB 
Centraiil de Eetatistica; representando oe n,ispectivos Miniatérios, e 
de representantes designados peloe Ministérios da Viaoão e Obras 
Públicas, Relaç!les Exteriores, Guerra, Marinha e Aeronáutica (reúne
se ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quimena e delibera 
ad rqermdum da Assembléia Geral; as Junlaa BxeeMtita1 Reaionaü, 
no Dist-rito Federal, nos estados e no território do Acre; de compo-
1ipão váriável, mas guardada a pOllBfvel analogia com a J. E. C. 
(reúnHG ordinàriamente no primeiro dia útil de cada quinsena). 

3. "óROios OPJNATIVos",subdiTididoe em ComiuaU Tleriieaa, 
isto é, "ComisaõeB Permanentee" (estatisticas fisiográficas, estatia
ticas demográficas, estatísticas econ&nicaa, etc.) e tantas" Comiseõea 
Especiais" quantas necessárias, o Corpo de Conlt&lloru Ticnico1, com
posto de 34 membros eleitoe pela Assembléia Geral. 

B - QUADRO EuCUTJVo (cooperapão federativa): 
1. "OBGA.NIZAçio nDlllBA.L", isto é, as cinco Repartições Cen

trais de Estatistica - Servioo de Estatbtica Demográfica, Moral e 
Política (Ministério da J ustiog), Serviço de Estatistica da Educao&o e 
Saúde (Ministério da Educao&o), Serviço de F.statistica da Previ· 
dência e Trabalho (Ministério do Trabalho), Serviço de Eetatfatica 
da Produoão (Ministério da Agricultura) Servioo de Estatmtica Eco
nômica e Financeira (Ministério da Fasenda), e órgãos cooperadores: 
Servipoa e Becoõel de Estatistica especialilada em diferentes depar
tamentoe administrativos. 

2. "oBOANIZA.çio UGIONAL".isto é, as Repartip!les Centrais de 
F..tatistica Geral existentes nos estados - Departamentoe Eetaduais 
de :Estatística, - no Distrito Federal e no território do Acre - Depar· 
tamentoe de Geografia e Estatilstica, - e oa órgãos cooperadores: Ser
vipoa e Beco&& de :Estatísticas especiali.ladas em diferente. depar
tamentos administratiToe regionais. 

3. .. OROANIZA.çio LOCAL" ,isto 6, 08 Departamentos ou Berviçoe 
Municipaie de F..tatistica, existentes nas capitais dos estados, e aa 
Ag&icias noe demais municlpios. 

II - SISTEMA DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS 
O sistema dos Bervipoa Geográficos compõe-se do Conselho Na

cional de Geografia e do Quadro Executivo. 
A - CoN8lJLBO NACIONAL DB GBOOB.lnA, órglo de orientapão e 
coordenapão, criado pelo decreto n.• 1 527, de 24 de maroo de 
1937, consta de: 

1. Um"óaaio .lDllINl8TB.lTIVO", que é a Secretaria-Geral do 
Comelho. 

2. "óaalos DIDLIBBIBATIVOS", ou seja a A1111nnbllia Geral, com
posta dos membros do Diret-Orio Central, representando a União, e doe 
presidentes dos Diretórios Regionais, representando os estados e o 
território do Acre- (reúnHe anualmente no m& de julho): q Dire-

l6rio Cenlral, composto do presidente do Instituto, do secret6rie 
geral do C. N. G., de um delegado técnico de cada Ministério, de UI 
representante especial do Ministério da Educal)ão e Saúde pelu U.. 
titwpõea do ensino da Geografia, de um representante especial do Mi
nist&io das RelaoOes Exteriores, de um representante do govêrno mu· 
nicipal da capital da República e de um representante do C. N. G. 
(reúnHG ordinàriamente no terceiro dia útil de cada quinlena) 1111 
Dird6riot Regionaia, nos estados e no território do Acre, de compo
aipão variável, mas guardada a possível analogia com o D.C. (reúnem
se ordinuiamente uma ves por m&). 

3. ••óaaios OPINATivos", isto li, Comin1u Tlcniea, tantaa 
quantas neceasáriu, e Cor110 de Con1ullor11 Técnico•, BUbdividido em 
Consultoria Nacional, articulada com o D. C. e 21 Consultoriu Re
gionais, articuladas com os respectivos D. R. 

B - QUADRO ExmcUTJVo (cooperapão federatiTa): 
1. "oBOANIZA.çiol'mDBBA.L", com um órgão executivo central .... 

Servioo de Geografia e E:statistica Fisiográfica do Ministério da 
V1apão - e órgãos cooperadores - servipoa especialiaadCJ1 d111 Mi
nist6rioe da Agricultura, Viapão, Trabalho, Educapão, Fasenda. 
Relaoõel Exteriores e Justioa1 e doa MinistériCJ1 Militarei, (cola
boraoão condicional). 

2. .. OBGA.NJUçio UOIONAL"' isto li, ai reparti~ e institutoe 
que funcionam como 6rgãos centrais de Geografia nos estados. 

3. .. ORGANIZAÇÃO LOCAL"' 08 Diretórios Municipais, Corpoe de 
Informantes e Berviçoe Municipais com atividades geocr'ficu. 

III - SISTEMA DOS SERVICOB CENSITÁ.RIOS 

O Sistema dos Servioos Censitárioa complle-se de órgãos delibera
tiToe - aa Comissões Censitárias - e de órgãos e:xecutivOI, cujo con
junto é denominado Bertigo Nacional de R"'111«11M111o. 

A - CoKISllÕ118 CmNBITÃRIA.8: 

1. A Comissão Celllitária Nacional, órgão deliberativo e confio. 
lador, compõe-ee doa membros da Junta Executiva Central do Con
eelho Nacional de Eetatistica, do secretário do Conselho Nacional de 
Geografia, de um representante do Conselho Atuarial e de três outrol 
membroe - um dos quais como seu presidente e diretor doe trabalh111 
censitários - eleitos por aquela Junta em nome do Conselho Nacional 
de Eetatistica, verificando-ee a confümaoao dCJ1 respectivce man· 
datoe mediante ato do Poder Executivo. 

2. As 22 ComissGee Censitárias Regionais, 6rgãos orientadorm 
cada uma das quais ae compõe do delegado regional do Reoemea
mento como seu presidento, do diretor em exercfoio da repartição 
central regional de Eetatistica e de um representante da Junta Exe
cuiita Regional do Conselho Nacional de Eetatlstica. 

3. As Comiseõea Censitárias Municipais, 6rglos cooperadons 
cada uma das quais constituída por tr& membros efetivCJI - o pre
feito municipal como seu presidente, o delegado municipsl do Re
censeamento e a mais graduada autoridade judiciária local, al6m de 
membros colaboradores. 

B - Suv1co NActoMA.L D• Rsc•NSlllA.llJINTO 

1. A "DJUCIO CBNTRA.L", composta de uma Secretaria,.11-
Divisão Administrativa, da Divisão de Publicidade e da DiVllio. 
Técnica. 
~ 2. As "DBLmGACl.ll BBOIONAm", uma em cada unidade da 

Federapão. 
3. As "DllLlllOACW l!IDCCIONA18", em número de 117, abran-

1endo grupos de municfpios. 
4. As "DllLmOA.CIA.8 MUNICIPAIS", 
6. 0 "CORPO Dll. DCllNDA.DOllE" • 

Sede do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Avenida Beira-Mar; 436 - Edifício r1ua511 
Sede do INSTITUTO - Av. Franklin Roosevelt, 166 
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9. 

' 
ÁREA E POPULAÇÃO DO BRASIL 

ÁREA E POPULAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DAS UNIDADES FEDERAl>AS 
E DAS GRANDES REGIÕES DO BRASIL 

ÁREA - 1952 POPULAÇÃO (1.0 -Vll· 1950) 
Densidade 

UNIDADES FEDERADAS Relativa Relativa de 

Absoluta Absoluta popula~ão 

(kffiZ) % do % das (hab.) % do % da$ hab/kmz 

Brasil Regiões Brasil Regiões 
------

-
Guaporé . ... .... . .... . .......... 242 983 2,85 6,79 36 935 0,07 2,00 0,15 
Acre . .. .. .... . ......... .. . . . · ... 152 589 1,79 4,26 114 755 0,22 6,22 0,75 
Amazonas . ... .. ... .. .... . . ..... 1 583 281 18,60 44,23 514 099 0,99 . 27,87 0,32 
Região a ser demarcada AM/P A . . 3 192 0,04 0,09 - - - -
Rio Branco . ... .. . .... .. . ...••. . 230 660 2,71 6,44 18 116 0,04 o.,<)8 0,08 
Pará ... . ..... ......... , ........ 1229983 14,45 34,36 1 123 273 2,16 60,90 0,91 
Amapá . ....... . ........... .. ... 137 303 1,61 3,83 37 477 0,07 2,03 0;27 

Norte .......... . .. . .......... 3 579 991 42,05 100,00 1 844 655 3,55 100,00 0,52 

Maranhão .... ..... . .. . ......... 332 174 3,90 34,26 1583248 3,05 12,67 4,77 
Piaui. .......... ... .......•.. . .. 251 683 2,96 25,96 1 045 696 2,01 8,37 4,15 
Região a ser demarcada PI/CE ... 2 460 0,03 0,25 - - - -
Ceará . . ........ .. .. . .... ....... 147 895 1,74 15,25 2 695 450 5,19 21,57 18,23 

10 . . Rio Grande do No~ ... .. .. .... 53 069 0,62 5,47 967 921 1,86 7,75 18,24 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
.17. 

18. 
19. 
20; 

21. 
22. 
23. 
24. 

25 . 
26 . 

·Paraíba .... . ...... . .. .. . ....... 56 556 0,66 5,83 1713259 
Pernambuco .. .. . ... .. . . ........ 98079 1,15 10,11 3 395 185 
Alagoas ..... ... . . : .. . .......... 27 793 0,33 2,87 1 093 137 
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 6,84 46,15 7 717 792 
Região a ser ~emarcada 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. ... .. . ... . . ..... 1356 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 ~64 821 

Sul .. .......... . . . ... . . . ..... 825 357 9,69 100,00 16 975 293 

Mato Grosso . ................ . . 1254821 14.74 66,83 522 044 
Goiás ..... . ... ... ..... . .... . .. . 622 912 7,32 33,17 l 214 921 

Centro- Oeste .. .... . . . .. .. .... 1 877 733 22,06 100,00 1 736 965 

BRASIL .. ........ .... ...... 8 51 3 844 100,00 - 51 944 397 

ÁREAS -
(1) Inclui as áreas dos penedos São Pedro e São Paulo e do atol das Rocas. 
(2) Inclui as áreu das ilhaa de Trindade e Martim Vaz. 

POPULAÇÃO -
Recenseamento Geral do Brasil - 1.11 de julho de 1950. 

3,30 13",71 30,29 
6,54 27,17 34,62 
2,11 8,75 39,33 
0,00 0,01 21,52 

24,06 100,00 12,88 

1,24 3,41 29,25 
9,31 25,59 8,58 

14,86 40,85 13,26 
0,30 0,85 15,79 
1,66 4,56 21,77 
4,42 12,16 53,94 
4,58 12,58 175328 

36,37 100,00 14,98 

17,59 53,81 36,95 
4.07 12,46 10,53 
3;00 9,19 16,46 
8,02 24,.54 14,74 

32,68 100,00 20,57 

1,00 30,05 0,42 
2,34 69,95 1,95 

3,34 100,00 0,93 

100,00 -- 6,10 

.S~ Gr4Ju;o do 1. B. G. E. - 18.920 


