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Editorial-

Centenário do Paraná 

Ocorreu a 19 dêste mês de dezembro o centenário da emancipação po
lítica do Paraná, com o território desmembrado de São Paulo. A criação da nova 
província do Império obedeceu ao imperativo de se dar a uma vast~ região do 
sul do país a autonomia precisa ao seu desenvolvimento econômico, social e 
cultural, com vida administrativa mais regular. 

De uma cart~ escrita pelo Sr. Francisco de Paula e Silva Gomes, datar 
da de Curitiba, a 22 de maio de 1843, e dirigida ao visconde de São Leopoldo, 
cujo original pertence ao Sr. Deputado W anderley Júnior destacamos o se
guinte trecho, que mostra como, já 10 anos antes da emancipação do Paraná, tra
balhavam seus habitantes pela criação da província: 

"Ha muito tempo que trabalhamos para erigir-se esta . comarca em pro
vincia, a fim de que o governo possa então de perto ocorrer a suas necessida
des, e promover os melhoramentos de que he suceptivel; e visto que nesta 
ocasião se aventa na Assembléia esta idéia, rogo a V. Ex.ª o obséquio de to
mar este negocio debaixo de sua protessão fazendo o que estiver a seu al
cance a prol do mesmo, poisque the agora vivemos intregues a nossos unicos 
recursos, que sem auxílio do governo pouco podem avansar." 

Após a criação da Província, uma das medidas mais acertadas do Go
vêrno Imperial foi, por certo, a escolha de sua capital. Sob o ponto de vista 
demográfico e social, Paranaguá com mais população do que Curitiba, à épo
ca, e melhor acessibilidade pelas condições de sua ótima baía, oferecia con
dições excelentes para sede da nova unidade administrativa do Império. 

Mas os homens públicos do segundo reinado, estadistas de classe, tive
ram a visão do valor geopolítico de Curitiba, antigo pouso de tropeiros -
elo entre o litoral e o Oeste, e entre as campinas do Sul e as feiras de Sorocaba. 

E o Paraná cresceu, progrediu e prosperou. O caboclo rijo dos pinhei
rais conduziu as correntes emigratórias para as colônias abertas em plena ma
ta. O louro d' além mar achegou-se ao caboclo e ambos confraternizaram no 
trabalho e no progresso. 

Ao comemorar o seu primeiro século de existência, o Paraná pode orgu
lhar-se de seu vertiginoso progresso econômico, social e cultural e do poder080 
e sadio material humano que possui. 

O Conselho Nacional de Geografia que tem estudos especiais sôbre o 
;ande estado sulino, congratula-se com o povo paranaense pela passagem da 
data magna de sua terra, onde tudo é fôrça, vigor e beleza. 

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



Transcrições 

,As ~elações do Mundo Biológico c~m a Geologia 

Anisu da Bacola de Minas 
- Ouro Prêto - N.0 28 - 1947 

MoACIR DO AMARAL LisBoA 
Prof. oe.tedrittco de Botlnl.ca, Zool<>gta 

e Tax1nom1a paleontológica 

. CONSIDERAÇÕES NECESSARIAS 

O presente trabalho, que agora publicamos nos Anais da Escola de Minas, 
não foi escrito especialmente para êsse fim, pois nada mais é do. que o capitulo 
primeiro da nossa tese - "A importância da Biologia para o engenheiro de 
minas e civil" - defendida e aprovada numa das provas do concurso que 
prestamos para o provimento efetivo da cátedra de Botânica e Zoologià da E&'
cola Nacional de Minas e Metalurgia da Universidade do Brasil, em dezembro 
de 1941. 

Recentemente a revista técnica norte-americana Mining and Metallurgy, 
vol. 28, n.O 486 de junho de 1947, páginas 282-284 publicou um magnífico tra
balho do geólogo finlandês Kalervo Rankama Ph. D. mtitulado "Some recent 
trends ln prospecting - Chemical, Biogeochemical and Geobotanical Methods" 
que focaliza, como uma nova técnica para descobrimento de .Jazidas minerais, 
o emprêgo dos métodos Bioquímico e Geobotânico. l!:sse trabalho, publicado 
exatamente sete anos depois que escrevemos a nossa mencionada tese, não 
constitui um assunto novo para nós, mas, uma confirmação valiosa da aprova
ção que obtivemos na defesa dos nossos pontos de vista quando sustentamos 
e defendemos o problema referente às afinidades da flora com as jazidas 
mineralizadas. 

Infelizmente, a referida tese, impressa nas oficinas da Livraria e Papelaria 
.. Malta, em Ouro Prêto, não foi divulgada, não só devido às exigências da lei 

que rege os concursos para professor catedrático das nossas escolas superiores 
como, também porque fQram editados apenas cem exemplares . Entretanto, h~o 
depois que fomos efetivados no cargo de professor catedrático de Botânica e 
Zoologia, organizamos novo programa para as referidas disciplinas e, desde 
então, consta do ponto n.0 22 o seguinte assunto: 

RELAÇÕES ENTRE FORMAÇÕES GEOLóGICAS E DISTRIBUIÇÃO DOS 
VEGETAIS, PLANTAS SATl!:LITES DE LENÇóIS FREATICOS E JAZIDAS 

MINERAIS 

Desde 1942, portanto, temos chamado a atenção dos alunos da Escola de 
Minas pal'a o emprêgo do método Geobotânico no estudo da Geologia Econô
mica de uma dada região. Na verdade, é um mét,odo novo, principalmente para 
os geólogos brasilejros, mas, já em 1938, tivemos a oportunidade de aplicá-lo 
quando estudávamos a geologia da região cuprifera de Caçapava, no Rio Grande 
do Sul. 

Tratando-se de um assunto que tem despertado a atenção de notáveis pes
quisadores como Th. Vogt., H. Lundberg, K. Rankama e outros, publicamos no
vamente, o presente trabalho como uma contribuição para as pesquisas geoló
gicas pelos métodos Bioquímico e Geobotânico cuja divulgação é devida, sem 
dúvida, a Kalervo Rankama, apesar de, sôbre o assunto, termos publicado na 
revista brasileira Mineração e Metalurgia, vol. 4, n.0 22, novembro e dezembro 
de 1939, um trabalho intitulado: 

"A flora e as jazidas minerais" em que sugerimos aos noSSQs geólogos de 
campo dedicar maior n_:enção- à flora das regiões a estudar, principalmente nas 

• zonas mineralizadas: ,"erminando êS&e trabalho dízíamos: "Com a boa von~de 
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dos nossos geólogos de campo e a sistematização de tais estudos, acreditalpoa 
que, para o futuro, a observação da flora ajudará bastante ao técnico nas $pas 
pesquisas de campo". • · ~ 

INTRODUÇAO 

A finalidade da Geologia é estudar e interpretar os fenômenos . inerentes 
aos sêres inorgânicos, fenômenos êstes que afetam diretamente a lito&·fera, 
destacando-se dentre êles os que respondem pelas ações construtoras e destrui
doras da crOf>ta da Terra. Na apreciação da origem e evolução dêstes fenôme
nos, o mundo bioló~ico exerce uma influência preponderante, principalmente 
no que diz respeito as formações marinhas. A flora e a fauna terrestres, tam
bém têm a sua parcela de influência, porém, de certo modo mais linútada e 
particular. 

Em todo problema de geologia pura há sempre dois quesitos iniciais a 
resolver: 

a) 

b) 

estudo pormenorizado sob o ponto de vista mineralógico e petro
gráfico; 
estudo genético. 

É na parte genética que, muitas vêzes, ao lado da Paleografia, o mundo 
biológico fornece as bases para a resolução dos problemas . 

Na petrografia dos sedimentos há uma secção destinada ao estudo de sedi
mentos de origem orgânica, estudo .êste que não poderá ser feito sem o conhe
cimento dos grandes grupos de sê:r;es vivos responsáveis pela deposição dêstes 
sedimentos. 

O estudo microscópico das rochas, peste caso, descamba para o domínio 
da Paleontologia e da Biologia. Reconhece-se, fàcilmente que apenas a identifi
cação da flora ou fauna responsáveis pela deposição de ta.is sedimentos não 
resolve de modo satisfatório a questão. As ínve&tigações poderão ir mais longe, 
quando as necessidades de ordem técnica ou puramente cientifica assim exigem, 
pois, do mesmo modo que se classificam os diversos tipos de granito segundo 
a natureza dos minerais predominantes, também devem ser classificados os 
tipos de calcários a foraminiferos e Of> diatomitos, segundo os grupos de fora
miniferos ou diatomáceas predominantes . 

É neste caso que a Biologia empresta à Paleontologia o seu auxílio val,iosís
simo, fornecendo elementos para a solução de questões secundárias que surgem, 
como, por exemplo: os restos orgânicos constituintes dos sedimentos em estudos 
são repre&entantes de uma flora ou fauna inteiramente extinta? qual a distri
buição geográfica destas espécies? quais foram ou são as condições mesológicas 
desta flora ou fauna? 

No estudo dos calcários de origem orgânica a Biologia deve apontar preli
minarmente os animais e plantas calcários, sua distinção e distribuição segundo 
as zonas marínhas em que são de preferência encontrados . 

No mundo animal destacam-se neste l!entido os sêres pelágicos, cujo esque
leto é rico em cálcio como os foraminiferos formadores de calcários conhecidos 
por calcários numulíticos, calcários a globigerina etc. Parece, à primeira vista, 
que na petrografia dos sedimentos orgânicos o interêsse biológico é quase des
prezível, mas. sem os conhecimentos pelo menos gerais de Blologia marinha 
não se poderá, evidentemente, chegar a conclusões inteiramente satisfatórias. 

A distribuição dos animais segundo. as zonas marinhas, merece ser obser
vada em virtude da sua real importância nos estudos e explorações tendentes 
à reconstituição do relêvo antigo, quando a estratigrafia não conseguir resolver 
por si só o problema em questão, o que é quase freqüente. Para exemplificar 
basta lembrarmos que as mudanças de nivel verificadas na litosfera, comu
mente julgadas pelas relações da terra com o nível médio dos oceanos, podem 
ser positivas ou negativas. No primeiro caso, a elevação da terra resultante de 
uma regressão marinha pode ser provada pelos seguintes dadçis de natureza 
puramente biológica: 

a) a presença de organismos marinhos mortos; ou os seus restos em 
terra sêca; 

b) o trabalho dos organismos marinhos em terra sêca . 
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As evidências de depressões da crosta da Terra ocasionadas geralmente por 
um fenômeno de transgressão marinha, podem ser provadas: · 

a) pela presença de plantas ou animais·terrestres em lugares cobertos 
por depósitos marinhos; 

b) pela _presença de corais abaixo do nivel em que os pólipos corall
genos podem viver; 

c) pelo conhecimento da distribuição dos sêres vivos. 

O exame dos esqueletos, carapaças e conchas calcárias dos animais mari
nhos pode fornecer ainda indicações preciosas com respeito . à profundidade em 
que começou a deposição dos sedimentos. Juntamente com os foraminíferos 
merece, portanto, especial atenção o estudo dos moluscos que contribuem enor
memente nas formações marinhas, como, por exemplo, os depósitosi conhecidos 
por casa de pterópodos. No estudo dêstes animais surgem de início dois proble
mas paleontológicos que somente a observaçã.o da fauna atual poderá resolver; 
são êles: Qual a distribuição das espécies no mar? Suas carapaças ou conchas 
são encontradas em tôdas as profundidades? Estudos modernos de Biologia 
marinha já podem caracterizar para os pterópodos pelágicos uma profundidade 
máxima de 2 000 metros e para .os foraminiferos até 500 metros. 

Conclui-se, portanto, que em Malacólogia, por exemplo, o capítulo referente 
ao habitat e classificação das espécies, segundo as zonas de distribuição bati
métrica, é de capital importância para a Paleontologia, auxiliando-a eficaz
mente no estudo da Geologia Histórica. Assim· é que pela comparação das ' 
espécies fósseis com as atuais pode-se tentar satisfatóriamente a reconstituição 
do clima de uma dada região, delimitar as antigas praias marinhas, ter uma 
noção da salinidade e temperatura dos antigos mares etc. 

Com referência à flora marinha merece especial atenção o estudo das 
Algas, como, por exemplo, as Carofíceas, Fucáceas, Laminariáceas, Diatomáceas, 
etc. As Diatomáceas são os microrganismos responsáveis pela deposição de 
sedimentos silicosos conhecidos por Diatomitos. :tstes microrganismos são repre
sentados por espécies de água doce e espécies marinhas com uma distribuição 
bastante larga. A importância de seu estudo para o geólogo é de duas nature
zas: a primeira, científica, pois, auxilia a Paleobotânica no estudo genérico dos 
depósitos de Kieselghur e a segunda, puramente prática em virtude da aplicação 
econômica do Kieselghur. 

Os animais e plantas, como agentes destruidores da litosfera, podem ser 
estudados sob dois pontos de vista segund9 as suas ações· sejam diretas ou 
indiretas. Dizemos que os sêres vivos têm uma ação destruidora direta, quando 
agem mecânicamente sôbre as rochas perfurando-as, ·como acontece, por exem
plo, com os Pelecípodos pertencentes aos gêneros Pholas, Lithodomus, Saxicava, 
etc. Agem de modo indireto, quando pela putrefação dos seus cadáveres, a 
decomposição da matéria orgânica favorece o ataque químico das rochas. Tal 
é o que acontece, por exemplo, com a solubill:z;ação (je calcários, cujos aflora
mentos margeam cursos d'água carregados de ácidos orgânicos produzidos pela 
decomposição de vegetais. São êstes os dois casos gerais de ações destruidoras 
provocadas pelos sêres vivos, havendo, entretanto cásos de exceções para cada 
um dêles e casos intermediários. Certos tipos de líquenes crustáceos são capazes 
de corroer calcários e o próprio quartzo; as raízes das plantas podem agir 
mecânica e quimicamente sôbre as rochas. Para exemplificar vamos transcrever 
a observação que John C. Branner extraiu do trabalho de A. D. Hall "The 
solvent action of roots": "Em uma experiência feita para determinar o efeito 
químico das raízes das plantasi sôbre certos minerais, alguns anos atrás, um 
botânico pôs plantas novas num vaso tendo no fundo · uma placa de mármore 
polida. Depois de as raizes das plantas terem alcançado o fundo do vaso, a 
placa de mármore foi retirada e viu-se que estava coberta com linhas entrela
çadas de corrosão em todos os pontos onde as radículas em crescimento a 
tocavam". Finalmente, os microrganismos podem · agir, também, ao · mesmo 
tempo, como agentes destruidores e construtores. 

Além das ações construtoras e destruidoras osi sêres vivos podem ainda ser 
considerados como agentes orgânicos protetores ou preservativos. Neste sentid6 
merece especial atenção o estudo das regiões de dunas do país, e o meio de 
fixá-las com vegetação própria. 



seo BOL•TIM GBOGRAFIOO 

Com referência às dunas do lltoral do Rio Grande do Sul, alguns técnicos 
da Secretaria da Agricultura daquele estado têm estudado o problema com 
resultados satisfatórios. No Boletim n.0 79 (junho de 1940), "A Fixação das 
Dunas", de autoria do Sr. Benno Roffmann pode ver-se que para o wI do pais 
já se conhece uma série de espécie vegetais que podem ser plantadas nas 
dunas movediças. Tais são, por exemplo: a Lomba verde - Tessaria absstnthot
des, familia. Compositae, o Cedro maritimo - Tamarix galica, familla Toma
ricaceae, o Pinho maritimo - Pinus pinaster ou P. marítima, famílla Pinaceae 
etc. · 

Finalmente, na Geologia Geral há um capitulo bastante interessante -
Estudo dos recifes de corais - que na realidade é um assunto de natureza 
exclusivamente zoológ,ica, pois não poderá ser feito de modo satisfatório sem o 
conhecimento dos pólipos coraliferos, das formas de coral, suas condições de 
crescimento, etc. 

. Na maioria dos problemas de Oceanografia a Biologia marinha constitui 
uma ciência básica; o que é a Oceanografia senão uma parte especializada da 
Geologia? · 

Com referência à Geologia Econômica poderemos focalizar, de início, três 
problemas de suma importância, cuja solução depende quase exclusivamente 
da Biologia. :ltstes três problemas poderão ser assim apresentados: 

a) Estudo das formações de depósitos mineralizados graças à ação 
de vegetais e animais; . 

b) F.studo de flora responsável pelas formações de combustiveis só-
Mos; . 

c) Relações de afinJdades da flora. com os depósitos mineralizados. 

Vamos focalizar cada um dêstes problemas em seus traços gerais, pois que, 
para nós, trata-se de assuntos novos em virtude de ainda não terem merecido 
a devida atenção por parte dos nossos geólogos ou naturalistas. Se há algumas 
observações neste sentido devem ser inéditas. 

VEGETAIS E ANIMAIS COMO ·AGENTES DIRETOS NAS FORMAÇÕES 
DE DEPôSITOS MINERALIZADOS 

Sôbre êste assunto há teorias e observações com respeito à gênese de certos 
depósitos ferruginosos, sulfurosos. nitrados e fosfatados. Vamos apontar as hlpó
te&-es prováveis sem, entretanto, entrarmos em maiores · ,pormenores, mesmo 
porque, tais hipóteses ainda estão, em grande parte, sujeitas a polêmicas. 

Depósitos ferruginosos - Observações meticulosas têm provado de modo 
insofismável o poder de certas bactérias sôbre compostos de ferro reduzindo-os 
ao estado de óxido . Ao estudar uma jazida de minério de ferro, uma das ques
tões que deve ser cogitada pelo geólogo refere-se à gênese do minério. Assim 
é que com referência aos nossos depósitos de itabirito, uma das teorias mais 
interessantes que surgiram a respeito ·é devida a Harder. Segundo êste cien
tista os nossos pacotes de itabirito, apesar da grande espessura que apresentam, 
foram originados graças à ação de certas bactérias denominadas bactérias do 
ferro. Estas bactérias acham-se agrupadas na familla das Clamidobacteriáceas 
pertencente à ordem das Tricobactérias . Compreendem formas filamentosas 
que em sua organização se aproximam das Cianofíceas filamentosas. Na 
família das Clamidobacteriáceas há espécies que produzem energia para a 
assimilação do anidrido carbônico pela oxidação do ferro e por isto são d~no
minadas ferro-bactérias ou bactérias do ferro. Estas bactérias apresentam as 
suas membranas coloridas pelo Fe• O• - 3H-O; resultante da oxidação dos 
sais ferrosos. Harder observou que, nos tubos de ferro e rios pântanos, estas 
bactérias precipitam o ferro sob a forma de carbonato que a seguir passa a 
hidróxido de que a limonita (FesOª - 3H"0) é a 1última forma. Baseando-se 
neste fato é que Harder sustenta que os nossos pacotes de itabirito foram 
originados pelo trabalho destas bactérias em bacias. oceânicas, hoje ·extintas. 
Já se conseguiu isolar d.iversas espécies de Clamidobactérias, como, por exem
plo: Chlamydotrix ou Leptotrlx ocracea, Cremotrix volyspora, Clonotrix fusca, 
Spirophyllum f errugineum, etc. 

Apesar dos estudos de Molisch, Davi Elis e outros não serem sUficientes 
para confirmar as hipóteses de Harder, não se pode negar em absoluto esta 
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hipótese se atendermos ao fato de que se pode observar a ação destas bactérias 
nos pântanos atuais. , . 

Dej,ósftos sulfurosos - Certos depósitos de compostos de enxôfre podem ser 
atrlbuidos à ação de Tlobactérias em águas sulfurosas provocando a deposição 
de enxôfre, a formação de depósitos de glpslta ou pirita. Estas Tlobactérias são 
também conhecidas por bactérias do enxôfre. O seu pápe1 re(lutor nas águas 
sulfurosas pode ser assim expllcado: primeiramente, as bactérias fixam o enxôfre 
retirado das águas sulfurosas; posteriormente com a morte dos microrganismos, 
êste enxôfre é transformado em hidrogênio sulfurado que por sua vez pode ou 
não ser oxidado. Devido a êste fato acreditam alguns autores que multas jazidas 
de pirita podem ter sido formadas graças ao trabalho des.tas bactérias, pois 
que nas fontes hidrominerais, ao lado do sulfato de sódio, ocorre, quase sempre, 
carbonato de ferro e H.S formado à custa do sulfato, age sôbre o carbonato 
de ferro precipitando o FeS.. Também os restos vegetais em decomposição 
agem do mesmo modo como pôde observar Nogerath nas aluviões de Roisdorf, 
próximo de Bonn, onde encontrou a cêrca de dois metros abaixo da superfície, 
em um solo de turfa, seixos rolados de quartzo e "grawacka" revestidos de um 
induto brilhante e delgado de pirita de ferro. Esta descoberta foi expllcada 
fàcllmente pela, eJ!:istência neste ponto de uma fonte hldromineral que contém, 
entre outros sais, sulfato de sódio e carbonato de ferro. 

As nossas reservas de pirita ainda não foram estudadas devidamente sob 
o ponto de vista genético, principalmente a pirita das bacias carboniferas do 
sul do país, e que lnfellzmente ·ainda não está sendo aproveitada econômica,.. 
mente. 

No estudo que fizemos sôbre as piritas do carvão das minas de São Jerôni
mo, no Rio Grande do Sul, estudo êste apresentado à Diretoria da Produção 
Mineral daquele estado, chegamos à seguinte conclusão: "Qualquer que seja 
o processo de formação da pirita: redução de sulfatos por meio de matéria 
orgânica em decomposição ou pela ação de sulfobactérlas, a concentração . do 
material plritoso apresenta caráter singenético para com a deposição dos sedi
mentos e epigenético à formação do carvão; o caráter singenético é justificado 
pelo dobramento das pequenas camada.si de carvão sôbre os nódulos de pirita. 
Antes da carbonização dos vegetais houve, então, a formação da pirita quer 
pela ação de sulfobactérias, quer dos produtos de decomposição e fermentação 
da matéria vegetal sõbre águas fortemente mineralizadas. Dêste modo a decom
posição do material sulfurado não poderá ter sido feita num meio. alcalino, 
desde que a decompos.ição e fermentação da matéria orgânica é caracterlstica
menté ácida. Portanto, o melo deve ter sido favorável à formação de marcaslta, 
e posteriormente velo então a fase da carbonização com a respectiva transfor
maçã'<> da marcaslta em pirita. Daí a razão da existência de fragmentos rema
nescentes de marcasita que se pode observar nos nódulos de pirita": 

Também em Hidrologia dévem observar-se com cuidado as emanações de 
H.S. Trataremos dêste assunto no capítulo referente ao papel da Biologia 
nos problemas da Hidrologia . 

. Na familia das Tiobactérlas certas espécies resistem a temperaturas elevadas 
como tem sido observado em fonte hlpertermais do Japão . A principal espécie 
de Sulfobactérlas é a Beggta toa alba. 

Depósitos nitrados - l: sabido que no grande grupo das bactérias há espé
cies que gozam da propriedade de produzir fermentações amonlacals e nitricas. 
Estas bactérias exercem u.m poder oxidante sôbre os alimentos disponíveis, 
dando origem a sais amoniacais, nitritos e nitratos. Pode-se ter assim o ciclo 
do azõto orgânico graças ao trabalho destas bactérias. Depois dos trabalhos 
de Winogradsky, que descobriu a fermentação nítrica devida ao Nitrossococcus, 
Nitrossomonas, etc., verificou-se que a fertllldade do solo pode ser, em grande 
parte, devido à presença destas bactéria.si. Esta observação serviu- de base para 
a explicação da gênese dos depósitos de nitratos, de acôrdo com o seguinte 
raclocinio: os microrganismos agentes de nitrlflcação agindo sôbre compostós 
amoniacals, que podem ser originados à custa da matéria orgânica azotada .em 
decomposição, dão origem primeiramente a fermentos nitrosos que por oxidação 
se transformam em nitricos. Esta fermentação nítrica, de natureza ácida, 
transforma-se fàcllmente em ácido nítrico que, reagindo sôbre elementos salinos 
da terra, forma ·então os respectivos nitratos. Apesar de F. Rinne julgar que 
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a ~rigem dos nitratos do Chile é mal conhecida e que. tôdas as explicações são 
Insuficientes, não se deve, entretanto, desprezar a hipótese da ação dos mic:r;or,.. 
ganismos nitrlficante_s como fator genético dos depó&itos de nitratos . Julgamos 
mesmo que as nossas ocorrências de nitratos como as da Bahia, devem ser 
estudadas sob êste ponto de vista. 

Depósitos fosfatados - Em Biologia marinha é costume dividir a fauna 
de acôrdo com a maior ou menor sensibilidade dos !leus reprelientantes quanto 
à variação de salinidade e temperatura da água . Assim é que certos animais 
são extremamente sensiveis a muito pequenas variações de salinidade; por 
isto vivem de preferência no alto mar e são denominados Estenoalinos, outros, 
entretanto, são muito menos sensiveis às variações de salinidade, vivem geral
mente próximo das costas e são denominados Eurialinos. Do mesmo modo, 
com respeito às variações de temperatura, são denominados respectivamente 
Estenotermos e Euritermos. Os animais Estenoalinos e Estenotermos estão 
constantemente sujeitos às correntes oceânicas e aos movimentos do mar. Dêste 
modo são deslocados do meio ideal onde vivem para as proximidades das costas, 
onde a salinidade é diversa, ou para uma. região de correntes marinhas de 
temperatura diferentes . Estas variações súbitas de salinidade ou temperatura 
são fatais a êsses animais e os seus cadáveres vão sendo em grande quantidade 
acumulados no fundo dos mares. Para exemplificar basta citar que segundo 
M. L. W. Collet, uma variação da Gulf Stream e da corrente do Labrador 
determinou, numa extensão de 100 quilômetros, a morte de uma quantidade 
tal de peixes que o fundo do mar foi coberto pelos seus cadáveres numa 
espessura de lm,80. Se lembrarmos ainda que os ossos dos vertebrados encerram 
de 50 a 60% de fosfatos, a concha de uma língula atual pode fornecer mais 
de 80% de fosfato, a carapaça de uma lagosta produz mais de 30% de P.O., 
etc. poderemos naturalmente aceitar a hipótese orgânica sôbre a gênese dos 
depósitos sedimentários de fosfatos, mormente tratando-se de sedimentos de 
origem marinha. 

Na literatura geológica há numerosos exemplos de jazidas de fosfatos, .em 
que pesquisadores como M. Cayeux aceitam a origem orgânica. E&tão nesse 
caso, por exemplo, os depósitos de fosfatos do norte da França, as jazidas da 
Tunísia, do Senegal, etc. As porcentagens relativamente grandes de fosfato 
não são exclusivamente devidas ao e&queleto dos animais; também as suaa 
partes moles contêm fósforo, pois segundo M. Armand Gautier os bovinos 
podem fornecer, para cada quilograma de carne, cêrca de 1,5 gramas de anidri
do fosfórico . 

Quando os cadáveres dos animais marinhos entram em decomposição é 
possível que os microrganismos exerçam um · papel importante na fixação dos 
fosfatos, pois, em certas jazidas, como ~ da Tunísia e Senegal, tem sido verlfl
cada grande abundância de diatomáceas. 

Além dos depósitos de origem marinha merecem especial atenção. pela 
sua importância geológica, certas acumulações de excrementos de animais ter
re&tres ricos em ácido fosfórico, como por exemplo, ·O guano que em média 
contém 12% de ácido fosfórico, e 14% de azôto. Os depósitos mais conhecidos 
são provenientes de excrementos de aves marinhas como os das ilhas Chinchas 
nas costas da Patagônia habitada por inumeráveis pelicanos e os das grutas 
habitadas por morcegos como a Cibolo Cave no Texas . ·Para se avaliar a impor
tância dêstes depósitos vamos transcrever um trecho da obra de Nobert Casteret 
Dix ans sous terre. 

"Certas cavernas, freqüentadas por morcegos, s~o . minas de grande rendi
mento. Uma pequena gruta, a Cibolo Cave, no Texas, abriga tal multidã·o de 
morcegos que fornece setenta toneladas de guano anualmente. As grutas de 
Carlsbad, na mesma região, já renderam cem mil toneladas . Nesta região dos 
Estados Unidos (que contam duzentas e sessenta espécies de quirópteros) a 
abundância dês5es animais incita a criar "herdades" especiais de morcegos. 
Constroem-se abrigos artificiais, espécies de tôrres altas e de madeira, onde 
os morcegos possuem, com a calma e a obscuridade que lhes convém, pousa
doiros apropriados. Estas tôrres são habitualmente habitadas por bandos de 
morcegos de seis a dez mil indivíduos, que produzem cêrca de duas toneladas 
de guano anualmente, o qual é vendido à razão de um dólar por saco de dez 
arrateis (um arrete! correspondente a 459 gramas) é pois, uma fonte de receita 
multo apreciável, sem quaisquer outras despesas além da construção dos abrigos. 
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Para falar verdade estas· tôrres não tinham sido construidas com fins comercia.is. 
O Dr. Carlos A. K. Campbel, de Santo Antônio (Texas) concebera a idéia de 
lutar contra a febre amarela, causada por certos mosquitos, espalhando milhares 
de morcegos nos distritos deva&tados pela doença. Não se conseguiu ainda 
provar que os morcegos tenham exterminado o terrível inseto, ·mas esta curiosa 
experiência criou, por outro lado, o apreciável rendimento da venda de guano". 

F.STUDO DA FLORA RF.SPONSA VEL PELA FORMAÇAO DE COMBUSTtVEIS 
Só LIDOS 

Sob o titulo acima a literatura geológica pode fornecer assunto suficiente 
para se escrever uma monografia, tratando de tôdas as experiências, observações, 
teorias e 'hipóteses que dezenas de cientistas têm divulgado com respeito à 
gênese dos combustíveis. De acôrdo com o nosso ponto de vista preestabelecido, 
isto é, ventilar os assuntos do modo o mais geral possível visando apenas a 
focalizar a importância da Biologia. na Engenharia de Minas, vamos então 
tratar do problema em questão sem entrarmos nas minudências das teorias e 
hipóteses alienígenas. 

Os nossos combustíveis sólidos podem ser divididos em dois grandes grupos: 
a) carvão; 
b) rochas oleigenas 

Carvão - Desde há muito tem merecido especial atenção por parte de uma 
plêiade de geólogos de nome o estudo no nosso carvão, tanto sob o ponto de 
vista puramente geológico, como econômico. Dois problemas, entretanto, ainda 
não estão suficientemente resolvidos e, sem os dados resultantes de sua solução, 
talvez não se possa ter uma noção perfeita sob o ponto de vista econômico
científico das nossas reservas. 1:stes problemas são: 

~ 1.0 - Delimitação das bacias carboníferas; 
2.0 - Gênese' do nosso carvão. 

Na solução. de ambos os problema.si a Botânica pode prestar o seu apoio 
valioso, tanto à Geologia como à Paleontologia. No primeiro problema, por · 
exemplo, ó estudo da flora das regiões carboníferas do sul do país pode fornecer 
dados preciosos para a limitação das bacias, pois, não" só a natureza do solo 
como a presença das bactérias do carvão devem forçosamente influir na modifi
cação da flora. 

Há quem já tenha tomado alguns vegetais como plantas satélites de aflora
mento de carvão. Em Santa Catarina, por exemplo, o engenheiro Mariano Sena 
nos informou de que, nos levantamentos topográficos para a prospecção de 
carvão, conseguiµ descobrir muitos afloramentos mascarados pela terra vegetal, 
graças à presença da Heliconia biahi Sw. da f~ília das musáceas e conhecida 
vulgarmente por caité ou eananeirinha do mato. 

Quanto à parte genética, qualquer que seja a hipótese a tomar como 
ponto de partida, torna-se indispensável um estudo de microscopia bastante 
minucioso, e neste caso, a Paleobotânica não pode em absoluto dispensar a 
Botânica Geral. É dêste estudo microooópico que se pode deduzir a origem dos 
constituintes do npsso carvão como sejam: carvão brilhante, carvão baço, fusé
nio, piritas e folhelhos ou matéria argilosa. Como se sabe, dêstes constituintes 
os três primeiros são os elementos úteis e ativos do combustível. Já se conhece 
alguma cousa com respeito à provável origem dêstes constituintes. Assim é 
que a microscopia do carvão em lâminas delgadas, depois de convenientemente 
tratado por uma solução de clorato de potássio em meio nítrico e lavado em 
álcool, mostra que a parte do combustível conhecida pela denominação de car
vão brilhante resulta da carbonização de troncos, galhos e raízes das planJ;as. 
O carvão baço, segundo estudos .do professor R. Thiessen, resulta da maceração 
das plantas e o fusénio, de acôrdo com os estudos procedidos ·pelo Prof. R. Lieske 
Instituto Kaiser Wilhelm em Mulheim-Ruhr, Alemanha, pode ter a sua origem 
e&clarecida levando-se em conta os processos biológicos da formação dos carvões. 

1:stes estudos acham-se intimamente ligados à origem dos restos vegetais 
responsáveis pelos depósitos de carvão; resta-nos, portanto, investigar se se 
trata de uma flora autóctone ou alóctone. 
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Apesar de ser um problema de pura correlação paleobotânica, possivelmente 
a correlação da flora atual prestará algum auxílio. 

Rochas oleígenas - Os biolltos, ou rochas provenientes dos restos de 
sêres vlvos, podem ser divididos segundo e. Ehrenberg em dois grandes grupos: 

Causiobíolítos em que a matéria orgânica sofr~u modificações diversas 
dando origem aos soprogelitos, rochas húmicas e liptobiolitos; . 

Ac,austobiolitos que são · rochas derivadas de organismos que pelos proces
sos naturais de transformação perderam, em grande parte, ou na totalidade, a 
sua matéria orgânica, restando a parte mineral que lhe era própria . A êste 
grupo pertencem os calcários a foraminíferos, calcários conchilíferos, os diato
mitos, etc. . . 

As investigações e experimentações científicas estabeleceram preliminar
mente que a diversidade dol caustobiolitos, é, sem dúvida, devida ao habitat 
das plantas geradoras, dai re&ultando as rochas oleigenas provenientes da alte
ração de plantas terrestres e dos pânta.Ílos e as que se originaram da alteração 
de organismos aquáticos. 

·No estudo econômico dos chistos oleigenos, turfas e de tôdas as rochas 
oleígenas, isto é, as rochas que, por distilação destrutiva, são capazes de produ
zir hidrocarbonetos condensáveis à temperatura ambiente, deve-se proceder ao 
estudo genético. :t!:ste estudo é de relevante importância não só sob o ponto de 
vista puramente . científico como possivelmente econômico, pois, conhecida a 
origem de um dêstes depósitos é lógico que se poderá cubá-lo mais satisfato-
riamente. · 

Acreditamos que o estudo genético das rochas oleigenas poderá ser feito 
de modo direto ou indireto. O método direto consistirá em pesquisar microsco
picamen te, em amostras do material, os restos da flora que lhe deu origem e, 
dentro das possibilidades, classificar êstes restos vegetais. No segundo método 
as pesquisas são adentadas em sentido inverso. De acôrdo com as múltiplas 
teorias e hipóteses sôbre a origem das diversas espécies de caustobiolitos, 
pode-se, baseando-se em caracteres fisico-químic()s da rocha em e&tudo, admitir 
que a matéria orgânica geradora destas rochas provenha de um determinado 
grupo de vegetais. Submetem-se em seguida êstes vegetais a maceração ou a 
decomposição em condições as mais próximas possíveis das que se operam 
naturalmente. Resta, finalmente, submeter o resíduo orgânico à análise química 
e comparar os resultados obtidos. Preocupado com a origem dos nossos ·sapro
pelos Sílvio Fróis Abreu já fêz ob&ervações neste sentido partindo de algas 
Clorofíceas tendo chegado a resultados interessantes. 

Dos nossos diversos depósitos de turfa o que já foi mais estudado foi sem 
dúvida o de Maraú, na Bahia, tendo a turfa de&ta localidade recebido mesmo 
o nome de marauíto, por proposta de Orville Derby. Segundo Fróis Abreu o 
marauíto é talvez o combustível que mais atenção tem atraído no Brasil. Entre
tanto, apesar dos estudos e observações de pesquisadores como Charles F. Hartt, 
Otto Stutzer e outros poucos ainda se sabe sôbre a gênese do marauíto. 

A hipótese de Hartt tem prevalecidÔ e o estudo da flora fóssil de Maraú 
revelou aos paleontologistas uma origem muito recente, conforme o trabalho 
do Dr. Alfeu Diniz Gonçalves . Posteriormente o Prof. Otto Stutzer estudQ.ndo 
o marauíto sob o ponto de vista genético, mostrou o papel importante das 
·algas na sua formação. Uma observação importante veio, entretanto, aumentar 
a complexidade do problema: a ausência de diatomáceas nas cinzas de marauito 
verificada pelo professor norte-americano Edwards e por Sílvio Fróis Abreu. 
Esta obse:rvação torna, portanto, confusa a hipótese da acumulação dos restos 
vegetais num meio líquido, .pois, as diatomácea.s são fartamente ~epresentadas 
nos lagos, pântanos e águas paradas .. Para contornar esta dificuldade do pro
blema é bastante sugestiva a hipótese de Fróis Abreu: "Uma sedimentação sem 
intervenção de águas parece-nos inteiramente afastada, e o mais lógico, dadas 
as condições da jazida, e o tipo do material, é admitir que as condições da água, 
por acidez. concentração ou outra qualquer circunstância, tivessem evitado a 
proliferação das diatomáce~"· 

Para a maioria daqueles que por uma verdadeira obcecação atribuem ao 
engenheiro de minas exclusivamente o campo das pesquisas l,mediat~. práticas 
e de real valor econômico, é lógico que os estudôs genéticos· constituem especia-
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lldades próprias para os cientistas, os pesquisadores de gabinete e laboratório. 
Mas, àqueles que consideram o engenheiro de minas como um técnico exclusi
vamente de visões práticas devemos lembrar que um geólogo, um metalurgista 
e em suma um engenheiro de minas sem espírito de pesquisa, observação e 
interêsse pelos problemas puramente cientificos, em poucos anos de vida prática. 
se transformará fatalmente num simples mestre de fornos ou capataz de minas, 
habituados à rotina, diferindo apenhs dos operárias graduados por possuírem 
obrigatoriamente uma cultura geral mais elevada. -Tôda nação em que os 
representantes das profissões liberais não tenham grupc>s destacados para as 
atividades puramente cientificas, marchará fatalmente na retaguarda dos países 
civilizados. 

RELAÇÕES DE AFINIDADE DA FWRA COM OS DEPóSrI'OS MINERALIZADOS 

t::ste é sem dúvida ·um dos problemas mais interessantes para a Geologia 
Econômica tendo ainda a especialidade · de focalizar de modo mais direto a 
importânçia da Botânica para o engenheiro de minas. 

Dentre os estudos que se podem fazer sôbre as relações de afinidade que 
· existem nos fenômenos afetos aos reinos dos sêres vivos e inorgânicos, desta

cam-se, aquêles que se referem à distribuição das espécies vegetais segundo ·a 
natureza do solo e subsolo. t::ste assunto, na verdade, se prende mais à· Edafo
logia, porém, os seus resultados são de grande alcance para a Geologia e pode- . 
mos mesmo dizer, com uma afirmativa aparentemente ousada, que a observação 
cuidadosa da flora constitui um dos primeiros dadost que,. o geólogo de campo 
deve levar em conta. Já pertencem ao domínio das observações clássicas da 
Geologia aquelas que se :referem ao indício de um contacto ou falha revelados 
pela mudança de vegetação, a gênese de certos· depósitos min~ralizados atribuí.:. 
da a sêres vivos ou aos seus restos, e finalmente o papel importante do elemento 
biológico, facilitando enormemente a ação dos agentes do intemperismo na 
modificação da crosta da Terra. 

A Fisiologia Vegetal ensina que as plantas absorvem do solo os elementos 
"' necessários ao seu ciclo vital. Na elaboração da seiva ascendente nada menos 

de 45 elementos entram na sua constituição. Alguns dêstes elementos são 
indi&pensáveis à vida do vegetal como o carbono, hidrogênio, oxigênio, azôto, 
enxôfre, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e ferro. t::stes elementos· são os 
responsáveis pela vida de todos os vegetais, pois, a ausência de um dêles 
modifica de tal modo o ciclo vital da planta que ocasiona por vêzes a sua 
morte. outros elementos, mesmo agindo ém doses infinitesimais, modificam 
também consideràvelmente o ciclo vital da plal'ltà, ora agindo como catalizado
res, ora entrando em combinações com os elementos essenciais, formando 
corpos complexos. Elementos que agem dêsite modo ·constituem os alimentos 
denominados catalíticos, diabásicos ou ollgodin'D.micos. 

Alguns dêsses elementos em estado de traços influem consideràvelmente 
no desenvolvimenta da planta, auxiliando de modo apreciável o seu crescimento 
-e a propagaqão da espécie. É o que acontece, por exemplo, com o zinco e o 
manganês. Numa cultura de cogumelos do gênero Aspergilus, verificou-se que 
a existência no solo apenas de 0,001 % de zinco contribuiu para uma colheita 
dez vêzes maior que sem a presença dêste corpo. No solo em que o manganês 
possa ser absorvido sob a forma de sulfato, certas solanáceas como, por exem
plo, Solanum lycopersicum se desenvolvem muito mais, modificando o seu 
crescimento e o seu aspecto vegetativo. 

Outros elementos são verdadeiros tóxicos, porém, eni doses inferiores agem 
como excitantes da planta. Tal é o que acontece, por exemplo, com os sais de 
prata. . _ 

Teoricamente todos os minerais são solúveis n'água, sendo esta solubilidade 
uma função da composição química da água de percolação. Como já tivemos 
ocasião de frisar, as raizes das plantas, ao mesmo tempo que absorvem do 
solo os elementos necessários a sua vida, segregam substâncias ácidas que 
atacam os minerais constituintes do solo. t::stes ácidos orgânicos estabelecem, 
portanto, um verdadeiro ciclo entre o vegetal e o solo. Também na absorção 
dos sais minerais, as raizes deixam em liberdade o ácido correspondente como, 
por exemplo, o que acontece com o cloreto de amônio em que o \'~etal absorve 
o N1L deixando em liberdade o HCl. 
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Dêste modo, pela ação de ácidos orgânicos ou mmerals, segregados ou sepa
rados por processo físico-químico pelas raízes, o solo fica constantemente su
jeito a soluções que o atacam, facllitando assim a absorção dos elementos pelos 
vegetais. Nas regiões onde haja afloramentos metaliferos a terra vegetal pode 
absorver por osmose ou capilaridade, as soluções dos elementos principa.is dêstes 
afloramentos. Nestas condições é lógico que a vegetação das regiões minerali
zadas apresente modificações apreciáveis, quando se fizer uma correlação dos 
espécimes com os de outras regiões de solo semelhante, da mesma origem, 
porém não mineralizadas. Essas modificações se caracterizam, geralmente, pela 
mudança de pigmentação das fôlhas e flores, pelo desenvolvimento anormal 
do vegetal ou pela predominância de certas espécies. 

São estas as observações interessantes e úteis para o geólogo de campo, 
pois, numa simples visita a uma determinada região o aspecto da flora poderá 
fornecer dados para a orientação das pesquisas. Geralmente as regiões mine
ralizadas são cobertas de vegetação em seus diversos estados de desenvolvimento, 
desde o mato rasteiro até a mata virgem, de modo que, conhecendo-se a afini
dade de certas plantas para com determinados minera.is tornar-se-á, evidente
mente, ma.is fãcil estudar a região sob o ponto de vista de seus recurse& ininerais, 
bem como delimitar a zona mineralizada . 

.2ste método já de há muito tem seguido por prospectores e mineiros na 
Europa, América do Norte e Austrália. Entre nós apenas nos estudos de Hidro
logia tem-&e levado em consideração a influência das plantas na indicação de 
lençóis aquíferos, como veremos ao tratarmos da importância da Biologia nos 
problemas hidrológicos. 

Com referências às jazidas minerais e às suas relações para com a · flora, 
as observações são ainda poucas. No entanto, podemos mostrar a importância 
do assunto, focalizando as jazidas de minerais mais importantes. 

Jazidas de zinco - Na Alta Silésia, Vestfália e Bélgica alguns observadores 
têm verificado que existe uma espécie de violácea a Viola lutea variedade 
calaminária que vive nas proximidades das jazidas de zinco. A presença dêste 
vegetal quase sempre caracteriza a existência de um afloramento de minério 
de zinco. Entre nós não temos esta espécie vegetal, porém, do mesmo gênero 
encontra-se em São Paulo a Viola subdimidiata St. Hil. Trata-se de uma 
planta herbácea de caule pouco desenvolvido, medindo até 30 centímetros, com 
fôlhas ovais de base cordiforme, pecloladas glabras e e&tipuladas. As flores-
são solitárias, azuis ou brancas, com um :pedúnculo de dois a quatro centíme-

, tros. O fruto é uma cápsula de um cent1metro. Deve verificar-se se a "nossa 
Viola subdimidiata terá as mesmas predileções pelas jazidas de zinco como a · 
Viola lutea. Tratando-se de plantas da mesma familia tal possibilidade depende 
apenas de observações. · 

Jazidas de chumbo - Segundo Butchembach as jazidas de chumbo são 
caracterizadas pela Amorpha canescens, leguminosa da subfamllia das papllio
náceas. Esta espécie de vegetal é· bastante freqüente nos solos argilosos e plum
bíferos do Missouri na América do Norte. 

Jaziàas de fosfatos - A espécie vegetal que constitui como que um satélite 
das jazidas de fosfatos é o Convolvulos alneroides da família das convolvuláceas. 
Também entre nós não temos notícia da existência desta espécie. Do mesmo 
gênero temos a planta vulgarmente conhecida por campainha - Convolvulos 
hermaniae L. Herit, cuja distribuição na América do Sul vai desde o México 
até o Uruguai. Esta planta se caracteriza pelo seu porte pouco desenvolvido. 
São ervas rasteiras ou trepadeiras pouco lenhosas, de fôlhas alternas, cordifor
mes, com mais ou menos 3 centímetros. As flores são campanuladas, regulares 
e auxiliares, geralmente brancas, com cinco sépalas, cinco estames e estigma de 
dois lobos filiformes. O fruto é uma cápsula globosa de quatro ou menos 
sementes. Seria interessante observar se nas jazidas de fosfato de Ipanema, em 
São Paulo, há predomltiância desta espécie. 

Jazidas de cobre - Os solos ricos em cobre têm sido caracterizados pela 
presença de carioflláceas. :S: o que se tem verificado nas jazidas de cobre da 
Austrália e Katanga na Africa. Dentre as diversas espécies de carioflláceas a 
que mais· caracteriza as jazidas de cobre é a Policarpea sptrotiles. Não temos 
também esta espécie, porém,. do mesmo gênero, desde São Paulo até o estado 
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do Pará, encontra-se a Policarpea cortmbosa L. Trata-se de uma erva de porte 
erecto, com fôlhas lineares de 1 centimetro, Inflorescência em corimbo com 
flores pequenas de 5 sépli.las, 5 petálas brancas e Inteiras, 5 estames e 5 estiletes 
unidos. As cinzas da Policarpea spirostiles que vegeta nas zona&' cupriferas 
são relativamente ricas em cobre. · 

Nas regiões cupríferas de Caçapava, no estado do Rio Grande do Sul, 
tivemos ocasião de observar a predominância da aroeirl.nha do campo -
Schinus weimanniaefolium da familia das anacardiáceas. Viajando pela· zona 
m.iJleralizada do centro do e&tado pudemos observar que a predominância 
desta· planta era mais acentuada nas ,zonas onde os afloramentos de cobre são 
mais numerosos. Fora da zona mineralizada a presença da aroeirlnha vai-se 
tornando mais rara e o seu aspecto vegetativo torna-se também diferente . 

. No Sêrro dos Martins, onde há múltiplos afloramentos de minério de cobre que 
somente em 1939 é que começou a ser estudado pela Diretoria da Produção 
Mineral daquele estado, pode-se notar que a cada afloramento de cobre cor
responde uma concentração desta planta, formando pequenos capões. Depois 
de observar êste fato, verificamos que em tôda concentração de aroeirlnh1:1- era 
possivel prever-se um afloramento de malaquita e calcosita. Já na zona do 
Camaquã, onde os afloramentos são mu.\to poucos e a região está completa.;. 
mente roçada, a ocorrência de aroeirinha é mais rara. No entanto, os únicos 
espécimes que enéontramos na encosta do morro onde se acha a bôca da galeria 
dos belgas estavam sôbre um afloramento· de mala.quita. Apesar de se tratar 
de uma das regiões mais ricas em cobre, a escassez da planta em aprêço pode 
ser explicada primeiramente por se tratar de uma zona bastante traba.lhad.a 
e em segundo lugar porque os afloramentos são poucos, pois, o minério é encon
trado em veeiros no interior das galerias a uma profundidade inacessível às 
raízes das plantas. · 

As nossas observações não foram suficientes para que possamos assegurar 
que esta espécie de anacardiácea seja para o Rio Grande do Sul como as 
carjofiláceas são para a Austrália e Katanga, isto é, satélites dos afloramentos 
do cobre. Entretanto, podemos afirmar que a predominância da aroeirinha é 
mais acentuada nas zonas mineralizadas, mostrando-se mais desenvolvidas, 
com folíolos maiores e uma tonalidade de verde diferente. . 

Tendo focalizado em traços gerais a importância do assunto para a Geolo
gia Econômica, podemos concluir que cabe ao engenheiro de minas e principal
mente ao geólogo.de campo dedicar maior atenção à flora das regiões a estudar, 
principalmente, se se trata de uma região lllineralizada. Nos relatórios referen
tes às jazidas minerais, além dos estudos fisiográficos, geológicos e econômicos 
deve haver um capítulo especial para a flora, onde se fará a descrição do 
aspecto da vegetação, focalizando as espécies vegetais predominantes na região 
e nas proximidades dos veeiros. A documentação de tais observações poderá 
prestar serviços inestimáveis para o futuro, auxiliando satisfatoriamente o geó
l~o de campo. 

A nossa sugestão poderá de inicio parecer impraticável pelo simples fato 
de se tratar de observações que somente poderão ser &atisfatórias quando 
feitas por botânicos. Mas, do mesmo modo que o geólogo para completar os 
seus estudos de campo colhe amostras de materiais diversos para e&tudos quí
micos e petrográficos, poderá do mesmo modo herborizar de acôrdo com as 
normas que vamos sugerir abaixo. Os nossos geólogos de campo podem não 
ser especialistas em Petrografia, mas, possuem pelo menos os conhecimentos 
gerais desta ciência que lhe permitem descrever &umàriamente e classüicar 
provisoriamente as rochas. A solução definitiva dos problemas de campo é 
posteriormente completada no gabinete com o concurso dos estudos petrográ
ficos. Ora, todo engenheiro de ' minas, apesar de não ser botânico, tem, no 
entanto, uma base geral de Botânica qúe lhe permite diferenciar as: famiUa.s 
botânicas com a mesma facilidade que poderá distinguir as famílias típicas de 
rochas. Dêste modo as dificuldades que porventura existam são apenas apa-.. 
rentes. 

As modificações da flora de acôrdo com a natureza do solo constituem o 
que Haug denomina fatôres edáficos. Algumas observações podem ser tomadas 
como gerais tals são, por exemplo, a ação tóxica do carbonato de cálcio em 
doses elevadas, isto é, a modificação da flora traduzida pelo aniquilamento de 
certos vegetais que constitue~ o grupo das plantas calcífugas. Dêste modo os 
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afloramentos de calcário mascarados por uma pequena capa de terra vegetal, 
poderão ser evidenciados não só pelas plantas calcífugas como também pela 
~ação da totalidade da côr verde das fôlhas, em virtude da fixação do ferro 
.ser parcialmente impedida resultando, então uma diminuição na elaboração da 
clorofila. . · · 

Do mesmo modo temos o grupo das plantas ditas salícolas ou halófitas que 
se desenvolvem tanto em terrenos onde haja cloreto de sódio como em solos não 
salgados. · 

Finalmente podemos dizer que as modificações morfológicas e estruturais 
das plantas podem ser devidas a fatôres que denominaremos regionais e locais. 

São fatôres regionais o clima, a altitude, a latitude, cujas modificações 
exercidas na flora &Omente poderão ser apreciadas quando se fizer a correlação 
de espécies de zonas. bem· afastadas como, por exemplo, a magnollácea Drimys 
wtnteri Forst cujo porte aumenta gradativamente a partir da zona equatorial, 
atingindo o seu máximo de -desenvolvimento ao sul da Patagônia. Fatôres 
locais são os que resultam da composição mineralógica de solo cuja influência 
no desenvolvimento das plantas pode ser verificada comparando-se espécies 
que vivam em lugares relativamente próximos. · 

Estas modificações locais são as que, conseqüentemente, mais interessarão 
ao geólogo. 

Para se resolver o problema. da afinidade da flora com os depósitos minera
lizados, as observações de campo deverão ser orientadas na conformidade do 
que sugerimos abaixo: 

1.0 ) Observar a espécie ou. espécies predominantes de plantas que vegetam 
nas regiões mineralizadas do país, anotando-se a maior ou menor 
concentração destas espécies à medida que se aproxima ou s'e afasta 
dos afloramentos; 

2.0 ) Colhêr exemplares destas espécies para classificação botânica e en
saios químicos ou espetrográficos das cinzas, visando ·à pesquis4 do 
elemento ou elementos que caracterizam a região mineralizada a 
estudos; 

S.0 ) Se os resultados forem positivos, isto ·é, se as cinzas acusarem a pre
sença dos elementos pesquisados, fazer a correlação destas espécies 
com as das regiões vizinhas não mineralizadas, para se estabelecerem 
as modificações morfológicas ou estruturais; 

4.0) Catalogar· para as diversas regiões do país as espécies predominantes 
nas diversas formações metalíferas, apontando as suas caracteristicas. ,, 
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INTRODUÇÃO 

A vasta re_gião fltogeográfica do Centro-Oeste do Brasil conhecida como 
zona dos cam'/fos · cobre uma área aproximada de 1,5 milh__ões de quilômetros 
quadrados, ou Eleja a sexta parte da extensão total do pais.\ Tem sido utilizada 
principalmente na criação de gado, porém uma parte conslderável permanece 
ainda sem explprar:- A vegetação é principalmente de dois tipos: o · campo 
cerrado, uma savana~ na qual se acham dispersas árvores de tamanho mediano 
que têm geralmente galhos sinuosos\] e o campo limpo ou pastagens sem 
árvores. Em áreas: dispersas, formanao ilhas dentro da zona dos campos, é 
freqüente encontrar-se associações florestais, savanas de palmas, e outros- tipos 
de associações n:os quais não se encontram as plantas tipicas dos campos , 

O campo é um tipo de vegetação intermediário entre a caatin'fla, savanai' 
das zonas áridas do nordeste do Brasil, e o bem conhecido pampa da ArgentinJL• 
Uruguai e Sul do Brasil. No campo não ocorrem nem as plantas xerófitas da 
caatinga (cactáceas, euforbiáceas, etc.) nem cw pastos tenros e suaves do pampa. 
As plantas forrageiras correntes são prinéipalmente gramíneas e ciperáceas com 
fôlhas fillformes e esclerenquimatosas de baixo valor nutritivo . 

Warming(8) considera que o campo é um tipo de vegetação semi-árida e 
explica a presença de formações florestais como o re&ultado, pelo menos eIQ 
alguns casos, de maior abundância de água no terreno . 

Reconhece, entretanto, que só o fator ágµa não explica satisfatôriamenU: 
as mudanças súbitas de vegetação que ocorrem nos campos. Em algumas regiões 
os campos se encontram distantes de fontes de água e formam bosques em 
solos aparentemente mais secos (a alturas superiores) que os dos campos ao 
redor. Rawitscher(5, 6) e Ferr1(3) opinam que os campos não se originam da 
escassez de água mas: sim das queimas freqüentes. 

Viana e Araújo(7) analisaram grande número de amostras de solo de 
diversas zonas de campo no estado de Minas Gerais e observaram invariàvel
mente que êstes eram multo pobres em bases trocáveis (especialmente·em cálcio) 
e tinham um. pH de 4 a 5. Segundo Araújo et al(l) e Fagundes(2) a aplicação 
de cal tem dado os melhores resultados como corretivo dos solos de campo 
em experiências efetuadQ.s em Sete Lagoas . 

Efetuou-se êste estudo com o fim de determinar se as mudanças de vegeta
ção que se observam nas zonàs de campo estão relacionadas com as mudanças 
dos fatôres edáficos. Até então êste assunto não havia sido investigado, porém_ 

• Texto espanhol de onde fol feita a tradução por Ruth Haydée KUhlmann. Trabalho 
publicado or1glnàrlamente em Turrialba, vol. 2, n .0 4, pp. 153-160. Um resumo em inglês foi 
apresentado no Sexto CongreS80 Internacional de Pastagens, realizado em .. College statlon, 
Pennsylvanla, Estados Unidos, de 17 a 23 de agOsto de 1952. Elaborado qoondo o autor principal 
era professor de botânica e flstoiogla vegetal na Escola SUperlor de Agricultura, Viçosa, Minas 
Gerais. Os autores agradecem a ajuda que lhes prestou o Dr. A. E. Royer, especialista em qulmlca 
do solo do Projeto Abacá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Turrtalba, Costa 
.~lca . 

•• O Dr. Paulo de T. Alvim é especialista em flBiologla vegetal, Instituto Interamer1cano de 

~
'lênclas Agrícolas, Turrlalba, Costa Rica . O Sr. Wilson A. Araújo é chefe da Divisão de Qulmlca 
ip'icola, Depart.amento da Produção Vegetal, estado de Minas Gerais, Belo Hor1Bonte . 
· A tradução do Inglês foi feita por Armando Bamper, chefe do Serviço de Intercâmbio Clen

tiüflco, Instituto Interamer1cano de Clénclu Agricolas, Turrlalba, Costa Rloa . .. 
B.( 1. - 2 
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os agricultores da zona afirmam que as áreas cobertas com matas e savanas 
de palmas têm solos muito mais aptos para o cultivo e a criação de gado do 
que as áreas ti picas de campo. 

MÉTODOS 

b estudo se efetuou ao longo da estrada ·de 30 quilômetros entre a. locali
dade de Lagoa Santa, famosa pelos estudos ecológicos de Warming(8) e a 
cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas GeraiEI. 

O clima da região é uniforme, com média anual de chuva de 1400 milimetros, 
temperatura de 20 graus centígrados, e umidade relativa que varia entre 70 e 
75 por cento. De abril a agôsto há uma estação sêca. 

Geologicamente, a região é uma divisão do Arqueozóico (lado de Belo Hori
zonte) e do Siluriano (lado de Lagoa Santa) . As rochas principais do Arqueo
zóico são gnaisse e mlcachisto. O Siluriano está formado principalmente de 
rochas calcárias . 

Preparou-se primeiro um mapa fitogeográfico, baseado em fotografias aéreas 
cedidas pela Comissão do Vale do São Francisco . Em seguida, depois de várias 
visitas à região, selecionaram-se dez áreas para estudo da vegetação e dos solos. 
Estas incluiram três campos cerrados, três savanas de palmas, duas associações 
fl"restais, um pasto com árvores dispersas, e uma , com vegetação conhecida 
como campo sujo, aparentemente .uma associação secundária . 

O reconhecimento botânico consistiu em determinar entre 10 e 20 das espé
cies mais comuns em cada área, em um círculo de diâmetro de 100 metros ao 
redor do lugar em que se tomava cada amostra de solo . Foram tiradas fotogra
fias da vegetação a fim de se efetuar estudos comparativos. 

As amostras de solo foram tiradas dos primeiros 30 centím~tros da capa 
superior. Além das análises químicas e mecânicas, efetuaram-se provas biolégi
cas com plântulas de feijão. As minúcias dessas provas são Indicadas mais 
adh\nte ao <iar-se os resultados da investigação . 

Determinou-se a altitude de cada área com um altímetro portátil. Um 
perfil da estrada, preparado pele> Departamento de Estradas do Estado, foi 
utilizado para os estudos topográficos. 

ESTUDOS DA VEGETAÇÃO 

A figura 1 mostra o mapa fitogee>gráfico da zona. As áreas do estudo são 
indicadas com pontos numerados de 1 a 10. Para dar uma idéia da topografia 
de cada lugar indica-se também a altitude de cada área. 

Área 1. <Campo cerrado) - As árvores mais abundantes eram típicas do cer
rado, tais como Qúalea grandifolia, Q. parviflora, Kielmeyera coriacea, Byrso
ntma verb.ascifolia, Paltcourea .rigida, Didaymopanax macrocarpum, Caryocar 
brasiliensis, etc. Quase tôdas tinham galhos sinuosos e altura média, de 3 a 
4 metr<>s. Algumas árvores mostravam ·sinais de. queima recente . A vegetação 
baixa era extremamente pobre, sendo as plantas mais comuns Thrasya Thra
syoides e Scirpus sp. 

Área 2 . (Campo cerrado) - As árvores eram das mesmas espécies que as da 
área 1, porém tinham· maior desenvolvimento (altura média entre 6 e 7 metros) 
e cresciam mais juntas. Segundo os moradores das vizinhanças de Lagoa Santa 
a área havia estado protegida do fogo pelo menos durante os últimos 30 anos. 
A vegetaÇão baixa era muito pobre, porém incluía gramíneas que não foram 
vistas na área 1 tais como Meltnts minutiflora, Panicum campestre e Setaria 
geniculata. 

Área 3. (Savanas de palmas e terras cultivadas) ·- Embora distanciada sõmen~ 
um quilômetro da área 2, es.ta parte tinha uma vegetação completamente die
tinta. Não foram encontradas plantas típicas do cerrado. A espécie arbórea 
mais comum era a palma Acrocomia sclerocarpa. Abundam árvores dispersas 
de associações florestais tais como Cedrela ftssilts, Zanthoxylon rhotfolium, 
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Cecropta sp. Parte da área estava cultivada com milho, planta que não se dá. 
bem em solos de cerrado. Os pastos estavam bem desenvolvidos e continham 
principalmente Dtgitarta sangutnalis, Paspalum jurgensit Setarta geniculata, 
e as leguminosas Desmodium frutescens e Crotalarta pterocaule. 

· ~ 

. ""' 

RJACHUELO 
(RtBElllÁO Do\ MATA) 

CALCAR'EA 

+ 

A Bl!lO HORIZONTE 

Ftg. 1 - Mapa fltogeogrãfico da zona. 

A.rea 4. (Associações florestais próximas a rochas c;'alcárias) - As associações 
florestais cobriam aproximadamente uma área de 4 hectares, ao pé de um pe
nhasco calcário. As árvores tinham um desenvolvimento exuberante e eram 
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típicas das formações florestais. (Cedrela, Ptptadenta, Zanthoxylon, Machaerium, 
etc.). Uma das árvores mais comuns era Astronomium urundeuva, árvore consi.,. 
derada por Melo :earreto(4) como bom indicador de solo calcário das zonas de 
campo. Não se encontram árvores de campo. 

Também foi observada uma ass'Ociação florestal relativamente grande perto 
de rochas calcárias nas vizinhanças da caverna Lapa Vermelha, junto à área 2. 

Fig. 2 - Aspecto tiplco de "campo cerrado" em Lagoa Santa. A árvore que aparece no centro 
da foto é a Qualea grandlfolla . Fig. 3 - No fundÓ se vê uma pequena associação florestal 
a curta distância de um típico "campo cerrado". Em ttS'enos onde existem espécies florestais 
se cultiva a banana (ver centro da fotografia à,. esquerda,,. mas não assim no "campo cerrado". 
Fig. 4 - "Campo cerrado" protegido do fogo. O nome "cerradão" (cerrado grande) usa-se co
mumente para designar cerrado com um desenvolvimento Igual ao ·que aparece na foto. Fig. 5 
- associação florestal perto das rochas calcárias na cavema Lapa Vermelha. 

Area 5. (Savanas de palmas) - . palma Acrocomia sclerocarpa era a· espécie 
predominante. Foram identificados também Asptdosperma cylindrocarpa, Ly
thraea molleoides, Cedrela fissilis e ·outras elil>écies florestais. As pastagens 
apresentavam um bom desen\'olvimento e consistiam principalmente de Meltnis 
minutif lora e Paspalum con;ugatum. . 

Area 6. (Campo sujo) - O aspecto geral da vegetaç~o era parecido com o do 
campo cet'rado, porém , tinha uma composição botânica diferente. Não foram 
encontradas Kielmeyera, Qualea, B11rsontma e outras espécies características 

" 
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do cerrado. Plantas invasoras tais Pteridium aquillinum e as trepadeiras 
·Bantsteria crotonifolta, Mer.remia glabra e Cremastus pulcher, encontravam-se 
entre as espécies abundantes. Aparentemente se trata de uma associação se
cundãria. A vegetação densa formada de arbustos impedia o crescimento de 
gramineas. Entre as .poucas gramineas pres1entes encontravam-se Setaria ge-
niculata e Paspalum jurgenstt. · 

Área 7. (Pastagens com algumas árvores) .......... As gramíneas ali eram príncipal
mente Paspalum julgensti, Digitaria sanguinalis, Melinis minutiflora e Setaria. 
geniculàta. Entre a8 poucas espécies arbóreas presentes foram identificadas 
Astronaium flaxinifolium, Copaíf era Langsdorfit, Luhea grandiflora e Acroco
mia sclerocarpa. Numa pequena porção desta zona cultivavam-se bananas. 

Area 8. (Savanas de palmas> - A palma Acrocomia sclerocarpa formava nesta 
ãrea uma associação mais densa. As principais gramineas eram M elinis minu
tiflora, Paspalum pantculatum e Digitaria sanguinalis em boas condições de 
crescimento. Entre· as arvores que se encontravam ao lado das palmas foram 
identificadas Cedrela ftsstlis e Psidium gua11ava. 

Area 9. (Associações florestais) - As pr}ncipais espé<:ies florestais eram 
Cedrela fissilis, Aspidosperma Warmingit, Ma"'1-aeritlm aculeatum, Cupania ver
nalis e Acrocomia sclerocarpa. Nas áreas vizínhas, havia boas pastagens com 
Melinis minutiflora e Paspalum paniculatum . 

. 
Fig. 6 - "Campo sujo" na área 6. Fig. 7 - Savana de palma (Acrocomia selerocarpa) 

na área 8. 

Area 10. (Campo cerrado> - As espécies florestais predomínantes nesta área 
eram as mesmas das áreas 1 e 2: O aspecto geral da vegetação, sem dúvida, 
era um tanto diferente devido à. abundância de gramíneas e outras plantas 

' baixas. :t!:ste tipo de cerrado é conhe.cido às vêzes como cerrado sujo. AJJ 
gramineas mais comuns eram Setaria geniculata, Echnolaena inflexa, Axonopfl.S 

• capilaris e PaniCum campestre. Também eram comuns Scirpus sp, e outras 
ciperáceai;. 

':# ESTUDO DOS SOLOS 
.1 

Ànálise química e mecc'lnica - O quadro 1 re&ume os resultados das análises 
de solos. Para facilltar a comparação da complexidade da variação dêstes 
solos o conteúdo de H, Ca, Mg e K expressa-se em porcentagens de saturação 
e representa-se grà.ficamente na figura 9. 
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I - Análise àe solos àa zona àe Campos entre Lagoa Santa e Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil, 1950 

ÁREAS DE ESTUDO 
COMPOSIÇÃO DO SOLO 

1 2 3 4 5 8 7 8 
- - - -- - -- - - - - ------ - -

Pinentagem de areia groma ....•. •.so 7,27 7,20 9,86 26,95 10,66 16,96 
Pareentagem de areia fina . . ...... 8,Só 16,73 42,66 25,47 30,65 12,08 19,28 
Limo . ....... . ... . ... . ......... .. 15,36 23,12 21,44 32,00 18,56 111,68 20,16 

71,04 62;88 28,80 32,40 23,84 61,68 43,60 
pll ...... ... .... . . . ..... . . .. . . . . . 4,~ 4;30 6,20 8,30 6,30 4,10 6,00 
Complesoe trocáveis, capacidade de 

troca doe catioos .. . . . ... , ... ... 9,7 10,1 lll,7 24,7 10,l 11,0 lll,8 
Porcentagem de eaturação H .... 86 81 39 12 46 89 80 
P~ntagem de eaturação Ca . .• 3,7 u ü,6 70,8 48,8 3,3 27,8 
Porcentagem do 11&tureclio Mg . . 6,ll 7,4 20,6 12,1 14,3 3,6 11,1 
Poroentagem de eaturaç&o K .. .. 1,1 0,6 4,4 0,9 1,2 1,4 3,4 
Porcentagem (Truog) P206 ... . . 1,6 1,2 4,7 6,2 2,0 6,8 3,5 
Porcentagem Fe20I ai .. .... ... . 11,68 10,78 7,18 . 8,68 6,99 6,i7 7,78 
Porcentagem Ai•O> ai ........... 17,09 16,87 14,06 17,65 10,99 7,21 16,67 
Poroentagem Si()t ai ... .... .. ... 26,40 23,92 17,10 12,92 14,96 8,47 20,90 
Total Mn (mg/100 g.) ...... . ... 21,06 16,10 127,12 129,10 79,28 62,60 -

Mn trocável (mg/100 g.) .......... 0,14 12,71 7,76 10,10 -

ai Estraído com ácido sulfúrico (densidade 1,47). 

Fig. 8 - Associação fiorestal na irea 9. As irvores que 
aparecem em primeiro plano são em sua maioria 

Cedrela ttssllls. 

30,37 
7,87 

43,44 
18,32 
6,30 

11,0 
36 

47,6 
18,1 
ll,3 
1,6 
6,39 

16,32 
19,36 
23,30 
6,68 

9 10 
--- - - -

37,34 . 27,18 
22,50 16,60 
16,36 10,48 
~4.80 45,8' 

6,06 4,80 

8,6 7,7 
61 79 

26,4 6,0 
18,8 9,1 
2,6 1,8 
3,6 1,3 
4,19 8,78 

H,32 10,98 
14,68 10,62 
61,00 60,32 
6,87 0,08 

Os solos do campo cerrado <área 1, 2 e 10) e de campo sujo (área 6) 
têm um conteúdo muito menor de cálcio e em menor escala ~magné&io, que 
os solos das outras áreas. Isto se toma evidente também no baixo nível de 
pH dos solos. A fração de argila é multo maior que nos outros solos, porém, 
devido ao alto grau de floculação da argila, são muito ºpermeáveis. 

No campo sujo <área 6) os solos têm maior conteúdo de fósforo e manganês 
e menor de Fe.Oa, Al. o. e SiO. que os do campo cerraào. 

Os solos das savanas de palmas (áreas 3, 5 e 8) , de associações florestais 
(área 9), e de pastagens (área 7) ·são muito semelhantes entre si. O solo da 
área 4, próximo do penhasco de rocha calcária, mostra as características típicas 
de solos calcários. 

Embora o clima seja relativamente uniforme na regiãó estudada, crê-se 
que as diferenças que apresentam os solos se devam à rocha matriz e à topo
grafia. Em geral, êstes solos se desenvolveram sob condições lateriticas e sofre
ram considerável pieteorização como o indicam o alto conteúdo de Fe2 03 e de 

• 
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Al2 03 e a baixa quantidade de Si 02. Os solos das áreas 1, 2 e 6 se originaram· 
de rochas calcárias e em terrenos muito planos. A rocha calcária meteoriza-se 
fàcilmente; assim, os residuos . acumulados no terreno plano se decompuseram 
ràpidamente, perderam seus cations por lixiviação e tornaram-se muito ácidos. 
A área 6 ficava próxima das rOchas micáceas da área 7, e, possivelmente recebeu 
material de tais rochas, a julgar por seu maior conteúdo de fósforo e magnésio. 
o solo da área 10 deriva-se de rochas mlcáceas em terrenos planos. 

Os soloS! das áreas 4 e 5 também eram derivados de rochas calcárias. Sem 
dúvida, ambos estavam situados em depressões do terreno. A área 4 ficava na 
parte em q~ o declive do terreno chegava até o leito de um pequeno rio, o 
ribeirão da Mata. O perfil era pouco profundo e ,provàvelmente sofreu um 
rejuvenescimento continuo em virtude da erosão superficial. A área 5 estava 
situada em um terreno baixo e plano que podia ter recebido depósitos de 
terrenos mais altos. 

Nas áreas 3, 7, 8 e 9 os solos eram de origem micácea e em declives rela
tivamente fortes (15, 6, 20 e 10 por cento respectivamente). As rochas micáceas 
de mais difícil meteorização formaram solos menos profundós e menos lixiviados 
que as das zonas calcárias. Devido à inclinação do perfil, ·o rejuvenescimento 
produzido pela erosão pode ter sido um fator favorável. O conteúdo relativa
mente alto de potássio e magnésio nos complexos trocáveis está diretamente 
relacionado com o material micáceo. 

< u o 
"' ... 
w o 

w o 

2 3 4 5 6 7 8 9 IQ 
NúMERO DO SOLO 

Fig. 9 - Conteúdo de hidrogênio, cálcio, magnésio e potássio dos solos, expresso em 
porcentagem de saturação. 

PROVAS BlOLôGICAS DO SOLO 

Em "beakers" de 400 mililitros colocaram-se amostras de solos sendo semea
das em cada uma de 3 a 4 sementes de feijão prêto (Phaseolus vulgaris). Pre
pararam-se 3 amostras para cada área de estudo. As plantas estiveram sob 
observação durante 5 semanas. · _ 

Duas semanas depois da semeadura, as plântulas dos solos das áreas l, 2, 
6 e 10 mostravam sintomas evidentes de má nutrição. As plântulas correspon
dentes aos outros solos tinham aparência completamente normal. 

OUTRO! 
POTÁSSI 

MAGH~ 

CÁLOQ 
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O retardamento no crescimento e um enrugamento acentuado das fôlhas 
foram os primeiros sintomas observados nas plântulas cultivadas nos quatro 
solos mencionados atrás. As plântulas nas amostras de solos das áreas 1 e 2 
apresentaram também clorosis nas nervuras e os bordos das fôlhas voltaram-se 
para cima. 

Três ou quatro semanas depois de semeados, dobrou-se o epicótllo das plân
tulas da área 1 e estas morreram. Também se dobraram e morreram algumas 
plântulas nos solos das áreas 2, 6 e 10. 

O enrugamento das fôlhas e o dobramento do epicótilo são sintomas bem 
conhecidos da falta de cálcio nos pés de feijão. 

Repetiu-se a prova. depois de se adicionar 3 a 4 gramas de Ca C03 em duas 
das três amostras com solos da~ áreas 1, 2, 6 e 10. A terceira amostra serviu 
de testemunha. Nesta prova foram observados sintomas de desnutrição sõmente 
nos solos das áreas 1, 2, 6 e 10 que não tinham sequer sido tratados. 

CONCLUSAO 

Nas regiões em que ~e efetuou êste estudo foram encontradas as formações 
de campo somente em solos altamente meteorizados, extremamente pobres, em 
bases trocáveis (especialmente cálcio) e 'com um pH muito baixo. De acôrdo 
com Viana e Araújo (7) o baixo conteúdo .de cálcio e a acidez excessiva são 
características típicas dos solos de campo em várias partes do estado de Minas 
Gerais. Os solos das savanas de palmas (Acrocomta) e de associações florestais 
têm maior quantidade de bases trocáveis e seu,pH é mais alto. 

Não foram encontradas diferenças de possível valor ecológico entre os solo$) 
das savanas de palmas de pastagens e de associações floresta-is (área 9). Isto, 
J:onjuntamente com os resultados do reconhecimento botânico, parece indicar 
!;fu1:t:.s atuais pastagens e savanas de palmas eram originàriamente zonas d'!_) 

Os solos de campo sujo (área 6} são semelhantes aos do campo cerrado 
no que s~ refere ao pH e ao conteúdo de bases trocáveis. Têm sem dúvida, 
maior quantidade de P e Mn e menor de Al, Fe, e Si. Pôsto que neste estudo 
se tenha incluído sàmente uma área de campo su;o, não se pode estabelecer 
uma correlação definitiva entre o solo e êste tipo de vegetação. 

As mudanças súbitas e paralelas do solo e da vegetação que foram observa-... 
das neste estudo não podem ser atribuídas a mudanças do clima ou a queimada5,\ 
O clima é uniforme através da região e não há nenhuma razão para supor que , 
as queimas ocorreram sômente em áreas de campo. Nas áreas de savanas de 
palma efetuam-se queimas com freqüênci~ contudo, as árvores típicas do 
campo nunca crescem nestas áreas. A palma Acrocomta, por outro lado, nunca 
se encontra em formações de campo, apesar de que aparentemente sejam tão 
resistentes ao fogo quanto as árvores do ·campo. 

As árvores típicas do cerrado, tais como Qualea, Kielmeyera, Caryocar, etcl 
são aparentemente muito tolerantes ao solo pobre em cálcio e de reação ácida.' 
Como se sabe, estas plantas têm sistemas radiculares muito profundos, os 
quais, possivelmente lhes permitem compensar a escassa fertilidade do terreno 
com a exploração de maior volume de solo. Talvez estas plantas sejam verda
deiras acidófilas ou calcicolas, porém o fato de não crescerem os solos com 
alto pH e maior fertilidade .pode também ser o resultado da competição com. 
outras plantas mais vigorosas que ocorrem nestes solos. 

Como conseqüência da afluência contínua de população ao Centro-Oeste 
do Brasil, o problema do melhoramento das áreas de campo para usos agrícolas 
e de criação será maior cada dia. Deve-se dar ênfase à necessidade de se 
a.fetuar estudos para determinar o potencial econômico destas terras antes de 
se poder avançar nos planos governamentais de fomento. Se se comprovar que 
as formações de campo estão sempre associadas com solos pobres, como parece 
ser o caso no estado de Minas Gerais, o uso de corretivos, principalmente de 
cal, será um requisito indispensável para o melhoramento da agricultura e da 
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criação nas áreas de campo. Esta desvantagem, contudo pode ficar com:pensada 
com as boas vantagens que para a mecanização oferecem .estas terras devido 
a sua topografia favorável. 

Fig. 10 - PIAntulas de feUão prêto em solos de 
savana de palma área 3 (esquerda), "campo 

cerrado" área 1 (centro), e "campo 
cerrado", área 2 (direita), 

RESUMO 

Fig. 11 - Efeito do CaCO", em plântulas de feijão 
cultivadas em solo da área 1 ("campo cerrado"). 
O sol~ contido em "beaker" (no centro) recebeu 
4 gramas de CaC03. As plântula& morerram nos 

solos que não foram tratados (ver as 
extremidades) foto tomada cinco 
· semanas depois da semeadura. 

Na vasta região fitogeográfica conhecida como zona dos campos cerrados, 
no Centro-Oeste do Brasil, , é comum encontrar, em ilhas dispersas, asSQCiações 
florestais, savanas com palmas e outros tipos de associações em que não ocorrem 
as plantas típicas dos campos. Afim de determinar se a distribuição dos campos 
cerrados .e de outros tipos de associação estava relacionada com tatôres edáfi
cos, foram estudados a vegetação e os solos de dez áreas diferentes em uma 
região de clima uniforme entre :i;..agoa Santa e Belo Horizonte, estado de Minas 
Gerais. Três das áreas estudadas eram de cerrado, três pastagens com palmas 
Acrocomia, duas tinham vegetação florestal, uma era pastagem com árvores 
dispersas e urna tinha vegetação do tipo chamado localmente campo sujo. 
Nestes estudos foram obtidos os seguintes resultados: 

{1) As plantas típicas do cerrado (Qualea, Kielmeyera, CaT71ocar, etc.) 
foram encontradas somente em solos ácidos (com pH de 4,25 a 4,6) e muito 
pobres em relação a bases trocáveis, especialmente em cálcio. 

(2) As matas e pastagens corn Acrocoinia se apresentaram somente em 
solos com pH acima de 5,0 e relativamente ricos em cálcio; as plantas típicas 
destas associações não foram encontradas nas zonas de cerrado. 

(3) Plântulas de feijão prêto (Phaseolus vulgaris) cultivadas em amostras 
de terrenos de cerrado e sujo mostraram sintomas marcados de deficiências de 
cálcio morrendo geralmente de 3 a 4 semanas depois da germinação; as plân
tulas cresceram normalmente em amostras de terrenos de savanas com palmas 
e bosques; o crescimento foi também normal nas amostras de solos de cerrado 
e sujo ao adicionar-se carbonato de cálcio. 

Concluem os autores que a distribuição do cerrado, dentro de sua própria 
área fitogeográfica, está regulada pelo solo mais do que por qualquer outro 

·fator ecológico. A aplicação de cal é necessária para melhorar as pastagens e _ 
culturas nas zonas de cerrado. 
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à Ciência Geográfica 

Migrações Internas * 
A extrema disparidade das taxas de crescimento populacional das unidades 

federativas brasileiras e a progressiva concentração demográfica nos centros 
urbanos denunciam a existência de· grandes correntes m,igratórias internas. 
Ainda está por fazer-se a história dessa& migrações. Como tantos outros, o 
fenômeno só ~ conhecido qualitativamente e em pouca profundidade. Nunca 
se teve, a não ser no estado de São Paulo, a preocupação de apurar estatisti
camente o número de pessoas que, com rumos certos, se deslocam. todo ano, em 
busca da& cidades ou de áreas novas em desbravamento. O censo demográfico 
de 1940, solicitando ao recenseado a declaração do estado natal, permitiu a 
mensuração indireta do vulto e direção das migrações internas do pais. É bem 
verdade que o resultado censitário não pode ser um substituto completo das 
estatísticas das .migrações. ll:le apenas indica, num determinado momento, a 
diferença entre o número dos que emigraram para outros estados nos últimos 
cem anos (aqui entendido como indicação aproximada do limite extremo da 
duração da vida humana) e o dos que reemigraram daquela unidade federativa 
para · outras, ou ali faleceram, até a data do censo. Nada nos diz sôbre as 
variações, no tempo, da intensidade e direção do fluxo migratório. Contudo, 
o &aldo verificado pelo censo, no caso das migrações de caráter permanente, 
basta para revelar a existência e o sentido das correntes mais importantes, e 
dar uma idéia de seu volume. 

Segundo o recenseamento já referido, as principais migrações se operaram 
de Minas Gerais para São Paulo (saldo aproximado de 350 000 pessoas), do 
e&tado do Rio de Janeiro para o Distrito Federal (290 000), da Bahia para São 
Paulo (150 000), de São Paulo para o Paraná (115 000) e de Minas Gerais para 
o Distrito Federal .(110 000) - citando-se apenas as que deixaram saldo superior 
a 100 ooo. 

Além dessas migrações de estado para estado, outras há - igualmente 
importantes - que se . processam no interior de cada unidade, em geral, dos 
campos para as cidades. Em São Paulo, por exemplo, segundo pesquisa realizada 
pelos professôres Vicente Unzer de Almeida e Otávio Teixeira Mendes Sobrinho 
("Migração Rural-Urbana" - 1951), pode-se estimar em quase 20 mil o número 
de paulistas que afluem anualmente do interior par!!- a capital. 

Nos últimos dez anos, embora São Paulo e o Distrito Federal tenham 
permanecido como os dois grandes centros de atração, vieram alinhar-se a seu 
lado as zonas pioneiras do Norte do Paraná e do Sul de Goiás, como a meta 
final de considerá veis massas rurais, à procura de melhores condições de vida. 
Não se achando ainda completamente apurados os censos demográficos de 1951 
daqueles dois estados, é impossível ter-se noção exata da intensidade dês&e 
fluxo. O governador do primeiro dêles calcula, porém, em 300 mil o número 
de naturais de outras unidades que entraram no Paraná em 1951. 

DOIS TIPOS DE MIGB.AÇAO 

A análise de nossas migrações internas revela que, se aqui existe o fenô
meno conhecido, em todo o mundo, do crescimento dos centros urbanos a ex-4 
pensas das áreas campesinas - fenômeno próprio de país em fase de industria
lização - há igualmente o abandono de extens1as áreas rurais em busca não 
das cidades, mas de outras áreas rurais mais florescentes. Também, até certo 
ponto, é natural que isso suceda em país novo e extenso como o Brasil, onde 
o desbravamento da terra só lentamente permite que se integrem na civilização 

• Transcrito de Confuntura. Econômica. - Ano VI - N.0 4 - Abril de · 1952. 
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as fonte&' latentes da riqueza nacional. A história ai está. Os mineradores e 
faiscadores de ouro de Minas Gerais, tão logo exauriram su~ min!lS, deman
daram o litoral do estado do Rio, criando no vale do Paraiba a enorme riqueza 

, 
1 - SALDO DAS CORRENTES MIGRATORIAS INTERNAS 

BASEADO NOS DAOOS re NATUIALllADE 00 
CENSO [)EMOGllAAcO OE 1940 

A l..ARCUIA DAS FLEXAS É PROPORCIONAI. 
j. INTENSOAllE DO "'°"1NEN10 t.llGRA1ÓRIO 

DESPREZAM-SE AS CORRENTES lffllORES 
A 3000 PESSOo>S 

10000 PESSOl<S 
ESCALA 

02D40IOIOIOO 

EM 1940 

agrfcola de que hoje só encontramos vestígios. O Acre e o vale do Amazonas 
fo.ram conquistados por nordestinos migrantes; e o Sul do Mato Gro~o por 
gente do Rio Grande do Sul. A fabulosa região diamantífera dos vales dos 
rios das Garças e Araguaia foi iniaialmente explorada por trabalhadores do 
Maranhão, Piauf, Bahia · e Ceará. E em dias mais próximos, quem, senão os 
nortista&' e mineiros, aplacaram a fome de braçós nos cafêzais paulistas, quando 
faltou o imigrante de além-mar? 

O próprio surto do Norte do Paraná e do Sul de Goiás não teria sido 
possível sem o concurso dos milhares de agricultores que ali vão chegando de 
terras próximas e longínquas. 
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Bem compreendidas a rs.Zão de ser e a natureza dessas migrações, cumpre 
investigar se o seu volume tem correspondido às necessidades das zonas urbanas 
em expansão e das áreas rurais em de.sbravamento. · 

O recenseamen~ de 1940 contou na época 3,4 milhões de deslocados, ou 
seja, 8,5% do total de brasileiros natos, porcentagem indiscutlv~lmente alta. 
Estados havia em que a taxa de deslocados era anormalmente elevada, como 
Rio de Janeiro (21 %) , Acre (15%), Plaui, Alagoas e Sergipe (cada um, 13%), 
Minas Gerais .e Paraiba (ambos com 11 %) . Tais dados corroboram a afirmativa 
de Lynn Smith de que o Brasil é um dos paises de maior mobilldade popula
cional no mundo. 

De 1940 para cá, o êxodo rural intensificou-se, sem s9mbra de dúvida, ai;)esar 
das dificuldades de transporte durante o período de guerra. Estudo por nós 
procedido ("Evolução da mão-de-obra no Distrito Federal'', em Conjuntura 
Econômica, ano V, n.0 12) provou, com base nos re&ultados do censo demográ
fico de 1950 desta capital e em elementos fornecidos pelo Serviçe Federal de 
Bioestatist1ca, que pelo menos 410 mil brasileiros não cariocas entraram no 
Distrito Federal nos últimos dez anos, isto é, cêrca de 70% dos aqui existentes 
em 1940. E as estatisticas do Departamento de Imigração e Colonizàção de São 
Paulo mostram que, no mesmo periodo, quase 700 mil trabalhadores nacionais, 
provindos de outras unidades federativas, passaram pela Hospedaria de m:ügran
tes da capital paulista, ou seja, pràttcamente 100% dos brasileiros não paulistas 
residentes naquele estado em 1940. 

No primeiro caso, a corrente migratória, conforme demonstramos no estudo 
referido, foi bem superior à capacidade de absorção da indústria e de outras · 
atividades econômicas aqui localizadas. No caso de São Paulo, embora muita 
gente lá entrada tivesse por destlno o Norte · do Paraná, a progressão descom
passada do ritmo migratório evidencia o seu aspecto patológico. Senão, passe
mos em revista os dados estatisticos. 

I- Trabalhadores nacionats entrados no estado de São Paulo 

1941 = 30 238 1947 = 77 842 
1942 = 19 361 1948 = 87 647 
1943 = 23 796 1949 = 125 028 
1944 = 53 344 1950 = 121 754 
1945 = 25 768 1951 = 208 515 
1946 = 45 890 1952 

(2 meses) . = 60 300 

O salto ocorrido de 1950 para ·1951 é particularmente elevado, mesmo tendo 
em conta que a sêca nordestina contribuiu em parte para isoo. E tudo prenun
cia que em 1952 se verificará um recorde da ordem de talvez 400 mil. 

Todos os números aqui alinhados; quer os ·de São Paulo, quer os do Distrito 
Federal, permitem afirmar, dada a · sua magnitude, que as indústrias urbanas, 
não obstante sua expansão, assim como as atividades agropastoris das zonas 
pioneiras, não têm podlqo assimilar essas inumeráveis levas de deslocados, dai 
advindo os angustiosos problemas dos favelados, marginais e desajustados sociais 
de tôda espécie. · 

A CORRENTE MIGRATôRIA MAIS IMPORTANTE 

Na impossibilldade de abranger, num primeiro estudo, todo o complexo 
migratório do pais, tal a multiplicidade das correntes, mutáveis umas, entre
cruzadas ou superpostas outras, raramente se dispondo de recursos de mensu
ração, trataremos de investigar apenas a mais importante - a migração para 
São Paulo - felizmente aquela que dados estatisticos fidedignos, cobrindo um 

· periodo de meto século, permitem apreciar quantitativamente .. Sobretudo pela 
importância nacional dêsse afluxo de migrantes nacionais e dos motivos econô
micos que os impeliam, e também por ter sido êsse movimento subsidiado, guia
do e dirigido, por multo tempo, procurou-se no estado de São Paulo control;áo 
a quantidade, procedência, composição e destino da massa de deslocados. 'fico 
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Os dados estatísticos foram obtidos de três fontes: o registro de desembar
que dos passageiros de terceira classe no pôrto de Santos; o registro dos mi
grantes internos na Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo; e as in~ormações 
do Serviço de Imigração e Colonização do Estado de São Paulo, relativamente 
às pessoas colocadas como trabalhadore::; nas fazendas do interior. 

Graças a tais elementos, é possível acompa~har, ano a ano, as alternativas 
do movimento para São Paulo de trabalhadores de outros estados. 

Diz-nos a história que essa corrente migratória estêve intimamente asso
ciada à conjuntura do café, condicionadora, por seu turno, da imigração estran
geira. Recapitulemos os fatos . 
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O século XX iniciou-se com o primeiro deficit do movimento imigratório 
pelo pôrto de Santos. As entradas totalizavam 22 802 imigrantes e as saídas 
27 917. O fantasma da superprodução preocupava os lavradores pauli&tas, que 
viam o preço da _saca exportada cair a 2 libras-ouro . Os baixos salários não 
mais atraíam os trabalhadores de além-mar e, no entanto, milhões de cafeeiros 
reclamavam capinas seguidas, coroamentos e. colheitas de enormes safras .. Mais 
uma vez se apelou para a onerosa política da imigração subvencionada, único 
meio de atrair o esquivo braço europeu. As migrações internas mal se inicia
vam então, num fluxo ora frouxo, ora intensificado, de acôrdo com as alterna
tivas econômicas das regiões e as fa.~;es de prosperidade do café, raramente 
atingindo a cifra de 3 mil. Mesmo com o súbito declínio da imigração, em 
conseqüência da primefra Guerra Mundial,~ entrada em São Paulo de traba
lhadores nacionais só em 1915 ultrapassou a casa dos mil. O braço espontâneo, 
oriundo da Europa, não mais buscava a faina rural. Permanecia na capital ou 
nas cidades do interior, ingressava nas fábricas de tecidos, já em número de 
24, no comércio e nas estradas de ferro. Dão conta as . estatísticas de que, nos 
'l.nos de 1908 a 1920, apenas 23% dos 340 mil imigrantes espontâneos entrados 
po~ São PaulO dirigiram-se para o campo. No mesmo período os subsidiados 
tem1aram 189 mil. :m&tes e os 78 mil espontâneos é que foram parar nos cafezais. 
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Era naturál que se alçasse o clamor das lavouras, desprovidas de gente. 
A êle acudiram os norde&tinos, que começaram a chegar às estações do Norte 
ou da Sorocabana, às centenas, diàriamente, atraídos, mais que tudo, pela alta 
vertiginosa dos preços do café. O rush prossegue ,sLté 1928 e 1929,' quando ·o 
número de trabalhadores nacionais entrados já passava de 50 mil por ano. 
Pela primeira vez, o govêrno e os jornais demonstram &ua preocupação pela 
intensidade dessa corrente migratória, .que desfalcava as áreas rurais do Nor
deste e também do Centro. Antes de qualquer providência oficial, sobreveio a 
espantosa crise de 1929, que desorganizou a lavoura cafeeira e fêz reduzir as 
horas de trabalho nas indústrias urbanas, criando o problema do desemprêgo. 
O êxito rural minguou consideràvelmente, caindo o número de migrantes a 
menos de 9 mll no ano de 1930 . . 

A cultura do algodão e das frutas cítricas, bem como a expansão do parque 
industrial, permitiram que São Paulo emergisse lentamente da depressão; e 
de novo o reclamo de braços foi atendido pela gente do Norte.- Em 1935, já 
acorria ao estado um número maior do que no ano de máxima prosperidade 
- 1929 . . 

ZONAS DE REPULSÃO 

De 1934 em diante, o Serviço de Imigração · e Colonização teve a louvável 
preocupação de investigar o município de procedência do migrante e o meio 
de transporte utilizado, além dos dados gerais de caracterização individual, 

II - Movimento migratório para o estado de São Paulo 

(Principais Estados) 

MÉDIA ANUAL COEFICIENTE DE 
DE TRABALHADORES EMIGRAÇÃO• (%) 

ESTADOS EMIGRADOS 

1936/40 1941/45 1946/50 1936/40 1946/50 

Bahia ....... . .. .... ........... ..... .. .. . 29 388 8 877 28 045 0,75 0,57 

Minas Gerais ....... . .................. . 13 086 6 783 22 ~30 0,19 0,29 

Pernambuco ........... ... ....... . . ..... 4 300 2 026 6 781 0,16 0,20 
Alagoas ............... , ................ 4 .881 2 116 6 498 0,51 0,59 

Ceará ........................... ..... .. 1 030 2 661 3 634 0,05 0,13 

Sergipe . ............ . ........... . .. . ... 1 126 1 211 2 564 0,21 0,39 

Piauí ................... ............ ... 505 363 894 0,06 0,08 
Rio de Janeiro ..... .... ..... . ...... . ... 1 183 396 249 0,06 0,01 

I 

(') Relaçlo entre o número médio iwaal do migrantes e a pop~ do reopeetivo estado.' 

Incremento 
anual da 
populacão 

(%) 

2,42 

1,56 

2,68 

1,55 

2,99 

1,90 

2,93 

2,50 

como sexo, idade, etc. Graças a isso, verificou-se que Bahia e Minas Gerais 
eram os grandes fornecedores de mão-de-obra a São Paulo (60 a 65% do total), 
vindo, a seguir, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Sergipe e outros estados do 
Nordeste. Ficavam imunes à sedução da terra bandeirante: a gente do Extremo 
Norte, pelas enormes distâncias a vencer; a dos estados do Sul, enraizada num 
regime de pequena propriedade e de prósperos núcleos de colonização; e a 
de outros estados, mais diretamente atraída pela capital do país ou pelas zonas 
pioneiras do Brasil Central. 

Devido à sangria migratória, os principais estados atingidos, com exceção 
do Ceará e Piauí, tiveram, de 1940 para 1950, um crescimento demográfico 
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interior porcentualmente ao do Brasil em conjunto. Os coeficientes de emigra
ção para São Paulo apresentam-se muito elevados: Alagoas, 0,59%; Bahia, 0,57%; 
Sergipe, 0,39%; Minas Gerais, 0,29%; Pernambuco, 0,20%, etc. 

Visto que o Distrito Felàeral é outro grande centro de atração das massas 
migrantes, convém calcular o coeficiente de migração conjunto para São Paulo 

• e Rio. Não havendo contrôle dos migrantes entrados na capital do pais, será 
necessário avaliar o seu número indiretamente, através dos dados censitários 
e da estatística doo óbitos de não cariocas residentes no Distrito Federal. 
Com isso obteremos uma estimativa grosseira do mínimo aqui aportado. Reu
nindo êsses elementos aos de São Paulo, resultará o quadro seguinte: 

m - Movimento migratório para ~ Distrito Federal e São Paulo 
(Em milhares de pessoas) 

RESIDENTES Total 
NO DISTRITO Mini mo N.0 de emigrado Coefi· 

UNIDADE FEDERATIVA FEDERAL Õbitos encon- pessoas para o ciente de . 
DE PROCEDENCIA Diferenca estimado> trado no emigradas Distrito emigraç'o 

(*) Distrito para Federal anual 
1948 1950 

1940/50 Federal São Paulo e (%) 
1940/50 1940/50 São Paulo 

Rio de Janeiro .... . . . .... . 286,6 360,3 73,7 52,9 • 126,6 4,6 131,2 0,63 
Minas Gerais. . . . . . . . . . .. 114,2 191,9 77,7 25,0 102,7 145,3 248,0 0,34 
Bahia ...... ! ............. 27,7 44,9 17,2 5,9 23,1 184,6 207,7 º·~.7 
Pernambuco . ........ . ..... 29,2 45,2 16,0 6,1 22,1 44,0 66,1 0,22 
Alagoas .. : .. ... .......... . 19,2 2?;3 8,1 3,8 11,9 43,4 55,3 0,54 
Espírito Santo . . .......... 17,8 55,7 37,9 6,0 43,9 1,9 45,8 0,57 
Ceará .. .. .. ..... . ....... . 12,0 18,1 6,1 2,5 8,6 31,5 40,1 0,17 
Sergipe ......... : ...•..... 15,3 20,1 4,8 2,9 7,7 18,9 26,6 0,45 
Paralba .........•......... 23,2 14,3 2,6. ' 0,14 8,9 16,9 5,6 22,5 
Rio Grande do Norte ..... 7,9 13,5 ~.6 1,7 7,3 2,2 9,5 0,11 
Outras .................. . . 122,0 142,6 20i6 . 21,6 42,2 183,2 225,4 0,10 

---
TOTAL ............... 660,8 942,8 282,0 131,0 413,0 68~,2 1 078,2 0,23 

(*) Obtido ci-einlmente pela diviaAo do total de 6bitoe (131 000) em partee proporcionais ao número médio de residentes no 
periodo de 19(0/60. · 

Abstraindo outras correntes miúatórias de menor amplitude, veritica~se 
que nos estados da Região Leste (Mina<1 Gerais, Bahia e estado do Rio) se situam 
as áreas de maior repulsão demogr" •· e não no Nordeste, como se imagina 
muitas vêze~. Proporcionalmente ' Mão, as unidades mais atingidas são 
o estado do Rio (0,63% de emigr · ,, ) , Espírito Santo (0,57%), Alagoas 
(0,54%) e Bahia (0,47%). Em tro1.. :·cidos mais castigados pelas sêcas 
- Ceará, Paraíba e Rio Grande dd • 1entam os menores coeficientes 
de emigração, inferiores me&rno à n. 1 Isto se deve sobr.etudo a 
não ter havido anos inteiramente sec1.; '" analisado; mas evidencia 
também a significação econômica e soclu · 'lS negada! ....:. das obras 
contra as sêcas no Nordeste semi-árido. 

A s:a:cA DE 1951 E A AGRAVAÇAL 

A sêca de 1951 veio acelerar consideràvelmente 
lhe sofrem mais intensamente os efeitos, embora :. 
que ponto contribuiu para o acréscimo verificado no '" 
dos a São Paulo no ano de 1951. 

RURAL 

~os estados que 
precisar . até 
'ltes chega-

• 
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Que a influência tenha sido forte, não há dúvida, bastando para compro
vá-lo analisar as altas porcentagens de aumento &ôbre 1950 nos estados abran
gidos pelo pollgno das sêcas. Também o acréscimo verlflcado no número de 
l!!lgrantes do segundo semestre relativamente ao primeiro e+ 15,5%) mostra 
que o êxodo se intensificou tão logo se desvaneceram as e&peranças de chuvas 
no Nordeste. 

IV - Migrantes nacionais entrados no estado de São Paulo em 1950 e 1951 

1950 1951(*) 

UNIDADE FEDERATIVA DE PROCEDÊNCIA 
Número de ~oeficiente dt Número de ~oeficiente d1 

emigração emlgrapo 
pessoas (%) pessoas (%) 

Bahia .. ............. . ............. ·· · ·· ········ ···· 32 290 , 0,7 73 667 1,5 
Minas Gerais ................... . .................... 27 141 0,3 41 784 0,5 
Alagoas ..... ...........•.............•.............. 11 848 0;3 23 346 2,1 
Pernambuco .. .............. . ...........•............ 11 658 0,3 24 594 0,7 
Sergipe . .. .......................................... 4 311 0,7 8 994 1,4 
Ceará ... .............. .. ............. .. ............. 3 636 0,1 15 968 0,6 
Piauí ...... ......................................... 1 008 0,09 2 047 0,2 
Rio Grande

0

do Norte .. .... ...... ... .. ........ ······· 783 0,08 271 0,3 
Paraiba .. " .......................................... 693 0,04 2 579 0,1 
Outras .. .' ........ .. .............. . .... ..... ....... .. 2 755 0,005 824 0,001 

TOTAL .. ..... .. .......... . .............. .. . .. .. 100 123 0,2 194 074 0,4 

• Sõmente og matriculados na Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo. O número total entrado atinlliu 208 615 

Em numerosas unidades federativas, o coeficiente de emigração durante 
, 1951 foi superior a %% e, em três delas, a 1%, sendo que, em Alagoas, de 

cada 100 habitantes 2 emigraram para São Paulo. Isto dá uma idéia da ampli
tude do fenômeno, na realidade multo maior, pois no presente cálculo não &e 
acha computado o movimento migratório para o Distrito Federal, Sul de Goiás 
e outras zonàs de atração demográfica. · 

Outro fato novo e digno de registro é que nos últimos anos estão emigrando 
não apenas individuos avulsos, mas também as matrizes demográficas por 
inteiro, como revelam os dados do Quadro V. 

V - Pessoas entradas no estado de São Paulo, vindas de outras unidades 
da Federação, em 1950: 

" CONSTITUIÇAO: 
Número de famílias 15 291 

Pessoas componentes das famílias .................... . 
Indivíduos avuls.os ............................ , ....... . 

ESTADO CIVIL: 
Casados .............................................. . 
Solteiros .........•....................... ........... .... 
Viúvos ......••.•............................•.......... 

B.G, -3 

% 
72 976 72,9 
27147 27,1 

33 613 33,6 
64 930 64,8 
1580 1,6 
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SEXO: 
Masculino 
Feminino 

IDADE: 
Maiores de 12 anos . ........ ... ...... . .. · . . ............ . 
De 7 a 12 anos .... . ..... . . . . . ... .. .. ... .............. . , 
De 3 a 7 anos .... . . .. .. • .. .. ... . .. .. ... . .............. 
Menores de 3 anos .. . ... ... ......... , .................. . 

68303 
31820 

79072 
7 495 
7 308 
6248 

68,2 
31,8 

79,0 
7,5 
7,3 
6,2 

Persistindo a tendência assinalada, os estados de maior emigração deverão 
sofrer ·profundas trans~ormações na sua estrutura demográfica, dentro de 
algum tempo. 

O ANO DE 1952 - PROVA VEL RECORDE 

Se as cifras de mígrantes relativamente a 1951 espantavam pelo seu vulto, 
alarmando o .govêrno e os grandes proprietários rurais das regiões Nordeste e 
Leste, os primeiros dados conhecidos de 1952 prenunciam uma extraordinária 
agravação do êxodo. , 

Assim é que em janeiro. entraram 22 827 migrantes em São Páulo, em fe~e
reiro 37 477 e na primeira semana de março, 9 770! Num só dia - 21 de feve
reiro - matricularam-se 1765 trabalhadores na Hospedaria de Imigrantes. Se 
continuar êsse ritmo, o que talvez não ocorra, em face das medidas coercitivas 

· postas em prática por certos governadores do Nordeste, o total de migrantes 
para São Paulo deverá atingir 350 000 a 400 000 no ano em curso. 

A rota preferida de fuga continua a ser a ferrovia, embora a deficiência 
e o congestionamento dêsse sistema de transporte tenham concorrido para a 
.m1i1ltiplicação dos famosos "paus de arara", que rolam pela Rio-Bahia e Presi
~nte Outra. Assim, em 1950, cêrca de 84% dos migrantes . chegavam a São 
Paulo pÕr estrada de ferro e àpenas 12% por caminhões. No ano seguinte, 
aquela proporção havia baixado para 80% e, nos dois primeiros meses de 1952, 
caido verticalmente a 58% . 

Após breve estada na Hospedaria dos Imigrantes, são os trabalhadores 
encaminhados para a lavoura . As ferrovias que os transportam dão a indicação 
das zonas de sua preferência. Dentre elas, sobressai a Sorocabana, que leva 
mais de 43% do total. Como a estrada liga São Paulo ao Norte do 'Paraná, é 
de supor que grande parte dos desloc~dos pretenda fazer do estado bandeirante 
mero trampolim para alcançar ,as terras férteis onde vicejam os cafezais 
paranaenses, 

Embora se desconheçam estudos sistemáticos e suficientemente documen
tados i:;ôbre as repercussões econômicas do abandono dos campos, a análise da 
queda da produção em certas zonas, a manifesta deteriorização das atividades 
econômicas fundamentais em outras, ilustradas aqui e ali por monografias 
regionais, evidenciam que no Brasil - pelo menos em extensas áreas - não 
tem sido apenas o sobrante da mão-de-obra rural que emigra, mas também 
milhares de bra~os válidos da lavoura, desfalcando-a e criando vazios insubs-
tituíveis . - • Deixaremos para outro estudo a análise das causas determinantes da mi-
gração em massa. Apehas nos limitamos a citar desde logo aquela que, a nosso 
juízo, sobressai dentre tôdas: o baixissimo padrão de vida que impera nas· 
regiões afetadas . Não é por acaso que estas se situam justamente nos estados 
e áreas de estrutura agrária mais atrasada, onde o arcaísmo da agricultura, 
as desumanas relaçõE:s de produção criadas pelos tipos de arrendarp.ento e de 
parceria prevalecentes constituem a moldura obrigat.ória do latifundismo absen· 
teista que ali domina soberanamente. A lei de Goltz de que a migração cresce 
.com a expansão da propriedade latifundiária e declina com o avanço da pequena 
·propriedad0 encontra no Brasil a mais cabal confirmação. 
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tNDICE 

(Base dos números relativos: 1946 - 100) 

DEMOGRAFIA HABITE-SE TRABALHO DIVERSOS CONCEDIDOS 

Óbitos Ó bitoa 

PERÍODO 
de me- por Casa- Bene-norea tuber· Sulci· znentoe Ocupa- Safá· fiei os Preços Dep6-

de 1 ano culose dioa 1 Casas ção na Ofertas rios na pagoe de gê- Coneu· Bitoe 
1 1 (N.oo -- Reai· POPU• indúa- deem- indúa- pelo neros mo de popu----- abao- 100ll dlnclae lares Iria pregoa Iria IAPI alimen· elelri· lares 

1 000 1 000 lutos) habi· (Valor) ticioe cidade (Valor) 
habl· habl· tantea 
tantee lantes 
---------------------------(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ------------------------

1946 .... . .......... 2,6 2,9 256 6,2 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1947 ......... ' ..... 2,4 2,9 332 5,6 106 102 99 72 110 148 115 118 117 
1948 .... ' .......... 2,5 2,5 401 5,1 lH 127 97 69 125 160 123 134 122 
1949 ..... . ......... 2,4 2,1 393 5,6 129 176 99 78 151 164 137 144 133 
19ó0 ............. .. 2,5 1,9 352 5,8 87 146 95 95 167 229 147 146 147 
1951. .............. 2,6 1,8 356 5,6 124 188 , 97 329 167 16.7 164 

1950 

Janeiro ............. 2,6 2,2 ' 35 6,9 124 100 97· 83 155 179 146 143 143 
Fevereiro ........... 2,5 2,0 24 4,3 59 70 95 80 151 168 146 148 143 
Marr.:o .. ........... 2,6 2,2 31 4,6 110 109 96 84 163 183 147 140' 144 
Abril. ............. . ·2,6 1,9 30 u 60 77 96 00 164 196 147 143 144 
Maio ............... 2,6 2,1 27 7,6 155 219 96 92 164 192 147 150 144 
Junho .. ............ 2,4 1,8 24 5,5 43 279 96 93 162 196 146 149 147 
Julho ... .. .... .... . 2,4 1,8 2ó 6,6 100 82 96 00 -173 ·202 144 146 148 
Agâoto .... .. ....... 2,3 1,9 43 2,6 194 93 96 100 165 223 147 147 148 
Setembro .•.•..•.• , . 2,4 2,0 25 8,3 89 133 95 110 174 275 147 151 148 
Outubro ....... ..... 2,4 1,8 21 4,1 62 261 95 106 160 296 149 150 149 
Novembro ...•..• .•. 2,2 1,6 33 4,2 23 209 94 109 171 343 150 147 150 
Dezembro .......•.. 2,9 2,0 34 11,7 25 218 94• 100 100 298 153, 142 154 

1951 

Janeiro .. .. ..... , ... 2,3 2,1 27 6,8 101 39 94 81 171 300 153 141 156 
Fevereiro ....•.. · . .•. 2,3 1,7 20 2,7 92 65 94 100 174 307 156 146 157 
Março . ............. 2,2 1,9 27 4,9 133 377 95• 98 184• 311 158 140 158 
Abril ............... 2,3 1,7 23 3,9 113 114 ' 93• 81 192• 315 161 147 159' 
Maio ... ............ 2,2 1,8 29 7,6 131 109 94• 101 193• 314 165 157 159 
Junho . .. ........... 2,1 1,6 27 6,0 181 542 94• 96 198• 316 168 165 163 
Julho .. . ........... 2,3 1,7 35 5,6 97 174 94• 102 192• 338 166 163 164 
Ag6ato ... . ....... . . 2,4 1,6 36 2,4 122 123 103 300 169 167 167 
Setembro ............ 2,4 1,7 32 7,7 104 163 105 372 171 177 169 
Outubro .... ........ 2,8 1,9 34 4,3 172 223 108 316 174 171 . 171 
Novembro ..•.•. .. • . 3,4 2,0, 26 3,5 106 281 99 363 177 159 P2 
Dezembro .......... 2,7 2,0 40 11,9 141 51 89 404 182 145 178 

1952 

Janeiro ... ~ ......... 3,1 1,9 36 5,4 96 18s• 181 
Fevereiro ...... . .... 2,3 1,6 24 4,5 190• 183 

• - Dados provisórios; 1 2 e 4 - Tuas mensais calculadas em baae anual; 7 - Número de el!pregadoe oa grande indústria; 
8- Média. dominical; 10 - IAPI, Iustituto de Aposentadoria e Pen&Oee doe Induetriaie; 11-No varejo; 12 - Média díária, excolueive 
fôrf.l& mot.riz e iluminac&o pública; 13 - Na Caixa Econilm.ica. 

!MBITO GEOGRÁFICO: 1 a 6, 8 e 13 - Diatrito Federal; 10 - Distrito Federal e Siio Paulo; 12 - Distrito F.,:!eral e ci
dade de São Paulo. 
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CONJUNTURA SOCIAL 

MIGRAÇÕES INTERNAS (II) 

O llODO RURAL NA BAHIA 

Em seu número de abril dêste ano, mostrou Conjuntura Social que Minas 
Gerais e Bahia têm sido tradicionalmente os estados mais afetados pelo êxodo 
rural. 

O atraso de sua economia e a proximidade · dos dois grandes centros de 
atração - Rio e São Paulo - concorrem muito para a intensidade do 
fenômeno. 

No caso especial da Bahia, o coeficiente de emigração, quer para São Paulo, 
quer para o Distrito Federal, denota um crescimento agudo, embora haja caido 

I - Migrantes nacionats entrados no estado de São Paulo 

PROCED~NCIA 

Total ANOS 
(9> e a hia Minas Gerais Outros Estados 

Número 3 s/total Número 3 s/total Número 3 s/total 

1936 ...... . ........ .... ' .. " 50 049 21 312 43 13 588 27 15 149 30 
1937 .. .... . ................. 66 924 17 118 26 13 763 20 36 043 • 54 

1938 ........................ 41 342 19 221 46 9 099 22 13 022 32 

1939 .... ··················· 89 651 62 972 70 19 584 22 7 095 8 
1940 .... 

\ 
45 886 28 258 62 9 396 20 8 232 18 ··· ·· ········ ···· ·· 

1941. .................. " .• . 23 913 8 843 37 6 618 28 8. 452 35 
1942 . . . . .......... •. ...... .. 18 330 4 556 25 2 527 14 11 247 61 
1943 ..... . ................... 23 671 6 467 27 6 271 27 !O 933 46 
1944 . .......•........ . ... . .. 53 186 19 147 36 13 416 25 20 623 39 
1945 ......... " ........ ... . 24 963 7 757 31 5 083 20 12 123 49 

1946 .... .... , ..... . .... . ... 42 247 16 086 38 12 282 29 13 879 33 
1947 ..... . . . ................ 67 i3l 28 305 42 21 370 32 i7 456 26 

1948 ... " ........... ....... 72 615 27 185 37 20 762 29 24 668 34 

1949 .... ... ...... ... ........ 102 243 34 026 33 29 810 29 38 407 38 

1950 ...•...•...... . ... . ... . . 100 123 36 290 36 27 141 27 36 692 37 

1951. ................... .. .. 208 515 73 667 35 41 784 20 93 064 45 

(•) O. low.io nlo levam em conta oo migran~ que entram no estado e 08capam ao contrõle do Dei-rtamento de Imi~ • 
ColoniJaoão. 

niomentâneamente no período de guerra. Em 1940, foram 1ocal1zados fora de 
seu estado natal cêrca de 340 mil baianos, dos quais ~ mil em Minas Gerais, 
32 mil em Goiãs, 28 mil no Distrito Federal, 17 mil em Sergipe, 15 mil em 
Mato Grosso, 15 mil em São Paulo e o restante nas demais unidades federativas. 
A taxa de migrantes, da ordem de 9%, era então inferior à de 7 outros estados, 
com taxas variãveis entre 11 e 21 % • 

Cumpre assinalar que, se São Paulo ocupava, até vinte anos atrãs, um 
modesto quinto lugar na ordem de preferência dos migrantes baianos, a partir 
de 1936, a grande maioria dêstes para lã começou a encaminhar-se, seja com 
o propósito de permanecer, seja em trânsito para o Norte do Paranã. E com 
tal fôrça ~ formou e adensou essa corrente, que, em pouco tempo, os baianos 
pass~ram. a contribuir com o maior contingente de migrantes para o estado 
de São Paulo. 
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ESTADO DA BAHIA 
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Calcula-se que 248 mil mineiros e 208 mil baianos emigraram, durante os 
últimos dez anos, para o estado de São Paulo e Distrito Federal. Proporcional
mente à população, perde a Bahia mais gente que Minas Gerais. Seu coeficiente 
de emigração anual para São Paulo, que foi da ordem de 0,7% no qüinqüênio 
de pré-guerra, dobrou no ano de 1951, tudo indicando que se eleve ainda mais 
em 1952, a julgar pelos resultados Já: conhecidos dos primeiros meses. 

Não obstante essa brutal sangria demográfica, a população baiana continua 
a aumentar à razão de 2,4% ao ano, mercê de sua altíssima taxa de natalidade. 
Mas é um crescimento desigual e tumultuário. Quem se detiver na análi~;e da 
evolução populacional dos diferentes municípios baianos no período intercensi
tário, ficará surpreendido com a extrema variação da taxa de crescimento de
mográfico, que oscila desde - 25% (Maraú) até + 101 % (Prado) . 

Dir-se-ia que os baianos padecem da mania ambulatória. Não somente 
fogem de sua terra natal para o Sul do pais, como se deslocam de um para 
outro município de seu próprio estado. Na realidade, isso traduz apenas a 
fragilidade de sua estrutura agrária, geradora de instabilidade econômica e de 
atraso social. 

ZONAS DE MAIOR REPULSAO 

A indagação que se faz em São Paulo da procedência dos migrantes lá 
aportados, revela que os da Bahia não vêm indistintamente de todos os pontos 
dêsse estado. Há duas ou três regiões que perdem mais mão-de-obra rural que 
tôcl.as as demais juntas. 

II - Número de pessoas emigradas da Bahia para o estado de São Paulo, 
segundo a zona de procedência • 

ZONA 

ANOS Bahia it.iM .. (º .. ) Centro M8dio Alto Centro 
Sul Oeste São São Sul Centro Nordestina Sudoeste Utorânea 

Francisco Francisco 
--- --- ------------------- --

1936 . ....... 21 312 12 718 1 964 2 850 832 1 060 249 605 198 836 
1937 ........ 17 118 12 337 ' 1 659 1 007 442 508 390 242 183 350 
1938 .. •. . ... 19 221 12 266 3 099 1 437 920 286 332 310 143 428 
1939"" .•..•.. 62 972 47 450 9 234 2 586 l 626 676 194 621 437 248 
1940° ........ 26 316 20 178 3 586 l 163 G17 343 63 139 168 7g 
1941.. ...... 6 220 2 204 932 1 188 421 630 126 303 94 423 
1942 ........ 4 126 1 166 l 098 723 410 143 164 140 78 214 
1943 ........ 7 169 2 341 1 664 1 022 637 617 328 240 162 368 
1944 ....... . 19 146 10 818 2 001 1 860 842 1 127 489 716 346 947 
1946 .. ..... 7 725 1 114 836 420 783 1 489 713 642 1 300 428 
1946 ........ 15 845 5 430 1 190 718 895 2 044 1 022 945 2 971 630 
1947 . ....... 27 978 8 718 3 185 2 989 3 849 2 742 1 481 2 132 2 304 678 
1948 . ....... 26 460 7 668 5 708 3 499 4 183 1 323 813 1 401 931 l 044 
1949 ........ 33 881 6 978 5 934 6 892 4 911 2 342 1 741 1 531 1 640 1 912 
1950 ........ 36 061 19 877 7 166 2 094 490 905 1 286 955 1 638 1 651 

(º) A claseificaçllo por zona doo municípios baianos ê aquí a mesma do Departamento de Imigração e Colonização do Estado 
de São Paulo, enquanto no cartograma se adotou a do Coneelhq Nacional de Geografia; (º') Ano de eêca na Bahia; (º .. ) De 1940 
em diante, há pequenas diver~nciSB nos dados estatísticos fornecidos pelas repartieões que se ocupam de migratJõea. 

Como se comprova pelo Quadro Il, 42% dos migrantes baianos procedem 
da zona da Serra Geral. É curio&o verificar as mutações ocorridas nos últimos 
quinze anos. Enquanto algumas zonas tiveram o seu fluxo migratório sensivel
mente diminuído, outras ascenderam com rapidez à posição de importantes 
centros de repulsão. Somente um estudo de profundidade, com a análise das 
condições peculiares a cada uma delas, poderá elucidar o fato . 

Aliás, na investigação das causas dêsse impressionante êxodo e de s~a 
repercussão sôbre a economia baiana, é mister levar a análise até a unidade 
municipal. Focalizando apenas os municípios mais atingidos pela emigração 
para o estado de São Paulo, isto é, os que no último qüinqüênio foram desfalca
dos de uma média superior a 400 pessoas por ano, vamos encontrar dados des
concertantes <ver Quadro 'III) . Municípios que pouco perdiam mão-de-obra, 

' 



CONTRIBUIÇAO A Cil!:NCIA GEOGRAFICA 591 

passaram repentinamente a exportá-Ia em escala impressionante. Em outros, 
porém, verificou-se o fenômeno contrário . .. 
Ill - Movimento migratório para o estado de São Paulo, dos muntcípios de maior 

repulsão demográfica 

POPULAÇÃO MtDIA ANUAL COEFICIENTE ANUAL 

MUNIOÍPlO E ZONA 
(Milhares de habllantes) OE MIORANTES DE EMIGRAÇÃO 

A QUE _PERTENCE 
Dlf. 1940 1950 
3 

1938/40 1948/50 1950 1936/40 1946/50 1950 

----------------
ZONA DA SERRA GERAL 

Bromado ..............•.............. 26,3 37,0 41 1 347 2 071 ·ª 291 6,1 6,6 8,9 
Caculé .....•.......•................. 18,2 27,2 49 3 139 1 749 4 437 17,3 M lõ,4 
Macaúbaa . ... .................... . ... 39,1 37,8 - 4 1 853 1 723 2 332 4,7 4,6 6,2 
Caeiité ..................•..•. . ....•.• 33,8 41,4 22 3 086 1 116 1 800 9,1 2,7 4,3 
Urandi ............................... 15,1 24,4 61 2 724 1 029 1 601 0,2 4,2 6,6 
Jacaraci. .........•.•............... .. 19,2 27,1 41 2 414 1 024 1 750· 12,6 3,8 6,5 
Guanambi.. . . . ..•..•......... . .•..•.. 22,8 18,9 -17 2 214 1 002 1 058 9,7 6,3 5,6 
Paramirim . .............. ~ .... , . . , ...• 24,6 27,1 11 990 893 1566 4,0 3,3 6,8 
Condeúba .... ...... ..... .. .•..•..•... 53,6 72,7 36 1 236 672 2 681 2,3 0,9 3,7 

ZONA DO PLANALTO OCIDENTAL 
Santa Maria .......................... 21,8 28,2 29 201 1 161 109 0,9 4,1 0,4 
Barreiras ..........................•.. 32,2 35,5 10 225 795 72 0,7 2,2 0,2 
Angical . •...••••.•... . ......•••..•..• 22,7 28,3 24 127 773 133 0,6 2,7 0,5 

ZONA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO -
Rio Branco (Paratinga) ............ , .. . 16,1 21,4 33 431 1 161 1 054 2,7 6,4 4,9 

ZONA DE CONQffiBTA 
Conquista (Vitória da Conquieta) ....•.. 74,4 98,3 32 120 765 905 0,2 0,8 0,9 

ZONA DO SERTÃO SÃO FRANCISCO 
Juàieiro .......... , ................... 26,5 36,2 38 637 705 463 2,6 2,0 1,3 

ZONA DA CHAPADA DIAMANTINA 
Iiuaçu ............•...•.............. 24,6 30,8 25 156 637 1 120 0,6 1,7 3,6 

• 
Oba: 1) IneIÚ!tAlm ou são incompleioe oo dadoo relativoo aoo d,emais eeiadOll de destino da oorrenie migratória baiana; 
2 Relativamente a 1961, nllo se acha ainda apurado o número de migraniee eegundo o municipio de procedência. 

Há os casos curiosíssimos de Brumado, Caculé e Urandi, colocados entre os 
de maior emigração, mas que tiveram no último decênio extraordinário cresci
mento demográfico (de 41 a 61 %) . 

É dificll conciliar essas duas tendências simultâneas. Ao que parece, êsses 
municípios, pela circunstância de estarem situados no eixo das rotas de fuga, 
são pontos de concentração de migrantes de outros municípios da Bahia e dos 
estados limítrofes, que lá fazem alto para uma retomada posterior da marcha 
em· direção ao Sul. Como nas estatísticas do Departamento de Imigração e 
Colonização do estado de São Paulo é anotada a procedência do trabalhador, 
e não estado ou município de nascimento, todos aquêles migrantes vão engrossar 
a cota dos municípios por nós destacados. 

O que, acima de tudo, fere a atenção e assume aspectos alarmantes é a 
marcha do coeficiente de emigração de alguns municípios, que chega a atingir 
16,4% por ano (Caculé), 8,9% <Brumado) e 6 a 7% (Urandi, Jacaraú e Ma
caúbas). Se persistir tal movimento, será inevitável um colapso econômico. 

AGRAVAÇAO DO ~ODO EM 1951 

Um inquérito procedido pela Inspetoria Regional do I.B.G.E., durante os 
meses de janeiro a março de 1951, esclarece muito o panorama migrantb>ta 
daquele estado, não apenas quanto à intensidade da corrente e sua direção, 
como também sôbre as causas da própria emigração. 

Alinhando unicamente os municípios mais afetados pelo êxodo, pudemos 
organizar o Quadro IV. 
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IV - Movimento migratório ão estado da Bahia no período de 1aneiro a· março 
de 1951 • 

MUNICÍPIOS 
N.• de Melo de 
PIMOlll De atino trana(l«h Cauaaa da emlg~o 
salda, utilizado 

Caadeóba ...... . . ............ HlOO SP-PR-MT E. F. e rodov. 8êca o falta de . trabalho. 
Jeira de llutAna ........ ., ••• 3 ()()() B.A. Rodov. 8êca que ocuiona f&lta de trebalbo. 
hlúinga .......... .......... 2 ()()() BP-MT-PR-GO Marítimo Beca. 
Maea6bu ......... ...... . ... 1 800 SP-PR-MT E. F. e rodov. Terra desfavorável - baixo valor doe produtall 

agricolaa - &!to salirio paco a trebalhador 1111 
São Paulo ·e no Paraná. 

Olimra doe Breiinboe .•....... 1 600 BA-BP-MG-PR Rodov. e finvi&I 8êca - falta de reeur&llO e f:rabalbo. 
MTe GO 

Panmirim ................... 1 600 SP-PR Rodov. Sêca- ealirio pequeno - falta de terras pn\pri111. 
O.i\it6 .... . ················ 1 soo SP-PR-MT E. F. e rodov. Bêca. 
Caculé . .. .... .... .. .......... 1 300 SP-GO-PR-MG Rodov. Sêca - procura de emlrigo melhor. 
Livramento do Bromado ...... 1 200 BP- PR Rodov. Sêca - falta de trabalho. 
Inri . ... ............. . ...... 950 BA- SP Rodov. e" pé Sêea, que ocaaiona falta de trebalho e difieuldade 

de vida. 
Rui Barbosa ................ . 800 BA-GO-SP Rodov. Falta de trabalho pa111 oe primpeir<la - I~ 

sioão doe grandes proprletárioe de terra - a 
fama de São Paulo aer o "Cauin do BraSI". 

Prata .............. ......... 800 SP-MG-GO-PR Rodov. Sêca - falta de recUA09 >para a lavou?I e de 

lbi~ ...................... 600 BP-MT Mootari&-uxlov 
trabalho P&r& o trabalhador do campo. 

e E. F. Bb. 
Inbambupe ................... 600 BA-SP-RJ Rodov. Bb - f&lta de trabalho - falt& de amparo . ao trabalhador rural. 
Rio de Cootae ............. . .. 600 BP-PR Rodov. Bêca - falta de lavoura - falta de reoWICll.; 

FONTE: lospetoria Regional da Bahia (IBGE). BP - Slo Paulo; PR - Puan'; MT - Mato Gl'OOIO; BA - Bahia; GO -
Ooi6o; MO - Miou Geraia; RJ - Rio de Janeiro. 

:s; de estarrecer o vulto do movimento migratório, especialmente em certos 
municípios. De Condeúba, por exemplo, saíram, apenas nos três meses consi
derados, 4 000 pessoas. Em todo o ano deverão ter emigrado 16 000, ou seja, 22% 
de sua população (72 667 habitantes em 1950). 

De modo geral, as causas' que mais vêm ihfluindo para o êxodo são os 
baixos salários, a má. qualidade das terras, a falta de trabalho e também a sêca, 
que, como se sabe, assolou boa parte dos municípios baian'os. É de todo impos
sível fixar a participação relativa de cada um dos fatôres apontados. 

Admitindo que o ritmo de emigração de janeiro a março• se haja mantido 
no decurso do ano (em São Paulo o número de migrantes entrados foi maior 
no segundo semestre do que no primeiro), terão abandonado a Bahia, ·durante 
1951, cêrca de 140 mil pessoas. Como sapemos que ao estado de São Paulo 
foram ter nesse ano 73 667 baianos, ~gue-se que a grande unidade sulista 
absorveu pouco mais de 50 % do total saido da Bahia. 

PONTOS DE CONCENTRAÇAO E ROTAS DE FUGA 

Montes Claros e Pirapora, no estado de Minas Gerais, são os dois principaiS 
pontos de concentração das levas de trabalhadores rumo ao Sul. Ambas as 
cidade se acham situadas no eixo da estrada - a Central do Brasil - que 
conduz a .grande massa migrante diretamente ao planalto paulista. 

Para Pirapora convergem os que se escoam pelo São Francisco, embarcados 
ou a pé, provindos da Bahia mesmo ou do Piaui, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. 
A Montes Claros vão ter, além dos qu!'! habitam o Norte de Minas, os que 
procedem da região central da Bahia, especialmente da Chapada Diamantina. 

O esquema das rotas de fuga (V) , extraído de um excelente artigo de 
Humberto Dantas (''Movimento de migrações internas em direção do planalto 
paú.ltsta"), mostr:;i.-nos a forma pela qual ,se .operava, até a abertura da rodovia 
Rio-Bahia, essa gigantesca drenagem dos ·migrantes ~orde&tinos, baianos e 
mineiros. Com a construção daquela estrada de rodagem, ·uma nova e impor
tante via de escape passou a servir aos migrantes da Bahia e de .outros estados, 
que anteriormente chegavam com dificuldade a Montes Claros e· Pirapora.. 
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PIRAPORA 
(Via ri<> São Francisoo) 

MONTES CLAROS 

V - ESQUEMA DAS ROTAS DE FUGA 

Rio Branco, Carinhanha, Barra, Xiquexique, Pilão Arcado 

{ 
. {Raimundo Nonato 

Remanso P1auf São João do Piauí 

Lapa { Campo ~argo, Angical, Sant' Ana e Sant' Ana doeBrejoe 

Municípios ribeirinhos Piauí 

J uàzeiro Ceará 

{

Oeiras 
Pauliatano 
Jaicós 

{

Campos Sales 
Juázeiro 
Crato · 

{
Novo Exu, São Gonçalo, Graniw, Sal

Pernambuco gueiro, Leopoldina, Ouricuri Boa Vlllta 

Municípios cujas sedes { Macaúbas, Riacho de Sant'Ana, Paran:tirim, Bonfim, Morro do 
não são ribeirinhos Chapéu, Monte Alw, Oliveira dos Brojinhos, Dr. Seabra 

J

Umburanas 
Monte Alto -
{tuanambi 

Urandi l C 'tité{Macaúbas, Riacho de Sant'Ana, Contendas, Paramirim, Minas do 
ª1 Rio de Contas, Dr. Seabra, Brumado. 

C lé {Palmeiras 
acu Itua!iU 

l
f::~~iBta 

Condeúba São João do Allpiõ' 
. Poções 

Conquanto a e&trada de ferro seja ainda a rota preferida, o transporte por 
caminhão pela Rio-Bahia cresce de ano a ano. Em 1950, sõmente 12% dos 
migrantes chegavam a São Paulo por rodovia; em 1951, cêrca de 20%; e nos 
dois primeiros meses de 1952, nada menos de 42%. 

RETORNO EM PEQUENA ESCALA 

Em 1950, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem teve a feliz 
idéia de proceder.- no põsio de Teófilo Ottonl, da Rio-Bahia, a uma estatlstica . 
dQS nordestinos e baianos que por lá pa&Savam num sentido e noutro. 

Considerando apenas o caso da Bahia, os resultados dessa apuração ressal
tam a nítida preferência que os baianos têm por São Paulo e a pequena taxa 
de retôrno, a qool não excede 8%, enquanto no caso dos paraibanos é de 50~ 
e no dos pernambucanos, 23%, apesar da. maior distância dos seus estados de 
origem. Isto · parece indicar que o · mlgr,ante baiano, contràriamente a seus 
irmãos do Nordeste, não se sente, quando malogra e vê frustrados seus sonhos 
de uma vida melhor, com ânimo de retornar àquela situação de miséria e 
desconfôrto que o aguarda em seu rincão. 

SOMBRIA PERSPECTIVA PARA 1952 

A julgar pelo movimento de caminhões e ônibus de norde&tinos na estrada 
Unlão·Indústria (pôsto: Areal), apurado pelo Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, o êxodo da Bahia excec;lerá tõdas as previsões em 1952. Sômente 
no mês de janeiro, transitaram por Areal 3 385 baianos (dos quais 3 '172 com 
São Paulo por destino), ou Eleja, mais do que o número de baianos entrados em 
São Paulo por caminhão durante todo o ano de 1951. Se se mantiver tal ritmo, 
no fim de 1952 terão emigrado para aquêle estado perto de 100 mil baianos 
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(40 mil por caminhão e 60 mil por estrada de ferro), isto é, 5 vêzes mais do 
que a média anual do último decênio. " 

Não é dificil perceber as desastrosas conseqüências dessa impressionante 
fuga de trabalhadores do interior da Bahia, 70 % dos quais são homens maiores 
de 21 anos, segundo o comprovam as estatísticas referidas. · 

Sérias providências terão que ser tomadas para estancar essa avalanche, 
que, refletindo-se na produção agropecuária do grande estado cacaueiro, poderá 
levá-lo às bordas de irremediável crise econômica e financeira . 

íNDICE 
(Base dos números relativos: 1946 - 100) 

DEMOGRAFIA HABITE-SE TRABALHO DIVERSOS 
CONCEDIDOS 

Ó bitoa Ó bitoa Casa-
de me- por mentas Bebe-
nores tuber- Suici- 1 Ocupa- Salã- fiel os Preços Conau· Dap6-

PERÍODO de 1 ano euloaa dioa -- Real- Casas ção na Ofertas rloa na pagoe Migra- de gl- mo de ai toe 
1 1 · (N.oo dênclaa popu- indús- deem- lndúa- pelo ções naros aletrl· popu-

---- abao- 1 000 lares Iria pregos Iria IAPI internas allmen- cidade lares 
1 000 1 000 lutoa) habl- (Valor) tlcioa (Valor) 
habi- habi- tantes 
lantes lantes 
----------------------------

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
-------------------------

1946 ....... 2,6 2,9 256 6,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1947 ....... 2,4 2,Q 332 5,6 106 !02 99 72 110 141! 160 115 118 117 
1948 ....... 2,5 2,5 401 5,1 114 127 97 6Q 125 160 174 123 134 122 
194Q ... ... . 2,4 2,1 393 5,6 12Q 176 gg 78 151 164 244 137 144 133 
1950 ... . ... 2,5 l,Q 352 5,8 87 146 g5 g5 167 22Q 236 147 146 147 
1Q51. ...... 2,5 1,8 356 5,6 124 188 g7 32Q 493 167 167 164 

1950 

Fevereiro ... 2,5 2,0 24 4,3 5g 70 g5 80 151 168 308 146 148 143 
Maroo ...... 2,5 2,2 31 4,6 110 lOQ 95 84 163 183 477 147 140 144 
Abril. ...... 2,5 l,Q 30 4,1 60 77 Q6 go 164 196 333 147 143 144 
Maio ....... 2,5 2,1 27 7,6 165 21Q Q6 Q2 164 1Q2 269 147 150 144 
Junho ...... 2,4 1,8 24 5,5 43 27Q 95 93 162 195 142 146 14Q .147 
Julho . ..... 2,4 1,8 25 6,6 100 82 Q6 go 173 202 221 144 146 148 
Agôato .. . . 2,3 l,Q 43 2,6 194 Q3 g5 100 165 223 17Q 147 147 148 
Setembro ... 2,4 2,0 25 8,3 89 133 95 110 174 275 182 147 151 148 
Ootubro .... 2,4 1,8 21 4,1 62 261 g5 106 160 296 202 149 150 14Q 
Novembro .. 2,2 1,6 33 4,2 23 209 g4 109 171 343 171 150 147 150 
Dezembro .. 2,Q 2,0 34 11,7 25 218 94• 100 190 2Q8 222 153 142 154 

1951 ' . 
Janeiro . .... 2,3 2,1 27 6,8 101 39 g4 81 171 300 383 153 141 156 
'Fevereiro ... 2,3 1,7 20 2,7 g2 65 g4 100 174 307 467 156 146 157 • 
Março .... .. 2,2 l,Q 27 4,9 133 377 95• 98 184• 311 521 158 !40 158 
Abril . ...... 2,3 1,7 23 3,9 113 114 g3• 81 182• 315 582 161 147 15U 
Maio ..... " 2,2 1,8 29 7,6 131 lOQ g4• 101 193• 314 344 165 157 15Q 
Junho ...... 2,1 1,6 27 6,0 181 542 94• 96 198• 316 306 168 165 163 
Julho ...... 2,3 1,7 . 35 5,6 97 174 94• 102 192• 338 603 166 163 164 
Agôato ..... 2,4 1,6 36 2,4 122 123 103 300 582 16Q 167 167 
Be~mbro .. . 2,4 1,7 32 7,7 104 163 105 372 455 171 177 16U 
Outubro .... 2,8 l,Q 34 4,3 172 223 108 316 531 174 171 171 
Novembro .. 3,4 2,0 26 3,5 106 281 99 363 547 177 159 172 
Desembro .. 2,( 2,0 40 11,9 141 51 8Q 404 5go 182 145 178 

1952 

J1111eiro .... 3,1 1,9 36 5,4 151 54 96 345 647 18Q 181 
Fevereiro . .. 2,3 1,6 24 4,5 153 95 81 341 l 059. 193• 183 
M~ ...... 2,3 1,7 35 4,9 ' 186 105 1 060 195• 184 
Abril. ...... 2,0 1,5 22 3,Q 88 562 197* 184 . 

• - DadOB provisóriOB; l ; 2 e 4 - Taxas meneai• calculadae em base ll!lual; 7 - Número de empregadoe na grande indústria; 
8 - Média dominical; 10 -!API, ID&tituto de Aposentadoria e Pensões dOB Induatriárioe; 11- Número de migran~ nacionaie entrad .. 
no eataao de São Paulo e regàtradOB na HOBpedaria de Imigran~; 12 - No varejo; 13 - 'Média diária, exclusive fôrca motriz e ilu-
inínação.pública; 14 - Na Caixa Econômica. > 

AMBITO GEOGRÁFICO: 1 a 6, 8 e 14 - Distrito Federal; 10 - Distrito Federal e Silo Paulo; 11 - Estado de Silo Paulo; 
1 3 - Distrito Federal e cidade de São Paulo. 
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O exame de .cartas na escala de 1: 1 000 000 e de fotografias aéreas, bem 
como a observação direta em vôo levaram-nos em 1950 a expressar a idéia 
de que, pelo menos nas imediações de Manaus, a orientação da drenagem da 
terra-firme é influenciada pela tectônica. Os vales cavados pelos rios seguem 
duas direções preferenciais, que são, grosso modo, NE-SW e NW-SE. Numa 
tentativa de interpretar esta pacironagem, aventamos a hipótese de um sistema 
conjugado de fmturas e falhas. A suposição .era reforçada pela presença, nas 
formações sedimentárias, de &uperfícies de escorregamento estriadas e polidas, 
conforme verificou Odorico de Albuquerque. Robusteciam-na ainda os indícios 
de manifestações sísmicas na Amazônia, se bem que, naquela ocasião, fôssem 
poucos os testemunhos que podíamos invocar neste sentido, notadamente o que 
nos deixou o padre Samuel Fritz, missionário do século XVII, que descreve 
intenso tremor a sacudir as terras desde a região de Manaus até a umas tre
zentas léguas vale acima. Embora não afastá&semos a possibilidade de que a 
rêde tectônica por nós indicada pudesse ser ,referida a um grande sistema de 
litoclases, interessand9 à totalidade do globo (conforme o que postulou por 
exemplo, Vening-Meinesz), norteamos o nosso raciocínio pelo fato incontestável 
de que a cro&ta da terra se deixa abater sob o pêso de sobrecargas relativa
mente pequenas. Admitimos, por isso, que os imensos pacotes de sedimento 
acumulados na· bacia amazônica haviam de desempenhar um papel considerável 
no processo diastrófico. Focalizando as tensões que se deveriam criar na cro&ta 
pela subsidência, que acompanhou pari passu lJ. sedimentação (e que, pelo con
seqüente fluxo subcrustal, terá provocado um correspondente soerguimento alhu
res) , evocamos a conhecida experiência de Daubrée, em que uma placa de vidro, 
rôta por torção, se fragmenta segundo uma padronagem semelhante à observada 
na planície amazônica (Sternberg, 1950) . 

Em 1952, retomamos o assúnto, de parceria com o Prof. Richard Joel Russell, 
do Departamento de Geologia da Louisiana State University, já agora para 
focalizar de modo especial as analogias morfológicas e estruturais que em 
nosso primeiro trabalho apontáramos entre as planícies do Baixo MiS&issipi e 
do Baixo Amazonas (Sternberg e Russell, 1952) . 

A comunicação de hoje pretende suplementar os trabalhos citados, mos
trando, em primeiro lugar, que fenômenos sísmicos, long~ de constituírem rari
dade na Amazônia Bra&ileira, podem ser surpreendidos amiúde e por tôda a 
planície. Em segundo lúgar, que, por tôda a planície, se podem encontrar 
exemplos da padronagem ortogonal semelh.antes aos que havíamos colhido na 
região rionegrina. E, finalmente, quanto é prenhe de interêsse o confronto da 
geologia subsuperficial - tal como no-la revelam as investigações · do Conselho 
Nacional do Petróleo - com a morfologia de superfície. 

O Quadro I representa uma primeira tentativa de se arrolar os abalos sentidos 
na Amazônia Brasileira. Foi organizado com informações hauridas nas. mais 
diversas fontes - desde o registro sismográfico até a inquirição da testemunha 
presencial. Consigna apenas aquêles elementos que, um pouco ao apaso e . ple
namente cientes de seu valor desigual, pudemos reunir. Passível de,. emendas, 
quedando longe de esgotar o assunto, parece, todavia, atingir o objetivo coli
mado: demo~strar a necessidade de uma revisão dos conceitos prevalentes sôbre 
o caráter assísmico da região . Veja-se, por exemplo, o que escreveu o célebre 

• Comunicação apresente.da à Academia Brasileira de Ciências em 22 de setembro de 1953. 
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slsmologista Montessus de Ballôre, ao referir o tremor anotado por Humboldt 
na região do alto rio Negro (n.0 3 de nosso quj!.dro) : 

"A priori, tudo contradiz a afirmação de que êste, se comprovado, 
testemunharia a existência nessas paragens, de uma região de abalos". 

E quando - i:essalva'dp. a carência .de observações em tegião tão despovoada 
arrematava sup.s considerações sôbre ·os terrenos da planície amazônica: 

"Devem, pois, a priori &er julgados inatingidos por tremores de 
terra". 

QU.ApRO 1 
Algumas manifestações stsmtcas registradas na Amazônta brasileira 

N.• de 
an1em• 

2 
3 • 5 
6 
7 
8 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
3! 

33 
34 

35 

I 
II 

III 
IV 

Data 

1890 . . •••••.•......••. ..• 

17& .••• ~ ........ ..... . 
1798 .. . ...... . ..... . .... . 
1827 . • ••. ...• • .. .. ..••.•.. 
1832, 18 de eeternbro . . .. ,.. . 
1840 .... ..... .. .. ........ . 
1880, 12 de julho ......... . 
1885, 29 de janeiro ........ . 
1916 . .... .. ..... . .....•.. 
1916, 1.0 de maio . . . ..•. • .. 
1921, 21 de janeiro . . , .• . , •. 
1922, 16 de janeiro .....•• 
1922, 17 de janeiro . .....•.. 
1922, 4 de aet.embro .....••. 
1926, 1.• de marp<> .•....•.. 
1927, 8 de abril . .. ........ . 
1928, 9 de abril . . ..•.... : .• 
1929 . .. ...... . ..••••••.••. 
1931, 2 de' julho .•. . ..•. , .. 
1933, tf de maio ........... . 
1946, 7 de outubro ..... , ... . 

Localização 

Margem eaquerda do rio 41D810llas, deeda aproximadamellte 
o rio Negro até "omao tresentu léguas para oima" .. ... . 

::Região d~ Pu~ ~ ... •..• ... ·.· ... ... ~; . .. . .•. .. " ... ... .. . 
. 0Ent~e o rio Gua~are e o Rio Negro . . . . ......... . ... . 

Reg11to do Pur.io ............... .. . . . ..... .. .. .... ... • . • 
r,rmc!pe da Beira }atualmente no territ6río do Guapori) ...• 

v~.-Pa~.~ ::::: :-:::: .:::: :: · ::::::: :::: :: :::::~: 
Manaus, Amazonas .... ......... ~ ........... . . . ... . . , .... "•. 
3. o s. 68"0 w.. .... . . . . . . . . . . . . . ....... " . ........ . . . 
Cruzeiro do Sul, Ac:re .. . , ... .... ....... , .. ... .... "'' . .. . .. 
Igarapé da Peraeverança, rio Madeira. . . . ••. , •. . .. . •.. . -
Manaus. Amazona.e . . .... .. . .. .... ............ , . , ...... ~ .. , 
ManiCGré, Amuonaa (todo o l)luniclpio). " . ............. . . 
goQ s. 66oQ w. . . . . . . . . . ........ ...... .......... ..... . 
Territóri°'do Amapá .............................. . ...... . 

~~~~.;~~.:.:.:_:_:.:::::::::::::::::::~:::::::::::::::: 
Cru se.iro do Sul, Acre . .... , .. .. . . . . . • . . . . . . . ... . . . . . . . .... , 
Território do Amapá .•••....•••••••.•.•••... , •.• • ••..•• • •• 
Belém, Pari.., ...... .. ...... .. .. ..... ....• . . .. . . . .. .... . ... 

1947, 1.• de novembro...... Cruse.iro do Sul, Acre . . . . . .. ....• .. • . ..•.... '• .... , .... 
1947, novembro. .. . .. ...... Benjamim Conotant, Amuonas ... .. •...•••.. . •• ., •.••. , ••. 
1948, 1.0 de novembro. .. . . • , Xapurí, Acre . . ..••. . . ... .. ........••...........•.......... 
1949, 17 de oet.embro ....... · Território do Amapá. ... .... ... ........ .............. . .. . 
1960, 7 de feven1iro....... . 8°8, 73"6W .• • • , .•••• • .••.•• •• , •..•. ,, •.•••.•••.•... . .••. 
1960, 9 de julho.... .... .. . S-5 S, 7l•W .••.• . •...• •• .•• • . •. . ••. ••••• ., .. . ........ . 
1950, 18 de "!ltembro.. .•. • . ll<>B, 71°& W ....• : ............ ... . . .... . ............. . .. . 
1950, 2 de desembro. ....... 8°8, 71"5 W .. ,. •• • . . • • . . . . .• . • . • . • • . • . . . . . ••• . ..•• . .• 
1960, 11 de deaembro...... 8°8, 7l•W • .. . ..•• . •.•.. .. . . ..... ., ... . .•.•.... . ..••....• 
1960, 28 de desembro. . .... 9°8, 7'l!>W ... . . .. . . ..•. . . ... . ... ..... ... "'· ..... . •.....•. 
1951, 24 de abril... ... . . . . . Territ6rio do Amapá, mllllieípioa de Oiapoque e Amapá; Cai-, 

Guiana Franceoa .....•.. , . . ...... . .................... . 
1951, 28 de dellelllbro...... 1008, 71•5 W,. ...•.•. . ...•.. .. . . .. ..• .. ... . • . . .. . . .... . . . 
1952, 16 de aaa.to. . .... ... Paraná do Cambixe, diltrito do Cereiro, muoicipio de Manauo, 

Amasonas . . ... .. . .. . . . .. . .. .. .... .................. . .. . 
1953, 19 de março.... . ..... Boa Viata, territ6rio do Rio Braneo . •. ••....... . 0 •••• ••• •• 

antes de 1906 ............. . 
1917 ou 1918 ... .......... . 
anta de 1922 . ..•.. , ••.• • •• 
antes de 1941. .••...•• . .•.. 

Data Incerta 

Serpa (at91l Haquatiara), AD1.aJ00&8 . ••••• a . .............. . 

~t~~: :.."::.~:::::: : ::: ::.:::: :: : :: :: : : : : : : : :: : : :::::: 
Seringai "Trêo Caoae", m. d. do rio Madeira, a juaante de 

Rumaitfr. . ... . ... . ...... . . . .......... . ................. . 

• VejHe a t~lo no cartograma CF'lf• 1). 
' 
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1: persuasão. que continua a vigorar em nossos dias. Procede, em parte de 
um equivoco relativamente à ~stflltura regional, a suposição de que a "bacia 
amazônica é uma grande tigela rasa <a great. s"-allow pan> nas rochas mhls 
antigas qpe afloram em suas bordas" (Steeri:;, 1932) . Não houve - é óbvio -
tempo para que se difundissem cabalmente as descobertas do Conselho Nacional 
do Petróleo. Mas, outros fatôres ·existem, além da ignorâncilt relativa aos pro
fundos abaciamentos no soco cl'lstallno, entre o maciço guianense e o brasileiro 
(superiores até a 4 000 metros em alguns lugares). Há, por exemplo, a circuns
tância de serem muito localizadas as perturbações que ora se focalizam. 
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Com efeito, é provável que considerável parte dos choques verificados na 
Amazônia Brasileira &'e não tenha propagado a grandes diátâncias, o suficiente 
para serem registrados por sismógrafos localizados fora da região, pois dêles 
não fazem menção as fontes que, de inicio, nos acudiu consultar. Assim, na 
lista de quase Se&senta tremores assinalados no. Brasil que Branner coligiu e 
publicou <Branner, 1912), à exceção do abalo de 18 de setembro de 1832, que 
certo prêso registou numa parede dos calabouços do forte do Principe da Beira 
(n.0 5 de n()ssa relação), e do tremor de 1860, sentido em Vigia Cn.O 7), nenhum 
elemento enconiramos para o nosso estudo. Menos ainda nos adiantaram os 
sub&ídios da estação sismológica do Observatório Nacional (Rio de Janeiro), 
porquanto, inaugurada em 1922, não registrou, até o presente, nenhum abalo 
na planície amazônica, segundo informa seu diretor (Gama, 1951). Nem fomos, 
a princípio, mais bem sucedidos no estrangeiro; conforme sindicâncias feitas, 
por gentileza do Conselho Britânico, no Observatório de Kew CRichmond, Surrey, 
Inglaterra), onde se publica o lnternattonal Seismological Summary, haveria 
"muito poucos tremores de terra na área da Bacia Amazônica" <British Councll, 
1951). Semelhante era. a conclusão a que nos conduzia uma busca realizada 
nos arquivos da U. S. Coas.t and Geodetic Survey, em atenção a uma consulta 
que dirigimos àquela repartição (U. S. Coast and Geodetic Survey, 1951). 

~sto seja difícil apreciar objetivamente a intensidade dos fenômenos sís
micos com ba&·e apenas em seus efeitos sôbre os sentidos dos habitantes ou os 
elementos de suas moradias, parece que, pelo menos em alguns casos registra
dos por observações contemporâneas, os macrossi~mos podem ser referidos às 
classes III, IV e até V da escala Mercalll. · Esta <arbitrária, como as congêneres) 
vai, como se sabe, do mais leve (l) ao mais violento <XII). Com efeite, teste
munhas nos descrevem trepidação de janelas e portas, de vidros e baixelas; a 
agitação. de árvores; a parada de pêndulas; o despertar de pessoas recolhidas 
a suas rêdes; o sobressalto; o abandono precipitado das casas; e asseveram que 
os abalos .também foram sentidos por individuas em atividade . . outros sismos 
mais antigos, outros desconhecidos, terão atingido violência maior; se é fiel a 
crônica do padre Fritz, a ocorrência de 1690 terá sido um autêntico megas&1smo, 
um abalo desastroso ou catastrófico. 

Segundo se conclui de vários depoimentos, os abalos na Amazônia não raro 
são precedidos e acompanhados por fenômenos acústicos, análogos aos que .nOS' 
descrevem os tratados de sismologia. Os agricultores que nos relataram o 
tremor de 16 de agôsto de 1952 estão acordes em que o me&mo foi antecedido 
por um "estrondo como trovão". Julgamos interessante inserir aqui o testemunho 
do prefeito do municipio de Oiapoque, território de Amapá, que acaba de che
gar-nos às mãos: 

" ... tanto o tremor de terra verificado 'em 17-9-49 como o de 
24-4-51 apresentaram as seguintes caracteristicas bipt a .principio com 
estrondo semelhante a um trovão longe vg aumentando e dando im
pressão sair de dentro da terra ptvg quando atingiu maior volume terra 
tremeu com trepidação de portas vg janelas vg móveis e rêdes armadas 
séndo que vg no primeiro vg fui despertado pelo fenômeno ptvg o 
estrondo perdurou alguns instantes depois de parado o tremor vg desa
parecendo gradativamente pt Fenômeno foi observado tôda região do 
municipio Oiapoque onde habitada entre rios Cacipor~ e Oiapoque vg 
sendo também observado em Caiena onde prefeito daquela cidade in
formou-me nivel águas subiram momentâneamente pt Anteriormente 
verificaram-se tremores em 1.0 março 1926 e 6 maio 1933 .. . " 

Assinale-se ainda um fato relativo aos fenôm.enos sonoros. Diz-nos a llt;e,. 
ratura sismológica que nas regiões sísmicas (e &obretudo no campo) podem 
ouvir-se ruídos que o observador habituado sabe distinguir dos causados por 
tempestades distantes - &em que, todavia, se sintam quaisquer tremores de 
terra. Manifestações fracas demais para serem apreendidas pelo senso vibrató
rio, mas suficientes para serem captadas pelo senso auditivo. Pois, a êsse tipo 
de fenômeno se podem talvez filiar os "trovões" como os que, "em noite llmpa 
estrelada", foram obsenados em fins de agôsto último pelos munícipes de Bra
ganÇa, no Pará: "um estrondo muito longe, ei;.pécie de trovão demorado." (Me
deiros Júnior, 1953). 
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A figura 1 traduz cartogràficamente a relação de tremores conhecidos na 
Amazônia Brasileira. Cuidamos que tais manifestações (malgrado a falta de 
homogeneidade geográfica na coleta de dados) são suficientemente~.dissemina
das e freqüentes para corroborarem a idéia de que a padronagem retangular da 
rêde hidrográfica seja condicionada por falhas ou fraturas. Falemos agora da 
expressão super~cial, morfológica, .destas litoclases. Inicialmente, do ponto de 
vista de um observador que percorre e esquadrinha de perto o solo amazônico. 
E, nesta altura, cabe relembrar uma observação de que já demos •notícia em 
trabalhos anteriores. ' 

Em abril de 1943, tivemos ocasião de presenciar, próximo da .localidade de 
Vacherie, a oeste de Nova Orleans, o rejuvenescimento de uma falha - uma 
das muitas que, posteriormente, viriam a ser verificadas no vale do Baixo 
Mississipi. O rejeito vertical da falha (que foi acompanhada de sismicidade 
extremamente localizada) aumentou gradativamente durante um período de 
dez dias, até alcançar um máximo de 35 centímetros. Uma série de sondagens, 
ao correr do traço superficial da falha, veio depois demonstrar que a deslocação 
dos blocos contíguos crescia com a profundidade das camadas: era evidente 
que se tratava de uma falha velha, ao longo da qual, por diversas vêzes, se 
haviam produzido deslocamentos durante a acumulação dos sedimentos atra
vessados pelas perfurações . 

Nenhuma manifestação análoga pode ser oferecida, por enquanto, relativa
mente à Amazônia. A maioria das respostas ouvidas, ao indagarmos sóbre a 
existência de fendas abertas no solo, foi por demais vaga para ser apresentada 
aqui. E isso não é de estranhar. Comparem-se as densidades demográficas dos 
vales do Mississipi e . do Amazonas e recorde-se que o fenômeno que presencia
mos, há apenas uma década, foi o primeiro dessa natureza a ser recolhido pela 
literatura científica da região mississipiana, desde 1811-12, quando ocorreu o 
terremoto de Nova Madri, o maior da história dos Estados Unidos. E, quando 
uma tal manifestação não fôr surpreendida, por assim dizer, em flagrante, não 
é fácil encontrá-la depois, no terreno, pois os lábios da fissura se fecham pelo 
desmoronamento das paredes e o acúmulo de detritos superficiais, esbatendo-se 
o eventual desnivelamento: o fato se apaga, se perde na floresta .espêssa e 
deserta. 

Com as devidas reservas, desejamos todavia, registrar uma página do diário 
de campanha do Dr. Harald A. Sioli, hidrobiologista contratado pelo Instituto 
Agronômico do Norte, que, sabedor do rumo de nossas investigações, teve a 
gentileza de no-la comunicar, por dizer respeito a uma possível linha de falha 
no médio rio Tapajós, a montante de Itaituba, no Pará. Dado que o fenômeno 
não foi ainda camuflado pela floresta, que tudo avassala e recobre, seria talvez 
um acontecimento bastante recente. Mas vejamos o que anotou o cientista 
r,eferido: 

"15. 3 .1942. A tardinha, chegamos a Fechos, a passagem mais estreita 
de todo o~Tapajós (com apenas 150 metros de largura, segundo Cou
cl,reau) . De ambos os lados, espigões apreciáveis avançam sôbre o rio 
e apertam seu leito. Outrora terá sido uma barreira contínua, que o 
rio, a pouco e pouco, seccionou. V'ê-se, de uma e outra margem, uma 
estreita faixa despida de mata, conhecida pela população pela designa
ção de "Caminho do Porco" e que sobe pelos flancos das colinas. Consta 
que, na margem oriental, a notável linha se prolonga ainda um pedaço 
pela superfície mais elevada da lombada. Trata-se certamente de uma 
fenda de falha na rocha .(Sioli, 1952). 

Considere-se ainda - e com a mesma circunspecção - um segundo depoi
mento que talvez diga com as ruturas de superfície que andamos perseguindo. 
O agrônomo amazonense Roberval Cardoso, ora residente nesta capital, comu
nicou-nos ter verificado, na propriedade "Heveatuba" (região do paraná da Eva, 
não longe de Manaus), a presença de uma longa .fenda na terra firme, a mais 
de um quilômetro da margem do rio, longe demais para que a expliquemos por 
um simples solapamento do barranco. De largura, teria uns 8 a 10 centímetros; 
de comprimento, muitas dezenas de metros, desconhecendo o nosso informante 
a verdadeira extensão do acidente, que o mesmo enfiava pela mata espêssa 
(Cardoso, 1953). 
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Alcemo-nos, porém, a um ponto situado a algumas centenas ou alguns 
milhares de naetros acima da planície, de molde a ganhar uma perspectiva 
menos acanhada do terreno. Se é prudente proceder sem açodamento na 
inWpretaçã.o de fatos como os a1'0tados por Sioli e Cardoso, podemos afirmar, 
já agora sem temor de êrro, que o tectonismo, atuando pelos milênios afora, 
ma.rcou de forma inconfundível a fisionomia do terreno amazônico. Já não 
é necessário colhêr as falhas em atividade, nem que ocQrram súbitas modifica
ções sob ós nossos olhos. Pois é patente que a evolução do relêvo se processa 
no jôgo ® ~osão sôbre uma estrutura diferenciada pela tectônica. No reticulado 
de Uto"6es, que transparece na orientação da drenagem, se enfeixa, por assim 
dizer, um sem número de tremores de terra fósseis. O que mais impressiona é 
talv.ez a densidade dêsse reticulado. 1: êle responsável por grandes lineamentos 
da padronagem hidrográfica, onde, obedientes às direções já indicadas, se vêem 
lanços mais ou menos retilineos, de extensão superior a uma centena de quilô
metros. Mas suas· vêrgas também fendem a terra numa infinidade de pequenos 
prismas quadráticos que, em alguns lugares, não têm senão uns 400-600 metros 
de lado. No t~abalho de 1950, apresentamos diversos exemplos da região rione
grina; damos agora um caso elucidativo encontrado no território do Amapá 
(Fig. 2). Não fôsse enfadonho, e outros muitos poderiam ~r exibidos. E aqui 
cabe um reparo. Conforme salienta um professor de sismologia da Universidade 
da Callfórnia, "não é necessário admitir a existência, em grande profundidade, 
de numerosas falhas paralelas." E isto porque "a mesma falha pode ter traços 
ligeiramente diferentes, por ocasião de cada choque sucessivos" (Byerly, 1942) . 

Depois de focallzar a epiderme do globo, onde, por tô,da parte, se encontram 
as cicatrizes do tectonismo, queremos, para terminar, sugerir uma possível cor
relação entre o mosaico da .superfície e a estrutura em profundidade. Dois 
exemplos, apenas. 

Ressalvado seu caráter conje~tural, permitimo-nos chamar atenção para o 
mapa geológico que, em 1951, publicou o Conselho Nacional do Petróleo; com 
ba~ na interpretação de Louis .H. Dlxon. 1: interess'a.Ilte notar que as falhas 
que o geólogo norte-americano supôs existirem entre Óbidos e Manaus, afetando 
a base da coluna geológica, obedecem aproximadamente à direção NE-SW -
a mesma que, um ano antes, acusáramos na padronagem da morfologia super
ficial (Conselho Nacional do Petróleo, 19Ôl). 

Parece digno de reparo o fafo de que vários tremores houvessem sido assi
nalados no alinhamento do rio Madeira, onde os contornos sismográficos do 
soco cristalino configurados pelos trabalhos da Geophysical Service Incorporated 
revelam um assaz profundo abaciamento com eixo NE-SW (Conselho Nacional 
do Petróleo, 1951). E ainda que a orientação da "possível zona de falhamento" 
que o referido serviço admite no embasamento, entre os 57 e os 59 graus de 
longitude W pouco divirja do ruwo que, na superfície, tomam numerosos bar
rancos fluviais ou lacustres daquela região (Fig. 3). 
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Cidades Gêmeas 

J. C. PEDRO GlfANDE 
Conselho Nacional de Geografia 

Participando do mesmo sítio mais ou menos privilegiado de vida intima
mente entrelaçada qual a de g,êmeos, encontram-se multas cidades, vilas e 
outras localidades, entretanto separadas por uma linha. divisória que pode ser 
tronteirà internacional, limite interestadual ou intermunicipal. Sem dúvida êste 
desmembramento político condiciona geralmente um crescimento algo desigual, 
mais favorecido de um lado, menos protegido do outro lado do limit~. São u 
"cidades gêmeas" que encontramos por tôda parte. 

1l um caso sui generis de cidade gêmea a cidade do Va~eano, por tôdas as 
razões, menos a politica, parte integrarlte da cidade de Roma. 

Na Alemanha, destacam-&e dois exemplos de cidades gêmeas: Hamburgo
Altona, à foz do rio Elba, e Eberfeld-Barmen, na Renânia. SeuS' limites seguem 
ruas e mesmo seccionam casas. ' , · 

Também são inúmeras as cidades gêmeas nos Estados Unidos, separad~ 
por linhas divisórias de Estados ou "condados", ou dentro de um "condado". 
Seria fastidioso citá-las tôd~. Em boa parte, o seu quase amalgamento resultou 
da ampliação de ambas as áreas urbanas, hoje de fato sem solução de conti
nuidade. 1l o que se verlflca com a cidade de Nova York e algumas localidades 
hoje intimamente ligadas à maior cidaâe do mundo: com Los Angeles, e outras, 
rodeadas de cidades gêmeas. 

A novela Main Street, do e&critor norte-americano Sinclair Lewis, refere-se 
freqüentes vêzes às "Twin Cities". Trata-se das cidades de Saint Paul, capital 
do estado de Minnesota, e de Minneapolis, do mesmo estado, hoje intimamente 
emendadas. 

Depois dessa ligeira digressão a países estrangeiros, vamos estudar as cida
des gêmeas que interessam à geografia nacional. 

Ao longo da nossa fronteira com o Uruguai, fica a cidade sul-riograndense 
de Livramento; há a separá-la de Rivera, na República Oriental, uma-avenida 
internacional, em plena t!hapada. Dá-se o mesmo com a pequena cidade para
guaia de Pedro Juan. Caballero, que tem, para separli-la da cidade matogros
sense de Ponta. Porá, uma avenida internacional, muito ampla, sôbre o tabuleiro 
que aí forma a serra do Amambai. Ainda do mesmo modo, divide-se do povoado 
brasileiro de Paranhos, no município matogrossense de Amambaí, o povoado 
paraguaio de Ipajhum; a vila de Antônio João, do mesmo município fronteira 
pelo quase plano divisor de águas a localidade Capitan Badd', nQ Paraguai, 
Sanga-Puitã, povoado dQ município de Ponta Porá, confronta a localidade ho
mônima do lado paraguaio, apenas seccionada pela fronteira em plena chapada. 

Ainda se da o mesmo no entrQncamento dos limites entre os estados do 
Paraná e Santa Catarina na fronteira Argentina-Brasil. Ao Barraciio brasileiro, 
hoje Dionísio Cerqueira, fica em frente o Barracon argentino, apartado apenas 
pela linha divisória entre os dois países. 

A intima ligação entre Livramento e Rivera, Ponta Porá e Pedro Juan 
Caballero assemelha-se à que existe entre a cidade pernambucana de Tainbé 

· e a. vila paraibana de Pedras de Fogo. Separa-as apenas a estrada que segue 
pelo divisor de águas Parnaiba-Capibarlbe; ao longo dela se defrontam as casas 
das duas localidades. Já se fêz a tentativa. de unir a cidade e a vila que se 
frontela.m, do que resultaria o ma.is rápido desenvolvimento da cidade assim 
ampliada. . . Mas não falemos nisso; é debalde. O bairrismo não deim. 

B.G. -4 
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O crescimento de muitas cidades brasileiras, oriundas de núcleos vizinhos, 
mas localmente apartados tem-nas tornado gêmeas, realmente sem solução de. 
continuidade. O casario de São Paulo e de sua vizinha cidade gêmea, São 
Caetano do Sul, não tem mais nenhuma interrupção. Logo adiante, temos outras 
duas cidades legitimamente gêmeas, pois seus limites passam através de aveni
das e ruas: São Caetano do Sul e Santo André. Santos sobrepujou em cresci
mento a vetusta São Vicente e a ela se unindo, tornou-se, afinal, a sua cidade 
gêmea mais poderosa. . 

Campos, a "capital" do leste (perdão: dizem do norte) fluminense, à mar
gem direita do Paraíba,1 transbordou, em seu crescimento para a margem 
esquerda do rio, onde hoje emenda com a vila campista de Garus. 

Com tôda razão, também podem ser classificadas cidades gêmeas Niterói e 
São Gonçalo, ainda no território de Araribóia; a sua linha divisória passa por 
logradouros, e seu casario apresenta-se sem interrupção de monta. 

Na cidade fluminense de Resende, à margem direita do Paraíba, deu-se 
fato idêntico ao de Campos. A passagem do ramal paulista da E. F. Central do 
Brasil, com a construção da estação de Resende, originou o desenvolvimento, 
em tôrno desta, de um subúrbio · com regular movimento comercial. Embora 
intimamente ligado a Resende~ além do mais por ponte, acabou êsse núcleo 
urbano por desligar-se da cidade, constituindo a vila de Agulhas Negras, com 
a estação homônima. 

No município sul-riograndense de Novo Hamburgo vemos a cidade dêsse 
nome, apartada apenas por logradouros, da vizinha vila de Hamburgo Velho 
que, ao menos o indica o nome, foi o núcleo gerador dessas localidades gêmeas. 

A cidade de Além PQ.faiba, do ·lado mineiro do Paraíba, tem, ao que nos 
contam, um clima que se caracteriza por dias de calor excessivo. F9i essa a 
razão por que a população além paraibana de algum recurso econômico foi 
residir em Pôrto Novo do Cunha, rio acima, com noites agradáveis. E hoje, as 
duas localidades, antes afastadas entre si, acham-se completamente ligadas. · 

Entretanto, é no limite entre o Paraná e Santa Catarina que vamos encon
trar o exemplo, o único de que temos noticia no Brasil, de uma cidade tornar-se 
duas... · 

Desde perto do início dêste século achava-se convulsionado o sul do Paraná, 
em limite com Santa Catarina. Essa raia, que por ser de descrição pouco precisa, 
dava lugar a interpretações contradizentes, tendia à sua cristalização devido 
à pressão demográfica em aumento. 

Era incontestável o direito de Santa Catarina sôbre a margem do rio N~ro, 
~afluente do Ig1,1açu. Ali estavam São· Bento (hoje São Bento do Sul), Campo 
Alegre e Mafra e mais localidades catarinenses, chantadas à margem esquerda 
do rio Negro e do Iguaçu, como a cidade de Canoinhas. 

Santa Catarina pretendia, em continuação, tôda a margem dêsse afluente 
do Paraná. Entretanto, a isso se opunha o seu vizinho, o qual demonstrava que 
paranaenses eram as cidades de União da Vitória e Palmas e as então vilas 
de Clevelândia e Mangueirinha. Contestada essa vâ.sta região sertaneja por 
Santa Catarina, rebentou a guerra civil, que durante anos inquietou e mesmo 
ensanguentou tôda essa faixa limítrofe. 

Teve paradeiro essa luta fratricida com a demarcação procedida pela comls
.são chefiada pelo general Aguiar. Essa adjudicou ao Paraná tôda a região entre 
a margem esquerda do Iguaçu e o divisor Iguaçu-Uruguai, a partir de União 
da Vitória, Ao começar do meio da ponte sôbre o Iguaçu, seguiu o limite pelo 
eixo da então E. F. Central São Paulo-Rio Grande, até a estrada de Palmas. 

Ficou assim a cidade de União da Vitória seccionada pelo limite ao longo 
da via férrea, em duas cidades legitimamente gêmeas: União da Vitória, que 
permaneceu paranaense, e Pôrto União, que passou ·a ser de Santa Catarina. 

E vão vivendo em paz ... 

1 P6raiba, topónimo tupi, que se traduz: rio lnaproveltável (para. navegação, a saber em 
canoa), contém a expreBBAo rio (pará). Não é neceesário, pois, mencioná-la explicitamente. Rio 
Paraíba, sefia pleonasmo, do mesmo mOdo que rio Pirai (pirai :-- rio do - ou dos pélxes), rio 
Iguaçu (l.gUaçu - curso d'água grande), etc. 



Contribuição ao Ensino 

Aspectos Geomorf ológic~s dó Brasil* 

. I ...l- Objetlvos do curso: 

ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA 
Conselho Nacional de Geografl.a. 

A geomorfologia não constitui um ramo da ciência cujo estudo seja .feito 
na escola secundária. Toda via, esta parte especializada da geografia física ou 
da geologia, que dentro em breve constituirá uma ciência autônoma como tantas 
outras que conhecemos, é indispensável para os professôres. tendo em vista que 
em tôdas as séries do curso secundário, a geografia física é considerada sob 
várias modalidades, nas diversas partes das diferentes unidades do programa. 

Desde a. primeira série ginasial começamos a ensinar aos adolescentes as 
primeiras noções do que seja o relêvo, suas diferentes formas, as fôrças modifi
ca.doras das mesmas, etc. A noção dos qiferentes tipos de rochàs, solos e jazidas 
de minerais também são explicadas no curso secundário. Todavia é no primeiro 
ano do segundo ciclo onde o professor tem a responsabilidade maior de fornecer 
os elementos básicos do que seja a geomorfologia. moderna, tendo em vista o 
programa atual. · 

&te ano vamos consagrar ao relêvo do Brasil cinco palestras, com o fito 
de fornecer algumas informações que possam ser úteis aos professôres, que no 
momento sacrificam o período de férias do ano letivo em favor do seu aprimo-
ramento pessoal. · 

A geografia do Brasil é estudada nas 3.ª e 4.ª séries do primeiro ciclo do 
curso secundário e também na 3.ª série do curso científico. Nestas três séries 
acima mencionadas o relêvo do Brasil é estudado sob os diferentes aspectos. 
Assim vejamos: a) na terceira série ginasial do primeiro ciclo o relêvo é consi
derado do ponto de vista sistemático, isto é, a classificação geral das principais 
formas do relêvo, b) na quarta série o estudo do relêvo é feito segundo as 
regiões naturais, necessitando assim um conhecimento prévio do que seja o 
relêvo e qual o seu aspecto geral em todo território brasileiro para poder com
preender o quadro de relêvo específico a cada região natural; c) no terceiro 
ano do segund,o ciclo, a segunda unidade intitulada - "Fisiografia do Brasil'/, 
considera no seu segundo ponto o estudo do solo, do relêvo e das bacias hidro
gráficas. As·sim, pode-se compreender claramente o alto interêsse que há no 
estudo do relêvo brasileiro . Além do mais, a própria geografia humana só pode 
ser bem compreendida quando se possui uma perfeita visão da paisagem fisica. 

Considerando os fatos de que acabamos de fazer referência procuramos então 
organizar estas cinco palestras compreendendo duas aulas teóricas: 

1) Relações -entre as formas atuais do relêvo e a estrutura geológica; 
2) Classificação . das formas de relêvo segundo diversos autores; 

duas aulas prátl.eas: 
1) Construção de curvas hipsométricas e diagramas em barra e em circulo; 
2) estudo prático de algumas amostras de rochas, as quais foram referidas 

na. primeira aula; e finalmente na última aula teremos um seminário a propó
sito de dois artigos do Prof. Francis Ruellan - "Problemas do relêvo e da 
estrutura do Brasil" e "Zonas de sedimentação e seu papel geomorfológico" 
publicados no Bol. Geográfico, ano IX, n.O 102, setembro de 1951, e um do 

1 Súmula das notas de aulas proferidas pelo autor no "Curso de Informações Geográficas", 
promovido em jUlha de 1953, pelo Conselho Nacional de Geografia. 
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Prof. Rui Osório de Freitas - "Ensaio sôbre o relêvo tectônico do Brasil" ln: 
Revista Brasileira de Geografta, ano Xlll, n.º 2, abril-junho de 1951. 

n - Relações entre as formas atuais do relêvo e a tnfluêncta da estruiiira. 
geológica: • 

Os diferentes aspectos da paisagem física, ou melhor, do telêvo, isto é, as 
montanhas ou serras, os planaltos, as planicies e os vales são explicados através 
do estudo da origem e da consecutiva evolução dessas formas. Assini a geomor
fologia é a ciência que e&tuda as formas presentes do relêvo através da indaga
ção de sua evolução no decorrer do tempo geológico, está por conseguinte calcada 
na geologia. 

O estudo da forma topográfica do relêvo, só pode ser compreendido em 
bases cientificas quando se examina a estrutura, a natureza do material e o 
clima da região, somente assim poderemos falar em planícies, peneplanicies, 
superfície de erosão, &uperfície estrutural, cuestas, terraços, etc. Têrmos geo
morfológicos cujo uso só pode ser feito quando o acidente do relêvo consid,erado 
está enquadrado dentro do conceito geral admitido para os mesmos. 

No estudo do relêvo brasileiro calcado no mapa geológico temos a considerar 
primeiramente os terrenos pré-cambrianos que constituem 8.S' chamadas áreas 
do escudo Gutano'-Brastletr;o. ' 

Compreende-se por escudo as grandes massas de rochas antigas do período 
arqueano e al~onquiano que permaneceram quase totalmente emersas por 
ocasião da história física da terra desde a sua cristalização e co~olidação até 
ao fim do período algonquiano. O têrmo escudo foi usado primeiramente pelo 
geólogo Eduardo Suess para os escudos canadense e báltico . 

O escudo das Guianas e o escudo afro-brasileiro, indo-malgaxe formavam 
no pré-cambriano duas grandes ilhas emersas. · 

O escudo brasileiro é dividido do &eguinte modo: 

A> Escudo Austro-Brasilla ou escudo Atlântico 
B) Escudo Bóreo-Brasilla ou escudo Sul-Amazônico ou ainda Arqueo

Atlântida 
C) Pequenos Núcleos 

a) Gurupi 
b) Bollvio-:M;atogrossense 
c) Goiano-Matogrossense 

01,1 Tocantins-Araguaia 
d) Sul-Riograndense 

Entre as diferentes partes dos escudos e dos núcleos, encontramos terrenos 
mais recentes. No embasamento dominam as rochas igneas · e metamórficas, 
enquanto nos terrenos acumulados sôbre o embasamento excluindo natural
mente as rochas eruptivas de derrame, temos rochas sedimentares. 

Os terrenbs pré-cambrianos foram afetãdos por duas grandes revoluções 
diastróficas: , 

a) laurenciana - atingiu os terrenos do arqueano, 
b) huroniana - que atingiu os terrenos algonquianos. 

Além dêstes dois movidlentos o Prof. Alberto Ribeiro Lamego considera a 
existência de um movimento anterior, chamado Brasíltco.- Assim êstes movi
mentos dia&tróficos foram os responsáTeis pelo ap~ecimento do "liimaiaia 
Bra.sílico". 

As rochas que afloram nos terrenos p.ré-cambrianos são principalmente: 
granitos, dloritos, gnaisses, micachistos, quartzitos, etc. Como se vê são rochas 
eruptivas e metamórficas. É importante considerarmos sempre as formações 
geológicas, pois estas correspondem a formas topográficas características, porém 
na maioria das vêzes observa-se que a forma topográfica, está também muito 
mais ligada à estrutura geológica, do que a própria natureza das rochas. 
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Na área do embasamento cristalino encontramos o predominio das chama
das Serras. Cristalinas - segundo Betim Pais Leme, ou então maciços, como 
teremos oportunidade de estudar numa das próximas aulas. 

No que diz respeito à estrutura geológica post-algonquiano, vemos que os 
terrenos que formam o capeamento, i&to é, que vão desde a base· da era paleo
zóica até aos nossos dias, apenas sofreram movimentação · no fim do siluriano 
- revolução caledoniana e depois se mantiveram sem perturb11ição de ordem 
orogenét1ca. E, no dizer do Prof. Rui Osório de Freitas o relêvo do Brasil, a 
partir do período devoniano somente foi atingido por levantamentos de ordem 
epeirogenéticas, dando arqueamentos - planalto& e bacias, muralhas, fossas e 
vales de a!undimento. 

Na~ camadas sedimentares que constituem o capeamento, vamos encontrar 
grandes bacias de sedimentação, como é o caso da bacia Amazônica, bacia do 
Meio-Norte, bacia do Paraná, bacia do Paraguai. O relêvo dentro dessas bacias 
cujas camadas não sofreram movimentação orogênlca se apresenta suave, sob 
a fórma de planície, tabuleiros, chapadas ou ainda sob a forma de cuestas 
em certos casos como na bacia do Paraná, ou ainda na borda oriental da bacia 
do Melo-Norte, que dâ aparecimento à chamada serra da Iblapaba . 

\ 

Tectonismo e sua importância no relêvo. 

1 - Movimentos orogêntcos - afetaram os terrenos do embasamento e as 
camadas do siluriano. Temos por conseguinte as revoluções diastróficas do Lau
renclano, do Huroniano e -do Caledonlano. 

2 - Movimentos epeirogêntcos - ocasionaram no Brasil, segundo'Rui Osório 
de Freitas deformações caracterizadas por um relêvo de bacias e planaltos. 
muralhas, fossas e vales de afundlmento que dirigiram a geologia do Brasil 
desde o devonlano . 

Os movimentos epelrogênlcos do relêvo brasileiro podem ser considerados 
do-seguinte modo: a) deformações antigas - ocorridas po devoniano ao cretáceo, 
b) deformações modernas - qo cretáceo ao atual. 

As duas formas de relêvo mais importantes segundo o Dr. Rui Osório de 
Frelt.as, isto é, planaltos tectônicos e bacias &ão produzidas pelos arqueamento. 
crustats . · · 

A) Arqueamento no Brasil Meridional cuja direção foi NNW-SSE, ocasio
nou a rutura do embasamento crlstal'ino dando aparecimento a falhas escalo
nadas devidas à distensão, e orientadas nas seguintes direções: ENE-WSW, 
NNE-SSW e NE-SW. Estas.falhas . escalonadas deram aparecimento às serras do 
Mar e Mantiqueira. 

No núcleo sul ... rlograndense a direção do arqueamento crusta! é WNW-ESE; 
allás, a mesma direção verificada no .Brasil Oriental e Nordeste. A direção do 
arqqeamento principal WNW-ESE provocou a distensão crusta.! que deu apare
cimento à lagoa dos Patos . 

B) Arqueamento no Brasil Oriental e Central - a direção principal foi 
orientada no sentido WNW-ESE, o que deu como conseqüência a rutura crusta! 
na direção NNE-SSW, ·produzindo o escarpamento da serra do Espinhaço e a 
fossa submersa que partindo de Campos· pas·sa pelos Abrolhos e vai até ao 
Recôncavo . 

O arqueamento secundário dirigido para NNE-SSW, por conseguinte para
lelo ao Espinha'Ço deu como conseqüência o aparecimento de fraturas orientadas 
na direção WNW-ESE, as quais foram aproveitadas pelos rios Paraíba do Sul, 
Doce e São Francisco. 

C) Arqueamento no Brasil Nordeste - a distinção crusta! foi na dlreçãó 
WNW-F.sE causando a rutura das rochas perpendicularmente à direção do 
arqueamento NNE-SSW dando origem ao escarpamento da serra da Borborema. 
A semelhança do que foi observado no litoral oriéntal, também existe no litoral 
nordestino uma falha submersa que vai de Sergipe ao Rio Grande do Norte, 
segundo o Prof. Rui Osório de Freitas . 

. Antes de terminar êste rápido bosquejo a propósito da estrutura geológica 
e de alguns aspectos da tectônica, cumpre fazer referência ao fato de que no 
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decorrer da era mesozóica se deu a fragmentação do chamado continente gon
dwanico com a separação da parte afro-brasileira. 

Esta rutura da grande massa de rochas que constituia êste vasto continente 
meridional, deu como resultado o aparecimento da costa oriental do Brasil. 
E, no interior do embasamento verificou-se, segundo certos autores, a abertura 
de fraturas na direção WNW-ESE como é o caso do São Francisco, ou mesmo 
provocou a fraturação que deu origem aos. grandes derrames de rochas básicas 
que ocorreram no sul do Brasil, o chamado trapp do Paraná, segundo Boris 
Brajnikov citando o geólogo Djalma Guimarães . 

• • • 
As atuais formas de relêvo do Brasil podem ser explicadas pela estrutura 

geológica, considerando-se os movimentos dias.tróficos laurencianos, huronianos 
e caledonianos, e os movimentos epeirogênicos antigos e modernos, isto é, os 
ocorridos do devoniano ao cretáceo, e os post-cretáceos até aos nossos dias. 
Todavia, na explicação de formas muito localizadas não se pode deixar de 
considerar os efeitos gliptogenéticos e litogenéticos dando origem a pequenos 
acidentes do relêvo. 

· Importância das alterações das rochas. 

O clima quente, úmido e sensivelmente pluvioso que se encontra na encosta 
atlântica, isto é, que atinge a grande parte do chamado Macico Atlântico -
na denominação do Prof. Delgado de Carvalho, dá aparecimento a espêssas 
capas de argila de coloração variada, tendendo principalmente ao vermelho, 
que atestam por vêzes forte laterização. 

No nordeste do Brasil ou mais especialmente na zona semi-árida os efeitos 
da decomposição química não se fazem sentir com a mesma intensidade, todavia 
o efeito mecânico produzido pela alternância da temperatura acarreta a frag
mentação das rochas. Na peneplanície do nordeste pode-se encontrar bQns 
afloramentos de rocha na parte do sertão semi-árido. Porém na encosta orien
tal da Borborema onde os efeitos do clima semi-árido já não se fazem sentir 
temos então o aparecimento de boas capas de argila de decomposição. 

Nas zonas sedimentares de chapadas ou mesmo nos tabuleiros litorâneo.s 
às vêzes encontramos na parte superficial dos mesmos, crostas de lateritos 
forrando-os inteiramente. 

A espêssa capa de produto alterado dificulta a aplicação do método orto
doxo do geólogo no estudo das camadas, ou melhor :pos afloramentos de rochas, 
que é por conseguinte obrigado a se valer em grande parte do aspecto fornecido 
pela topografia. Assim o Dr. Rui Osório de Freitas, no trabalho intitulado 
"Relevos policíclicos na tectônica do escudo brasileiro" disse: "Em umrpaís como 
o Brasil, onde a intensidade do intemperismo mascara as estruturas, é preciso 
que se dê aos dados geomórficos e fisiográficos o seu devido valor e crédito na 
interpretação dos acidentes tectônicos e mesmo Q.as estruturas, reconhecida a 
impraticabilidade do emprêgo dos métodos ortodoxos. da geologia estrutural 
nesse campo" (Separata do Boletim Paulista de Geografia, n.0 7, p. 4). 

Do trecho que acima citamos devemos tirar uma conclus'ão muito impor
tante, é a de que os geólogos de campo nas regiões de clima intertropical úmidQ, 
não devem esquecer o grande subsídio que a geomorfologia bem orientada lhe 
pode fornecer. 

Na região da bacia Amazônica além do problema da alteração profunda 
dos sedimentos e das rochas devemos considerar a luxuriante floresta que cobre 
tôda a planície, bem como a monotonia da topografia, não oferecendo a existên
cia de pontos elevados onde se possa ter uma vista de conjunto. A êste propósito 
podemos fornecer um bom exemplo da utilização das fotografias aéri;ias, pois 
em recente trabalho da autoria do Prof. Hilgard Sternberg êste pôde lançar 
uma ousada hipótese de trabálho qual seja a da existência de vales tectônicos 
na Planície Sedimentar Amazônica. 

No tocante ao mapeamento dos diversos terrenos temos a considerar que 
os afloramentos só têm sido estudados ao longo dos rios, nada se sabendo do 
que existe entre um vale e outro. É bem provável que num futuro não muito 
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remoto grandes transformaçõe·s se venham encontrar na coluna geológica da 
bacia· Amazônica, bem como na estrutura do material . 

• • • 
Classificação das formas de relêvo. 

O estUdo sistemático das diferentes formas de relêvo que aparecem dentro 
dos nossos' limites politicos, no que diz respeito às nossas fronteiras internaclo
nais, vai-nos mostrar uma série de dificuldades tanto no norte, isto é, no planalto 
das Guia.nas, como em tôda a zona ocidental, isto é, na planicie do Prata, 
na ·zona oeste da planicie amazônica, etc. Todavia, para facilidade didática 
toma-se o limite político e estuda-se as diversas áreas ou quadros fisicos até 
ao respectivo limite. 

Nesse estudo analítico das diversas classificações propostas nossa preocupa
ção não será tanto o estudo das formas de relêvo, mas, mais própriamente as 
diferenteS' classificações, uma vez que no seminário teremos oportunidade de 
discutir as diferentes hipóteses e explicações dadas pelos diversos autores, e 
mais especialmente as que estão exaradas nos dois artigos do Prof. F. Ruellan 
e do Dr. Rui Osório de Freitas. 

Desde os mais · remotos tempos êste assunto constituiu preocupação dos 
diversos autores que escreveram a respeito das formas de relêvo das diferentes 
regiões por êles percorridas, ou que tinham informações através da bibliografia 
existente. Ainda recentemente o Prof. Aroldo de Azevedo, catedrático de Geo
grafia do Brasil na Universidade de São Paulo, teve oportunidade de fazer um 
magnífico estudo analitico das diferentes classificações existentes, tendo esbo
çado no fim do seu artigo intitulado "O planalto brasileiro e o problema de 
suas formas de relêvo" • uma nova tentativa de classificação do relêvo brasileiro. 

As maiores dificuldades são encontr.adas no que diz respeito ao chamado 
Planalto Brasileiro, pois o Planalto das Guianas e a zona da planície não ofere
cem controvérsia a sua classificação. 

Para maior facilidade didática vamos primeiramente tratar do Planalto das 
Guianas e depois a análise sistemática das diferentes classlflcações l:io Planalto 
Brasileiro, como frisamos no inicio da presente palestra, deixando para o final 
o estudo das planícies. 

I - Planalto das Guianas - compreende a massa de rochas antigas .situa
das ao norte da planície amazônica. Podemos dizer então que é o velho e desgas
tado planalto que se encontra ao norte da planície amazônica constituído de 
rochas muito antigas, isto é, dos períodos arcaico e algônquico. Nas eras arqueo
zóicas e proterozótcas os terrenos que hoje formam o chamado escudo das Guia
nas e que se encontram ligados aos terrenos do grande Planalto Brasileiro, cons
tituíram uma vasta ilha, tendo em vista a existência do grande canal que havia 
no local onde hoje se encontra a planície aluvial amazônica. 

De acôrdo com as feições topográficas caracteristicas pode-se então consi
derar o relêvo do Planalto das Guianas dividido da seguinte maneira: 

1) Planalto cristalino - área peneplanizada constituida pelos terrenos de 
baixa altitude; , 

2) Região serrana - formada pelo rebôrdo do grande planalto Guianense, 
com altitudes superiores a 2 000 metros. 

O velho Planalto das Guianas é delimitado a norte · e a leste pela planície 
costeira atlântica, a oeste pela planície do Orenoco e ao sul pelos terrenos 
aedimentares da planície amazônica, cujas faixas de sedimentos assentam 
diretamente sôbre rochas do embasamento cristalino. 

A nós só interessa uma pequena parte dêste planalto tendo em vista que 
nossa fronteira corre ao longo das serras como as de Tumucumaque,· Acarai, 
Uaçari, Pacaraima, etc., isto é, ao longo da linha de cumiada. 

l!J no ponio de trijunção entre o Brasil, a Guiana Inglêsa e a Venezuela 
que se ergue o vasto paralelepípedo constituído de rochas do algônquico - o 

• Vide: Boletim Paulista de Geografta. n.0 2, julho de 194'i1, pp. 43-53. 
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monte Roraimã, com 2 875 metros de altura. Nota-se ai do ponto de vista 
geológico e geomorfológlco, que o velho Planalto das Guianas é constltuido por 
&>eneplanícies cortadas em rochas como o granito e gnaisses mantendo ainda 
em certos pontos o testemunho de camadlis estratificadas que outrora deveriam 
cobtir uma extensão muito maior. :msses terrenos deram formas tabulares quando 
as camadas não foram perturbada& por · um distrofismo intenso que as tenha 
deslocado ocasionando o aparecimento de dobras, flexuras, etc. 

Os terrenos do, escudo das Guianas foram afetados por dobramentos cujas 
direção é NW-SE, sendo também chamada de direção caraíba. .:t!Jste dobramento 
é no dizer do Prof. F. Ruellan, baseado em. Choubert, responsável pelo atual 
aspecto noroeste-sudeste do próprio litoral da América do 'Sul. . 

II - Planalto brasileiro - compreende uma vasta área do Brasil e é 
constituída por velhos maciços, como e o caso da serra do Mar, da Mantiqueira, 
Espinhaço, Borborema, etc. Mas ao lado dêstes velhos maciços desgastados 
pel{L erosão temos também as grimdes chapadas do Brasil Central, os tabuleiros 
ou chapadas, do Maranhão, etc. 

Após estas breves considerações passaremos às diferentes classificações 
feitas por diversos autores . Seguindo a orientação do Prof. Aroldo de Azevedo . 
. ~emos considerar o assunto dentro de duas rubricas : A>- Velhas classificaçõe.s 
referentes ao Planalto Brasileiro e B) Modernas classificações a partir de 1913. 
Não pretendemos aqui insistir no que diz respeito à primeira rubrica, e desta
caremos apenas a de Aires de Casal, que em sua Corografia Brasílica ou Relaçtio 
Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, publlcàda em 1817, tendo em vista 
a t'lla importâncfa histórica, uma vez que foi êste autor um •dos J?.rimeiros a 
tratar do assunto; distinguindo a existência de quadro "cadeias" ou 'serranias": 

l) a da Borborema ou dos Cariris; 
II) a da Mantiqueira; 

III) a dos órgãos ou dos AimoréE.'; 
IV) a da Mangabeira ou do Paraná . 

As modernas classificações - pode-se dizer que nà. obra do Prof. Delgado 
de Carvalho Fisiografia do Brasil publicada no ano de 1923 é que .vamos encon
trar uma nova classificação do nosso relêvo mais cientifico cujo esquema pasta
mos a transcrever, introduzindo no entanto as pequenas modificações feitas por 
êste autor no ano Q.e 1943: ' 

A) - Maciço Atlântico 
1 - Serra do Mar 
2 - Serra Geral 
3 - Serra da Mantiqueira 

B> - Maciço Central 
f a) Sistema Goiano 

b) Slstéma Ma~ogrossense 
C) - Maciço Nortista 

1 - Os arcos do Nordtiste }Chapadas do Nordeste 
2 - Os arcos Maranhenses e do Maranhão 

D) - Maciço Guianense 
1 - Serras ocidentais 
2 - Serras orientais .• 

A classificação do Prof. Delgado de Carvalho durante muitos anos foi 
pràticamente a única a ser adotada no& próprios programas oficiais, do ensino 
secundário. O Prof. Aroldo de Azevedo teve oportunidade de tecer comentários 
mu.lto oportunos a respeito desta classificação. Todavia não podemos esquecer 
o seu grande mérito, considerando a época em que a mesma foi feita. 

• Geogra/ía do BraatL (3.• série) - 1943. No quadrO acllI1a 1nclu!mos a parte referente ao 
maciço das Guianas tendo em vista !ornecer um quadro completo. AUàa nas <>utrae cla5111.ftca9õell 
Uunbém procedemos da mesma maneira uma vez que o presente curso não permite acuradaa 
pesquisas em b1bllotecae, 
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O têrmo maciço é usado, para designar formas de relêvo muito diferencia

das tanto do ponto de vista topográfico, como geológico. Assim, no caso do 
chamado maciço atlântico. temos: serra do Mar, Mantiqueira e também a 
chamada serra Geral cuja origem e estrutura são completamente diferentes das 
duas outras acima mencionadas. No maciço nortista o autor inclui as serras 
cristalinas do Nordeste, juntamente com os arcos maranhenses que são tabu
leiros ou chapadas. E finalmente o maciço central, onde encontramos as gra.Q
des áreas de planaltos, Isto é, chapadas. Como vemos também aí figura a pala
vra maciço. Já que estamos consideranc:to o uso do têrmo maciço, será também 
lnteressante rememorar um outro têrmo usado até recentemente, que era siste• 
ma de montanha:. estando todo o relêvo brasileiro classltlcado dentro do Sistema 
Parima e Sistema Brasileiro. 

A denominação - Sistema Brasileiro havia sido proposta no século XIX 
por Alexandre Humboldt, todavia os nossos livros didáticos compreendiam os 
sistemas nãO' no sentido usado pelos geólogos - genético, mas sim no sentido 
do agrupamento por área, considerando por conseguinte assim dentro de um. 
sistema elementos morfológicos diversos, ou seja, um grupamento caracterizado 
pela posição . 

Em 1943 o geólogo Alberto Betim Pais Leme no seu llvro História Física 
da Terra • apresentou uma classificação ou melhor uma divisão genético-geo
gráfica do nosso lll.êVO, cujo quadro transcrevemos abaixo: 

1 - Serras criStalinas - constituem o oonjunto de maciços que 'se elevou 
mais recentemente como: serra do Mar, serra da Mantiqueira, serra do Espinhaço. 

2 - Planaltos areniticos do Nordeste e do Ceará - chapada do Ararlpe, 
serra do lbiapaba, etc. 

3 - Planalto Central Brasileiro. 
4 - Planalto Basáltico do Sul do Brasil. 
Uma das classificações. mais im!li>rtantes, cujo uso se começou a fazer mes

mo no curso secundário é a do Prof. Fábio de Macedo Soares Guimarães publi
cada no Boletim Geográfico, ano 1, n.0 4, em agôsto de 1943-,. "Relêvo do Brasil", 
onde r~conhece cinco áreas topográficas distln~as a saber: 

a) as Serras Orientais (Serras do Mar, Paranabiacaba, Mantiqueirà, 
Espinhaço e Chapadá Diamantina.); 

b) as Peneplanícies Nordestinas (Chapadas sedimentares e serras cris
talinas do Nordeste, Inclusive a Borborema) ; 

e) as Peneplaníctes Centro-Orientais (do Alto Rio Grande e do Alto 
Paranaíba) ; · 

d) os Degraus e Patamares Meridionais (a Serrinha, a Depressão Pe
riférica ou Planalto dos Campos-Gerais e a Serra Geral ou Planalto 
Basáltico) ; . · 

e) as Escarpas · e Chapadas Centrais (Espigão Mestre, Chapada dos 
Veadeiros, Chapadas do Maranhão e do Piaui, Chapadas Mato
grossenses). 

O Dr. Silvlo Fróis Abreu no seu 4nteressantissimo artigo Intitulado "Funda
mentos geográficos da mineração braslleira" publlcado na Revista Brasileira de 
Geografia - Janeiro/março de 1945 • teve oportunidade de apresentar também 
uma classificação do nosso relêvo, o qual ficou assim especiflcado: 

1) 
II) 

III) 
· IV) 

V) 
VI) 

VII) 
VIII) 

IX) 
X) 

Planície amazônica 
Peneplano do Nordeste• 
Planicie Utorânea 
Serras do Mar e Mantiqueira • 
Serras do Espinhaço • 
Serras da Ribeira • 
Chapadões Centrais• 
Baixada de Mato Grosso 
Planalto meridional • 
Camptna gaúcha. 

• Alberto Betlm Pais Leme Htstóría ffsica da Terra (pp. 675-708). 
• Ano VD, n.0 1, pp. 3-137. 
• Partes que constituem o Planalto Braslleiro. 
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Na Sociedade de Geologia de França o geólogo Boris Brajnikow apresentou 
um trabalho• cujas unidades estruturais do arasil (Fig. n.º 1) estão assim 
consideradas: · 

-. 
··~- .... . 

...... . ~ 
•• : ...... t .... 

o SOo 

A) Maciços 
I - Maciço Costeiro 

II - Maciço de Goiâs 
Ill - Maciço Central 
IV - Maciço das Guianas 

• 

B) Zonas de sedimentação mais recente 

1 - Zona de subsidência da Amazônia 
2 - Zona epicontinental do Maranhão e Piauí 
3 - Zona mé.dia 
4 - Fossa tectônica do rio São Francisco 
5 - Zona do rio Paranâ. 

• Borts Brajnikow "Les grandes unttés struturales du Bresll" In: Bulletin de la S-0ciété 
Geologique de France, tomo xvm, pp. 161-166, Paris, 1948. Fase. 1, 2 e 3 . Tendo em vl.6ta o 
interêsse geral desta classificação não conlllderamos sõmente o que du rupeito ao Planalto 
Brasileiro, e slm o conjunto. 
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O Prof. Aroldo de Azevedo ao terminar -0 seu artigo referente à classificação 
do Planalto Brasileiro,' propôs a seguinte classificação que abaixo transcreve
mos (Fig. n.º 2) : 

11 PS.A._ Sul·Amazônico 

.~ 
"iõ 
~ 
·5 

~ 
e 
Ili 

õ:. 

P.S.G._ Sul de Goiáz. 

P.N. _ Nordeatino 

P.S.K.-Sul dc:Minn 

!) Planalto Atlântico 

1 - Serras cristalinas 

2 - Planalto cristalino 

II) Planalto Meridional 

1 - Depressão periférica 

"Relêvo 
do 

BrasiL 
A~OL..DO 01.Az.EVl.OO 

•9 .. 9 

( 

Serra do Mar 
Paranaplacaba 
Mantiqueira 
Espinhaço 

l Planalto Nordestino 
Chapada Diamantina 
Planalto do Sul d~ Minas 
Planalto do Pampa 

{ 

DepreS'são paulista 
. Planalto dos Campos-Gerais (ou 

Segundo planalto) 
Depressão do Jacui 

• • .Aroldo de Azevedo "O Planalto Braslleiro e o problema da cla68111cação de suas formas de 
:relêvo" ln: BoZet«m PauUsta de Geografúi, n.0 2, julho de 1949, pp. ~53. 
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{ 
Planalto do Alto Paraná 

2 - Planalto arenitico-basáltico 
Planalto do Alto Uruguai 

m> Planalto Central 

1 - Chapadas sedimentares 

2 - Planaltos cristalinos 

f 
"Serras" maranhenses 
Chapadas do Piauí 
Chapada do Araripe (?) 

l Espigão Mestre 
Chapadas de Goiás 
Chapadas de Mato Grosso 

J Planalto Sul-Amazônico 

t Planalto de. Goiás 

Em recente trabalho publicado em 1951 pelo Dr. Rui de Freitas o relêvo 
do Brasil foi estudado dentro de duas grandes unidades geotectônicas: planaltos 
e bacias tectônicas. Os planaltos tectônicos são compreendidos como porções 
elevadas da crosta constituída de rochas do embasamento . ~stes planaltos .. 
quando erguidos por movimentos epeirogênicos assumem o aspecto acentuada
mente circular. "O têrmo planalto é empregado no seü sentido tectônico funda
mentalmente, genético e não morfológico". As bacias são encaradas como de., 
pressões continentais cheias de sedimentos, não importando a sua altitude. 

Jl: necessário frislftmos que juntamente (:Onl estas duas grandes unidades 
'morfológicas devemos incluir deformaçõe&' de fundo epeirogênicos menores, tais 
como: muralhas, fossas e vales de afundimento, que servem para explicar os 
pormenores. (Fig. 3): 

O relêvo do· Brasil excluindo o maciço das Guianas, pode ser apresen,tado 
dentro do seguinte esquema: 

I) Planaltos 

1 - Planalto atlântico 
2 - Planalto goiano 
3 - Planalto de Mato Grosso 
4 - Planalto da Borborema 

II) Bacias 

1 - Bacias do Paraguai 
2 - Bacia do Paraná 
3 - Bacia do Parnaíba 
4 - Bacia do Amazonas 
5 - Bacia cretãcea 

6 _ Bacias locais 2 .· Bacia de São Paulo 

1
1. Bacia de Curitiba 

3. Bacia do Fonseca 
4. Bacia do Ganda.rela 

III) Vales de afundimento 

1 - Vale de afundimento do Paraíba 
2 - Afundimento de Campo Grande-Guanabara Rio Bonito 
3 - Vale de afundimento Campoi;-Abrolhos-Recôncavo 
4 - Vale de afundimento ão rio São Francisco 

IV) Fossas 

1 - Fossa de Camaquã 
2 - Fossa da lagoa dos Patos 
3 - Fossa de Cananéia 
4 - Fossa de Itatins 
5 - Fossa do Juqueriquerê 
6 - Fossa de São Sebastião 
'1 - Fossa de Itaboraf 
8 - Fossa de Campos 
9 - F()Sja <;l.e Marajó 
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V> Muralhas 

1 - Serra do Mar 
2 - Serra de Itatlns 
3 - Serra de Itapitangul 
4 - Serra do Dom 
5 - Serra dos ôrgã98 
6 - Serra de Madureira 
7 - Maciço da Ilha Grande 
8 - Serra da Boa Eb'perança. 
9 - Maciço de Cabo Frio· 

10 - Serra da Pedra Branca 
11 - Maciço da Ilha 
12 --. Serra da Mantiqueira 
13 - Serra 'da Borborema 
14 - Maciço do Itatiaia 
15 - Maciço de São Sebastião 
16 - Maciço de Poços de Caldas 
17 - Serra do Espinhaço 
18 - Maciço do Caparaó 
19 - Serra da Carioca. 
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O Prof. Alfredo José Pôrto Domingues nas aulas de geologia que ministrou 
no Curso de Informações Geográficas, no ano de 1952, apresentou uma divisão 
do Brasil em unidades geológicas, a qual poderá ser aproveitada em grande 
parte como unidades geomo'rfológlcas, como passaremos a expor: 

Bacia Amazônica 
Bacia do Melo Norte 
Nordeste Oriental 
Planalto Central 
Bacia do Rio São ·Francisco e o Espinhaço 
Costa Alântica (de Salvador à llha de São Sebastião) 
Planalto Meridional 

É interessante observar que na classificação proposta pelo Prof. Fábio de 
Macedo Soares Guimarães em 1943, várias das denominações estritamente geo
lógicas foram criticada~: pelo Prof. Aroldo de Azevedo no seu artigo intitulado: 
"O Plan~lto Brasileiro e o problema da classificação de suas formas de relêvo". 
Já o mesmo não poderemos falar das unidades geológicas do Brasil proposta 
pelo Prof. Alfredo P. Domingues, as quais coincidem com unidades geomorfo
lóglcas. 

Na classificação dêste autor não encontramos todavia, referência ao Panta
nal matogrossense. Acreditamos que tal omissão tenha advlpdo da pequena 
extensão que ocupa no Brasil esta depressão em relação às q,utras unidades 
geológtcas . 

O Prof. Hilgard O'Reilly Stemberg â.presentou de modo esquemático o 
estudo do relêvo brasileiro div.idldo do Eleguinte modo: 

Nordeste 
"Serras" do Mar e da Mantiqueira 
Espinhaço 
Amazônia 
Planalto Meridional• 

A preocupação do autor na apostila foi fornecer de modo didático os dife
rentes quadros morfológicos que encontramos no Brasil. 

No presente curso não vamos estudar todo o Planalto Brasileiro, tendo em 
vista a orientação que propusemos no inicio dest~s palestras, todavia, antes de 
passarmos a éonslderar as planícies, vamos tecer alguns comentários a propósito 
da pene planície do nordeste. 

• • • 
• "Asi"ctos estruturais e morfológicos do relevo brasileiro" - Aula mimeografada do Curso 

do Instituto Itlo Branco (1953). 
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PENEPLAN:tcIE DO NORDESTE - A região do Nordeste Oriental do Ceará 
ao norte da Bahia é constituída por grandes su\)erfícies de rochas do embas'B...:. 
mento cristalino, as quais apresentam por vêzés superfícies bem regulares, ou 
melhor, de topografia quase plana, por causa do trabalho de peneplanização 
realizado pelos agentes de erosão. Todavia, destaca-se ainda na paisagem do 
sertão nordestino a existência de serrotes, isto é, lâminas de rochas que apare
cem alinhadas - monadnoks - morros cristalinos emergindo abruptamente 
e também chapadas constituídas de rochas sedimentares as quais são por vêzes 
verdadeiras chapadas residuais. Diz o Dr. Sílvio Fróis Abreu: "Tem-se naquela 
região (peneplano do Nordeste) o escudo cristalino fundamental, desnudo e 
apenas eni trechos limitados cobertos por ilhas esparsas dos chistos algonquia
nos ou pelas chapadas dos arenitos mesozóicos . . Trata-se duma antiga região 
granito-gnáissica erodida longamente, deixando ver na atual topografia apenas 
os últimos resíduos das outras extensas formações algonquianas, já raspadas 
em grande parte da área".• . 

'No estado do Ceará podemos encontrar dois exell}plos de monadnocks ou 
como são denominados por certos autores, serras isoladas, tais como: Baturité, 
Maranguape, Pedra Branca, Uruburetama, Meruoca, etc. ~stes monadnocks 
que emergem da planície cristalina, denotam intrusões graníticas posteriores ao 
período arqueano. 2º 

Na zona mais oriental dessa região temos como acidente de relêvo mais 
importante a serra da Borborema,· que · segue a direção geral NE-SW desde 
Pernambuco até o Rio Grande do Norte. A chamada serra da Borborema é 
um bloco constituído de rochas do complexo cristalino que se ergue em relação 
às áreas próximas, e o aparecimento de tal bloco talvez esteja ligado às 
perturbações do arqueamento post-cretácico que afetaram esta região. 

• • • 
III) Planícies - dentro do território brasileiro podemos dizer que elas 

constituem·cêrca de 3/8. De modo geral podemos considerar a seguinte divisão: 
a) Planície Amazônica - constitui um dos mais vastos depósitos aluviais 

do mundo. Observando-se o mapa geológico verifica-se que há um amplo pre
domínio das rochas da era terciária as quais regionalmente formam, de modo 
geral, ás chamadas terras firmes. Os. terrenos mais recentes que aparecem 
junto às margens· dos rios e por vêzes inundados diàriamente ou sasonalmente 
são chamados de terras de várzea . Assim, os firmes ou terras firmes e as várzeas 
são os dois elementos topográficos mais importantes que devemos considerar 
na morfologia da região. 

No baixo Atnazonas, como na região das ilhas outro elemento a ser desta
cado é o têso, isto é, pequenos terraços que surgem sempre como terras firmes 
no quadro gera.l. da região. Não vamos entrar aqui em outros pormenores, 
especialmente no tocante à tectônica das camadas de sedimentos ai acumulados, 
uma vez que teremos oportunidade .de fazê-lo no seminário. 

b) Planície litordnea ou costeira - como seu .próprio nome indica ela 
constitui os terrenos aluviais, baixos e às vêzes pantanosos que aparecem ao (' 
longo da costa do Brasil. Algumas vêzes esta planície é bem extensa e outras 
vêzes desaparece quase totalmente como é o caso observado no litoral meridional, 
onde a serra do Mar vem até ao oceano, formando o que em São Paulo se 
denomina cost6es, isto é, falésias ou escarpamentos alcantllados. Todavia, em 
certos trechos temos aparecimento de planícies isoladas como é o caso da 
Baixada Flumlnen~·e, da Ribeira do Iguape, etc. • 

c) Planície do Alto Paraguai - mais com·umente denominada Pantanal. 
Esta grande área de terrenos recentes é uma parte da grande planicie do Prata. 
Segundo recentes estudos procedidos por diversos autores na região, chegou-se 
à conclusão que a espessura dêsses detritos não é na maioria dos casos superio~ 
a 80 metros, encontrando-se assim os terrenos do embasamento .. 

Voando.:se sôbre o chamado Pantanal matogrossense na estação sêca e na 
estação das chuv~, pode-se observar bem a diferença de aspectos. Na época 

• Sílvio Fróls Abreu "Fundamentos· Geog:áticos da Mineração Brasileira". 
1º SUvlo Fróls Abreu "Nordeste do Brasil" ln: Bolettm Geogr4/ico, ano I, n.0 4, p. O. 
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das cheias grandes extensões da superfic~e do solo ficam cobertas de água, 
porém, na ocasião da sêca apenas permanecem as grandes lagoas. Usando-se a 
linguagem dos habitantes da região podemos dizer que as baías e as cordilheiras 
são os dois elementos tfpicos da paisagem física do Pantanal . 

• • • • 
QUESTIONARIO 

1) Que se entende por maciço brasileiro pleneplanizado? 
2) Quais as áreas emersas do Brasil no decorrer da era pré-cambriana? 
3) Quats os tipos de rochas. que constituem o chamado complexo brasileiro? 
4) Que se entende por arqueamento de natureza epeirogenética? e dê exem

plos de sua verlflcação no Brasil. 
5) Quais foram as revoluções orogenéticas que atingiram os terrenos pré

cambrianos? 
6) Quais os movimentos epeirogenéticos ocorridos no Brasil segundo o decor

rer do tempo geológico? 
7) Qual a expllcação para o "relêvo-apalachiano" do Brasil Meridional? 
8) · Que se entende por Bacias Locais segundo d Prof. Rui Osório de Freitas? 

e dê exemplos. 
9) Qual a importância das soleiras no rio Paraíba do Sul? . 

10) Qual a importância da: direção brasileira e direção caraiba (F. Ruellan) 
para o relêvo do Brasil? 

11) Por que a bacia amazônica é chamada de zona de subsidência, em substi
tuição ao antigo conceito de .zona de geossincltnal? 

12) Como se pode expllcar não ser o complexo gr~nito-gnáissico do embasamento 
constituído de forma exclusiva apenas de rochas do periodo arqueano? 

13) Qual a revolução orogenética ocorrida no siluriano, e qual a direção do 
. relêvo produzido por estas fôrças tectônicas? 

14) Que se entende por direção amazônica? 
15) Quais os exemplos de zonas de subsidência no Brasil? 
16) Qual a origem da bacia do São Francisco &'egundo as idéias dos professôres: 

F. ,Ruellan e Rui Osório de Freitas? 
17) Que se observa nas camadas silúrlcas nos bordos do São Francisco e do 

Paraná? • . 
18) Qual a importância para a geografia humana da bacia do Paraná das zonas 

onde os derrames de diabásio não formam o reverso da cuesta pelo fato 
de &'erem cortadas em bisei? · , 

· 19) Qual a expllcação necessária para se compreender a seguinte frase do 
Prof. Francis Ruellan: "A bacia do Amazonas não é uma planicie. É antes 
de tudo um planalto, onde o rio se aprofundou, a!Bumas vêzes, mais de 
uma centena de metros". 

20) Que sabe a respeito da possibilidade da existência de um lago terciário 
na bacia do São Francisco? 

21) Como se explica que o planalto da Borborema ocupe o centro do arquea
mento no Nordeste do Brasil? 

22) Qu~is as duas fossa.a submarinas e respéctiii;as direçÕelii existentes no lito
ral do Brasil Oriental e Nordestino, referidos pelo Dr. Rui Osório de 
Freitas? 

23) Por que alguns autores consideram o escarpamento da Borborema como 
um prolongamento da serra do Espinhaço? 

24) Do ponto de vista tectônico como se explica a existência da lagoa dos 
Patos e do rio Camaquã no Rio Grande .do Sul? • 

25) Qual a causa das deformações epeirogênicas modernas do escudo brasileiro? 
26) Quais as duas formas de relêvo, referidas pelo Dr. Rui Osório de Freitas, 

e a respectiva classificação do relêvo do Brasil? 
27) Por que o relêvo do planalto atlântico e da Borborema são assimétricos? 
28) Como expllcam os dois professôres: Francis Ruellan e Rui Osório de Frei-

tas, a origem do Pantanal? • 
29) Por que não se deve chamar a área da bacia do Parnaíba, como sendo um 

geossinclineo, e qual a explicação dada pelo Prof. Rui Osório de Freitas? 
30) Como se expllca a existência de uma grande bacia cretácea no Brasil, 

cujos sedimentos são de origem continental e de origem marinha? 
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Os ~randes Traços da Fitogeografia do Brasil* 

EDGAR KUHLMANN 
Conselho Nacional de Geografia 

Dividiremos o presente estudo em três partes. 
Na primeira, procuraremos dar as noções gerais de Biogeografia, çom espe-

cial ênfase à Bioclimatologia. . 1 
• 

Na segunda será feito um pequeno histórico das principais classificações 
fltogeográficas do Brasil. · . 

Finalmente, na terceira parte descreveremos os principais tipos de vegetação 
encontrados no Brasil. 

Uma pequena lista de obras .sôbre fitogeografia , geral e do Brasil, dadâ no 
fim, será de muita utilidade para um estudo mais pormenorizado sôbre o 
assunto. 

NOÇÕES GERAIS DE BIOGEOGRAFIA 

Biogeografia é a ciência que estuda a distribuição, adaptação, expansão e 
associação dos sêres vivos 4Dansereau) . 

Segundo E. de Martonne, estuda a repartição dos sêres vivos à superfície 
do globo e a análise de suas causas. 

É considerada por uns como um ramo da Biologia e por outros como um 
ramo da Geografia. O seu campo é muito vasto entrando em contacto com 
várias ciências, tais como a Botânica, a Zoologia, a Geologia, a Paleontologia, 
a Climatologia, a Pedologia e outras. · 

A Biogeografia procura mostrar a evolução dos sêres vivos, compr!lendendo 
sua origem e história geológica remota e recente, restrições e limitações impós
tas pelo clima e a ação dêste sôbre os próprios grupos vegetais e animais. 

O que interessa sobretudo ao geógrafo é conhecer os grupos ou comunidades 
pois estas refletem em sua composição especifica ou em sua fisionomia o clima 
da região em que se encontram . 

DIVISÕES DA BIOGEOGRAFIA: 

1. F1togeografia-Geobotãnica ou Geografia das Plantas. 
2. Zoogeografia ou Geografia dos Animais. 

Como partes essenciais dêstes há a Ecologia que estuda as plantas e 
animais na sua reação ao meio ambtente e a Fitossociologia que estuda: 
as comunidades vegetais. 

Para Dansereau no estudo da Biogeografia deve-se reconhecer 8 niveis 
de integração: 

1. O Paleontológico - considerações sôbre a adaptação das plantas e animais, 
condicionados por grandes acontecimentos geológicos. 

2. Paleoecológico - os movimentos da flora e dos tipos da vegetação podem 
ser acompanhados pelo geógrafo e interpretados em têrmos das flutuações 

. dos fatôres meteorológicos. 

• Bllmula de aula.li dada.a no "C~ de Informações GeogrAflcaa", realizado em Julho de 1952, 
pelo O.N.G. 
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3. Areográfico - estabelece a distribuição atual de tôdas ou 'âe algumas espé
cies de plantas e animais. 

4. Bioclimatológtco - os fatôres meteorológicos resPQnsáveis pela atual limi-
tação: luz, temperatura, umidade,. etc. 

Isófenos - pontos onde certa espécie. tem, ao mesino tempo, determinada fase 
de seu ciclo (Dansereau) 
Efeitos da altitude sôbre a flora e fauna. 
As precipitações. 
Varemos especial atenção ao estudo dos biócoros porque condicionam os "gran
des tipos" de vegetação ou formações vegetais. 

Principais tipos de biócoros 

Biócoro - é o meio geográfico onde dominam certas formas biológicas, adap
tadas a um conjunto particular de fatôres meteorológicos. 

A - CLIMAS DE FLORESTAS 

Grandes precipitações, alta ·umidade relativa. Não há ventos ' desseca
dores· no inverno. 
Arvores em densa formação, com estratificação nítida. O solo é intei
ramente protegido pela sombra. 
os· principais tipos de floresta são: 
a - Floresta pluvial ou floresta (selva) equatorial - ' temperat~ras 

elevadas, quase invariáveis. Precipitações superiores a 2 000 mm 
sem estação sêca. Arvores nem sempre muito altas. 
As fôlhas são persistentes e não têm estrutura protetora contra a 
evaporação. · 

b - Floresta tropical - regiões tropicais -
P.recipitações de 2 000 a 3 000 mm. Verões quentes e úmidos, inver
iros menos quentes, porém secos. Menor o número de espécies. Fô
lhas persistentes, ou semi-decíduas, de consistência fina. Algumas 
têm fôlhas duras. Há muitas epífitas e menos lianas. 

c - Floresta esclerófila úmida - região tropical a subtropical, solo 
muito úmido. Arvores de fôlhas largas coriáceas, algumas espécies 
decíduas, poucas epífitas. 

d - Floresta escleróftla mediterrdnea. - em regiões de verões secos 
e invernos úmidos. Arvores pequenas de fôlhas de tamanho médio, 
muito coriáceas. Não há epífitas. 

e - Floresta decídua temperada - inverno bem acentuado, com neve 
e precipitações uniformemente distribuídas. Arvores altas até 50 
metros, fôlhas largas, finas e eaducas. Não há epífitas e lianas. 

f - Floresta de. coníferas - regiões frias, de in)'.ernos prolongados e 
grandes precipitações. Arvores até 100 IJletros (Califórnia). Fôlhas 
pequenas e aciculares . 

B - CLmAs DAS FORMAÇÕES HERBÁCEAS ou "GRASSLANDS" Precipitações ltml
tadas e desigualmente distribuídas. Arvores à beira dos rios (Flo
restas-galerias). Plantas herbáceas. 
a - Pradaria - Regiões temperadas de precipitações reduzidas, 
gramíneas altas que morrem na superfície dl,Jrante o inverno. 
b - Tundra - regiões de dias de verão muito compridos e onde 
a neve dura até 8 meses. Plantas baixas, lenhosas ou harbáceas. 
c - Prados Alpinos e de Planalto - parecidos com a tundra, dias 
mais curtos e maiores variações de temperatura. 
d - Estepe - regiões temperadas, com chuvas de inverno. Vege
tação descontínua baixa, herbácea, havendo alguns arbustos. 

C - CLIMAS DE SAVANAS - Precipitações limitadas, distribuição desigual e 
um ·período &êco muito nítido. 
A savana é o tipo intermediário entre a floresta e a.. vegetação 
herbácea. 
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Há uma slnmla (estrato) de árvores, geralmente baixas e uma 
de graminleas e outras pequenas plantas. Podem ser lncluidos 
nos climas de savana os seguintes tipos de vegetação: 
a - cerrado - árvores pequenas sem1-deciduas a deciduas, tor

tuosas, solos profundos. 
Entre o cerrado e a mata tropical existe o cerradéio. 

b - Pàrque - precipitações inconstantes nas regiões subtropicais 
e temperadas - densa vegetação de gramineas e quase sem
pre uma sintista arbustiva. Grupos de árvores isoladas, pouco 
densos. 

c . Taiga ~ regiões muito frias e precipitações reduzidas. Dias 
longos no periodo de vegetação. Arvores baixas, multo espa
çadas. Solo coberto duma camada de llquens e musgos. 

Podemos considerar dêste cl1ma a Caatinga no NE . . e o Monte 
do Centro-Oeste argentino, que são tipo& constituídos de arbustos 
ou árvores anãs espinhosas, algumas vêzes espaçadas. Estas áreas 
são caracterizadas pela reduzida precipitação. 
Pode-se considerar a caatinga alta como um tipo de transição entre 
a caatinga e a mata tropical. 
Nível autoeoológico - e&tuda o ser vivo individualizado nas suas 
relações com o melo . Determina-se ai o ajustamento do indivíduo 
ao ambiente: reação aos fatôres físicos, químicos, biológicos (bio
cenose), as exigências e as tolerâncias de cada espécie . · 

._ .. _ 
MAPA FITOGE~ICO DO BRASIL 

C.ompRaçáo com modtfl<:•çõe• 
d• um mapa organlz.ado pelo 

Sec:Ção de Eall..JCIOs ceco-&flooa 

do C.N.C,, 
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Nível sinecológtco - estuda o meio de modo global - como se 
a~ociam as várias espécies de sêres vivos, como utilizam as pos
sibilidades do. melo e como as retribuem. A êste nível interessam 
todos os orgp.nl11mos presentes num determinado habitat. 
Nível soc!iológtco - como se associam as espécies, as proporções 
que guardam, entre si. Estabelece-se' a composição florística numa 
base estatística. 
Nível industrial - como o homem, utillzando os recursos do meio 
se adaptou a êle, tram.formando a paisagem até estabelecer um 
novo equilíbrio. 

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES FITOGE,OGRAFICAS DO BRASIL 

Classificações - Para um estudo pormenorizado dos diversos tipos de vegeta
ção do Brasil é necessário ter-se um conhecimento das principais classiflca
cões que até hoje foram feitas: 
Martius (1837) classificou nossa vegetação em 5 províncias ou sub-reinos, 
de acôrdo com o& nomes de divindades mitológicas: 
1. Naiades (Região quente-úmlda), abrangendo Amazonas e Pará, onde 

a vegetação florestal atinge o seu maior viço. · 
- Floresta Amazônica 
2. Hamadríades (Região extratróplca, quente sêca) compreendendo o Ma

ranhão, parte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, partes de Bahia, Minas Gerais e Goiás. 

a) caatinga 
b) campos 
3. Oréades (Região montana ou montano-campestre) compreendenao 

os estados do Rio, São Paulo, Minas Geral&, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Região 
coberta. de relva e árvores esparsas; com matas virgens e capóes. 

a) Matas 
b) Campos 
c) Cerrados. 

4 ; Dríades (Região das florestas do Planalto) 
Na faixa costeira do& estados do Leste Brasileiro. 

- Mata Atlântica -
5. Napéla (Região dos vales extra tropicais) compreende Paraná, Santa Cata

rina e Rio Grande do Sul. 
a ) Floresta de pinheiros 
b) Ervals 

Wappaeus - assim classificou as nossas paisagens botânicas.: 
1 - Zona Equatorial: 

FloreLta Amazônica 
II - Zona do Litoral: 

1. Mata Atlântica 
2. Campos-Gerais do Planalto Oriental. 

III - Zona do Sertão 
1. Caatinga do Nordeste 
·2. Campos-Gerais do Centro-Oeste 
3. Floresta de Pinheiros 
4. Campinas do Rio Grande do Sul 

Mais recentemente A. J. Sampaio, simplificando uma classificação de A. 
Engler, classificou a vegetação do Brasil, sob o ponto de vista florístico-fü.io
nômico, da seguinte forma : · 

I - Flora Amazônica ou Hiléia Brasileira: 
1. Flora do Alto-Amazona~ · 
2. Flora do Baixo-Amazonas 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

• . 
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II - Flora àeral ou Extra-Amazônica: 
1. Zona dos Cocais 
2. Zona das Caatingas 

· 3. Zona das Matas Costetras ou das 'Florestas Orientais 
4. Zona dos campos . 
5. Zona da Araucária ou dos Pinhais 
6. Zona Marítima 

1 

Procurando simplificar estas classificações e grupando-as de .acôrdo com 
nossos grandes tipos climáticos, Aroldo de Azevedo, assim distrl,buiu as nossas 
formações veget3.is: 

1. Região das, Flor~stas Equatoriais - Tôda a Amazônia, incluindo a 
Guia.Iljl. Maranhense. Outra·s formações: campos e manguezais. . · 

2. Região das Florestas e Savanas Tropicais - Tôda a porção centro
oriental do Planalto Brasileiro e o norte do Planalto Meridional compreendendo: 
a) Mata Atlântica b) Matas-galerias c) Babaçuais d) Caatingas e) Cerrados 
f) Campos gerais g) Pantanal h) Formações litorâneas. · 

3. Região das Florestas Subtropicais e das Estepes. Maior parte do Sul do 
Pals compreenpendo: Mata· dos Pinhais ou da Araucária e as Campinas Sul-
ltlograndenses. . 

A adoção desta classificação climato-botânica, justifica-se pela sua slinpli-
cidade e fácil compreensão. ' 

Bem mais fácil é classificar as principais formações botânicas do Brasil. 
· Não há aqui a preocupação de grupá-las, floristica ou climàticamente mas sim 

class1flcar a vegetação de acôrdo com a sua forma biológica ou fisionômica. 
Empregaremos na análise dêstes tipos de vegetação a classificação proposta 
;por Arold.o de Azevedo e subdivisões das regiões floristicas de Sampaio, para 

,.a Floresta Amazônica. 
· Antes .entretanto. de fa:z;er o estudo ~descritivo destas formações, quero apre

S'entar as duas interessantes classificaçoes de Gonzaga de Campos e de Aroldo 
de Azevedo, esta ' baseada na primeira e na classificação de Lindalvo Bezerra 
dos Santos. 

GoNZAGA DE CAMPOS 

I - Matas . 
a) As florestas da zona equatorial 
b) As florestas da encosta atlântica 
.c) As matas pluviais do interior 
d) . As matas clliares . 
e) Cap~irões e capoeiras (originalmente matas) 
f) Pastos 

II...:... Campos 
a) Campinas 
b) Campos do Sul 
'.c) Campos cerrados 
d) Campos alpinos 

III - Caatingas 
IV - Vegetação costêira 
V. - Pantanaf ' 

AROLDO DE AZEVEDO , 
I - Formações Florestais ou Arbóreas 

1. Floresta Amazônica ou Hiléia Brasileira 
2. Mata Atlântica 
3. Mata do Rio Paraná 
4. Mata dos Pinhais ou Florestas de Araucária 
5. Babaçuais ou Cocais de Babaçu 
6. Matas-galerias 
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., 
II - Formações Arbustivas e Herbáceas 

1. Qáatingas 
2. Cerl"ados 
3. Campog: gerais . 
4. Campinas ou campos-limpos 

IIl - Formaçõ~s Complexas 
1. Formação do Púntanal 
2. · Formações litorâneas · (Vegetação das dunas, manguezais, jun

dus.) 

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DA VEGETAÇÃO DO BRASIL • 

I - Formações Arbóreas: '1" 
1. Floresta Amazônica-;...-;: Hiléia de Humboldt, ocupa cêrca de 40% de todo 
o território brasileiro. ido~iderada como sendo a maior massa continua de 
floresta em todo mundo e a sua riqueza em espécies é prodigiosa. 

É floresta tipicame:Rte equatorial, densa, luxuriante, submetida a um clima 
e~remamente úmido e uma temperatura média elevada. 

A .. J. Sampaio, divide a Floresta Amazônica em duas zonas: Alto e Baixo 
Amazonas. A primeira và.1 da foz do rio Negro até os Andes. Apresent~ uma 
flora mais viçosa e densa do que a do baixo curso. 

Principais espécies: murumuru (Astrocaryum murumuru), jarina ou marfim 
vegetal (Phytelephas macrocarpa e P. mtcrocarpa); o cacau (The<tbroma 
cacau) ;- o guaraná (Paulinta cupana) , etc. · 

A 2.4 zona ou do Baixo Amazonas - do rio Negro até o mar: ·matl!-S menos 
exuberantes com trechos de cerrados e campinas. · 

De modo geral os seringais e castanhal.&' são mais freqüentes à . marge~ 
direita do rio Amazonas, tanto no Alto como no Baixo Amazonas. 

Huber reconhece na Amazônia 3 tipos de matas: 
a. 
b. 
c. 

Matas de aluviões marinhas (manguezais) 
Matas das várzeas fluviais 
Matas de terra firme . 

2. Mata Atlântica ,.............ou mata costeira - com largura variável acompanha 
a costa do Brasil, desde o cabo São Roque até ao sul do estado do Rio Grande 
do Sul. De modo geral tôda a área está compreendida na zona tropioal; de 
clima maritimo com alta pluviosidade. A mata atlântica deve seu caráter 
fortemente higrófito à grande umidade trazida do oceano e que, encontrando 
o jl.nteparo da serra do Mar, se precipita regularmente durante todo o àno. 
Enquanto na Amazônia, há entre as árvores uma grande concorrência pela 
luz, sendo as árvores esguias e altas; na serra do Mar, nâs montanhas de 
encostas ingremes com níveis diferentes, recebem luz com facilidade, possuindo 
por isto copas grandes e menor altura. · 

Principais espécies: peroba <Asptdosperma sp.); jacarandá (Dalbergia' ni
gra); Ceqro (Cedrella sp) ;-canjerana <Cabralea cangefana); canelas (Ocotea 
sp. e Nectandra sp); vinqático <Plathymenta reticulata); cab1eúva(Mirocarpus 
fasttgiatus); an_gg.!im <Htmenolobium sp.); biçuíba (Virola oleifera); · sapucaia& 
<Lecythis sp.); jatopá <Hymenaea c~baril); jesuttibá (Cariniania legalis). • 

3. Mata do Rio Paraná - matas dos vales dos afluentes do rio Paraná, na 
margem esquerda, desde o Tietê e Iguaçu, e, continuando pelo vale do Uruguai 
até seu afluente Ijui. Matas hidrófitasJ contrastando com o tipo higrófito 
predominante na mata costeira. lJüas principais espécies são: a peroba (Aspi
dosperma sp.), o cedro (Cedrella fissilis), o ipé <Tecoma sp.) e a erva-mate 
(Ilex paraguartensis) em alguns trechos. 

4. Mata de Araucárias ou Pinheiral. 
·Espécie característica: o pinheiro brasileiro ou araucária (Araucária -an

gusttfolia). 
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Area de ocorrência: em áreas contíJVI~ ao norte do Rio Grande do Sul 
até São Paulo e em manchas isoladas nas grande!! altitudes dos estados de 
Minas e Rio de Janeiro (Mantiqueira) . 

Em formações puras a Araucária só é encontrada em poucos pontos do 
Brasil, como por exemplo a serra de São Joaquim em Santa Catarina. 

Esta espécie aparece gerah1'l.ente associada à imbuia (Phoebe porosa), à 
erva-mate, ao cedro e outras espécies. Como subtipos do pinheiral, existem os 
chamados faxinais e catanduvas, têrmos regiona.is de difícil definição. 

5. Cocais de Babaçu - Abrange cêrca de uma quarta parte do estado do 
Maranhá"o, norti;i dos estados do Piauí, Goiás e Mato Grosso. 

A espécie ,dominante é o babaçu <Orbignya sp.eciosa) . 
Transiçã11 entre ,á Floresta, Amazônica e a caatinga nordestina. 
Pertence também a esta formação uma das palmeiras mais úteis do NE.: a 
carnaúba (Cozjernicia cerifera) que ocorre principalmente na bacia do rio 
Parnaíba. .,,-.~ ' _.. . - C- ~ 

~I 

6 , Matas-galerias e capões 
Matas-galerias - são as florestas que acompanham •os rios nas zonas cam

pestres. São também chamados florestas de anteparo ou matas ciliares. Depen
dem mais da umidade do solo junto ao rio do que do clima. 

Capões - são formações geralmente hidrófitas ou mesófllas nos cerrados 
e campos limpos, encontradas nas partes mais baixas e úmidas do terreno, 
onde o lençol d'água subterrâneo aflora ou se aproxima da superfície. 

II - Formações arbustivas e herbáceas. 

1. Caatinga - NE do Brasil, desde o Piauí até o sul do estado da Bahia e 
ainda no norte de Minas e Espírito Santo. 
Formação heterogênea. Compõe-se de árvores pequena&, arbustos e grande 
número de cactáceas. O clima da área da caatinga é semi-árido e as plantas 
perdem as fôlhas na estação sêca. É uma comunidade xerófita e decídua. 

Caatinga é têrmo de origem tupi e significa mato branco (caa - mato e 
tinga - branco) . · 

Luetzelburg define-a como "uma associação de plantas lenhosas de pouca 
altura, apinhada para o máximo proveito da luz e que se contenta com todo 
e qualquer solo". · . 

Completamente verde e cheia de . fôlhas na estação das chuvas, torna-se 
comnletamente ressecada e sem fôlhas na estação sêca. 
Plantas carac,terísticas: caatingueiro <Caesalpinia sp.); jurema (Mimosa sp.); 
umburana (Amburana cearensis e Bursera· leptophloes); a baraúna (Melano
xilon brau.na) ; barriguda <Cavanillesia arborea e Chorista ventricosa> ; umbu. 
(Spondias tuberosa) ; pereira (Aspidosperma pirifoltum) ; xique-xique (Piloce
reus Gounetlli) l o mandacaru <Cereus jamacaru); o fachelro (Cereus sp.) e 
outros. 
2. Cerrados - Ocupam grande área do Planalto Central com várias penetra
ções em áreas de outros tipos, como ocorre no Amazonas, constituindo manchas 
na Hiloea e no Paraná. 

O cerrado é uma daE.' formações mais pobres em espécies existentes no 
Brasil. 
Aspecto geral do cerrado: ocupa geralmente grandes chapadas, planas ou leve
mente onduladas; cobertura ·de gramíneas, com árvores esparsas de tronco 
tortuoso, casca quase sempre multo grossa e fôlhas grandes na maioria das 
espécies. A altura das árvores atinge no m~lmo 8 a 10 metros. Parece existir 
uma certa preferência do cerrado pelos solos profundos e um relêvo plano. 
:S:stes solos são geralmente pobres em cálcio e fósforo, não se prestando bem 
para a lavoura rotineira. 

As espécies do campo cerrado são muito típicas e não ocorrem na mata ou 
outras formações. 

Até hoje se discute se o cerrado é natural ou resulta de queimadas suces
sivas em áreas de matas. 

I 
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Principais- espécies do cerrado: Pau terra (Qualea grandiflora, Q. multtflora 
e Q. _parvtflora; pau-santo tKtelmeyera cortacea>; barbatimão <Striphnodren-. 
dron barbatimão); a lixeira (Curatella americana); os muricis (Byrsonima sp.); 
cajuí (Anacardtum sp.) ; pequi (Caryocar brasiliense) e outros. 

Campos limpos ou campinas 

O têrmo campo é geralmente empregado em contraposição à mata ou 
floresta. 

Devemos entretanto considerá-lo como tôda vegetaçãq herbácea ou subar-
bustiva, desprovida de árvores. . 

Os campos limpos são encontrados principalmente no Sul do Brasil e estão 
quase sempre relacionados com uma topografia suave, ligeiramente ondulada. 

Devemos distiil.guir além dos campos. limpos p,..Opriamente ditos ou campi
nas, os campos sujos (com maior ou menor número de subarbustos) .e os campos · 
de várzea (alagados durante as cheias de rios em várias partes do Brasil). 

O campo-geral é design~ção local. em várias áreas do Brasil, de tipos 
diversos de vegetação que variam do campo limpo aos cerrados. 

III - Formações Complexas: 

1. Formação do Pantanal ou Complexo do Pantanal ....:. no sudoeste do estado 
de Mato Grosso - sua fisionomia típica é a de cerrados, contendo entretanto 
trechos de matas do tipo amazônico, campos limpos, vegetação aquática, etc. 

Há chUV'18 abundantes de verão e chuvas escassas no •inverno. 
Comunidades típicas do Pantanal são: o paratudal (Tecoma aurea); o 

pirizal (cyperaceae). 

2. Formações litorâneas - compreende a vegetação das praias, dunas, restin-
gas, mangues, sofrendo a infht@ncia direta do mar. · 

Os três primeiros possuem espécies psamófilas em sua maioria e, a última., 
espécies halófitas. ~stes tipos de vegetação estão mais relacionados com o 
solo do que com o clima própriamente dito. · 
- O mangue que vai desde o extremo norte ao extremo sul é constituído por 3 
espécies principais: , 
Mangue verdadeiro <Rhtzophora mangle); mangue branco (Laguncularta race
mosa) e mangue siriúba (Avicenta sp.). 

Nas praias, as plantas mais comuns de pequeno porte, são: Panicum reptans, 
lpomoea pes-caprae, !resine portulacotdes, Ramirea marítima, Canavalia 3'J), 
Stenotaphrum amertcanum, Dyplotemtum marítima, Cereus sp. e outros. 

Nas restingas há uma vegetação arbustiva, densa xeromórfica, formada 
principalmente por. mirtáceas, cactáceas, brozneliáceas, etc . .. 

BIBLIOGRAFIA SOBRE FITOGEOGRAFIA GERAL 

1. BomE, M. e JEAN PivETEAu - 1935. 
Les Fossiles. Elements de paleontologte, VI + 899 pp., Masson, Parts. 

2. BRAUN-BLANQUET, J. 1924 
Études sur la végétation mediterranéenne. III - Bull. Soe. Bot. France. 
4.ª Série Vol. 24. • 

3. BRAUN-BLANQUET, J. e J. PAVILLARD - 1925. 
· Vocabulaire de Soctologie Vegétale. Montpellier. 

3b. Idem - 1932. 
4. BROCK.MANN-JEROSCH, H. - 1907. . 

Dte Flora des Puschlav und ihre Pf lanzengeselleschaften. Leipzig. 
5. CAIN, S.A. - 1934. . 

Foundations of Plant Geography. XIV + 556 pp., Harper, New York. 
6. CARLES, Jules - 1948. 

Géographte Botantque, 126 pp., Presses Uni'.-ersitalres de France. Paris. 



BOLETIM GEOGRAFICa 
' 

., . CASTELLANOS. Alberto e R. PEREZ MOREAU - 1944 
Los tipos de vegetaci6n de la República Argetitina. 154 pp., Unlv. Na.e. de 
Tucumam Inst. Est. Geog. 

8. CLEMENTS, Fred and E. I . CLEMENTS - 1930 
Climax and Climate. Carn. Inst. Washington, Yearbook. 

9a. DANSEREAU, Pierre - 1946. 
Os planos da Biogeografia . Revista Brasileira. de Geografia. 8(2): 189-211. 

9b. Idem - 1949. 
Introdução à Biogeografia .· Revista Brasileira de Geografia 9(1) :3-39. 

JO. DIELS, L. - 1908. 
Pfianzengeograph1e . 144 pp., Sannburg Gõschen, Leipzig. 

na. FLAHAULT, Ch. - 1900. 
Projet de nomenclature phytogéograph1que . Actes du t .•• Congres Interna
tional de Botanique. Pp. 427-450. Paris. 

llb. Idem - 1940 . 
N omenclature phytogéographique. Rapports e propositions . nr Congrês. 
Intem. Bot. Bruxelles . Zurich. . 

12 . GAUSSEN, Henri - 1933. 
Géographie· des plantes . 222 pp. Armand Colln, Paris. 

13. GoLA, Negri e CAPPELLETII - 1937. 
Tratado de Botdnica - última parte dedicada à Fitogeograf.ia . 

14. KUCHLER, A. W. - 1947 . 
A Geograph1e system of vegetation . Geogr. Rev. 37(2) :233-240 . 

15 . MARTONNE, Em. De; A. CHEVALIER e L. CUENOT . 
Traité de Gé<Jgraphye Physique . 1927 Vol. III Blogéograph1e - pp. 1060-
1518. Armand Colln, Paris. 

16. NEWBIGIN, Marion ;r. - 1949 . 
Geografía cte Plantas e Animales. Versão espanhola. 337 pp . Fondo de 
Cultura Econômica. México. Buenos Aires. 

17. RAUNKIAER, C. - 1934. 
The ltf e f0/Tn$ of plants anã statisttcal plant geography . XVI + 632 pp. 
Clarendon Press, Oxford. 

18. ScHmPER, A. F . W. - 1903. 
Plant Geography upon physiological Basis . (Trad. por W. R. Fischer) . 
829 pp. Clarendon Press, Oxford . 

19 . WERDOORN, Frans - 1945. 
Plants and Plant Science in Lattn Amertca . 37 + 381 pp. Chronica Bota
nica Co. Waltham, U.S .A. 

20. VILLAR, E. Huguete del - 1929 . 
Geobotántca. 339 pp. Labor. Barcelona. Buenos Aires . 

21. WEAVER, J . E. and. F. E. CLEMENTS - 1938. 
Plant Ecology, 601 pp.. Me. Graw-Hlll. New York . 

22 . WULFF, E. V. - 1943. 
An Introàuction to Historical Plant Geography. XV + 223 pp . Chronica 
Botanica Co., Waltham Mass. · 

BIBLIOGRAFIA DE FITOGEOGRAFIA DO BRASIL 

1. AZEVEDO, Aroldo de - 1950. 
Regiões Cllmato-Botâniças do Brasil. Bol. Paul. Geogr. 6:32-43. 

2. BATES, 
Campos de Santarém, ln The naturalist on the river Amazon. Vol. ll, 
pp. 20..:22. 

3 . , CAMPOS, Gonzaga de --1.. 1926 . 
Mapa Florestal do Brasil. 146 pp . Min. Agr. Ind. Com. Rio dé Janeiro. 
Public. in Bol. Geog. ns. 9, 16 e 17 . 

4. CHEVALIER, A. - 1944. 
Qbservações .sôbre a flora e a vegetação do Brasil . Bol. Geogr. 78: 623-625. 



CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 62'{ 

5. ConsE:lho Florestal do Estado de São Paulo - 1938. 
Traduções de A system of nomenclature for Phytogeography de FRED 
CLEMENTs e Die vegetattonsformen tropischer und subtroptscher Laender 
de ENGLER. 

6. DANSEREAU, Pierre - 1947. 
Notas sôbre a . Biogeografla de uma parte da Serra do Mar. Rev. Bras. 
Geogr. 9(4) :497-520. · 

7. Idem - 1948. 
A distribuição e a estrutura das florestas brasileiras. Bol. Geogr. 61: 34-44. 

8. Idem - 1948. 
Distribuição de Zonas e Sucessão na Restinga do Rio de Janeiro . (Trad.) 
Bol. Geogr. 60: 1431-1443. 

9 . DucKE, Adolfo - 1948. T 

A Amazônia Brasileira. An. Bras. de Econ. Flor. ,1(1) :28-37. 
10. HoÊHNE, F. e. - 1923. 

Fttoftstoni>mia do Estado de Mato Grosso. 104 pp. Cia. Melhor. de São 
Paulo. 

11. 

12. 

13. 

14. 

.>( 15. 

" 16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22 . 

23. 

24. 

X 25. 

26 . 

27. 

HUBER, J. - 1900. 
Sur les champs de l'Amazone inferieure et leur origine . Act. Congres Inter
nat. Bol. Paris. pp. 387-400. 
Idem - 1906. 
La végetation de la Vallée du rio Purus (Amazone) Bull. Herb. Boiss. 
Sér. II, Vol. 6:249-276. 
IHERING, H. von - 1907. 
A distribuição de campos e matas do Brasil. Rev. Museu Paul. Vol. 7:125-178. 
L!NDMAN, C. A. M. - 1900. 
A vegetação do Rto. Grande do Sul (Trad. de LÕFGREN) • 

LUETZELBURG, Ph. von. 
Estudo Botânico do Nordeste, 3 vols. Insp. Fed. Obras e. Sêcas . 
MARTIUS, K. F. P. von - 1840-1906. 
Flora Brasiliensis, 15 volS. Munich - Leipzig. 
MARTIUS, K. F. P. e SPIX. 
Relse nach Brasillen. Trad. ln Rev. Nac. Educ., de 1932 em diante. 
MARTIUS, K. F. P. von - 1943. 
A Fisionomia do Reino Vegetal no Brasil. Trad. ln Arq. Mus. Paranaense. 
Curitiba. · 
MELO Leitão, C. de - 1945. , 
Novos rumos da Biogeografia. Rev. Bras. Geogr. 7(3) :444-472. 
OLIVEIRA, Beneval de, 
As regiões de ocorrência normal da Araucária . Bol. Geogr. 68: 948-958. 
RAWITSCHER, Félix K. - 1942-1944. 
Problemas de fitoecologia com considerações especiais E.'ôbre o Brasil Me
ridional. Bot. Fac. Filos. Ctênc. e Let. São Paulo, 28(3) : 1-111, 1942 e 
41(4) : 1-153, 1944. 
RAWITSCHER, F. M. G .. FERRI e M. RAcHm - 1943. 
Profundidade dos solos e vegetação em campos cerrados do Brasil Meri
dional. An. Acad. Bras. Ciên., 15(4) :267-294. 
SAINT-liILAIRE, A. de , 
Vayage dans l 'interieur du Brésil (Várias traduções · na Col. Brasiliana). 
Idem - 1949. 
Quadro geral da vegetação primitiva da Provincia de Minas Gerais (Trad.) 
Bol. Geogr. 71:1276-1291. 
SAMPAIO, A. J. de - 1945. 
Fitogeografia do Brasil. 377 pp . Cia. Edit. Nac. São Paulo. 
SANTOS, Lindalvo Bezerra dos - · 1943. 
Aspecto geral da vegetação do Brasil. Bol. Geogr. 5:68-72. 
SELLIN, A. W. - 1945. 
A vegetação do Brasil . Bol. Geogr. 29:717-720. 



828 BOLBTI:U GBOGRAPICO 

28. SBTZER; José - 1946. 
Contribuição para o estudo do cltma do estado de São Pauló. 239 pp. 
Det.0 Estr. Rod. Est. São Paulo. 

29. SILVEIRA, Alvaro da 1- 1908. 
Flora e Serras Mineiras. Belo Horizonte. 

30. Idetn - 1928-31 . 
Florálta montium. (2 vols.) Belo Horizonte. 

31. SMITH, Herbert 
A região dos catnpos no Brasil. Bol. Geogr. 34: 1287-1288. 

32. SMITH, Lyinan B. - 1945. 
The vegetation of Brasil, in Plants and Plant Science in Latin America 
pp. 297-302. Chron. Bot. Co. Walthatn. 

33. SousA, Paulo F. - 1945. . 
''The Brasilian Forest", ln Plants and Plant Science tn Latin Amertca 
pp. 111-119. Chron.'Bot. Co., Walthatn. 

34. STEU.FELD, Carlos - 1948. 
Origetn e evolução do Brasil fltogeográ.fico. Bol. Geogr. 68:959-963. 

35. VELOSO, Henrique P. - 1947. 
Considerações gerais sôbre a vegetação do estado de Mato Grosso: notas 
prelltninares sôbre o cerrado. Bol. Geogr. 55:796-802. 

36. Idetn - 1948. . 
Considerações gerais sõbre a vegetação do estado de Mato Grosso (II) : 
notas prelitninares sôbre o pantanâl e zonas de transição. Bol. Geogr. 
68:943-948. 

37. Idetn - 1949. 
Considerações gerais sôbre a vegetação do estado de Goiás. Bol. Geogr. 
73:51-61. 

38. WARMING, Eugênio - 1909. 
Lagoa Santa. Trad. de Lõfgren. 



BiblioRrafia 
e Revista de Revistas 

Registos e Comentários Bibliográficos 

Livros e Folhetos Nacionais 

vtTOR A. PELUSO JúNIOR - Tradi
ção e Plano Urbano - Cidades 
Portuguêsas e Alemãs no Estado 
de Santa Catarina - (Contribui
ção ao 2.° Congresso Nacional de 
Folclore) - Comissão Catarinense 
de Folclore - FlorianópoliE; 
Santa Catarina - 1953. 

Analisa o autor neste trabalho de 
43 páginas, apresentado ao 2.° Con
gresso Nacional de Folclore, realizado 
na capital paranaense, a influência 
dos fatôres culturais na formação das 
cidades. Pretende êle explicar como 
fato folclórico o traçado das cidades 
catarinenses, salientando a persistên
cia, entre elas, de dois tipos urbanos: 
um mais encontrado, baseado na lo
calização da igreja; o outro. mais raro 
parte do centro comercial, procurando 
adaptar-se ao relêvo . No primeiro gru
po incluem-se as cidades de origem 
portuguêsa, de que são exemplos fri
santes Florianópolis e Lajes; o segundo, 
representado pelas- cidades de Joinvile 
e Blumenau, guarda traços da cultura 
germânica. 

O autor e&tuda de maneira ]:f'arti
cular a situação tipica dêstes núcleos 
urbanos, encaminhando suas conside
rações a uma conclusão de ordem ge
ral, ou seja a de que "o aparecimento, 
no estado de Santa Catarina, de um 
tipo ou de outro de plano urbano, não 
se deve ao ambiente geográfico, mas à 
fôrça da tradição que dirige a escolha 
do plano urbano segundo a cultura 
do grupo que constrói a cidade". 

o trabalho está enriquecido de 
abundantes indicações bibliográficas. 

A.V.L. 

ENG. AGR. PEDRO LU1S CIANCIULLI 
- o Pinheiro de Monterev - Di
retoria de _Publicidade Agricola -
Secretaria da Agricultura - São 
Paulo - 1953. 

Compreende êste opúsculo trabalho 
publicado no Boletim de Agricultura, 
número único, 1951. Reúne considera
ções sôbre o habitat do Pinus radia.ta 
D.Don "Monterey Pine" e sua distri
buição através dos continentes. 

il 

J. S. DECKER - Cultura da Goiabeira· 
- Secretaria da Agricultura - Di
retoria de Publicidade Agrlcola -
São Paulo - 1953. 
~ste folheto ·contém o trabalho de 

igual titulo publicado no Boletim lle 
Agricultura, número único, 1951. Exa
mina as condições de cultura da goia
beira nos seus a&pectos de terreno, so
lo, adubação, semeação, plantio, for
mação, tratos culturais, medidas pro
filáticas, colheita, etc. O autor dedica 
as cinco páginas iniciais à descrição 
desta espécie da grande familia das 
mlrtáceas, à qual pertencem numero
sos arbu&tos como li- jabuticabeira, a 
pitangueira, o araçá, o cambucá, a gua
biroba, o cambuci, a romeira. t ela, 
entretanto, a mais út1l e valiosa do 
pontó de vista econômico. 

A.V.L. 

il 

ORVILLE DERBY - Geologia do Su
deste Paulista (Estado do seu co
nhecimen to no fim do século pas
sado > - Secretaria da Agricultura 
de São Paulo - Diretoria de Pu
blicidade Agricola· - São Paulo -
1953. 
Separata do Boletim de Agricultu

ra, número único, 1951. Enfeixa trêe 
ofícios inéditos, dirigidos em 1898 e 
1899, pelo eminente cientista Orville 
Derby, quando diretor da antiga Co
mi~ão Geográfica e Geológica, da Pro
vincia de São Paulo, ao secretário da 
Agricultura . Tais documentos contêm 
informacões relativas à geologia do su
deste paulista. 

A.V.L . 



630 BOLBTI•M GBOGR-~PICO 

:ESTUDOS DE SOCIOLOGIA URBANA 
- REGIAO METROPOLITANA DO 
RIO DE JANEffiO - (Dep. de Ind. 
e Com. da Secretaria da Agricul
tura da P.D.F.) 

Inaugurando uma série de estudos 
de sociologia urbana, orientados pelo 
Prof. Luís Aguiar Costa Pinto, o De
partamento de Indústria e Comércio 
da Secretaria de Agricultura da P.D.F., 
acaba de lançar um fascículo relativo 
à região metropolitana do Rio de Ja
neiro. · O trabalho em aprêço vi&'a apre
sentar os primeiros resultados dos es
tudos realizados no âmbito do Serviço 
de Pesquisas do D. I. C. com a finali
dade de determinar: 1.0) os limites 
da região metropolitana da capital do 
pais; 2.0 ) na medida do possiv~l, a 
intensidade e natureza das relações 

recíprocas coexistentes entre o Rio de 
Janeiro de um lado e a vasta região 
sôbre a qual ela exerce crescente in
fluência polarizadora. Os índices que 
a monografia procura caracterizar são 
os seguintes: a) chamadas telefônicas 
interurbanas; b) passp.geiros transpor
tados por emprêsas rodoviárias; c) cir
culação de jornais; d) abastecimento 
de leite à cidade. Especifica o estudo 
duas formas básicas de mobilidade de
mográfica: 1) os movimentos diutur
nos da população das áreas residen
ciais periféricas - bairros, subúrbios 
e localidades satélites - para os locais 
de trabalho - escritórios, fábricas, lo
jas e repartições públicas· no centro 
urbano; 2) migração das zonas rurais 
dos estados vizinhos para o núcleo ur
bano do Distrito Federal. 

J.R.S . 

• 
Periódicos Nacionais 

ESTUDOS ECONOMICOS - Ano III 
...:.._ Números 9 e 10 - Março e Ju
nho de 1952 - Departamento Eco
nômico da Confeder.aç~o Nacional 
da Indústria - Rua Santa Luzia, 
735 - 12.0 andar - Rio de Janeiro 
- Brasil. 
Colaboram neste número:' - J. P. 

Almeida Magalhães apresentando um 
estudo sôbre o "Crescimento Econô
mico da América Latina". Trata-se de 
tese sustenta98. pelo autor perante a 
Universidade de Paris, ao fim de um 
curso de doutorado em economia, ali 
realizado nos anos de 1951 e 1952. 
Compreende uma introdução, como 
conclusão, e mais três partes. Guer
reiro Ramos, estudando "O Processo da 
Sociologia no Brasil'', em que focaliza 
as tendências do panorama sociológico 
brasileiro, através dos seus pensadores, 
e o papel reservado a essa ciência na 
formação nacionp.l. · 

Jaime Santa Rosa, com a segunda 
parte do trabalho "Indústria Quimica 
no Brasil", tratando da situação atual 
das indústrias orgânicas . 

A.V.L. 

• 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E SAú'

DE - Boletim do Instituto Joaquim 
Nabuco - Volume I - N.0 1 -
Recife - Brasil. 
Com êste número inicia sua cir

culação o boletim que o "Instituto· 
Joaquim Nabuco", recém-fundado, des-

tina à divulgação de estudos de Socio
logia, Economia, Geografia Humana, 
Antropologia e Estatística, aplicados 
ao norte agrário do Brasil, e das pró
prias atividades do mesmo órgão. 

A distribuição dos assuntos apre
senta-se eD,1 três partes, assim discri
minadas: - Documentário - Discurso 
do deputado Gilberto Freire apresen
tando o projeto de criação do Instituto 
Joaquim Nabuco; Discurso pronunciado 
pelo deputado Gilberto Freire no dia' 
4 de dezembro de 1948, justificando a 
criação do Instituto Joaquim Nabuco; 
Par~er do deputado Aureliano Leite 
sôbre a criação do Instituto Joaquim 
Nabuco; Colaboração - "Manifesto Re
gionalista de 1926", por Gilberto Frei
re; "O Te&te de Rorschach no estudo 
da "aculturação" e da "possessão feti
chista" dos negros do Brasil", por Renê 
Ribeiro; "Problemas de habitação rural 
no leste de Pernambuco (Brasil)", por 
Olen Leonard; Noticiário - O Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisa Social; 
Livros e Revistas. 

• 
REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO 

E GEOGRAFICO - Vol. 216 
Julho-Setembro de 1952. Rio de 
Janeiro. 
Principais contribuições do presen

te tomo: Trabalhos Originais: "Alguns 
documentos sôbre médicos e Medicina 
do Brasil seiscentista" J. P. Leite 
Cordeiro; Conferências - "Dois cen-
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tenários" - J. Saturnino e G. Ponce" 
- Virgillo Corrêa Filho; "Adolfo Mo
rales de los Rios (Pai) e o Rio de Ja
neiro de seu tempo", pelo professor 
Adolfo Morales de los Rios Filho; "Cen
tenário de Silva Leme" (Dr. Luís Gon
zaga da Silva Leme) Afonso Costa; 
"O General Augusto Tasso Fragoso", 
General Valentim Benicio da Silva; 
Transcrições - "Auto de Fundação de 
Vila Bela de Mato Grosso e seus Bra
sõe&", General Silveira de Melo; "Im
pressões do Sul" - Virgllfo Corrêa Fi
lho; Homenagem - "Alciildo Sodré" -
Discurso do presidente do Instituto 
Histórico de Petrópolis, Dr. Henrique 
Carneiro Leão Teixeira Filho; Crítica 
de Livros - "Como escrevi "Um diplo
mata do Império", por José Antônio 
Soares de Sousa;· "Bernardo de Vas
concelos" (conferência de Alfredo Vala
dão, Hélio Viana) . 

ir 

REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO 
E GEOGRÂFICO BRASILEffiO -
Vol. 219 - Abril-Junho de 1953 -
Rio de Janeiro. 
Excelentes são as contribuições que 

oferece o presente tomo. Acham-se 
indicadas abaixo as principais, segun
do a ordem em que se acham distribuí
das: Inéçlitos - "Açorianos na cidade 
do Salvador" - José Antônio Soares 
de Sousa; "Instituições do Rio de Ja
neiro Colonial, arruamentos dos mes
teres" - Lopes Gonçalves; - Canfe
rências - "O Marquês de Pombal e a , 
Unidade Brasileira" - Marcos Carnei
ro de Mendonça; "O cosmógrafo Mar
tim Behaim e o descobrimento do Bra
sil" - Desembargador Vieira Ferreira; 
"Behaim e o descobrimento do Brasil" 
- Almirante Gago Coutinho; Trans
crições - "Açorianos e madeirenses em 
Santa Catarina" - Contra-Almirante 
Lucas Alexandre Boiteux; Trabalhos 
Esgotados - "Como se deve escrever 
a História do Brasil" - Carlos Frede
rico Ph. de Martius; Crítica de Livros 
- "Documentação para uma tese sôbre 
o tráfico de escravos" - José Antônio 
Soares de Sousa. 

ir 

O OBSERVADOR ECONÔMICO E FI
NANCEffiO - Ano XVIII - N.0 211 
- Setembro de 1953 - Rio de Ja
neir9 - Brasil. 
A par de fartos comentários e no

tas sôbre assuntos econômicos e finan
ceiros, figuram no presente número 

. 

numerosos artigos assinados. Lembre
mos, por exemplo, a primeira parte 
do trabalho de Vinicius Fonseca, subor
dinado ao titulo "Norte do Paraná'', 
uma análise da expansão cafeeira nes
se próspero estado, assim como o que 
se intitula "Cartas de Princípios e 
Acordo~· Comerciais" por Luís Leite de 
Vasconcelos, dentro do tema" O Papel 
da Grã-Bretanha na Evolução Econô.
_mica do Brasil". 

A.V.L. 

REVISTA BRASILEIRA DOS MUNICÍ
PIOS - Ano VI - N.0 21 - Ja
neiro-Março de 1953 - I.B.G.E. 
- Conselho Nacional de Estatística 
- Avenida Franklin Roosevelt, 166. 
Rio de Janeiro. 

Excelentes colaborações oferece 
mais êste volume da Revista Brasileira 

' dos Municípios. órgão oficial da Asso
ciação Brasileira dos Municípios, de 

· circulação trimestral, publicada pelo 
Conselho Nacional de Estatístic:a. 

"O Município no Brasil'', ' por Ra- · 
fael Xavier, contribuição da delegação 
brasileira à IV Reunião do Congresso 
Interamerlcano de Municípios para o 
estudo do ponto 1 do temário: "De
terminação do que haverá de consti
tuir matéria municipal na vida con
temporânea das Américas". Represen
ta um subsídio ao estudo do problema 
brasileiro para confronto com os de
mais paises do continente, 

"Equilibrio Econômico entre Re
giões Brasileiras", por João Cleofas. 
Breves considerações sôbre a economia 
nordestina e sôbre a colonização no 
Polígono das Sêcas. 

"Mato Grosso Ec_onô~icoh, pelo co
ronel Frederico Rondon, diretor-geral 
do Instituto de Colonização Nacional 
(&:egunda parte). A primeira parte dês
te trabalho foi publicada no n.O 19, 
julho-setembro de 1952 . São focaliza
dos agora os seguintes pontos: Viação 
e Transporte .(rodovias; vias fluviais e 
ferrovia~ ; Os Centros Econômicos; ·o 
Estado no Plano Nacional de Viação; 
Povoamento . 

"A Planificação Municipal", . por 
Antônio Delorenzo Neto'', contribuição 
da delegação brasileira à IV Reunião 
do Congresso Interamerlcano de Muni
cípios para o estudo do ponto 4: "Co
ordenação do Planejamento Municipal 
com o Regional e o Nacional - Ins
trumentos Legais para a Aplicação dos 
Planos" . 

... 
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"Nomenclatura Orçamentária e Có
digo-Padrão para os Municípios da 
América'', por Gérson Augusto da Silva, 
técnico de Economia e Finanças do Mi
nistério da Fazenda. Outra contribui
ção à IV Reunião do Congresso Intera
mericano de Municípi'Os". 

A Secção "\Tida Municipal" oferece 
uma súmula dos principais empreendi
mentos e fato& de interêsse relativos 
aos municípios brasileiros. 

Há também uma resenha da IV 
Reunião do Congresso Interamericano 
dos Municípios, realizad'O em Montevi
déu, de 20 a 28 de fevereiro, com as 
resoluções, princípios e recomendações 
aprovados no mesmo certame. 

A.V.L. 

. 
BOLETIM DE AGRICULTURA do De

partamento de Produção Vegetal 
- Secretaria da Agricultura do 
Estado de Mina~ Gerais - Ano II 
- Novembro e Dezembro de 1953 

VOCABULARIO NA LtNGUA BRASt
LICA - Boletim n.º 164 da Facul
dade de Filosofia, Ciências e Le
tras da Universidade de São Paulci 
- São Paulo, 1953. · . 
Com a presente segunda edição re

vista e comparada com o manuscrito 
existente na Biblioteca Nacional de LiEõ
boa, o Departamento de Etnografia da 
Faculdade de Filosofia da Universidade 
de São Paulo completa a publicação 
do Vocabulátio na língua brasileira. Os 
índices alfabéticos constantes do volu
me correspondem às letras T a Z. A 
organização e revisão do texto agora 
impresso estiveram a cargo do professor 
Carlo~ Drumond, assistente da cadeira 
de Etnografia e Língua Tupi-Guarani 
da Faculd,ade de Filosofia de São Paulo. 

J.R.S . 

REVISTA DO INSTITUTO HISTôRICO 
E GEOGRAFICO DO MARANHAO 
- Ano IV - N.0 5 - Dezembro de 
1953 - Sã'O Luis do Maranhão -- Ns. 11 e 12 - Belo Horizonte - ' 1953. -Estado de Minas Gerais. 

Além de notas e legislação sôbre 
assuntos agricolas, divulga o presente 
volume numerosos artigos técniC'Os, en
tre os quais assinalamos: "Ligeiro his
tórico do café" por José Santos Daniel; 
"A cultura da alfafa", por Antenor 
Silva; "O toxafene e algumas de suas 
aplicações". pelo Eng. Agr. Euclides G. 
Martins. · 

iC 

O presente tomo, correspondente 
ao ano de 1952, incluí alguns trabalhos 
de interêsse histórico e geográfico, en
tre os quais cumpre destacar os "Estu
dos Geográficos no Maranhão", de au
t'Oria de Domingos Vieira Filho. Nes&:e 
trabalho, anteriormente divulgado no 
Imparcial de São ~uís, oferece o autor 
interessante e utillssimo roteiro bi'
bliográfico relativo a contribuições sô
bre a geografia maranhense . . 

J.R.S. 

Periódicos Estrangeiros 
MÉLANGES G:€0GRAPIDQUES - Pu

blications de la Faculté des Lettres 
de l'Université de Clermont Fer
rand - Institut de Géographie -
IV - Fascicule 8 - Société d'~i
tion "Les Belles Lettres" - 95, Bou
levard Raspail, 95. Paris . 

O volume está dividido em 7 partes 
com os seguintes títulos: Os métodos 
da Geografia - Vales e rios - Geogra
fia das montanhas - Vida pastoril e 
criação de gado - Geografia dos meios 
rurais - Estudos urbanos - Estudos 
sôbre regiões estrangeiras. 

Estas secções rúnem considerações, 
trabalhos, pequenas monografias, as&i-

nados pelas maiores aut'Oridades nos 
vários ramos da ciência geográfica. 

O.B.L. 
iC 

REVISTA GEOGRAFICA ITALIANA -
Annata LX - Fase. III - Settem
bre 1953 - Pubblicata Dana Socie
tà di Studi Geograflci di Firenze, 
sotto gli auspici del Consigllo Na
zionale delle Ricerche - Direttori: 
Roberto Almagià - Renato Bia
sutti - Aldo Sestini - "La Nuova 
Italla" - Firenze. · 
Dentre os trabalhos dêste número, 

dado seu interêsse geral, ressaltamos 
o de Sílvio Zavatti sob o titulo: "O 
novo limite setentrional do ecúmeno". 



BIBLIOGRAFIA E REVISTA DE REVISTAS 

Publica também dados relativos 
aos geógrafos Ludwig Mecking, Wi
lhelm Meinardus, Charles Bungay Faw
cett, Willlam Herbert Hobbs e Alfredo 
Philippson, os quatro primeiros fale
cidos em 1952, e os dois últimos no 
corrente ano. 

As outras contribuições são de va
lor exclusivamente local. 

A.V.L. 

-te 

CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR
NAL - Vol. XLVII - October 1953. 

No alto da capa lêem-se vocábu
los: Ptctures - People - Places. tste 
número contém os seguintes artigos: 
"Pequenos mamiferos das montanha!l 
ocidentais", por Ian MacTaggart Co
wan; "O vale", por Anne Glyn Jones; 
"Oceanografia - Ciência do mar", por 
John P. Tully; "Málaga: Pôrto espanhol 
de sol e tragédia", por Eileen J enness. 

O artigo mais extenso e, sem dúvi
da, de maior interêsse geográfico é o 
que se refere à Oceanografia. · 

O.B.L. 

-te 

MEMÓRIAS E NOTtCIAS - Uni
versidade de Coimbra - (ns. 32, 33 e 
34 - 1952 e 1953) - Os presentes fas
clculos dessa utilissima nubllcação do 
Museu e Laboratório Mineralógico e 
Geológico e do Centro de Estudos Geo
lógicos da Universidade de Coimbra, 
inserem vários trabalhos cientificos to
dos de interêsse exclusivamente local, 
conforme se vê dos respectivos sumá
rios. 

N.º 32 - J. M. Cotelo Neiva e F. 
Limpo de Faria - "Rochas eruptivas 
de entre Murça e Fréixo de Numão e 
a ocorrAncil\ de minerais das terras 
raras". F. Firtion e G. Soares de Car-

valho - "Les formations détrltlques 
quaternaires de São Pedro de Moei,. 
Leiria (Portugal)". G. Soares de Car
valho - "Granulometria e 'morfo~co
pia de algumas aluviões diamantíferas 
da Lunda (Angola) "; M. Montenegro 
de Andrade - "Sôbre os granitos alca
linos e hiperalcallnos de Angola"; M. 
Montenegro de Andrade e A: Graça da 
Cruz - "Contribuição para o conhe
cimento do quimismo das rochas -
quartzitlcas de Angola"; J. Simões Re
dinha - "Contribuição para o estudo 
geoquimico das tramites portuguêsas"; 
J. M. Cotelo Neiva - "Nova ocorrência 
de minerais uraníferos no Norte de 
Portugal". 

N.0 33 - J. Custódio de Morais -
"Observações de magnetismo terrestre 
no Instituto Geofísico da Universidade 
de Coimbra"; J. M. Cotelo Neiva -
"Sur la genêse des princlpaux gise
ments portugals de minerais de fer", 
Miguel Montenegro de Andrade - "Os 
qoleritos pigeoniticos e o Karroo de 
Angola"; Miguel Montenegro de An
drade - "Novas ocorrências de basal
tos de Angola"; G. Soares de Carvalho 
- Les époques d'éolisatlon du Pleisto
cêne dans la bordure occ!dentale mé
so-cenozolque du Portugal"; G. Soares 
de Carvalho - "Quelques résultats de 
l'application de méthodes morphomê
triques aux dénots récents du bassln du 
Vouga. (Portugal)". 

N.0 34 - G. Henriques da Silva -
"Fauna fóssll de· Inhamlnga"; G. Soa
res de Carvalho - "Les sédlments pllo
cênes et la morphologie de la réglon 
d'entre Vouga et Mondego (Portugal)"; 
G. Soares de Carvalho - "A sedimPn
tologia dos depósitos detriticos pllo
quaternários e a morfologia da região 
entre a Serra dos C!!ndeeiros e o Ocea
no Atlântico"; J. M. Cotelo Neiva -
"Granitos da Urgeiriça"; Alberto Ba
rata Pereira - "Algumas notas para o 
estudo do clima de Coimbra". 

J.R.S. 

Revista de Revistas 
TRADIÇÃO E PLANO URBANO 

CIDADES PORTUGUtSAS E ALEMÃS 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Vitor A. Peluso Júnior 

"0 que caracteriza a cidade, o que 
forma sua diferença especifica em re
lação à aldeia, é que ela é um lugar 
qe contactos e de trocas de atividades, 

B.G. -e 

formas de vida. de sistemas e necessl-
. dades distintas". 1 ~sse.!;I fatos, que dis
tingue~ a cidade de tôdas as outru 
formas de associação humana, desen
volvem-se no "espaco construido, en
cen:ado por uma linha que envolve tô-

1 TonA. Bocard - Le développement des 
vtlles et l'organisatlon de la clté - ln L'eoolu
tfon. h.umatrur - Vol. ll - Ll"'"ILlrle Arl.stld1111 
Qutllet - Parta - 1951 - P. 430. 
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das as construções contiguas umas às 
outras".• O espaço urbano, assim de
finido por Sorre, é cheio de ilhas for
madas pelas construções, rodeadas por 
trechos livres de uso público, que são 
ruas e praçasi. Os dois elementos -
construções e espaços livres de uso 
público, sucedem-se de maneira a Jor
mar o que se chama plano urbano. 

Le Corbusier, estabelecendo os 
princípios urbanísticos da "sociedade 
maquinista" atual, dá aos fatos cons
titutivos do dominio construido a de
nominação de "outillage". Os utensi
llos prolongam utilmente os membros 
humanos.· Por que não estender essa 
acepção a certos produtos que objeti
vam secundar a pessoa, como a casa, 
a estrada, a oficina? Le Corbusier, 
considerando os utensillos a serviço 
das funções, vê que é necessário in
ventar alguns que atendam às funções 
da vida, como habitar, trabalhar, cul
tlvar o corpo e o espírito. 

Cada plano torna-se, nessa con
~pção um utensílio único e inconfun
divel, inventado "para a forma, o vD
lume e a disposiçao de unidades per
feitamente eficientes, postas cada uma 
ao serviço das funções que ocupam ou 
deveriam ocupar".• 

Cada cultura possui um utensílio 
dêsse gênero. que marca suas cidades. 
A identificação que Le Corbusier faz 
entre os conceitos de plano urbano e 
utensflio. é fertilissima. Os utensilios 
são objetos materiais usados · pelos 
membros de uma sociedade de acôrdo 
com as suas exigências culturais. Sua 
criação e emprêgo constituem um dos 
elementos principais da cultura. Den
tro desS'a ordem de idéias, o plano ur
bano faz parte -..ctuipamento cultu
ral da sociedade m que nasce. 

Para os sociólogos, a cidade é uma 
área em que indústria, comércio e ser
viços se distribuem como resultado da 
interdependência dvs membros de um 
grupo social em ativi~ades distintas, 
maS' que se relacionam umas com as 
outras. Essa interdependência de ho
mens e instituição é encontrada no 
padrão espacial da· cidade, estudada 
pelos sociólogos -da Ecologia Huma~a. 
"A estrutura da cidade depende da 
operação dos processos ecológicos, por
que êles criam seus padrões de distri-

• Max Sorre - Les /cmelements ele la Gt!o
f/f'O.Phte Huma.tne - Tome llI - L'Habttat -
Ltbratrte Armand coun - Parts - 1952 -
P. 256. 

• Le Corbusler - Mantêre ele penser Z'ur
bantsme - :tdtttons de l'Arquitecture d'Au-
jourd'bui - Paris - P . 65. · 

buição rto espaço e no tempo". • Tais 
interdependências entre os sêres hu
manos são realizadas no espaço físico. 
Nas cidades, elas se realizam através 
de ruas e praças traçadas durante a 
vida do núcleo para atender às intera
ções dos indivíduos. Essa distribuição 
do espaço urbano, ou melhor,· êsse pla
no urbano foi criado para atender aos 
homens e às instituições. :a: resultado, 
portanto, da experiência do grupo so
cial através do complexo que constitui 
sua cultura. 

Na sociedade moderna, é o urba
nista que estabelece o plano urbano. 
1:sse profissional, cujas atividades sur
giram como conseqüência dos graves 
problemas urbanos do século XX, im
pôs-se depois dos congressos de urba
nistas e das fundações das sociedades 
especializadas a partir de 1914, e da 
primeira carta de urbanismo, de 1919. • 
Até o advento do urbanismo como arte 
com seus princípios definidos, não se 
exigia, ·de quem "traçasse um plapo 
urbano, fôsse engenheiro ou agrimen
sor. "senão um conhecimento técnico 
corren~e, uma boa dose de sentido co
mum e um labor considerável. A ha
bilidade criadora não era necessária".• 
Essa "ck:lse de sentido comum'', a que 
se refere Saarinen, é dada pela cultura 
do grupo. 

Numa cidade distinguem-se sôbre 
o terreno, o sitio e o plano . Aquêle é 
constituído pelo tamanho e forma da 
área, superfície, terreno, clima, supri
mento d'água, vizinhança de massas 
líquidas e vegetação nativa • e êste 
pela disposição dos diversos elementos 
urbanos estabelecidos de acôrdo com 
a cultura da sociedade. Nos núcleos 
cujo plano foi elab9rado por urbanista, 
temos o traçado urbano disposto por 
um técnico que é a mais alta expressão 
da cultura urbana do nosso século; 
nos agrupamentos em que faltou o ur
banista, encontramos um plano ditado 
pela experiência cultural da socieda-· 
de, isto é, pela tradição. Na ausência, 
pois, de princípios urbanísticos, são as 
condições geográficas do sitio e a cul
tura do grupo que criou a cidade que 

• A. B. Holl1ngshead - Human Ecology -
tn Oufüne o/ the Prtnciples o/ Soctology -
Edtted by Robert Park - Barnes and Nobles 
Inc. - New York - 1939 - P. 104. 

• Joaquim de Almeida Matos - Vida. e . 
cresctmento .elas ctcla.eles ....!. Edltôra Globo -
Pôrto Alegre - 1952 - P . 49. 

• Eltel Saarlnen - La. Ctucla.el - Tra.cluc
ctQn por Roberto A. Champton - Editorial 
Poseldon - Buenos Aires - P. 92. 

• Queen and Thomas - The Ctty - Mac 
Graw Hil . Book company Inc. - New York 
- 1939 - P. 48. 
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orientam o arranjo do espaço urbano. 
Tomando-se cidades de uma mesma 
cultura, pode julgar-se que as diversi
dades são atribuídas às diferenças geo
gráficas, enquanto as s·emelhanças .o 
são ao equipamento cultural comum. 

PLANO URBANO E FOLCLORE 
Os fatos relativos à cultura são do 

domínio do folclore. Imbellon1, moder
nizando a velha definição de Thoms, 
vê como objeto do folclore, "o patrimô
nio das capas subjacentes, ijUe aflora 
na. cultura das nações civilizadas".• É 

• J. Imbellont - Concepto li pram dei 
folklore como ciencia - Ed1tor1al Humanlor -
Buenos Aires - 1934 - P. 112. 

( Tradtç4o e Plano Urbano ~ Cidades Por
tuguesas e Alemãs no Estado de Santa Catarl.pa 
- Contribuição ao 2.° Congresso Nacional de 
Folclore - Comissão Catartnense de Folclore 
- FlorianópoUs - Santa catarina - 11153.) 

evidente, então, que, se procurarmos, 
no plano urbano, êsS'e patrimônio, li
damos com um fato folclórico digno 
da ressaltado. 

Estudando-se as cidades do estado 
de Santa Catari11a fundadas até mea
dos do século passado, nota-se a per
sistência de dois tipos de plano urba
no: um, o mais difundido, tem como 
elemento predominante a praça central 
que emoldura a Igreja; o outro, mais 
raro, adapta-se ao relêvo, partindo do 
centro comercial. As cidades 'de Flo
rianópolis e Lajes são exemplos do 
primeiro; Jolnvile e Blumenau, do se
gundo. Vemos aquêles núcleos urbanos 
como cidades partuguês·as, e êstes, co
mo cidades alemãs, atribuindo seus 
planos, respectivamente, às culturas lu
sa e germânica. 

@"' o Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia 6 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo CMográftco, destinan
do-se êste à gvarda de documentos como 5eJam Inéditos e artigos de Jornais. Envie ao 
Conselho qualquer documento que possuir sôbre o terrlt6rlo brasileiro. 
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Capital 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

CONSTITUtDA A COWSSÃO PARA JESTO· 
DAR OS MEIOS DE DEFESA DA FLORA li: 
DA FAUNA DO PA18. - Instalou-se recente
mente na Câmara doa Deputados a Comissão 
Bspeclal Incumbida de estudar medidas de de
fesa aas reservas ftorestal.s e da fauna aquá
tica e terreatre, a qLlal está c.lnstitu1da pelos 
deputadoa Artur Santos, Le.uro Lopes, Galena 
Paranhos, Plinlo Ca valcan ti e Herbert Levl. 

Foram eleitos preSldente, vice-presidente e 
relator dêsse órgão, respectivamente, os Srs. 
Lauro Lopes, Daniel Fe.raco e H~rbert Levl. 

o plano de trabalho aprovado pele. Comta
lão prevê medidas de efetivo alcance prático 
destinadas a salvaguardar as res..rva3 flores ais 
ainda não devastadas, medl~te a sua transtor
me.çao, no me.is .. rel'e es .Jaço de temp.;,, em 
Parques Floresta.Is da União ou dos Estados, 
os que.Is, por sua vez, constituirão áreas de 
proteção para a fauna terrestre ameaçada de 
extermínio pela Inobservância do Código de 
Caça e Pesca ou pela falta de fiscalização. 
Culde.r-se-á também da proteção da fauna 
aquática bem como da recuperação de áreas 
pelo reflorestamento. De posse dos resultados 
dos trabe.lhos e Investigações que a Comissão 
promover, será proposta à Câmara nova legis
lação sõbre a .matéria. 

EM PREPARO A GEOGRAFIA DO BRASIL 
PLANO DESSA IMPORTANTE OBRA -

FASE FINAL DOS TRABALHOS PREPARATÔ· 
RIOS - o conselho Nacional de Geografia 
está trabalhando ativamente, há quase dol.s 
anos, na organização de uma obra de real ln
terêsse para o pala, ou seja, a Geografia do 
Brasil, que virá atender àa necessidades do 
conhecimento da base geográfica nacional, de 
acOrdo com a m~derna metodologia, e possl
blllte.rá a contribuição bre.sllelra no preparo 
da Geografia de.s Américas, em que se acha 
empenhado o Instituto Pan-Amerlcano de Geo
gratta e História ao qual está o Brasil flllado. 

Esta obre. será dividida em três ete.pas fun
damentais. Constará, primeiramente, de uma 
Geografia Regional do BrasU que atrangeré., 
por sua vez, duas partes; uma preliminar que 
estu..,ar~ as :tivero;as sll .1-re~lóes do território 
brasileiro eo enfeixará as Informações resultan
tes das pesquisas de campo realizadas pela 
Divisão de Geo~fla do C.N.G., e outra que 
llintetlzará os vários relatórios preliminares em 
fase de elaboração. 

Constará, em segundo luge.r, de uma Geo
grafia Geral do Brasil, com volumes dedicados 
e. cada uma de.s divisões da ciência geográfica, 
Isto é, uma pe.rte tisica, uma. humana., uma 
biogeográfica, Isto é, uma econômica, uma po
Utlca e uma de história e 11:eo<:rafla brasileira. 
A elaboração de. Geografia. Geral do Brasll será 
confiada a técnicos oo Conselho Nacional de 
Geografia e a profissionais estre.nhos ao aeu 
quadro, dentre especialistas de nomeada. 

Constará, finalmente, de um atlas que V1ri 
não &>mente facilitar o melhor entendimento 
da Geografia do Bre.sll, mas também atender 
e.os lnterêsses da administração. 

Federal 
os trabalhos preparatórios desta obra mo

numental estão em fase de conclusão, com
preendendo o levantamento de tõda a biblio
grafia existente no pais sõbre os vários aspec• 
tos da me.teria, quer de caráter geral, quer re
gional. Abrangem ainda o levantamento da 
cartografia básica existente e dos dados esta
tlstlcos Indispensáveis à elabOração da parte 
humana e econômica, a organização de cartas• 
bases com a divisão municipal vigente em 1>150 
e as Informações planlmétrlcas e altlmétrlcas 
necessárias ao trabalho de campo. Já estão 
concluídas as te.retas relativas às regiões cen
tro-oeste, Nordeste, Leste, Sul e Norte. Para
lelamente, vai sendo feito o estudo, a prazo 
curto, de certas áreas de grande lmportãncla 
econômica tais como o vale do rio Doce, a 
Baixada Humlnense, o vale do Jaguartoe, a 
região bragantlne., o ve.le ao 1-'e.rai.a . 

Além disso, há os estudos dos territórios do 
Guaporé, Ame.pá e Acre, Já terminados, os re
ferentes ao território do Rio Branco, JI\ ence
tados, e, ·por fim, os concernentes à bacia do 
rio São Francisco, deSde os de natureza regio
nal até os geomorfológlcos. 

Prevê-se que dentro de oito a dez anos o 
Conselho Naclon1"1 de Geografia possa Oferecer 
ao pais esta notável obra de cultura geográfica. 

ir 
l.B.G.E. 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

VISITA DE ALUNOS DO CURSO Dll: APER
FEIÇOAMENTO DE OFICIAIS - Em dia da 
última semana dêste mês, o Conselho Nacional 
de Geografia, recebeu a visita de uma turma 
de alunos do curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais da Vila Militar. Recebidos pelo secre
tário-geral tenente coronel De Paranhos Antu
nes, os visitantes percorreram as diversas de
pendências da repartição, demorando-se parti
cularmente na ·Divisão Cultural, chefiada pelo 
engenheiro Vlrgllio corrêa Filho, e onde tive
ram oportunidade de apreciar o e.cervo do Mu
seu Dldl\tlco de Geografia do Arquivo coro
gráfico e Biblioteca, tomando contacto com os 
respectivos chefes e encarregados. 

No recinto da Biblioteca o geógrafo Ne1 
Strauch desenvolveu para os oficiais alunos 
uma exposição em que focalizou os problemas 
básicos do ve.le do rio Doce. Finalmente, foram 
presenteados e.os vls1tantes. exemplares de pu
blicações !!ditadas pelo Conselho. 

ti 

RECONHECIMENTO DA REGIÃO SETEN· 
TRIONAL DE OOIAS - Recentemente, por 
determinação do secretário-gere.! do Conselho 
Nacional de Geografia, geógrafos dêsse órgão 
levaram e. efeito uma excursão geográfica à 
região setentrional de Goiás, destinada a rea
lizar , observações geográficas e comple ar o 
reconhecimento das principais áreas da região 
centro-Oeste. 

A área percorrida pelos geógrafos do C.N.G. 
compreende cêrca de 7 000 quilômetros, cons
tituindo ponto de partida do ltlnertl.rto adrede 
progmme.do a cidade dà Peixe, situada no cen
tro-oeste goiano, e tendo oomo ponto final a 
cidade maranhense de Carolina, ao longo do 
Tocantins. Nesse Itinerário toram visitada& u 
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&eguintea localidades: Porangatu, Peixe, Urua
çu, Pôrto Nacional, Pedro Afonso, Mlracema do 
Norte, Flladélfia, Carolina, Natividade, além 
dos garlmpos de cristal, compreendidos na re
gULo de Plum e Chapada. A viagem foi feita 
ora em camioneta, ora por via nuvlal (rio 
Tocantins), e teve a duração de 32 dias. 

DJ.i1giu a excursão o geógrafo Speridião 
Falssol, chefe da Secção Regional Centro-Oeste 
do Conselho, que se fêz acompanhar do topó
grafo Ne! Inocêncio e do fotógrafo Tomas 
Somlo. 

-te 
SERVIÇO NACIONAL DE RECENSEAMENTO 

A POPULAÇÃO BRASILEIRA - São as 
seguintes as estímativas provisórias da popula
ção das unidades da Federação em 1.0 de Julho 
de 1953, segundo o Serviço Nacional de Reoen
soo.mento: 

Maranhão ................. . . . 
Piau! ........................ . 
Cearâ .................... . .. . 
Rio Grande do N.orte ..•... • 
Paraíba ............. . ...... .. 
Pernambuco ................. . 
Alagoas ...... . ... ........... . 
Fernando de Noronha •.. •.. • 
Sergipe .. . ..... . ............. . 
Bahia ....................... . 
Minas Gera1s ...... . ..... •. .. 
(Berta dos Almorés) ........ . 
Espírito Banto .......•.... . .• 
Rio de Janeiro .. . ..•.....•.. 
Distrito Federal ..... ...... . . 
São Paulo . . .. .. . .... . .... , . . . 
Paranâ ................ . .... .. 
Santa Ca~arlna .•....... . . . . . 
Rio Granae do Sul ....... . .. 
Mato G?'oaao ................ . 
Goiâs ........................ . 

1 707 828 
1127 210 
2 912 548 
1038703 
1813365 
3646 28l 
1140 482 

581 
679 158 

5 154 740 
8 058 781 

208 796 
898 755 

2 454 919 
2 604 018 . 
9 837170 
2 513 513 
1700133 
4 462 796 

557 521 
1366483 

Untdades da Federaç4o Populaç4o 
estimada 

BRASIL •....•..••... , . • . . 55 858 572 

Guaporé .......... • ...... • •••• 
Acre . . . ...................... . 
Amazonas .......... ... .... . .. 
Rio Branco .......... . ...... . 
Parâ . ................ .•. : .... . 
Amiu?â ....... . ...... ... . ..... . 

43 720 
128 221 
545 419 

20 474 
1192 592 

44 364 

O dado para o Brasil é a soma dos dados 
estimados Para as 26 unidades e a região da 
serra dos Aimorés (em llt!gio entre os estados 
de Minas Gerais e do Esplrito Santo). CaJ
culando-se diretamente, por extrapolação, a 
população do Brasil em 1-7-1953, obtêm-se um 
número um pouco menor, 55 772 154. 

PAÍSES - CAPITAIS 

Argentina - Buenoo Aires .. ...... . .. . .. . ................ . .......... . ..... . 
Bolívia - La Pu ........ ..... ....... .. ............. . .... . . . ...... . .... . . 
Br ... il - Rio de Janeiro, D. F ........ . ................ .. . . ............ .. . 
Canadá - Ottawa.. .. ... . .. . ..... . ................ .. .... . ...... . ....... . 
Chile - llaotbgo ..... ... .... ., ..... . .... . ..... . .... . .. . ... . .... . . . ..... . . 
Colômbia - Bogoti!... .. .... . .. . .. .. . .. . . . • .. . . • • . . . . . ........... .. ... .. .. 
Coota Rica - São Joe4 .... .. . .............. . . .. ...... . .................. . 
Cuba (1) - Hava1.a .... .. ... ...... .. .. . .. .... . .. , .. .. . . ... . . .. . .... .. .. . . .. 
Equador - Quito ........ .... . .... .. ... ..... . ..... , . .. ... .... . . . . . .... . .. .. 
Estadoo Uoidoo - Washington, D. C . . . . .. .. . . ..... . . . .... .... .. . ... . . . . .. . 
Guatemala - Guatemala . . ... ............... . ... .. . . .... .. ... .... , ...... , . 
Haiti - Port-au-Prince .. . . ................... .. ............. .. ....... ,, . 

~fJ~ MLifo~i~1lf: :: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::: 
Nicarágua - Manágua . . ............. ,, . . , .. , . .. ,,., •. . •. ,., . . .... . ...... . 
Panamá - Panamá ....... ., . ..................... . .. ..... ...... . .. . . : , . • . 
Paraguai - Assunção .. , .. . . . ............ , . .. . . , . . , . . •. . . .. ... , .• , ... . : .• . 
Peru (2) - Lima ...... . . .. .. . . .... .... ........ ... .. . . ...... .. ......... . .. . 
República Domi.úcana - Cidade de Trujillo ....... . ...... . . ... ... .. , ... ... . 
Balvador - São Salva or .. ., . . . . • . .. . .. .. . .. • .. .. .. .. . • .. • .. . .. • .. .. . .. . 
Uruguai (2) - Montevidéu ... .. ....................... , _ ........ . ...... ., .. 
Vene•uela - Caracaa ............. . ............ ... , ....... .... ............ . 

Data de 
referência 

10- +-47 
~ 9-00 
1- 7-60 
1-Hl 

2+- 4-52 
~ 5-ól 

22- ~óO 

29-11-50 
1- +-50 

18- '4-50 
7- 8-60 

18- IHO 
6- &--60 

31-HO 
10-12-.50 
26-10-50 

6- 8-60 
13- 6-60 

26-11-00 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

(3) 

(3) 
(3) 

(3) 

(3) 
(3) 

(3) 

FONTES: Instituto Interamericano de Eetatistica e Servi~ Nacional de Receneeamento. 

POPULAÇÃO 

Di> Pala 

15 893 827 
3 019 031 

51 944 397 
14 009 429 
ó 916 078 

11 477 496 
800 876 

3 202 767 
150 697 361 

2 788 122 
3 111 973 
1 368 605 

26 781 173 
1 057 023 

805 286 
1 406 627 

2 121 083 
1 855 917 

4 985 716 

(3) 
(3) 
(;'l) 
(3) 

(3) 

(3) 
(3) 

(3) 
(3) 

(3) 
(3) 

(3) 

Da Capllal 

2 981 ou 
321 073 

2 303 063 
202 O.ó 

643 187 
1()9 693 

209 932 
802 178 
283 100 
119 270 
99 948 

3 233 914 
101l 352 
127 874 
204 085 

181 6E3 
161 951 

487 003 

(1) Dadoo referentes ao ceDBJ realizado em 26-+1943: - populacão total, 4 778 583; da capital do pais, 676 376. 
(2) Não executaram levanta nentos no período definido (1947/1953) para o "Cenoo das Amêricaa". Ce08QS mais recentes: -

1940;panr. o Peru (populaçlo total, 7 023 111; da capital do pais, 620 628) e 1908, para o Uruguai (população totel, l 042 686; da..., 
pi tal do pah 309 2il l}. 

(3) Da~os defiuitivoo. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Departamento de Conservação dos Solos 

ASSINATURA DE CONVltNIO PARA LI!:• 
VANTAMENTO DA CARTA DOS SOLOS FLU
MINENSES - Foi firmado convênio entre o 
Ministério da Agricultura e o govêrno do esta
do do Rio de Janeiro para realização dos tra
balhos de levantamento da carta dos solos do 
território numinense, que serâ parte da futura 

carta geral dos solos do Brasll. o programa a 
i;er executado prevê a classlflcação dos soloe, 
segundo as suas aptidões agrícolas. Os trata
lhos, na conformidade do acôrdo, estarão a 
cargo do Serviço Nacional de Pesquisas Agro
nômicas e do Departamento de Conservação 
dos Solos do Ministério da Agricultura, em 
cooperação com a Secretaria de Agricultura do 
estado do Rio. Paralelamente serão feitos es
tudos de geografia, a fim de posslbllltar o em
prêgo de m~emos métOdos destinados t. pre-
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servaçfi.o dos solos. A assinatura do instrumen
to convencional efetuou-se no gabinete do titu
lar da AgrlcUltum, presentes o ministro João 
Cleófas, os diretores do. Serviço de Pesquisas 
Agronômicas, do Departamento de Conservação 
dos Solos, auxiliares do govêmo fluminense, 
técnicos do Ministério e da Secretaria da Agri
cultura da • Vizinha unidade federeda. · 

HOMENAGEADA NO JARDIM BOTANICO A 
)14EMóRIA DE BAINT-filLAIRE, AO ENSEJO 
:t>o SEU CENTENARIO - Transcorreu a 30 
de setembro o primeiro centenário da morte 
de Augusto de Baint-Hllaire, o notável natura
lista francês que percorreu o Brasil, entre os 
anos de 1816 a 1822, realizando v&llosas obser
vações no campo da Botânica, da• Fitogeogratia 
e da Etnografia. - · 

Chegando ao nosso pais em companhia do 
duque de Luxemburgo, embaixador francês 
naquela época junto à Cõrte de D. João VI, 
efetuou diverse,s viagens aos malS distantes re
cantos do território pá.trio, numa extensão de 
mais de 150 000 quilômetros, visitando a Pro
vincia Cisplatina, os estados de Espirita Banto, 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Pe,raná, Mato 
Grosso, Santa Catarina e Rlo Grande do SUl. 

Fêz um levantamento geral de nossas plan
tas nátivas, recolhendo mais de 24 mil espécies 
diferentes, além de cêrca de 15 mil insetos e 
2.500 aves. l 

No Jardim Botânico !oi prestada à me
mória do notével cientista uma homenagem1 durante a qual dlscurse.ra.m sôbre a sua figura 
e obra o respectivo diretor, Sr. Campos POrto, 
o naturalista Fernando Silveira e finalmente, 
eip. nome do seu pais, o embaixador da França, 
Sr. Gilberto Arvengas, que pla,ntou, em segui
da, um exemplar da palnelra Chorlsia speciosa, 
classificada por Saint-Hllaire, quando aqui 
estêve. 

Foi também emitido um sêlo .alusivo ao 
centenário do gmnde sábio e inaugurada na 
biblioteca do Serviço Florestal uma exposição 
de suas obras. 

+: 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMEMORADO O TRANSCURSO DO PRI
MEIRO CENTENARIO DE NASCIMENTO DE 
CAPISTRANO DE ABREU - TRAÇOS BIO
GRAFICOS DO ILUSTRE HISTORIADOR -
SUAS PRINCIPAIS PRODUÇÕES. Vá.rias 
homenagens marcaram a passe,gem do primeiro 
centenário de nascimento do escritor e histo
riador Caplstrano de Abreu, ocorrido a 23 de 
outubro. 

Nesta capital o Instituto Histórico . e Geo
gráfico B~asllelrO promoveu a realização de 
uma série de conferências dedicadas à perso
nalidade e obra do ilustre cearense e ml.n6s
tradas por figuras lllSlgnes de nosso mundo 
cultural. 

Também o Ministério da Educação e Cul
tura elaborou um programa de comemorações 
que constou de uma conferência proferida 
naquele Ministério pelo Prof. Edgardo de Castro 
Rebêlo, diretor da FacUldade Nacional de DI· 
relto, e de uma exPoSlção, na :&iblloteca Na-

Instituições 
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 

BRASILEIRO 

POSSE DO DESEMBARGADOR FLORl!:N • 
CIO DE ABREU - Em solenidade.do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, presidida. pelo 

+: 

1 

cional, de aspectos da vida e obra de Capls
trano de Abreu. 

Por iniciativa ainda do mesmo órgão será. 
levada a efeito a reedição do livro de Capls· 
trano de Abreu lntitUlado Capttulos da Histó
ria Colonial, re'fista e prefaciada pelo historia
dor José Honório Rodrigues. 

Natural de Maranguape, onde nasceu a 
23-10-1853; era flUIO dÕ major Jerônimo Bonó· 
rio de Abreu e de D. Antónia de Abreu. Fêz 
os estudos secu'm;iários no Ateneu .Cearense e 
no Seminário de Fortaleza. A 27 de abrU de 
1875, desembarcava na corte. 

Em 1879, foi nomeado oficial da Biblioteca 
Nacional e em 1883 ingressou por concurso no 
Colégio Pedro II, com uma tese sõbre O Des
cobrimento do Brasil e seu Desenvolvimento 
no Sécul<> XVI. Vitorioso, ooupou então a 
cátedra de Histórle. e Corografia do Brasil até 
1898 quando foi põsto em disponibllldade em 
virtude da reforma que suprimiu aquela ca
deira. 

Talento multiforme, projetou-se Capistrano 
de Abreu não sómente na vida literária, mas 
sobretudo no campo da histórle e da etno
grafia. 

Além de numerosos trabalhos esparsos, o 
eminente historiador publico~ o seguinte: O 
Brasil no Século XVI. A chegada de D. Nuno 
Manuel, André Gonçalves, 1501-1502, Rio, 1880; 
Fernão Carcttm; Do princtpio e origem dos tn
dtos do Br43tz e de seus ooatumes, adoraçrJo e 
cerimôniais, Rio, 1861; Desoóbrimento do Bra
stz e seu desenvolvtmento no século XVI, ruo, 
1883 (tese de .concurso); "J. E. Wa.ppoeus", 
Geografia Fislca refundida, tradução, Rio 1884; 
Materiais e achegas para a história e geografia 
do Brasil, Rio, 1886; Frei Vicente do Salvador, 
Rio, 1887; Do Rio de Janeiro a Cuiabá, viagem 
pelo naturalista Herbert Smith, trad., Rio, 1887 
(inédito na l!ngua original): O• descobrimento 
do Brasil, o povoament;o do soio, evt>luç<lo so
cial, memória no livro Centenário do desoobri· 
mente do Brasil, Rio, 1900; Capttulos da Histó
ria Cfonial (1500-1802), Rio, 1907; Caminhos 
antig-011 e povoamento do Brasil, Rio, 1930; 
Ensaios e Estudos (Crlttoa e História), 2 vols., 
Rio, 1931-1932. 

+: 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

CINQttENTENARIO DO TRATADO DE PE
TRÓPOLIS - Transcorreu a 17 de novembro 
o clnqüentená.rlo do Tratado de Petrópolis, !ir• 
mado nesta data em 1903, pelo qual ficou 
resolvido antigo llt!gio entre o Brasil e a Bo
livla. Por ~e tratado reempossou-se o Brasil 
nos direitos sõbre o território do Ac•, sub
traido ao seu dominio em beneficio da vizinha 
nação. Vá.rias e expressivas solenic;ladt:s assina
laram a efeméride, destacando-se a sessão pú
blica levada a efeito no Itama.rati, ocasião em 
que o mlnlStro Vicente Rao, tltUlar das Rela
ções Exteriores, proferiu uma conferência sôbre 
o histórico convênio. Homenagens foraµi pres
tadas também à memória do buão do Rio 
Branco e do marechal Taumaturgo de A21evedo 
a quem se deve a vitória brasileira nas "de• 
marches" para o tratado. Do progri>.ma para 
êsse fim elaborado constou romaria aos túmu
los dos dois ilustres brasileiros e ao monumento 
do barão na Esplanada do Castelo. 

Pa rticular e s 
embaixador José Carlos de Macedo Soares, foi 
empossado a 16 de novembro, na qualidade de 
sócio daquele egrégio sodalicio, o desembarga
dor Florêncio de Abreu, atual presidente do 
I.B.G.E. e da Federação das Academias de 
Letras do Brasil, e membro de Inúmeras outras 
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ln.stttutções culturais e ctentltlcas do pais. O 
novo sócio foi saudado pelo Dr. Herbert Cana
barro Relchardt, que lhe traçou em eloqüente 
peça oratória o perfil de homem público e de 
cultura. 

Na forma de praxe, falou também b de
sembargador Florêncio de Abreu, tecendo con
siderações em tôrno do c;tesenvolvlmento dos 
estudos geogré.!lcos no pais, e das mOdernas 
tendências dessa ciência. Focaltzando "]>roble
mas da hlstorlogra!la brasileira, aludiu ao con
ceito apressado que caracterizou como separa
tista a Revolução Farroupilha, demonstrando, 
com documentos, à sociedade, a Inexatidão de 
tal ju!zo, afirmando que o próprio CQplstrano 
de Abreu reconheceu o seu engano ao tratar 
do assunto. Sustentou que a unidade nacional 
provém do fundo de nossas origens étnicas; 
das entranhas da história; de tradições comuns 
da !Orça polarizadora da .religião e da l!ngua, 
bem como da comunhão das lnstltutcões 1urf
dlcas e pol!ttcas fundamentais. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE Clf:NCIA 
DO SOLO 

CARTA DOS SOLOS DO BRASIL - RE
COMENDAÇAO DA IV REUNIÃO BRASILEIRA 
DE CltNCIA DO SOLO - A IV Reunião Bra
sileira de Ciência do Solo, que acaba de reali
zar-se em Belo Horizonte sob os ausp!ctos da 
S.B .C.8., recomendou ao govêrno a elaboração 
da carta dos solos do BrasU. 

O especialista argentino Antônio Arena, 
que compareceu ao certame representando o 
seu pais, sugeriu ao Instituto Agronômico de 
Campinas (São Paulo), a organização de um 
curso de solos para latino-americanos. 

SOCIEDADE 1 BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

RENOVAÇAO DO ~ÇO DA DIRETORIA 
- NOVOS SÓCIOS EFETIVOS ~ Em Assem
bl61a Geral levada a efeito a 12 de dezembro, 
sob a presidência do Pro!. Ltndolfo Xavier, a 
Sociedade Brasileira de Geografia deliberou 
sõbre a renovação do têrço da sua Diretoria, 
compreendendo a presidência, a 3.• vtce-prest
dêncta e a 2.• secretaria, quatro membros do 

conselho Diretor e dois da Comissão Fiscal. 
Da eleição então realtzada resultou a seguinte 
constituição do quadro diretivo da entidade 
para o novo perlodo administrativo: Presidente 
- Almirante Jorge DC>dsworth Martins; 3.0 

Vice-presidente - General José Vieira cta Rosa; 
2.0 Secretário - Dr. Joeé Moreira Brandão 
Castelo Branco; Conselho Diretor - Antônio 
dós Santos Ollveira Júnior; Ten. Cel. De Para
nhos Antunes; Prof. Arnaldo de São Tiago; 
Dr. Heitor da Fontoura Rangel Filho. Conselho 
Fiscal - Almirante Roberto Moreira da Costa 
Lima e Ten. Oel. Jônatas SalMlel Dias da Ro-
cha (suplente). ' 

Na mesma oca&lão, ' mediante parecer do 
Sr. Carlos Pedrosa, foram declarados membros 
efetivos da Sociedade os segutntes sócios titu
lares: General Estêvão Leitão de carvalho, 
Ten. Cel. De Paranhos Antunes, Pro!.• Isa 
Adonlas, Deputados Adroaldo Mesqutta da Cos
ta, Engenheiro V. Argolo Ferrão, General Hei-

• tor de Ollvelra Fontoura Rangel, Dr. Djalma 
da Fonseca Hermes, General Pedro Cavalcantl, 
Profs. Davi Pena Aarão Reis, Lúcio de Castro 

+: 

Soares e Artur César Ferreira Reis, Dr. Gastão 
de Almeida, Almirante Manuel P . Ribeiro Es
p!ndola, Cônsul José ~vrador, M!n.t.stro Nestor 
M. Braga Melo, Profs. F. P. Carneiro da Cunha, 
Arnaldo Vieira Lima e Roberto Moreira da 
Costa Lima Filho, Demóstenes de Oliveira Dias, 
Dr. l!:dtson Guerra Dias, Dr. Deslóptdas Agenor 
Monte, Profs. Miguel Alves de Lima e Lucas 
Lopes, General Raul Silveira de Melo. 

Aprovado o orçamento da Sociedade para 
o ano de 1954, o comandante Ollvelra Belo soll
cttou a palavra para congratular-se com a no
va diretoria e com todos os dlrtgentes da gestão 
que se encerrava pela maneira correta com que 
conduziram os negócios da instituição. O sócio 
J. Romão da Silva, !alando a seguir, após con-
gratular-se com a nova diretoria, reiterou pro
posta anteriormente formulada no sentido de 
que a Sociedade promova, em cooperação com 
outras lnstltutcões clent!flcas e culturais do 
pais, festividades comemorativas do centené.rto 
de nascimento do geógrafo Dr. TeOdoro Sam
paio, autor de O Tupi na Geografia Nacional 
e que também pertenceu à Sociedade . Aco
lhendo a proposição, declarou o Dr. Cenabarro 
Retchardt, então ocupando a presidência da 
Assembléia, que a referida sugestão seré. estu
dada no próxlnU> ano, no que contava com a 
cooperaç40 daquele confrade. 

Certames 
COMISSÃO NACIONAL DA UNIÃO 

GEOGRAFICA INTERNACIONAL 

SUA RECENTE INSTALAÇÃO - ATRIBUI
ÇÕES DO NOVO ôRGAO - Instalou-se no 
Itamaratt, a 20 de novembro último, a Comls
são Nacional da Unta.o GeOgré.fiCIL Internacional 
que se encarregara dos preparatlros do XVIII 
Congresso Internacional de Geografia, a reali
zar-se· em 1956, nesta capital, a convite do go
Têrno brasileiro. A Comissão servirá de ele
mento de l!gaçll.o entre o nosso pais e aquêle 
Org6nlsmo, promovendo junto ao Conselho Na
cional de Geografia as medidas necessárias à 
efetiva participação do Brasil nas Iniciativas 
da Unta.o. Integram-na 19 membros, represen
tantes das seguintes instituições: Conselho 
Nacional de Geografia, Academia Brasileira de 
Ciências, Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
SOciedade Brasileira de Geografia, Conselho 
Nacional de Pesquisas, Instituto Histórico e 
Geogré.flco Brasileiro; um representante eleito 
dos Institutos Históricos e Geogré.!tcos dos 
Estados; três geógrafos representantes eleitos 
das universidades federaLS, estaduais e parti
culares; do geógrafo brasileU-o Hllgard O'Rellly 
Ste;rnberg, vice-presidente da União Geogr~ttca 

Internacional, como membro nato; de oito 
geógrafos escolhtdos pelos membros anterior
mente citados, dos quais cinco residentes nos 
estados, escolhidos nas diferentes regiões do 
pais. 

São os seguintes os da Comissão Nacional: 
Ten. Cel. De Paranhos Antunes, pelo Conselho 
Nacional de Geografia; Dr. Sllvto Fróls Abréu, 
pela Academia Brasileira de Ciências; Prof. · 
José Verlsstmo da Costa Pereira, pela Aasocta
ção dos Geógrafos Brasileiros; Eng.° Fábio de 
Macedo Soares Guimarães, pela Sociedade Bra
sileira de Geografia; Eng.0 Alberto Ildefonso 
Ertchsen, pelo Conselho Nacional de Pesquisas; 
Eng. 0 Vlrglllo Corrêa Filho, pelo Instituto H.18-
tórtco e Geogré.flco BrasUetro; Pro!. Mário 
Lacerda de Melo, pelas unlvjll"sldades federais; 
Pro!. Aroldo · Azevedo, pelas universidades esta
duais; Prof. Joaquim Alfredo Foruieca, pelas 
universidades particulares; Eng.0 Benedito 
Qulntlno dos Santos, pelos Institutos histó
ricos e geogré.flcos dos estados; e mais os 
oito geógrafos seguintes: Profs. Carlos Delgado 
de Carvalho, João Dias da Silveira, Ar1 França 
e Orlando Valverde, Engs. Vitor Antônio Peluso 
Júnior, Alirto Hugueney de Matos, Lauro Sam
paio e comandante Sllvto Azambuja. 

.. 
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A Comissão Nacional deverà promover, com 
a maior brevidade e em amplas bases nacionais, 
a constituição da ·comissão Organizadora do 
XVW Congresso Internacional de Geografia, de 
que serà presidente nato o presidente do IBGE. 
Da referida Comissão Organizadora farão par
te, também representantes do Serviço Geogrà
fico do Exército, da Diretoria de Hidrografia 
e Navegação do Ministério da Marinha, dos 

Unidades 
RIO GRANDE DO SUL 

GRJ!:MIO GEOGRAFICO DE PORTO ALE
GRE - No salão nobre da Faculdade de Fllo
sona da Pontific1a Universidade católica do 
Rio Grande do Sul, foram empossados a 10 
de novembro os Conselhos Diretor e Fiscal do 
"Grêmio Geogrànco de Pôrto Alegre'/ órgão 
filiado ao Instituto de Colonização Nacional. 

Na ocasião o professor Amadeu de Oliveira 
Freitas, presidente da instituição, apresentou, 
sendo aprovado, o programa de atividades e 
diretrizes da entidade, o qual consiste no se
guinte: 

1 l Metodologia da pesquisa blogeogrànca e 
geo-humana. 

2) Coordenação do zoneamento das eco
nomias naturalmente predominantes. 

3) Evolução agrtl.ria das unidade ecológi
cas para progresso normal e bara tee.men to da 
produção. 

4) Constituição de colônias escolas irriga
das, especialmente em zonas de obras públ1cas 
plúvio-lacustres ou palustres, visando ao esti
mulo à Iniciativa particular e à propriedade 
famlllar, cooperativamente protegida. 

Ministérios da Aeronàutica, Agricultura, Rela
ções Exteriores e Prefeitura do Distrito Federal. 
Para se avaUar da Importância que os con
gressos da União Geográfica Internacional re
presentam para os paises onde se realizam, 
basta lembrar que a Suécia jà iniciou ativa
mente os trabalhos db organização do Congres
so de 1960 que será levado a efeito em Esto
colmo depois do nosso, em 1956. 

Federadas 
5) Atenção urgente à situação dos toldoa 

de indios e regiões de terras públicas ou parti
culares "intrusadas", para a regular1zação e 
estimulo econômico às familias pioneiras e à 
propriedade estável, mediante a aSS1stência de 
colônias-escola, segundo as diretivas do ICN . 

. 6) Aproveitamento de terras federais ou 
estaduais, mediante a Fundação Riograndense 
de Colonização, filiada ao ICN, e sob rigoroso 
critério de defesa biogeográfica, com admissão 
de colonos nacionais e estrangeiros. 

7) Entendimento com as reitorias das uni
versidades do Rio Grande do Sul, sôbre o In
centivo de estudos e crlaçã.o de cadeiras, vi
sando à atuação administrativa a solução de 
problemas sócio-geográficos e sociológicos, es
pecial e mediante a de Direito Florestal, con
siderado o ramo econômico mais Importante 
do Direito. 

8) Intercâmbio com os congressos clentl
ncos de Curitiba e São Paulo e com as repar

· tlções e pessoas com quem deve cooperar cona
tantemente o Grêmio Geográfico de Pôrto Ale
gre, como órgão do ICN. 

9) Consecução de sede estável. 
10) Complementação dos órgãos do Grê

mio e serviços de secretaria, Tesouraria e Bi
blioteca. 

Exterior 
SUÉCIA 

NOVO ATLAS GEOGRAFICO DA SUÉCIA 
- Acal"a de ser put-licada a P"lmelra parte do 
novo Atlas Geográfico da Suécia, que està sen
do editado sob os auspicias da Sociedade. Sueca 
de Antropologia e Geografia, em colaboração 
com entidades oficiais do govêrno daquele 
pais. :l!:sse atlas, segundo se anuncia, serà o 
mais completo dos que têm sido construidos 
na Suécia. Conterá cêrca de 1 000 mapas re
prOduztdos em 150 !Olhas, com textos explica-

tivas em Inglês. Ilustra todos os aspectos anti
gos e mOdernos do pais, incluindo as estatls
ticas demográficas mais antigas do mundo. 
Uma comissão de redação trabalha ativamente, 
contando com n auxilio de func1onàrios minis
teriais e técnicos de entidades públicas. Ofe
recerá o Atlas Geogrànco da Suécia aspectos 
de particular 1nterêsse do ponto de vista eco
nômico. Dividir-se-à em quatorze partes, com
preendendo secções de geologia, meteorologia, 
ntogeogratla, antropogeograt1a, geotlsl.ca, agro
pecuàrla, pollt1ca e história . 

@=' :l!:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Blb1loteca Geogrãflca 
Brasileira"· encontram-se à venda nas principais Uvrarlas do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edlflc!o Iguaçu - Rio de 
.Janeiro, D.F. 
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Geral do Conselho Nacional de Geografia 

GOIAS 

tNTEGRA DO RELATÓRIO DO DELEGADO 
DE GOIAS A ESSA REUNIAO, ENG.• JANUSZ 
GERULEWICZ : "Golâs, há poucos anos sem 
nenhuma t<>& apresent&ção c&rtográtlca, hoje 
po.Je ocupar um dos primeiros lugares entre os 
estados da ·União Brasuetra. 

Não temos ainda. um Departamento Geo
gráfico e lutamos com diversas dlttculde.des, 
mas graças à compreensão do nosso governador, 
colaboração do C.N.G., esforços do no61i9 pe
queno grupo de técnicos especializados, deu 
um grande passo em e&rtogratta, coloce.ndo-se 
sem nenhuma dúvtda na frente de outros esta~ 
dos, na clas~e de mapa em mlltonéaimoo, apro
vet t&ndo o fórmldável e o mate moderno mate
rtal tnformattvo: 

AS FOTOGRAFIAS AÉREAS - Na últtma 
edtção de nosso mapa estadual não sõmente 
tnformamos melhor sôbre o nosso estado, come> 
também voltando os olhos para o patrlmônto 
htstórtco de Go1'8 temos subtdo o rto das 
Mortes e "lnvaa1do" pac ficamence o nosso vt
zlDho, estado de Mato Grosso. 

Cremos que esta tnvasão vat ser perdoada, 
que em seus resultados fornece mal8 dados 
cartográUcos, desta zona, do que qualquer ou
tro mapa do estado vtztnho. 

Cartografta na apresentação de grandes ter
rttórtos nunca pode ser completamente atua
lizada, espectalmente onde a vtda humana está 
em pleno progresso e desenvolvtmento. 

O mapa que apresentamos à XIII Assem
Néte. Geral já está longe de outro que temos 
na mesa de correções. e estamos certos de que, 
em breve, êste úittmo vat · ser atnda mais 
aperfeiçoado. 

Nesta tarefa, de produzir mapas e mais 
mapas para Gol'8, saltentamos o grande apolo 
da Dlvtsão de C&rtografla. do C.N.G. e do 
governador do estado de Goiás, Sua Excla. Sr. 
Pedro Ludovico Tetxelra, anotando o fato de o 
Legislativo Goiano ainda estar demorando o 
ato de criação de um órgão mator, que poderia 
satisfazer mal8 amplamente as atividades car
tográficas e geográfle&S do estado. 

Sôbre o mapa em apresentação, o Diretório 
reconhece e louva o grande esfôrço e contri
buição do cartógrafo do C.N .o .. Sr. Clóvls 
de Magalhães, que trabalhou paralelamente no 
Rio nesta realtzação. 

Tendo renovado a cartografia geral do esta
do, por sugestão do Diretório foram Iniciados 
outros trabalhos de melhor reconhecimento dos 
llmltes municipais e respectivo cálculo das 
superflcles. 

Sstes trabalhos de maior tmportãncta para 
as atividades lbgeanaa convém em duas fases: 

PRIMEIRA - O Diretório contlou ao Eng.o 
Janusz Gerulewlcz a execução do respectivo 
cálculo das atuais áreas muntctpats para solt
cltar resoluções 392 e 397 do C.N.G. 

Foram e.notadas grandes dtvergênclas entre 
os dados usados pelo I.B.G.B. e os obtidos 
por nós. 

O Dtretórlo detxou como encarregado à re
BOlução dêste tmportante problema pedtndo que 
d1acuta não aó em plenário, como perante e.e 

autortdades técntcas que vão resolver essas 
sol uçóes goianas . 

,SEGUNDA - O Dtretórlo tnlclou outros 
trabalhos pan as soluções amistosas de novos 
limites tntermun1clpals e distritais facllltando 
destarte a organização .do novo quadro terri
torial. 

Tarefa que está sendo realtzada pelo Dtre
tórlo e seus valores em que se destacam o di
retor do Serviço de Estatística Feaeral Dr. Cé
Uo Fonseca, diretor do Departamento Estadual 
de Estatísttca Dr. Geraldo Campos e o cartó
grafo Inâcto da V~lga Jardim. 

Ftnallzando, ao relatar os maiores acontect
mentos de natureza geográfica e cartográftca 
em Gotás, não podemos deixar de menctonar 
mats dots fatos de grande Importância: ' 

PRIMEIRO: O Inestimável valor do Serviço 
Estadual de Aerofotogrametrl&, que na sua 
primeira fase, por enquanto, funciona dentro 
do Departamento de Estradas de ROdagem de 
Goiás. 

Não sendo posslvel neste curto · relatóno 
~:fa°: pormenores, é melhor então cit&r alguns 

O Servtço Instalado há três anos com pe
queno custo e recursos, realizou e está reall
zando obras valloslsslmas fazendo grandes eco
nomias nas despesas como se segue: 

A) Está locando estr<idas de rodagem. 
Com grande rapidez e riqueza de Informa

ções, posslb1lltando abrevtar os traçados de 
maneira surpreendente. 

Exemplo: na estrada BR 54, na salda de 
Gotânta o atual trecho de 122 qutlõmetros vai 
ser subs1ittuido por um novo de sõmente 86 
quilômetros "descoberto" por melo de fotogra
fias aéreaá. 

Uma economia bem significante assim na 
construção da pista onde se trata de despesas 
calculadas em centenas de mtl cruzeiros como 
também ne. fase preliminar de reconhectmento 
e locação, que normalmente custa Crt 3 000.00 
até Crt 4 000,00 po~ qutlômetro, e as fotogra
fias reduzem êste custo a centenas de cruzeiros. 

B) O Serviço de Aerofotogrametrla está 
localtzande e fornecendo os pormenores das 
cachoeiras, bacias de Inundação, lugares ·para 
pontes, etc. 

Exemplo: projeta-se, por esfôrço comum 
de dois estados: Minas Gerais e 001as, constrU!r 
barragem na cachoeira Dourada, no rio Para
nalba. Graças ás fotografias aéreas foram com 
facilidade restltuldas as curvas de nivel do 
próprio letto do rio escondido nas águas do 
alargamento de cêrca de 2 quilômetros, onde 
a engenharia terrestre teria de empregar gran
des esforços sõmente na fase tnlclal de son
dagem do citado leito do rio. 

C) O Serviço estio facilitando o contrõle 
do crescimento e desenvolvtmento urbanlst1co 
da capital goiana . Tiramos caaa ano foto3ra
flas aéreas de Goiânia do custo tnstgntftcante 
de alguns centavos por qutlõmetro quadrado 
fotografado. 

Outro problema de Gol'8, são as medições 
de terras feitas principalmente para reg1llt.rO 
das propriedades, 
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Junto com proceBSOs jurídicos correm pro
cessos geográficos e cartográficos como o ba
tismo dos lugares, classificação das glebas, 
m'atas etc. e, finalmente, confecção da planta 
topogrt\tlca . 

Enquanto os juristas tazem tudo para aper
feiçoar os seus processos, a nossa parte geogrt\
flca e cartogtá!lca está flràtlcamente sem su
pervisão e fiscalização adequada. 

Agrimensores não são controlados porque 
não há cadastro geral onde seus trabalhos se 
devam enquadrar uns com os outros. 

Não deixam estacas que posslbllltem a 
outro técnico o coutrôle de trabalhos às vêzes 
multo extensos. 

Reclamamos então aos col1\l)etentes órgãos 
federais a normalização conveniente dêste 
assun~ . 

Dirigindo êste apêlo ao nosso órgão maior, 
C.N .G. , promotor de atividades cuja elevada 
função patriótica e cívica apreciamos, junta
mos os nossos melhores cumprimentos." 

MATO GROSSO 

tNTEGRA DO RELATÓRIO DO REPRE
SENTANTE DE MATO GROSSO NAQUELA 
REUNIA.O, DR. JOSl'!: VILANOVA TORRES, SE
CRETARIO DO RESPECTIVO DIRETÓRIO RE
GIONAL DE GEOO~IA: Criado que fOra, pe
lo decreto n.0 107, de 14 de dezembro de 1937, o 

Diretório Regional de Geografia, dêste esta
do para órgão executor das atribuições expres
sas no Regulamento dêsse Conselho, desln
cumbira-se o mesmo, da sua missão, até o 
período de Junho de 1945 a. junho de 1946, 
segundo nos dá noticia o arquivo da entidade. 

Posteriormente àquela data, quando dA di
visão territorial e admlnlstratlva do estado, 
fixada pelo decreto n.0 583, de 24 de dezembro 
de 1948, e que teve seu vigor estabelecido para 
de 1.0 de Janeiro de 1949 a . 31 de dezembro 
do corrente, tivera, naturalmente, sua parte 
de colaboração nos trabalhos, mas, dessa ocor
rência, faltam-nos dados que a comprovem. 

Pelo decreto criador dêate Diretório Re
gional (D . R . ) , a sua composição é a seguln te: 

a) Presidente nato - O secrett\rlo-geral do 
estado · · 

b) Secreté.rlo nato e suplente do presiden
te - O diretor da Repartição de 
Terras e Obras Públicas 

c) O diretor de Estatística e Publicidade 
e o chefe da Carteira de Documen
tação 

d) O chefe da Secção de Terras, Minas ·e 
Colonização, da Repartição de Ter
ras e Obras Públicas 

e) Um professor de Geografia, dentre os 
consultores técnicos regionais do 
Conselho. 

Em se tratando da autoridade enumerada 
na alínea a da composição atrás aludida, por 
fôrça do desmembramento da Secretaria-Geral, 
em duas outras, a que se procedeu pelo decreto 
n .0 251, de 9 de julho de 1946, pe.ssoo. automà
tlcamente a presidente nato do D.R., o secre
tt\rlo da Agricultura, Indústria, Comércio, Via
ção e Obras Públicas, ao qual ficaram afetos 
os assuntos concernentes à matéria. 

Na atual administração, ocupou, por algum 
tompo, aquela alta funçlo, o Dr. Manuel Bo
nl:fáclo Nunes da Cunha, que desempenhou, 
com zêlo, os encargos pertinentes ao põsto. 
· Substituído pelo Dr. Demóstenes Martins, 
vem S. Ex.•, trabalhando lncansàvelmente em 
tOdos os setores da administração a sl confiada, 
e se bem que date de pouco sua Investidura 
nessa pasta, os salutares efeitos .dela vêm sen
do sentidos. 

Também, quanto ao secretário nato do D.R., 
função atrlbuida ao diretor da Repartição de 
Ten'as e Obras Públlcas, houve mO<lttlcação. 
Desdobrada aquela repartição, em dois Depar
tamento o Departamento de Terras e Coloni
zação e o Depart.amento de Obras Públlcas -
coube a função atrás aludida, ao diretor do 
primeiro - d,aqueles órgãos. 

Exercido êsse cargo por algum tempo, pelo 
competente técnico José Bardaull, assumi em 
6-2-953 a direção do Departamento e na quall
dade que então me coube, de secretário do 
D.R., ora me deslncumbo da agradável tarefa 
de apresentar a êsse Conselho, o relatório das 
atividades do mesmo . 

A direção do Departamento de Estatistlca, 
vem estando confiada, desde a passada admi
nistração, à capacidade da 8rt.• Horminda Pl
taluga de Moura, que, tem tido oportunidade 
de demonstrar diretamente aos altos setores de 
Geografia e Estatistlca, com os quais mantém 
contacto, pela natureza do cargo, o valor de 
sua lntellgêncla moça. 

Entre os demais membros dêste D.R.G. 
figuram os Srs. Armando Albemaz Albuquer
que, estatistlco-asslstente do D .E .E.; Hllda 
Borba de Moura, desenhista do D .E .E . e Fran
cisco . Mdntelro da Silva Filho, chefe da Secção 
de Terras e Geografia. 

De acôrdo com dlsposl,ção ir. decreto que 
criou o D .R . , (art. 3.0 ) deveria haver uma 
comissão de consultores técnicos, especializa
dos em trabalhos relacionados com qualquer 
dos ramos da Geografia, comissão essa que seria 
em número de 5 a 20 e da qual se escolheria 
um profeSBOr, que também Iria Integrar a com~ 
posição do Diretório Regional. 

Embora não tenha sido até a presente 
data organizada a referida comissão, Integra 
êste D .R .G . , na · qualidade de consultor-téc
nico o professor de Geografia Gastão de Mat os 
Müller. 

TERRAS 

Nenhuma das unidades do pais tem so
frido tanto, talvez, que Mato Grosso, não só 
pela enorme dlatâncla que o sepe.ra do govêmo 
da União, como pela vastidão do seu território. 

Mato Grosso tem sido vitima da sua pró
pria grandeza e dai o retardamento do seu 
progresso, constituindo o que tOdos sabemos, 
a grande reserva do presente e a esperança 
do futuro desta ~randlosa ·pátria. 

A escassez de terras de cultura nos gran
des estado& prOdutores e em parte também a 
desvalorização da nossa moeda provocaram a 
grande corrida para as terras dêste estado, fato 
Igualado talvez, pelo que se observou no prós
pero e florescente estado do Paraná. 

Para se t er um conhecimento aproximado 
das po~bllldades do. território matogrossense, 
lembralnos a Vossas Excelências, a leitura do 
magnifico relatório apresentado pela comissão 
dos técnicos do Ministério da Agricultura, 
Dr. José Arruda de Albuquerque, José Eurico 
Dias Martins, Nelson Barcelos Mala e João Cas
telo Branco, que em 1951 tiveram oportunidade 
de percorrer Mato Grosso em estudo das possl
bllldades dêsse grande pedaço da nossa pátria. 

A nosso ver, como medida de maior alcance 
que velo Interessar diretamente a êste D.R.G. 
neste apreciável lapso de tempo que decorreu 
da apresentação do seu último relatório; e, 
mesmo após a fixação da última divisão ad
mlnlatratlva e territorial, é, sem dúvida a que 
baixou o Código de Terras do Esta.do (lei 336, 
de 6 de dezembro de 1949). 

Embora tenha êase regulamento sanado 
uma grave laclllta que exlatla nesse setor, por 
B1 só, não podia supere.r a enorme desorgani
zação reinante nos serviços de terras, tendo a 
atual administração envidado "Ingentes estor-
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ços para o restabelecimento da normalidade" 
daqueles serviços. Havia sérios desreE;pei tos 
às reservas feitas contra cuja ocorrência, in
cansàvelmente se bateu o então secretário da 
AgricUltura. Dr. Manuel Bonifácio Nunes da 
Cunha, conseguindo, mesmo com apllcação de 
medidas drásticas, salvaguardar o patrimônio 
público, principalmente no que diz respeito 
às reservas de "Fines Faca", nos municlpios 
da capital e Rosário Oeste, de São Lourenço e 
especialmente do excesso da Colônia Federal 
de Dourados. 

Está regularizado tão Importante serviço. 
Am.pllam-se as lavouras em busca de glebas 
férteis, capazes de compensar o trabalho pro
dutivo do trabalhador n11c1onal. 

Possuindo Mato Grosso grandes glebas cujas 
condições agrológicas para 6 cUltura do café, 
base sõbre a qual ainda repousa. a economia 
ne.cione.l, são as melhores posslvels, provocou 
o (l.esenvolvlmento dessa. CUitura e,·em conse
qüência, a grande procura das terras neste 
estado. · 

Percorrendo os municlpio do sul do esta
do vamos encontrar grandes cafézeis em franca 
produção, os quais expandindo-se já para o 
norte, atingiu Poxoreu ·e vai em busca das 
riqulssimas terras de Cáceres, Be.rre.s do Bu
gres e Mato Grosso. 

Digno de menção, é, tam~m a revi.são 
procedida nos contratos de arrendamentos de 
seringais de modo a que não se efetuassem 
vendas de glebas que atingissem as terras para 
t.al nm arrendadas. 

COLONIZAÇÃO 

Considerada a colonização, o fator prepon
derante do progreSllO do estado de Mato Grosso, 
o govêrno vem dispensando multa atenção ao 
assunto, e tem sido • legisla.do fartamente a 
respeito, tendo sido baixe.dos, no período 1949 
ao 1.º semestre de 19:13, trinta e três (33) leis 
e decretps, os quais vão adiante enumerados 
em· ordem cronológica, e em brochura que 
contém as suas cópias, na integra. 

Essa lf!gislação que se refere quase toda à 
reserve. de terras para aquela finalidade, teve 
por escopo criar várias colônias agricolas colno 
as de "Terenos", municlpio de Campo Grande, 
"General Outra", município de Ponta Por&, 
"Taquari", município de Coxlm, etc., e bem 
·assim. estabelecer limites de outras já ante
riormente criadas. 

Só em Rondonópolis, estão medidos e de,. 
marcados e em próspero funçionamento os 
núcleos coloniais de "P11oullsta", "Nabore1ro" e 
"Macacos". Há o n(lcleo "Paralso" em Poxoreu, 
merecendo também todo o amparo do poder 
p11blico, bem como o de "Cipó" em Aqut
dauana. 

Os trabalhos relativos à colonização, que 
vinham sendo relegados para plano secundá
rio, têm sido objeto de constantes preocupa
ções· da secretaria da Agricultura, ·que acaba 
de organizar com os elementos de que dispõe 
nos quadros do D.T.C. e sob a chefia do agrõ-
11'omo Orivaldo Aquino de Almeida, um serviço 
especializado para atender as tarefas relativas 
à colonização. l!:sse setor de notórla lmportãti
cia social e econômica está a exigir maiores 
recursos, para que possa como lhe cumpre, 
apresentar realizações concretas, palpáveis" 
(Da mensagem governamental de 1952) • · 

Conhecedora da lnconveniência da colonl
zacão "espontãnea" sem planificação, vem a 
administração atual esforçando-se, dentro das 
eJ:iguas posslbll1dades, no sentldo de tomá-la 
raclonalmenpe planiflcada. 

Também, valendo-se da faculdade do dis
posto pela lei n. 0 461, de 10 de dezembro de 
1952, o govêmo vem contratando com firmas 
idôneas, concessões de áreas, para colonização. 
Não pOdendo o estado, por falta de recursos 

vultosos, fazer sempre uma colonização direta, 
lança mf,o dessa medida, que jà tem dado re
sUlte.dos apreciáveis a tantas outras unidades 
da Federação, que e. praticam. com essa pra
tica visa o esta.do: · 

a) Solucionar o problema do povoamento; 
b) aumentar as vias de comunicação; 
c) fomentar as assistências escolar e hos

pitalar, que, as condlções das allneas b e c, 
são as cláusUlas principais dos contratos la
vrados. 

Como complemento da obra colonizadora 
empreendida pelo govêrno, merece ser clt.ado 
o desenvolvimento do ensino rural, para cujo 
fim foi assine.do um acõrdo com o Ministério 
da Agricultura. 
~e ensino será ministrado atravéà de ·clu

bes agrícolas que se instalarão anexos às esco
las rurais, ne.s zonas reconhecidamente agrl
colas. 

FUNDAÇÃO BRASIL CENTRAL 

Para sustar a alienação de terras ne. zona 
pretendida para colonização, pela Fundação 
Brasil Central, a Secrete.ria da Agricultura, pelit 
sua portaria n.0 51, de 21 de março de 1951, 
sustou a expedição de titUlos provisórios no 
munlciplo de Barra do Garças, dentro daquela 
zona. 

Atendendo ao notável esfôrço revelado por 
aquela Fundação, no sentido de tornar reali
dade a sua obra de desbravamento e coloniza
ção, foi feita a mesma uma cessão de terras 
que toram declarados de utll1daçle públlça., pelo 
decreto n. 0 1175, de 4 de setembro de 1951. 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO 
DA PRODUÇÃO 

Houve por bem o artigo 146 da Constituição 
do estado; criar a Comissão de Planejamento 
da Produção. 

Inaugurada na passada administração, teve 
as suas atribuições definidas pela lei n.0 235, 
de 13 de dezembro de 1948, a qusl por nl!.o 
satisfazer plenamente, foi modifica.da pela lei 
n. 0 391, de 3 de fevereiro de 1951. 

Em sue. recente mensakem, o govêrno assim 
se expressa: 

"A C.P.P. tem à medida dos parcos 
recursos que lhe são proporciona.dos pelo 
produto de 70% da taxa de colonização, 
envidado os melhores esforços no sentl\fO 
de ajudar a Secretaria da Agricultura a 
'bem dirigir as colônias agricole.s do estado". 
Aquela entidade, além da assistência finan-

ceira que vem prestando aos pequenos agrt
cUltores, vem mantendo a administração das 
colônias agricolas, e contribuiu ainda para a 
vinda de colonos cearenses e para o estudo das 
terras reservadas para colonliação, no vale de 
Salobra, em Miranda. 

Pôde a C.P.P. prestar tal apolo, dando 
execução ao plano de emergência criado pela 
lei n. 0 399, de 24 de e.gôsto de 1952, pois, ha
vendo sido previsto pela Constituição Estadual, 
a criação do Banco do Estado, com a exc!Usiva 
finalidade de "financiar colônias agrlcolas, in
dústrias extrativas e derivados da Agrtcultura", 
esta criação têz-se pela lei 396, de 31 de Julho 
de 1951 a qual foi alterada pela lei n.0 470, 
de 26 de julho de 1952. A dificuldade de pron
to tunclonamento do Banco, enseJou o lança
mento do aludido plano. 

CONFER!:NCXAS DOS GOVERNADORES DO 
:VALE DO PARANA - COMISSÃO INTERES-

TADUAL DA BACIA PARANA-URUGUAI 
(Das mensagens governamentais de 1952 e 1953) 

1952 - "O ponto alto da nossa atividade 
go\femamental no ano transato foi o entendi-



BOLBTIK GBOGRAPICO 

mente que tivemos com o governador Lucaa 
Noguetn. Oa.rcez, de São Paulo, sugerindo ao 
esclarecido espirita de s. Ex.• a conterêncllt' dos 
governadores para estudo dos problemas do 
vale do Patanà, que se realizou de 6 a 8 de 
eetembro, na capital bandeirante. Nessa con
ferência toram equacionados a vitalização da 
riqueza de potenciais que dormitam no PQrten
toeo vale que, pela exuberância de seu solo e 
pela energia hidroelétrica que podemos tirar 
de seus desnivela llquldos, poderà abrigar, em 
vida econômica e em bom padrão mais que 
tõda a populacão atual do Brasil . A êsse con
clave levamos o esquema do ponto de vista 
matogrossense, no que diz respeito ao magni
fico vale, nos segutntea Itens: 

1. 0 - Aproveitamento do potencial hidro
elétrico da bacia do rio Paranà, com o esfôrço 
màzimo Inicial em Sete Quedas e Urubupungá. 

2. • - eletrtttcacão runl.l. 
3.0 -:- canal de Gua!ra a Pôrto Mendes pa

ra vencer o obstàculo de Sete Quedas, ligando 
o Alto ao Baixo Paraná. 

4.0 - desenvolvimento da navegação do Al
to 11 Baixo Paranã, com Instalações de estalei
ros, construcão de portos, etc. 

5.0 - povoamento, pot colonização racio
nal, de todo o vale, aproveitando ao máximo o 
tranSPOrte nuvtal, e bem assim a tradicional 
experiência de São Paulo. 

6.0 - prolongamento da Sorocabana, em dl
reclo a Dourados e da Araraquarense em di
reção n Culahà. 

7.0 
- conjugar o plano rodoviário ao slste

ms nuvlal, tendo em vista os vários pontos 
econômlc~s da região. 

8.0 - estudo sôbre a possibilidade de unir 
a bacia do Paraná à Amazônica. 

9.0 - melhoramento do reaparelhamento 
com eletrtttcacão das ferrovias de acesso à ba-
cia do Paraná". -

1953 - "No ano passado realizou-se mais 
uma conferência dos governadores da bacia do 
Pare.nê., allãs, na bacia do Paraná-Uruguai, pela 
adesão do poderuso estado do Rio Grande do 
SUl ao plano primitivo. 

l:sse conclave ocorreu em Pôrto Alegre, 
com a presenca do eminente presidente da 
República. ProSMguem l\SSlm os estudos e os 
esforços dos responsáveis pelas administrações 
de sete grandes estados da União, no sentido 
de ganhar. para a economia do pais, uma das 
suas ma1i. ricas zonas. No correr da presente 
mensagem, linhas abaixo, se vê, com clareza, 
as grahaes realizações que começam a fiulr 
dêstE> Importante l\Côrdo. 

f: oportuno registrar, desde logo .Que a nossa 
contribulcão para êsse órgão, no montante de 
Crt 553 777,70, jà efetuada. E valendo-se da 
autortzacão legtslatjva, contida na lei n.0 203, 
de 27 de outubro de 1951, o nosso govêmo 
aprovou, pelo decreto n.0 1506, de 12 de !eve~ 
reiro último, o .convênio celebrado entre Mato 
Grosso e os demais estados-membros da Co
missão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. 
Um novo decreto, o 1 507, de U-2- 953. aor..ivou 
as dellberacõcs constantes das reuniões cele-
1:-radas na caoltal dó estado de São Paulo, e 
fixou as normas gerais para administração da 
Comissão IntereFtadual. 

Como frutos concretos dêsse convênio, que 
o nosso estado começa a colhêr, citamos: a 
ponte sôbre o rio Paraná, em Pôrto Presidente 
Vargas, que comeca a ser construida e por 
onde transporl\ o estado, a Estrada de Ferro 
Araraquarense, rumo à nossa capital; o Inicio 
também da construção do ramal da Estrada de 
Ferro .Sorocabana que, partindo das· proximi
dades da estação de Regente Fel1ó, vlrà às 
barrancas do grande rio, cêrca de 5 quilôme
tros da foz do Paranapanema, onde transporá 
aquêle Importante curso de água, penetrando 
em nosso estado, em direção de Dourados". 

ESTRADAS DE FERRO 

Do final da tranmnlllal\o feita acima, verifi
ca-se que estão Iniciados os trabalhos que da
rão a Mato Grosso, os bene!fclos maiores de 
que carece, para· seu tranco desenvolvimento, 
estradas de ferro, ligando o norte do estado 
ao centro do pais. 

PATRIMONIO 

Reservando terras, para O fim cUJO titulo 
encima êste tópico, toram baixados vinte e 
cinco (25) leis e decretos dos quais tendo sido 
declarados sem efeito, três (3) delas 11 havendo 
seis (6l d·e retlflcacão de ãreas, reduzem-se as 
reservas, a dezesseis (16), cuJo índice cronoló
gico e cópia da legislação, vão enfeixados em 
brochura anexa. 

São as seguintes ~s povoac:ões que tiveram 
reservas para seus patrimônios: 

POVOAÇÃO 

Buriti. ............. .. •..••... : 
8/den . ..... ... . .. ' · •.. . ..•• . .• • 
Pouso Alto . ....•... .. . . .... . .. 
Figueirão ......... . ••.. . .•..... 
P6rto Estrêla ...... . .. .. ...... . 
Vila de lvibheima ............ . 
Alcantilado . ............. ...... . 
Al\Q Coité . . .. . ... .. ..... . ... . 
Jngàs•iro, Mor inho e Carand6 .. 
J arudore ...... . ...... , ....... . 
Castelo ...... . .. . ... . .. . ..... . 
Noeea Senhora de F6tíma ..... . 
Cocalinho .. . ....... . . . ....... . 
Vale dos Sonhos . . .•. . ......... 
Mutum ..... . ... . ........... .. 
Paraíso .... .. .. . ...... ... .. . .. 

Área 

a 600 
2 600 
a 600 

a 600 
4 000 
3 600 

12 00) 
4 000 
3 600 

100 

a 600 
3 600 
1 ROO 
a 600 

Munlclplo 
a que pertence 

Alto Araguaia 
Dourados 
Guiratínga 
Camapuã 
Barra do Bugres 
Rio Brilhante 
Guiratinga 
Poxoreu 
Pôrto Murtinbo 
Poxoreu 
Corumbl. 
Carital 
Barra do 0 1111)118 
Barra do Garcas 
Poxoreu 
Foxorea 

ALDEAMENTO DE tNDIOS 

Para êste fim, houve apenas o decreto 
n.0 903, de 28 de marco de 1950, que reserva 
para uso do~ !ndlos Xavantes, as terras pelos 
mesmos ocupadas no munlc!plo de Barra do 
Oarcas. 

• 
UTILIDADE P"OBLICA 

Foram feitas três (3) reservas, para servi
dão pública. 

O !odice dos decretos e a cópia dos mes
mos, vão adiante. 

DISTRITOS POLICIAIS 

Não deixa de constituir uma dtvlsão, se 
bem que meramente administrativa, a criação 
de distritos policiais, futuros distritos de paz, 
multo Interessam à divisão geral do estado, 
razão pela qual, julgou-se de bom alvitre, In
cluir-se neste trabalho, a legislação baixada a 
respeito, que vai organizada nos moldes das 
demais. 

Atingiram a 15 os distritos. policiais criados. 

CONCLUSÃO 

Ao encerrarmos êste relatório, que diz de 
maneira sucinta das atividades dêste diretório, 
cumpre-nos declarar que, dadas as enormes 
necessidades de Mato Grosso, o multo que se 
fêz ultimamente no setor geogrãflco, própria
mente dito, inU1to aquém ficou do ponto a 
que deveríamos ter atingido". 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Integra da legislação de interêsse ~~ográfico 

Leis 
LEI N.0 2 004, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dtap6ft .!Õbre a poZtttca ·nacfonal do petróleo e 
· d.eftne as atrtbutçõea do Conaelho Nactonal 

do Petróleo. institui a socteitad.e por ações 
Petróleo Brasileiro Socieaade An<!nintl, e àd 
outraa prot/UUnctaa. 

O PreSldente da Rep-0.bllca: 

Faço satier que o Congresso Nacional de· 
creta e e~ sanciono a seguinte lel: 

CAP1TULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1.• - Conatltuem monopóllo da Unlão: 
I - a pesqUlsa e a lavra das jazldas de 

petról-?o e outros hidrocarbonetos fiu!dos e ga
ses raros, existentes no terrttórlo nacional: 

n - a reflnação do petróleo nacional ou 
eatrangelro; 

III - o transporte marltlmo do petróleo 
bruto de origem ne.clónal ou de derivados de 
petróleo produzidos no pais, e bem assim o 
transporte, por melo de condutos, de petróleo 
bruto e seus derivados, assim como de gases 
raros de qualquer origem. 

Art. 2.0 - A União exercerà o monopóllo 
estabelecido no artigo anterior: 

I - por melo do Conselho Nacional do 
Petróleo, como órgão de orientação e nscall
zação; 

n - por melo da sociedade por ações Pe
tróleo Brasileiro S. A. e das suas subsldlàrlas, 
constltuldas na forma da presente lei, como 
órgãos de execução. 

CAP1TULO II 
Do Conselh.o Nacional do Petróleo 

Art. 3.0 - o Conselho .Nacional do Petróleo, 
órgão autônomo, diretamente subordinado ao 
Presidente d.l Repúbllca, tem por finalidade 
superintender as medldas concernentes ao abas
tecimentos nacionais de Petróleo. 

§ 1.0 - Entende-se por abastecimento na
cional de petróleo a produção, a .Importação, a 
exportação, a reflnf\ção, o transporte, a distri
buição e o comércio de Petróleo bruto, de poço 
ou de chlsto, assim como de seus derivados. 

§ 2.0 - Ainda se lnclul na esfera da suPe
rlntendêncla do Conselho Nacional . do Petróleo 
o aProveltamento de outros hidrocarbonetos 
fluidos e de gases raros. 

Art. 4.0 - o Conselho Nacional do Petróleo 
contlnuarà · a reger-se na sua organização e 
funcionamento, pelas leis em vigor, com as 
modificações de<:'orrentes da presente lei. 

Paràgrafo úi.:lco - o Presidente da Rep-0.
bllca expedlrà o novo Regimento do Conselho 
Nacional do Petróleo, tendo em vlst.6 o dl.sposto 
neste artlgo. 

CAP1TULO m 

Da 80cleaade por ações Petróleo Brastletro S. A. 
(Petrobrds) e suas subatdtártas 

Sseç!o I 

Da constttutç4o da Petrobrds 

Art. 5.0 - Flca a União autorizada a cons
tltUlr, na forme. desta lei, uma sociedade por 
ações, que 6" denomlnaré. Petróleo Braslleiro 
S. A. e usaré. a slgla ou abreviatura de Pe
trobrà3, 

Art 6.0 
- A Petróleo Brasllelro s. A. tem 

por objetivo a pesquisa, a lavra, a refinação, o 
comércli.. e o tmnsporte do petróleo - prove
niente de poco ou de chlsto - e de seus deri
vados, bem como de quaisquer atividades cor
relatas ou afins. 

Pari.grato únlco - A pesquisa e a lavra, 
realizada& pela Sociedade, obedecerão a plsnoa 
por ela organizados e aprovados pelo Conselho 
Nacional do P1>tróleo, sem as formalldades, ex!· 
gêncla5 de limitações de é.rea, e outras Julga
das dlspensàvels, em face do Decreto-lei n.• 
3 236, de 7 de maio de 1941, autorizando-as o 
Conselho em nome da União. 

Art. 7.0 - O Presidente da República de
. slgnaré. Por decreto o representante da União 
nos atos constitutivos da Sociedade. 

§ 1.> - Os atos constitutivos serão pre
cedldós: 

I - Pelo estudo e aprovação do projeto 
de organização dos serviços bàslcos da Socie
dade, quer Internos, quer externos. 

n - Pelo arrolamento, com tõdas as espe
cificações, dos bens e direitos que a União des
tinar à lntegrallzacão de seu capital. 

m - PelR elaboração dos Estatutos e sua 
publicação prévia, para conhecimento .geral. 

1 2.0 - Os atos constitutivos compreen
derão. 

I - Aprovação das avaliações dos bens e 
direitos arrolados para constltulrem o capital 
da União. 

II - Aprovação dos Estatutos. 
llI - Aprovação do plano de transferên

cia do11 serviços que tenham de passar do 
Conselho Nacional do Petróleo para a Sociedade 
e das verbas respectivas. 

§ 3.0 ....,.. A Sociedade seré. constltu!da em 
sessão pública do Conselho Nacional do Petró
leo, cuja ata deverà conter os Estatutos apro
vados, bem como o hlstót'lco e o resumo doa 
atos constitutivos, esoeclalmente da avaliação 
dos bens e direitos convertidos em caPltal. 

§ 4.0 - A constltUlção da Sociedade seré. 
aprovada por dect'eto do POder Execut.tvo e 
sua ata serà arquivada, por cópia autêntica, 
no Re~stro d , comércio. 

Art. 8.0 - Nos Estatutos da Sociedade serão 
observadas, em tudo que lhes fôr apllcàvel, as 
normas da lei de sociedades anónimas. A refor
ma doe Estatutos em pontos que lmpllquem 
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mod11icação desta lei depende de autorização 
•1eg1a1ativa, e, nos demais casos, fica subordine.
da à aprovação do Presidente da República, 
mediante decreto. 

SEcÇÃo II 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.0 - A Sociedade terá Inicialmente o 
capital de Cr$ 4 000 000 000,00 (que.tro bilhões 
de cruzeiros), dividido em 20 000 000 (vinte mi
lhões) de ações ordlnàrlas, nominativas, do va
los de Cr$ 200,00 (duzep.tos cruzeiros) cada 
uma. 

§ 1.0 - Até o ano de 1957, o capital serà 
dllvado a um minlmo de Cr$ 10 000 000 000,00 
(dez bilhões de cruzeiros), na forma prevista 
no e.rt. 12. 

§ 2. o - As ações da Sociedade serão ordl
né.rias, com direito de voto, e preferenciais, 
s11mpre sem direito de voto, e tnconvers!veis 
e.n ações ordinárias, podendo os aumentos de 
capital dividir-se, no todo ou em parte, em 
ações preferenciais para cuja emissão não pre
valecerá a restrição do pe.rágrafo único do 
art. 9.0 do Decreto-lei n.0 2 627, de 26 de setem
bro de 1940. 

§ 3.0 - As ações preferenciais terão prio
ridade no reembõiso do capital e na dlstrlbul
çlo do dividendo minlmo de 5% (cinco por 
cento). 

§ 4.0 - As ações da Sociedade poderão ser 
agrupadas em tltulos múltiplos de 100 (cem) 
a 100 000 (cem mil ações, sendo nos Estatutos 
regulados o agrupamento e o desdobramento 
de acõrdo com a vontade (!.o acionista. 

Art. 10 - A União subscreverá a totaÜdade 
do capital Inicial da Sociedade, que será ex
presso em ações ordln,árlas e, para sua lnte, 
KJ6llzação, disporá de bens e direitos que pos
sui, relacionados com o petróleo, Inclusive a 

111ermlss40 para utlllzar Jazidas de petróleo, 
rochas betuminosas e ptrobetumlnosas e de ga-
ses naturais; também subscreverá, em todo au
mento de capltal, ações ordinárias que lhe 
assegurem pelo menos 51% (cinqüenta e um 
por cento) do capital votante. 

• §1.0 - Se o valor dos bens e direitos refe
ridos neste· artigo, apurado mediante avaliação 

• aprovada pelo Conselho Ne.clonal do Petróleo, 
não bastar pars a lntegrallzsção do• capital a 
União o fará em dinheiro. · 

§ 2.0 - Fica o Tesouro Nacional, no caso 
previsto no parágrafo anterlDl', autorizado a 
fazer adiantamentos sôbre a receita dos tribu
tos e contribuições destinados à lntegrallzsção 
do capital da Sociedade, ou a efetuar opera
ções de crédito por antecipação da receita até 
a quantia de Cr$ 1500000 000,00 (um bilhão e 
quinhentos milhões de cruzeiros). · 

§ 3.0 - A· União transferirá, sem ônus, aos 
Estados e Munlc!plos em cujos territórios exis
tem ou venham a ser descobertas Jazidas e 
minas de petróleo, de rochas bet\J.mlnose.s .e 
plro-b,etumlnosas e de gases naturais, respec
tivamente 8% (oito por cento) e 2% (dois por 
cento) das ações relativas ao valor atrlbu!do 
a essas jazidas e· pelo qual sejam Incorporadas 
e.o capital da Petrobrás no ato de- aua consti
tuição ou posterlomiente. 

Art. 11 - As transferências pela União de 
ações do capital social ou as subscrições de 
aumento de capital pelas entidades e pessoas 
às quais a lei confere êste direito, não poderão, 
em hipótese alguma, Importar em reduzir a 
menos de 51% (cinqüenta e um por cento) 
não só as ações com direito a voto· de proprie
dade da União, como a participação desta na 
constltutção do capital social. · 

Pe.llágrafo único - Será nula qualquer 
tmnsterêncla ou subscrição de ações feita com 
lnfrJ.ngênda dêste artigo, podendo a nulidade 

ser pleiteada Inclusive por terceiros, por melo 
de ação popular. 

Art. 12 - Os aumentos periódicos do capi
tal da Sociedade far-se•ão com recursos men
clonadOS' nos artigos seguintes. 

Art. 13 - A parte da receita do lmpõsto 
único sôbre combust!vels l!quldos a que se 
refere o art. 3.0 da Lei n.0 1 749, de 28 de no
vembro de 1952, terá a seguinte aplicação: 

I - Os 40% (quarenta por cento) perten• 
centes à União em ações da Sociedade, até 
que esteJa assegurada a Integralização do capi
tal previsto no § 1.0 do art. 9,0 e, eventual
mente, na tomada de obrigac;ões; 

II - Os 60% (sessenta por cento) perten
centes aos Estados, Distrito Federal e aos Mu
nlciplos serão apllce.dos: 

à) em ações da Sociedade, até que esteja 
assegurada a Integralização do capital de acõr
do com os planos a,prove.dos pelo Conselho Na
cional do Petróleo, devendo a. participação de 
cada entidade ser, no minlmo, proporcional à 

1 resoectlva quota do lmpõsto único. 
b) na · tomada de obrigações da Sociedade 

ou de e.ções e obrigações das subsldlá.rlas, fi
cando sempre assegure.da aos Este.dos, Distrito 
Federal e Municípios, uma participação propor
cional às respectivas contribuições, observada 
a preferência esta beleclda no e.rt. 40. 

Parágrafo único - A quota do Fundo Ro
doviário Nacional, que cabe às entidades men
cionadas no Inciso II, poderà ficar retida, se 
fõr oposto qualquer obstáculo .à aplicação da 
porcentagem especificada no mesmo Inciso aos 
fins e nos têrmos estabe~ecldos neste artigo. 

Art. 14 - O produto dos Impostos de Im
portação e de consumo Incidentes sôbre vei
culos automóveis e do lmpõsto sõbre a remessa 
de valores pa'ra o exterior, correspondente à 
Importação dêsses veiculos, suas peçe.s e acoes
sórlos, se destina à subscrição pela União de 
ações e obrigações da Sociedade. 

Art. 15 - Os proprletàrlos de veículos 
automóveis, terrestres, aquático~ e aéreos, con
tribuirão anualmente, até o exerciclo de 1957, 
com as quantias dlscrtmlnade.s na tabela anexa, 
recebendo, respeitado o disposto no art. 18, cer
tificados que serão substltuidos por ações pre
ferenciais ou obrigações da sociedade, os quais 
conterão declaração expresse. dêsse direito, as
segurada a responsabllldade solidária da União, 
em qualquer hipótese, pelo valor nominal de 
tais titulos. 

Parágrafo único - Os atos relativos a 
ve!culos automóveis cpmpreendldos na compe
tência da União só poderão ser realizados de
pois de feito o pagamenta da contrlbl,llÇão a 
que se refere êste artigo, promovendo o Go
vêrno convênio o~ entendimento com as de
mais entidades de direito público para que em 
relação ao licenciamento e emplacamento anual 
daqueles veículos, nos limites de sua compe
tência, seje. preste.d& colaboração no mesmo 
sentido. 

Art. 16 - Os recursos de que tratam os 
artigos 13, 14 e 15 serão :r;ecolhldos à conta ou 
contas especiais no B1mco do Brasil. 

§ 1.0 - A União, por Intermédio do repre
sentante designado nos têrmos do art. 7.0 , po
derá movimentar os recursos destinados por 
esta lei à Petrobrás, antes de sua constltutção, 
de acõrdo com e.s Instruções do ministro da 
Fazenda, ·para ocorrer às respectivas despe888. 

§ 2.0 - Ainda que não tenham sido dls
trlbu!das as ações correspondentes ao aumento 
de capital, a Sociedade poderá movtment.e.r as 
contas especiais referidas neste ~artigo. 

Art. 17 - A Sociedade poderá emitir, até 
o limite do dõbro do seu capital social Inte
gralizado, obrigações ao portador, com ou eem 
garantia do Tesouro. · 
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SECÇÃO III 

Dos aclonlst43 da Petrobrlis 

Art. 18 - Os Estatutos da Sociedade, ga
rantida a preferência às pessoas Jurldicas de 
direito público interno, poderão admitir como. 
acionistas sômente: 

I - as pessoas jurídicas de direito público 
ln terno; 

II - o Banco do Brasil e as sociedades de 
economia mista, criadas pela União, pelos Es
tados ou Municfpios, as quais, em conseqüên
cia de lei, estejam sob contrõle permtnente do 
Poder Público; 

m - os brasileiros natos ou naturalizados 
hà mais de cl.nco anos e residentes no Brasil 
uns e outros solteiros ou casados com brasi
leiras ou estrangeiras, quando não o seJam 
sob o regime de comunhão de bens ou qual
quer outro que permita a comunicação dos 
adquiridos na conat&ncta do casamento, limi
tada a aquis1oãp 'de ações ordinârtas a 20 000 
(vinte mil). · 

IV - as pessoas Jur!dicas de direito pri
vado, organizadas com observância do disposto 
no art. 9 .0 , alínea b do Decreto n.0 4 071, de 
12 de maio de 1939, limitada a aqwetção de 
ações ordinârtas a 100 000 (cem mil); 

V - as peflSO&s Jurldlcas de direito priva
do, brasileiras, de que sômente façam parte as 
pessoas indicadas no item m. limitada a aqui
sição de ações Qfdiné.rias a 20 000 (vinte mil). 

Szcç!o IV 

Da Dtretorta e do Conselho Fiscal da Petrobrds 

Art. 19 - A Sociedade serà dirigida por um 
Conselho de Administração, com !unções deli
berativas, e uma Diretoria Executiva. 

1 1.0 - O Conselho de Administração serà 
constltufdo de : 

. a) l (um) Presidente nomeado pelo Pl:e
sldente da República e demlBslvel ad nutum 
com direito de veto sObre as decisões do pró
prio Conselho e da Diretoria Executiva. 

b) 3 (três) Diretores nomeados pelo Pre
sidente da República, com mandato de 3 (três) 
anos; 

c) conselheiros eleitos pelas pessoas ~ur!
dicas de direito público, com exceção da União 
em número màxlmo de 3 (três) e com mandato 
de 3 três) anos; 

d) Conselheiros el1!1tos pelas pessoas tisi
cas e JUrldicas de direito privado, em número 
mlximo de 2 (dois) e com mandato de 3 (três) 
anos. 

§ 2." - O número dos donselhetros seré. 
fixado na proporção de um para cada parcela 
de 7,5% (sete e melo por cento) do capital 
votante da Sociedade, su'Qsc'rl.to pelas peaoas 
mencionadas ne.s letras e e d do 1 1.0 • 

§ 3.0 - A Diretoria Executiva compor-se-à 
do Presidente e dos 3 (três) Diretores nomeados 
pelo Presidente da República. 

§ 4.0 - ll: privativo dos brasileiros natos o 
exercício das tunções de membro do Conselho 
de Administração e do Conselho Ftscal. 

§ ;s.0 - Do veto do Presidente, ao qual se. 
refere a letra a do § l. 0 , haverá recurso e:i:
ol/lcl-0 para o· Presidente da República, ouvido 
o· Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 6. 0 - os 3 (três) ptlmelros Diretores 
serão nomeados pelos prazos de, respectivamen
te, l (um), 2 (dois) e 3 (três) anos, de tor
ma a que anualmente termine o mandato de 
um Diretor. 

"Art. 20 - O Conselho Fiscal serà consti
tuído de 5 (cinco) membros, com mandato de 
3 (ti'ê,s) anos. 

· Parágrafo único - A União elegerá um 
representante, as pessoas tisicas e Jurídicas de 
direito privado outro, as demais pessoas Jw1-
dicas de direito público, três assegure.dos, neste 
caso, a cada grupo de acionistas que represen
tar um têrco dos votos, o direito de eleger 
separadamente um membro. 

Art. 21 - O Conselho Fiscal da Petróleo 
Brasileiro S . A: terà as atributções constantes 
do art. 127 do Decreto-lei n.0 2 627, de 26 de 
setembro de 1940, não se lhe aplicando o De
creto-lei n. 0 2 923; de 31 de dezembro do mes-
mo ano. • 

SECÇÃO V 

Dos favores e obrlgaçõe.Y atrlbuld.os e} Petrobrda 

Art. 22 - Os atos de constituição da so
ciedade e de integralimção do seu capital, bem 
como as propriedades que possUir e as aquis!
ções de bens móveis e Imóveis que fizer e 
ainda os instrumentos de mandato para o 
exere'lcio do direito de voto nas Assembléias 
Gerais serão Isentos de Impostos e taxas e 
quafBQuer outros õnus fiscais compreendidos 
na competência da União, que se entenderá 
com as outras entidades de direito público, 
solicitando-lhes os mesIIl.os favores para a So
ciedade da qual particlparãb, na esfera de sua 
competência tributária . . 

Art. 23 _, A Sociedade gozarà de isenção 
de direitos de importação para consumo e de 
impostos adicionais em relação aos maq~is• 
mos, seus sobressalentes e accessórios, apare
lhos, ferramentas, instrumentos e materiais 
destinados à. construção, instalação, ampliação, 
melhoramento, funcionamento, exploração, con• 
servação e manutenção de suas instalações, 
para os fins a que se destina. 

Parágrafo único - Todos 06 materiais e 
mercadorias referidos neste e.rtlgo, com res
trição quanto aos similares de produção naclo
ne.l, serão desembaraçados mediante porte.ria 
dos inspetores das Alfândegas . 

Art. 24 - A Sociedade !ice. assegurado o 
direito de promover desapropriação, nos têr
mos da legislação em vigor . 

Art. 25 - Dependendo sempre de prévia e 
especifica aprovação do Conselho Nacional do 
Petráleo, a Sociedade só poderà dar garantia 
a !inlmclamentos, tomados no pais ou no exte
rior a favor de emprêsas subsldiàrias, e desde 
que a operação no caso de capit.al estrangeira 
não tenha qualquer vinculação real . 

Paràgrato único - o Poder Executivo po
derá dar aos financiamentos tomados no exte
rior, pela Sociedade e pelas suas subsidiárias, a 
garantia do Tesouro Nacional até 25% (vinte 
e cinco por cento) do respectivo capital inte
gralizado, quando se tomar necessé.rio pelo 
vulto de operação e pelo eminente interêsse 
nacional em causa.. 

Art. 26 - somente quando os dividendos 
atingirem 6% (seis por cento) , poderà a As
sembléia Geral dos Acionistas !1xar as porcen
tagens ou gratificação por conta dos lucros 
para a Administração da Sociedade. 

Art. 27 - A sociedade e suas subsidiàrie.s 
ficam obrigadas s pagar aos Estados e Territó
rios onde fizerem a lavra de petróleo e chisto 
betuminoso e a extração de gàs, indenização 
correspondente a 5% (cinco por cento) sõbre 
o valor do óleo extraido ou do chisto ou do 
gàs. 

§ 1.0 - Os valores do óleo e do chisto 
betuml.noso serão fixados pelo Conselho Nacio
nal do Petróleo. 

§ 2.0 - Serà efetuado trimestralmente o 
pagamento de que trata êste artigo. 

§ 3.0 - Os Estados e Territórios distribui
rão 20% (vinte por cento) do que receberem, 
proporcionalmente aos Municípios, segundo a 
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produção de óleo de cada um dêles, devendo 
êste pagamento ser efetuado trimestralmente. 

§ 4.0 - Os Estados, Territórios e Muntcl
Pios deverão apllcar oa recursos ttxados neste 
artigo, preferentemente, na produção de ener
gia elétrica e na pavimentação de rOdovtas. 

Art. 28 - A União poderá incumbir à So
ciedade a exe.:ução de servtçoe condizentes com 
a sua finalidade, para os quata destinar recur
sos financeiros especiais. 

Art. 29 - Os direitos relativos a concessões 
e autorizações referentes a Jazidas de óleo mi
neral. retinatias e oleodutos que a Sociedade 
recebe~ d.a União serão inallené.veis, alnde. 
quando, como valor econômico, seja, pela Pe
troL.ré.s, cedido o seu direito .de ututzação dos 
mesmos a qualquer de suas substdié.rlas. 

Art. 30 - Não ocorrendo a desapropriação, 
a Petrobrás indenizará pelo seu justo valor aos 
Proprietários do solo pelos prejulzos causados 
com a · pesqutaa ou lavra. 

Art. 31 - A Petrobré.s, de e.cõrdo com a 
Orientação do Conselho Nacional do Pettóleo, 
devera manter um coeflclente mlnlmo de re
servas de óleo nos campos petrollteros. 

Art. 32 - A Petrobrás e as sociedades dela 
1111b61dlé.r1as enviarão ao Tribunal de Contas, 
até 31 de março de cada ano, as contas gerais 
da Sociedade, relativas ao exerclclo anterior, 
as q"'ª'~ suão pur aq..lêle rem~ç1uas à t;âmara 
dos Deputados e Senado Federal. · 
· Paré.grafo único - O Tribunal de Contas 
limitar-se-é. a emitir parecer sõtre as contas 
<1ue lhe torem enviadas pelo Congresso Nacio
nal, depois de tomar conhecimento das mes
mas, sem Julgá-las, e do parecer do Tribunal, 
adotará, por qualquer de sttas Casas, quanto 
ao assunto, as medidas que a sua ação ftscau
mdora entender convenientes. 

Art. 33 - A direção da Petrobré.s e a dire
ção da~ sociedades dela subsldiârl.as são obri
gadas a prestar as informações que lhes forem 
eollcitadas pelo Congresso Nacional acêrca dos 
seus a tos e del1 berações. 

Art. 34 - Quando o acionista fôr pessoa 
Jurldlca de direito públtco, ser-lhe-á facultado 
o exame dos papéis e documentos da Sociedade 
para o fim de f1scal1zação das contas. 

Art . 35 - Os Estatutos da Petrol:ré.s pres
creverão normas especificas paM a participação 
do~ seus em,,re~ados nos lucros da Sociedade, 
aa quais deverão prevalecer até que, de modo 
geral, . sela ree:ulamentado o inciso IV do artigo 
157 da Constituição. 

SECÇÃO VI 

Dtsposfçôes relativas ao pessoal da Pstrobrds 

Art. 36 - ·Os m111tares e os• funclonârl.os 
púl:Ucos civis da União e das entidades auté.r
qUicas, paraestatais e das sociedades de econo
mia mista, poderão servir na Petrobrás em 
tuncões de direção ou de natureza técnica, na 
forma do Decreto lei n. 0 6 877, de 18 de setem
bro <!e 1944, não podendo, todavia, acumular 
vencimentos, gratificações ou quaisquer outras 
vantagens, sob pena de se c<lnstderar como 
tendo renunciado ao cargo primitivo. 

Paràgrafo único - Na hipótese de o Con
aelho Nacional do Petróleo reduzir o seu pes
soal, a Petrobré.s dará preferência no preenchi
mento dos cargos ou tuncões, de acõrdo com 
as suas aptidões, aos servidores dispensados. 

Art. 37 - Não se aplica aos diretores, tun
cioné.rtos P. acionistas da Petróleo Bra rlleiro 
s. A. o disposto na allnea e do art. 2. 0 do 
Decreto-lei n. 0 538, de 7 de julho de 1938, po
denào ser acionista da Sociedade os funcioná
rios dela e os ~ervidores públtcos em geral, in
clusive os do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 38 - A Sociedade contribuirá para a 
preparação do pessoal técnico necessár1o aos 

seus serviços, bem como de operários quaUflca· 
dos atraves de cursos de eapecla11zaçl!.o, que 
organlzaré., pOdendo também conceder auxlllos 
aos estalJelectmentos de ensino do pais ou bôl
sas de estudo para a preparação no exterior e 
outros meios adequadoa. 

Sz;cç!o VII 

Das .mb.fldidrtas da Petrobrds 

Art. 39 - A Sociedade operará diretamente 
ou através de suas subsldh\rlas, organizadas 
com aprovação do Conselho Nacional do Pe
tróleo, nas quals devi:ré. sempre ter a maioria 
das ações com direito a voto. 

§ 1.0 - Ne. composição da restante parte 
do capite.l, observar-se-é. o mesmo critério esta· 
belecldo para a Petrobrás, asseguraaa a pro
porctonalldade a que se refere o art. 13, Inciso 
n, letra b, e a preferência estabelecida no 
art. 40. 

§ 2.0 - Os cargos de direção das emprêsas 
referidas neste artigo serão p\'ivatlvos dos bra· 
sUeiros natos, sempre que seu objeto seja qual· 
quer das attvldades da indústria do petróleo. 

§ 3.0 - Na constituição dos corpos de dl· 
reção e flscallzac;ão das su bs1d1é.rias, serão ado
tados critérios análogos aos estabelecidos nesta 
lei, assegurando-se, ainda, às pessoas de dlrelto 
pútllco, com interêsse relevante naquelas em· 
prêsas, a representação na diretoria executiva. 

Art. 40 - Ao Estado em cujo terrttórlo fõr 
extraido ou refinado óleo cru ~u explorado gás 
natural será assegurada a preterêncla, com o 
concurso dos seus munlclplos, para a participa
ção nas sociedades subs1d1é.r1as destinadas à 
sua reflnac;ão ou dtstribulcl!.o, até o montante 
de 20% (vinte por eento) do seu capital. 

Parágrafo único - Sempre que o Estado 
produtor de petróleo ou de gé.s manltestar o 
propósito de usar da preferêncle. de que trata 
êste artigo ser-lhe-ão atribuídos ou transferi· 
das pela Petrobrás, nos limites prefixados, as 
ações que o mesmo se proponha tomar e para 
cuja lntegraltzacão serão, préviamente, estabe
lecidos os prazos e condições que, visando a 
facllltar a colaboração do Estado, não se.cri· 
tlQuem, no entanto os lnterêsses relac!onados 
com a constituição e o funcionamento da sub· 
sidlé.rla de que o mesmo deva participar. 

Art. 41 - A Petrobrás, por autorização do 
Presidente da BepllbUca, expedida em decreto 
e deools de ouvldo o Conselho Nacional do 
Petróleo, poderá aasoclar-se, sem as limitações 
previstas no art. 39-, a entidades destinadas à 
explcração do petróleo fora · do território na
cional, desde que a participação do Brasil ou 
de entidades brasileiras seja prevista, em tala 
casos, por tratado ou convênio. 

Art. 42 - <t" disposto nos arta. 22, 23, 24, 
33 e 38 apl1ca-se, N;ualmente, às emprêsas sub
s1d1ârl.as da sociedade . 

CAPtTULO IV 

Dtspo.flçôes /inata 

Art. 43 - Ficam excluldas do monopóllo 
estabelecido pela presente Lel as refinarias ora 
em funcionamento no pais, e mantidas e.a con
cessões dos oleodutos em idêntica situação. 

Art. 44 - Não ficam prejudlce.das as auto
rizações para a instalação e exploração de rett
narlas no pais, feitas até 30 de Junho de 1952, 
salvo se as mesmas não estiverem em funciona
mento nos prazos fixados até a presente data. 

Arj;. 45 - Não será dada autorização para 
a ampUação de sua capacidade às refinarias 
de que tratam os dota artigos anteriores. 

Art. 46 - A Petróleo Braslleiro ·s. A. poo 
derá, independentemente de autorização leais• 
!ativa especial, parttclpar, como acionista, de 
qualquer das emprêsas de refinação de que 
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tratam os artigos antecedentes para o fim de 
tornà-las suas subsldill.rias. 

Pv.ré.grafo única - A Petróleo Braslletro 
S. A. adqulrirà nos casos do presente artigo, 
no m!nlmo 51% (cinqüenta e um por cento) 
das 1t,çõea de cada emprêaa. 

Art. 47 - Do monopóllo estabelecido pela 
presente lei, tlcam exchúdos 08 navios-tanques 
de propriedade particular ora utlltzados no 
transporte especlaltzado de petróleo e seus de
rivados. 

Art.' 48 - As contribuições especiais para 
pesquisa e outras, a que se obrigam as em
prêsas concessionárias, na forma da lei "tlgente, 
e ainda as multas em que incorrerem os ti
tulares de autorizações ou concessões para 
quaisquer das atividades relaclQnadas com hl
ctroce.r nuretos llquidos serão destinadas a subS
crlção pela União de ações e obrigações da so
ciedade ou de suas suosldiárlas. 

Art. 49 - As sociedades de economia mista, 
a que se refere o inciso II do art. 48, dispen
sadas da prova de nacionalldade brasllelra dos 
seus sócios = aclontstas, são exclusivamente 
as exlstentes na data da vigência desta lel. 

Art. 50 - Sempre que o Conselho Nacional 
do Petróleo tiver que deUberar eõbre assunto 
de interêsse da Sociedade, o presidente desta 
partlciparl\ das sessões plenàrtas, sem direito 
a voto. 

Art. 51 - Na regulamentao&o desta lei, o 
Poder Executivo dlscipllnarà relações entre a 
Sociedade e o Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 52 - O saldo das dotações orçamen- ' 
tArlas e créditos adicionais do Conselho Nacio
nal do Petróleo, para o exerc!clo em que entrar 
em funcionamento a Petrobràs, correspondentes 
a serviços, encargos, obras, equtpamentos e 
aqulalçôes, ou qualsquer outras relativas a 
atividades que passarem à 8oc1edade, lhe será 
entregue lago que constituida. 

Parl\gr!JofO único - Essas quantias serão 
levadas à conta de lntegrallZação de capltal da 
União. 

Art. 53 - Da receita do lmpõsto único 
Mlbre combust!veis e lubrtticantes llquldos de 
que t :ai;a a Lei n.0 1 7'l~, de i8 de novembro 
de 1952, 48% (quarenta e oito por cento) cabe
rão aos Estados e Distrito Federal, feita a dls
trlbulção separadamente para 08 produtos ori
undos de matéria prima nacional e para 08 

· prOdutos importados ou de óleo importado. 
I - A parte da recelt.a destinada aos em

preendimentos ligados à indústrta do petróleo 
(art. 3.0 da Lei n.0 · l 749, de 28 de novembro 

.de 1952), terà a aplicação prevista no art. 13 
desta leJ. 

II - A parte da receis;. destillada ao Fun
do Rodovl.árto Nacional sefl aplicada de acõrdo 
com as disposições da Lei n.0 302, de 13 de 
julho de 1 as, e Lei n.• 1 '149, de 28 de novem
bro de 1952 . 

§ 1.0 - A receita resultante dos produtos 
de matéria prime nacional een\ dlstrlbu!da, 
observadas as disposições dos incisos anterio
res, aos Estados e Distrito Federal da seguinte 
forma: 

1) 18% (dezoito por cento) proporcional
mente às superflcies. 

:J) 38% (trinta e sela por cento) porpor
ctonal.mente às populações; 

3) 38% (trinta e selá por cento) propor
cionalmente aos consumos; 

4) 10% (dez por cento) proporcionalmente 
à produção de óleo cru de poço ou de chlsto 
ou ainda de condensados. 

1 2.0 - A receita reeultante de derivados 
importados ou Produzidos com óleo cru impor
tado serà dl.atrlbulda aos Est.adoe e ao Dlstrlto 
Federal pela forma sel(Uinte: 

B.O. -7 

1) 20% : (vinte por cento) propordonal
mente às superf!ctee; 

2) 40% · (quarent.a por cento) proporcio
nalmente àa populaçõee; 

3) 40% (quarenta por cento) proporcio
nalmente aos consumoe. 

1 3.0 - As proporções de consumo pre\'111• 
tas nos paràgrafos anteriores serão calculadas 
com base nas auantidadea consumidas em ca
da. unlaade federativa e não sõore o !mpõeto 
pago. 

1 4.0 - A dlstrlbWçlo da quotá de 12% 
(doze por cento) do ~ único, que ca
berá aos Munlclplos. tar'ie-à, também, no que 
fõr apllcàvel, pelos critérios dos paràgrafoe an
tertores. 

1 5.0 - Oe novos critérios de dlstr1bulçAo, 
eetabelecidos no presente artigo, só Vigorarão a 
partir de 1954. 

Art. 54 - Anualmente o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem empregará 
em obras rOdovlártas, nos Territórios Federals, 
quantia não interior à quota que caberia a 
cada um, caso partlclpe.sse da dlstr!butçAo pre
vlsta no a.rt. 53 da presente lel, tomando-se 
por base a arrecadação do ano anterior. 

Art. 55 - Aos empregados e servldores da 
Soçllldade apllcar-se-ão os preceitos de leglsla
ção do trabalho nas suas relações com a Pe
trobrâu. 

Art. 58 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publlcação, revogadas as dlspost• 
ções em contrl\rlo. 

Rto de. Janeiro, 3 de outubro de 1953; 132.0 

da Independência e 85.0 da Repúbllea. 
GETO'LIO V ARGAS 
Tancredo de Almeida NeveB 
Renato de Almeida GtdUobel 
Ctro Esptrtto Santo CardolO 
Vicente Bao 
Osvaldo Aranha 
José Américo 
Jo4o Cleofas 
Antônto Balbino 
Jo4:> Goula• 
Nero Moura 

TAÚLA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 
DESTA LEI 

A) Automóvels, lnclualve camionetas: 

a) Partlculkres: 
Crt 

Até o pêso de 1 000 kg, Inclusive • • . . • 1 000,00 
De inala de 1 000 até 1 500 kg, incluslve 2 000,00 
De ma1s de 1 SOO até 1 800 ltg, inclusive 4 000.00 
De ma;s de 1 800 kg . . • . • • • . .. .. • . . . . • 8 000,00 

Nota 1.• - P..eduzam-se de 20% (vinte por 
cento) as contribuições quanto aos automó
veis de mais de 3 (três) até 5 (cinco) anos de 
febrlcação, de 40% (quarenta por cento) quan
to aos de mais de 5 (clnco) até 7 (sete) anos; 
de 60% (sessenta por cento) quanto aos de 
mais de 7 (sete) até (dez) anos; e de BO'll> 
(oltenta por cento) quanto aos de mala de 10 
(dez) anos de fabricação). 

Nota 2.• - Apllca-se aoe jipes e out.?09 
automóveis de reduzido valor, ut11lzadoe em 
atividades rurais, agro-pecuárias, norestals, mi
neiras e em ot-ms pútllcas, as basee de contrl.p 
butção a segulr eepecltlcadas para os automó
veis de aluguel. 

b) de aluguel: 

Até o pê!IO d" 1 000 ltg, inclualve 
De malll de 1 000 a 1 500 ltg • , ........ . 
De mais de 1 SOO a 1 800 ltg ••••• , ••••• 
De pêso supertor a 1 800 kg •• • . . ..••. .._ 

Crt 
200,00 
400,00 
800,00 

1600,00 
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Nota - Reduzam-se de 50% (cinqüenta 
por cento) as contrlbutções quando ee relacio
narem com automóvets de mata de 5 (ctnco) 
anos de fabricação, caso em que os de pêso até 
1 000 kg ftcam tsentos e isentam-se todos os 
automóvets de mats de 10 (dez) anos de fabri
cação, bem como qualquer outro que seJa o 
Witco ·possuldo e diretamente explorado pelo 
proprietárto. 

B) Caminhões e outros veiculo& de carga: 
crs 

De menos de 1 tonelada. de carga . . . . 200,00 
De 1 e. 2 toneladas d• carga . . . . . .. . . • 400,00 
De 2 a 5 toneladas de carga . . . . . • • . . 800,00 
De 5 a 7 toneladas de carga . . . . . . . . • 1 200,00 
De 7 a 10 toneladas de carg,a . . . . . . . . 1 600,00 
De ma"' de 10 toneladas de carga . . . • 2 000,00 

Nota - Redwm-se de 50% (cinqüenta por 
cento) as contrtbutções, quando se relaciona
rem com velculos de mata de 5 (cinco) anos 
de fabricação, caso em que os de capactdade 
interior a uma tonelada ficarão Isentos e Isen
tam-se todos os de mata de 10 (dez) anos de 
fabricação, bem como qualquer outro que seja 
o único possuldo e diretamente explorado pelo 
proprietário. 

C) õntbus; 

Com cs.Pactdade até 20 pasdagelros, tn-
clustve ............ . ....•.... .....•. 

Com cape.cidade de 21 a 30 passageiros 
Com cape.cidade de 31 a 40 passagetros 
Com cape.cidade de 41 ou me.ta passa-

geiros ................•..•.•..•.•.. 

D) Velculos aquáticos: 
a) Particulares, para reereto: 

crt 

1 600,00 
2 400,00 
3 200,00 

4 000,00 

CrS 
Com motor até 5 HP . • . . • . . . • • . • . . . . . 400,00 · 
Com motor de mala de 5 até 10 HP. . 1000,00 
Com motor de mata de 10 até 20 HP. 2 400,00 
Com motor de mats de 20 até 30 HP. 4 000,00 
Com motor de mata de 30 até 50 HP. 6 400,00 
Com motor de meJs de 50 até 100 HP 12 000,00 
Com motor de mal! de 100 HP . . . • . • • • 2 000,00 

Nota - As contrtbutçõea devtdas pelos pro
prtetártos de embarcações destinadas a ftn1r tn-

dustrtata e eomerctals, conquanto privativas, 
são as constantes da tabela a segutr. 

b) Para transportes industriais ou comer
ctata: 

Com motor até 10 HP ............ ... . 
Com motor de mata de 10 até 20 HP . . 
Com motor de mata de 20 até 30 HP .• 
Com motor de mais de 30 até 50 HP .. 
Com motor de mais de 50 até 100 HP, 
Com motor de mats de 100 HP ....•. : . 

cri 
isentos 

200,00 
400,00 
800,00 

1 200,00 
·2 000,00 

Nota 1.• - Reduzam-se de 50% (ctnqüenta 
por cento) as contribuições quando se referi
rem a embarcações equipadas com motores de 
mais de 5 (cinco) anos de uso, caso em que 
serão Isentas as embarcações até 20 HP. 

Nota 2.• - Isentam-se tôdaa as embarca
ções com motores com mata de quinze anos de 
uso e as que se destinem à pesca até 20 HP, 
desde que seja e. única possulda e diretamente 
explore.de. pelo proprletárto. 

E) Velculos aéreos: 

e.) Para transporte privado ou de recreio: 
Crt 

Com motores até 150 HP • . . . • . . . . . . . . 5 000,00 
Com motores de me.Is de 150 até 450 

HP ........... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . • . . . 10 000,00 
Com motores de me.ta de 450 até 1 000 

HP . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • 20 000,00 
Com motores de mais de 1 000 até 2 000 

HP ....••..••..•.••.•.••.... . .• . . •. 25 000,00 
Com motores de me.Is de 2 000 HP • • • . 50 000,00 

b) Para transportes industrie.is ou comer
cie.Is e servtços especializados: 

Crt 
Com motores até 150 HP . . . . • • • • • . . . 600,00 
Com motores de me.18 de 150 até 450 

HP ....••..•.••...••.•• ... • .•.....• 1000,00 
Com motores de me.Is de 450 e. 1 000 

HP ••..•..•••••..••.•••........... . 2000,00 
Com motores de me.ta de 1 000 e. 2 000 

HP .......... . ........ ....... ...... 2600,00 
Com motores de me.ta 2 000 HP • • • . • . 5 ooe,oo 

c) Para tnstruç-.o .••...•... , . . . . . taento8 

(D.O. 3-10-1953) . 

i' 

Decretos 
D~CRETO N.º 33 934, DE 28 DE SETEMBRO 

DE 1953 

Altera o regimmto do Departammto Nacfonal 
4a Produç4o Vegetal, . do Mintstérl<> da 
Agricultura, aprovado pelo Decreto n.• 4 438, 

. , de 26 de fulh-0 de 1939, e dá outru provi-
•. tl~n.afall. ' 

O Presidente da Repúbltca, usando da atrt
butção · que lhe confere o art. 87, ttem I, da 
Constttutção, decreta: 

Art. 1.• - o art. 3.0 do regtmento do De
partamento Nacional da Produção Vegetal, 
aprovado pelo Decreto n.0 4 438, de 26 de Julho· 
de 1939, ftca acrescido do seguinte parágrafo: 

"Ãrt. 3:·º - •.... ...... .•...• ...•.•. ... .•.•.. 
"Parágrafo único - A . D. T . C. terà dota 

Aesessõre& Jurldlcos e . três Assessôres Técnicos, 
diretamente subordinados ao respectivo Dlrêtor 
e de sua ltvre escolha e deslgnação. » 

Art. 2.0 - os artigos 17, 18, 19, 20, 25, 26 
e 30 do citado regimento passam a vtgorar, 
r88Jlectlvamente, com a seguinte redação: 

"Art. 17 .- A D.T.é. é .constltulda dos 
eegutntes órgãos: 

I - Secção de Colonização 
II - Seccão de Admtnlstracão 

III - Núcleos Coloniais e Colônias Agrlco
las Nacionais." 

"Art. 18 - A critério do Ministro da Agri
cultura., e medle.nte proposta. do Diretor da 
D.T.C., poderão ser criados Postos de Coloni
zação e Emergência .. 

" Parágrafo único - os postos serão dlrl
gtdos por encarrega.doa designados pelo Diretor 
da D.T.C. 

"Art. 19 - A Secção de Colonização com
pete: 

a) organizar o registro de terras para co
lonização, procedendo às necessàrlas vistorias; 

b) propor e. e.quJ.slção de Imóveis pare. 
tine de colonização, pela forma mais conve
niente e em qualquer parte do pais; · 

c) realizar estudos de aproveitamento eco
nômico das terras do domlnto da Untão, que 
se prestem e.os servtços de colonização; 

d) organizar o arquivo e e. mapoteca. das 
terras destinadas à colonização, bem como dos 
núcleos e colônias; 

e) elaborar pie.nos, estudos, projetos, es
peclftcações e orçamentos de serviços e obras 
destinados à colontzapão; 

f) estudar os métodos de colonização mais 
apropriados às diversas rep;lões do nals. bem 
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como ae organizações de caráter econômico e 
social aJustávele aos núcleos e colônias; 

g) coligir dados e elementos Informativos 
sõbre a qualidade dae terras, eua topografia, 
clima, produção, caracterlstlcas geo-econõmlcas 
da região, meios de transporte e posição geo
gn\flca, para fins de divulgação, visando pro
pagar as vantagens da colonização agropecuá
ria; 

h) promover a rea1.lzação de convênios 
entre grupos de agricultores nacionais ou es
trangeiros para aquisição de propriedades ru
rais, mediante contrato de compra e venda ou 
arrendamento com opção de compra, de modo 
a formar e proteger a pequena propriedade 
rural; 

1) promover acordos com os poderes pú
blicos, organlzacões autárquicas e particulares, 
para fins de colonização; 

j) organizar o registro de núcleos e colô
nias, quer sejam federais, estaduais, munici
pais ou particulares; 

l) amparar e encaminhar as correntes mi
gratórias que se formarem no pais, promoven
do a sua localização através dos núcleos, colô
nias e postos de emergência; 

m) zelar pelo cumprimento das d·lsposl
ções referentes à concentração e asslmllação 
de estrangeiros noe núcleos e colônias, confor
me o Decreto n.0 3 010, de 20 de agõsto de 1933; 

n) fazer o levantamento estatlstlco das 
.atividades dos núcleos e colônias, abrangendo 
os aspectos econômico-financeiro, demogràflco 
e ocupacional, Inclusive para remessa regular 
ao Serviço de Estatlstlca da Produção, do Mi
nistério da Agricultura, e a outros órgãos 
congêneres; 

' o) organizar e manter atualizado o flché
rlo da conta-corrente dos colonos, para registro 
do pagamento de suas prestações e auxfllos 
recebidos como concessionários de lotes; 

p) propor a concessão, cassação e trans
ferência de lotes, de acôrdo com a leglslação e 
Instruções vigentes; 

q) fiscalizar a execução dos planos de 
trabalho .referentes à produção e lnduetrlall
zação agropecuária, à defesa sanitária dos re
banhos e de culturas existentes nos núcleos e 
colônias; 

r) fiscalizar a execução dos serviços topo
gràflcos, geodésicos, geogré.flcos .e de obras a 
cargo das administrações dos núcleos, postos e 
colônias nacionais; 

s) expedir cadernetas e elaborar as normas 
para os contratos agrlcolas, nos têrmos dos 
artigos 175 e 179, do Decreto n.0 3 010, de 20 
de agõsto de 1938; 

t) lavrar os autos de Infração das leis· de 
colonl.zação do pais, submetendo-os ao Julga
mento do Diretor da D.T,C.; 

u) difundir, em colaboração com os ór
gãos competentes, na érea de ação dos núcleos, 
postos e colônias, o ell§lno rural, os prlnclplos 
de higiene e a organização cooperativista. 

" Ar. 20 - A Secção de Administração com
pete promover as medidas necessárias à admi
nistração de pessoal, material, orçamento, co
municações e portarias da Divisão, deven,do 
para tanto: 

a) receber, registrar, distribuir, expedir, 
guardar e arquivar a correspondência oficial e 
papéis relativos às atividades da DlvlSAo, con• 
trolando o respectivo andamento; 

b) atender às partes em seus Pedidos de 
Informações sõbre o andamento e despacho 
final de papéis, bem como orientá-las no modo 
de apresentar sollcltações, sugestões ou recla
mações; 

c) promover a publlcação, nos órgãos ofl· 
clals, dos atos que o devam ser, por tmperatl· "'º legal; ou determinação superior; 

d) atender às requisições de processos e 
documentos sob sua guarda, quando assinadas 
ou visadas por chefes e encarregados de serviço; 

e) passar certidões, quando autorizada pe
lo Diretor da Divisão; 

f) promover a Incineração periódica de 
papéis Julgados sem valor, mediante prévia 
autorização de comissão expressamente destg
nada para êsse fim; 

g) manter atualizados os fichários e os 
registros relativos aos servidores em exerclclo 
na Divisão; 

h) manter atuallzado o ementárlo da te• 
glslação sôbre atos referentes à administração 
geral; 

1) controlar a freqüênela dos servidores 
em exerclclo nos órgãos da sede da DlvtsAo, 
remetendo à Divisão do Pese~. na época 
própria, o bolet~ de freqüência correspon
dente; · · 

j) elaborar as estimativas de consumo e 
encaminhar, nas épocas estabelecidas, à Divi
são do Material, os pedidos de materiais cuja 
aquisição seJa feita peta Verba 2; 

i> realizar, no Distrito Federal as coletas 
de preços para aquisição de materiais, à conte. 
das Verbas 3 e 4; 

m) receber e distribuir o material pelos 
diversos órgãos da sede da Divisão, registrando 
seu valor e quantidade em fichas próprias, naa 
quais serão anotados, também, os respectivos 
consumos; · 

n) propor ao Diretor da Divisão do Mate
rial a cessão, venda ou baixa de material con
siderado Imprestável ou em desuso; 

o) proceder, anualmente, ao Inventário do 
material dos órgãos da sede da Divisão; 

p) promover o expediente relativo à re• 
qutstção de adiantamentos e suprimentos à 
conta de dotações ,destinados à DlvtsAo; · 

q) manter, atualizada, a escrituração ~ 
dotações da Divido; 

r) elaborar a proposta orçamentária e a 
tabelá de distribuição de créditos, de acôrdo 
com a orientação traçada pelo Diretor da DI· 
visão; 

s) processar, classificar e encaminhar, aos 
órgãos competentes do Departamento de Adml• 
nlstração .do Ministério, ae contas e comprova· 
ções de adiantamentos e suprimentos; 

t) apreciar todos os processos relativos a 
assunto de administração geral, elaborando os 
necessários expedientes e mantendo regime 
de Intima artlculaçll.o com o Departamento de 
Admlntstraçll.o do Ministério, observadas as nor
mas e métodos de trabalho prescritos pelo 
mesmo; 

u) organizar, no fim de cada trimestre, o 
registro estat!stlco dos trabalhos que se reall
zarem por conta da União, ou com o ·auxilio 
desta, nas Colônias Agrfcolas, nos Núcleos Co
loniais ou Postos de Colonização de Emergên
cia, na fase de sua lnstalaçã.o; 

v) orientar e fiscalizar às Colônias, Nú
cleos e Postos de Colonização de Emergência, 
na parte relativa à administração-geral; · 

x) zelar pela guarda, conservação e asseto 
das dependências da sede; 

y) prover e controlar os serviços de trans
porte e da Estação-Rádio da sede da Divisão. 

"Art. 25 - Ao Secretário Incumbe executar 
os trabalhos que lhe forem atrlbuldos pelo 
Diretor-Geral ou Diretor de Divisão respectiva, 
e ao Auxiliar os determinados pelo Dlretor-Ge• raI ou Secretérlo dêste." . 

"Art. 26 - Aos Assessores Téc~lcos e Jurí
dicos compete executar os trabalhos de natu
reza técnlca,..e Jurldlca que lhes forem ·atribui• 
dos pelo Diretor da D. T. C." 
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"1 1.• - Aoe Assell80res Técnicos Incumbe 
ainda: . 

a) lnspectonar os núcleos e colônias, de· 
acõrdo com as determinações do · Diretor da 
D.T.C. a fim de informll-lo das necessldades 
daqueles órgãos e da execução dos planos de 
trabalho aprovados para cada exerclclo; 

b) apresentar ao Diretor da DIViaão rela
tório circunstanciado dessaa inspeções." 

"1 2.0 - Aos Asseasôres Jurídicos Incumbe 
ainda: 

a) realizar o estudo, eob panto de vlata 
Juridlco, dos. processos referentes a terras pú
b!lcas e particulares, que Interessem à coloni
zação; 

b) opinar nos processos que contiverem 
matéria JurlcUca e que lhes forem submetidos 
pelo Diretor; .. 

c) e:u.mtnar e eetuda,r . a docúmentação 
constante de processos em a-t.n&to na D.T.C., 
que dependam de parecer Jurídico; 

d) emitir parecer nos processos que devam 
ser encaminhados à Procuradoria da República 
para as competentes ações JucUC1als; 

e) dar parecer eôbre processos que, em 
VA.na!to no JucUclárlo, necessitarem da audiên
cia da D.T.C.; 

f) acompanhar os proce8ll08 Judiciais rela
tivos à Incorporação de terras para colonização·, 
prestando aUJ:illo e informações que forem soli
citadas' pelos representantes legais da União 
:Federal; · 

g) dar alllllBtêncla Jurkllca às coopera ti vaa 
dos núcleos e colônlae agr!colas nacionais su
bordinados à D.T .C., l.ncluslve a promoção do 
procedimento legal de responaablltdade das 
IJWUI diretorias, sobretudo para a defesa do pa
trimônio econômico-financeiro daquelas socie
dades. 

"An. 30 - Aos Acimlntstradores dos Nú
cleos Colonlala e dae Colônias Agr!colae Naclo
nala compete: 

a) receber os agricultores nacionais e es
trangeiros, promover o seu transpo~ e o de 
suas bagagens até o ponto de local1zação, e 
dar-lhes hospedagem; 

b) providenciar os aux111os de que neces
sitarem tais agricultores para a sua manuten
ção e das respectivas famntas; 

c) manter em livro próprio, com anotação 
cronológica da ordem de entrada dos requeri
mentos, o registro dos pedidos de lotes; 

d) enviar ditos requerimentos, devidamen
te Informados, à Secção de Colonização, para 
que ptoceda na forma que lhe competir; 

e) fornecer, após autorização superior, oe 
titulos promissórias de ocupação dos lotes, 
promovendo, Igualmente, a emlssAo dos defi
nitivos; 

f) fazer a ellCrlturação da conta-corrente 
dos colonos. mantendo-a sempre atualizada e 
enviando um extrato semestral à Secção de 
Colonização, para as devidas anotações no fi
chá.rio geral; 

g) tornecer, gratuitamente, aos concessto
nirlos de lotes recém-chegadoe, as ferramentas 
de trabalho, plantas, sementes e · mais recunos 
a seu alcance; 

h) Inspecionar freqüentemente os lotes 
ocupe.doe, l.nformando à D. T . e. sõbre o estado 
e progresso dos trabalhoe dos colonos, as ne
oesstdades dos núcleos e colônias e de seus 
habitantes; 

1) orientar técnicamente os conceS11lonà·
rlos dos lotes cm seus trabalhos, mlntstrando
lhes, ainda, os conhecimentos necessârlos à 
b08 oompreensão dos seus direitos e deveres; 

li oomunlcar à autoridade superior, com 
os esclareclm<'ntos necessários, o falecimento 
de qualquer colono oc::orrtdo em sua àrea, fa-

zendo arrecadar, arrolar e guardar, para oe de
vidos fins, os bens do falecido, se êste não u
ver taml!J.a presente; 

1) facultar aos estrangeiros o senlço de 
Intérprete e encaminhar a todos os · colonos a 
correspondêncl~ que lhes fôr destinada; 

· m) proJetar, administrar, orientar, con
tratar e fazer executar todos os serviços e obras, 
Inclusive a realização dos serviços topagráflcos, 
geocléslcoR e geoia"âflcos; 

n) zelar pela conservação das obras de 
arte relativas a rodovias e a serviço de sanea
mento, bem como de todos os Imóveis de pro
priedade da União, situados nas âreas doa nú• 
cleos e das colônias; 

o) enviar trimestralmente, à Secção de 
Colonização, os elementos estatísticos da pro
dução. Indicando os fatôres que tenham" even
tualmente lnfiuldo em sua baixa; 

p) enviar mensalmente, à Secção de Co
lonização, uma. relação dos colonos admitidos, 
Indicando sua localização, bem como a dos 
lotes vagos ou abandonados; 

q) enviar à direção da D.T.C., a~ o dia 
15 de Janeiro de cada ano, um relatório ·cir
cunstanciado das atividades do exercício ante
rior, ac:>mpanhado, sempre que po511lve1, de fo
tografias, grâflcos e sugestões para a melhor 
execução dos serviços~ 

r) encerrar o ponto e aplicar, ao pell8081 
administrativo que lhe fôr subordinado, penas 
dt.sclp1lnares até a de suspensão por quinze 
dias, representando ao Diretor da Divisão quan
do a penalidade' não estiver em sua alçada; 

s) encaminhar ao órgão competente, no 
Estado, a !Olha de pagamento ou o resumo do 
ponto do pessoal, bem como todos os elemen
tos por êle solicitados; 

t) aprovar a escala de férias para o. pel!l!Oal 
admlnlstratlvr1; 

· U) proceder anualmente ao lnventârto dos 
bens patrimoniais, de acôrdo com as normas 
em vigor: 

V) manter e fazer manter a ordem em 
tôda a área de sua Jurisdição administrativa e 
requisitar daa autoridades competentes as pro
vldêllclas que das mesmas dependam. · 

§ 1.0 - Aos encarregados dos Postos de 
Colonização de Emergência, que venham a ser 
criados, compete: 

a) assistir as populaç_ões ribeirinhas do 
São Francisco e dos Valea 'úmldos do Nordeste, 
bem como promover a fixação das massas mi
gratórias em deslocamento para o sul do pais; 

b) dar a~lstêncla técnica aos proprtetârloa 
rural& para racionalização de suas atividades, 
Inclusive a adoção de prâtlcas modernas de 
Irrigação; 

c) promover a legalização de registros das 
terras particulares, de modo a assegurar o di
reito de propriedade; 

d) receber, bospedar temporàrlamen te · e 
distribuir, com a colabOração dos poderes pú
blicos e de pa.rt!culares, a mão de obra cUspo
nlvel, entre os proprletârtos rurais de sua re
ylll.o e de outras que possam absorver o exce
dente: 

e) orientar a feitura de contratos de loca
ção de senlço e de arrendamento de terras; 

f) fomentar a organização econômica da 
produoão através do sustem& cooperativo, pela 
propagação das vantagens .da "warrantagem", 
da utUlzaçll.o de sitlos e armazéns-gerais; 

g) manter em sua sede centros de Inicia
ção profissional e divulgação agr!cola; 

h) prestar assl!ltêncla social aos trabalha
dores rurais da respectiva região: 

1). manter hospedarias rústicas para hoe
pedagem e triagem dos desJ,ocadoa, campos de 
multiplicação de sementes e mudas, oficinas 



LEIS li: RESOLUÇÕES 653 

mecAnicas e o mais que fõr requerido para 
atender às melhores condições de vida da8 
populações rural.a . 

1 2. 0 - Aos encarregados doa Postos de co
lonização de Emergência compete, ainda, a 
execução das mesmas atribuições previstas pa
ra os administradores dos Nucleos Coloniais e 
das Colõnlas Agrlcolas Nacionllls, no que se 
refere a controle de pessoal, material, recursos 
financeiros e planos de trabalho." 

Art. 3.0 - Dentro de 30 (trinta) dias a 
parttr da vigência dêste decreto, a Divisão do 
Pessoal do Mlnla~rlo da Agricultura promoverà 

a relotação, em outros órgãos, dos servidores 
que se encontrem em e:ii:erclclo na Secção de 
Terras da D . T. e., ora extinta. 

Art. 4.0 - hte Decreto entre.ré. em Ttgor 
na data de sua publicação. 

Art. 5.0 - Flcam expressamente revogados 
o Decreto n .0 25 291, de 30 dfl julho de 1948, 
e demais disposições em contrirlo. 

Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1953, 
'132.0 da Independência e 65.0 da República. 

• 

GET'OLIO VARGAS 
Jo4o Cl~O/M 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monogratla1 de 
aspectos geográticos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os 11eus estuclott 
geocrAficos, seus levantamentos, llUa documentação. 
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Integra das leis, decretos e demais atos de interêsse geográfico 

MINAS GERAIS 

DECRETO N.º 4 057, DE 9 DE SETEMBRO 
DE 1953 

Begulamenta o Serviço de Moagem de Calcário. 

O Governador do Estado de Mlnas Gerais, 
usando das atribuições que lhe conferem os 
arta. 51, II, da Constituição do Estado, e 6 .. 0 

da Lei n .0 446, de 7 de outubro de 1949, 
decreta: 

Art. 1.0 - O Serviço de Moagem de Calcá
rio, subordinado diretamente ao Secretário da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, 
tem por finalidade : 

1) estudar a localização das Instalações 
de moagem de · calcário, para deliberação do 
Governador do 'Estado; 

II) pesquisar as jazidas de calcário e ela
borar o plano de lavra daquelas que forem es
colhidas; 

W) fornecer à Assiatêncla Jurldlca da Se
cretaria da Agricultura os dados necessários ao 
encaminhamento dos pedldos de autorização e 
concessão de lavra; 

IV) estudar, especificar, projetar, orçar, 
montar, operar lndustrlalmente as Instalações 
dos moinhos de calcário; 

V) dlstrlbuti- a produção dos moinhos de 
ealcárlo, não só através da venda direta aos 
consumidores, como dos Departamentos da 
Secretaria da Agricultura; 

VI) difundir a aplicação do produto; 
VII) manter estreita colaboração com os 

demais DepartamentOs. 
Art. 2.0 - o Serviço de Moagem de Cal

cário terá a seguln te organização: 
I) Diretoria; 

ll) Serviço Administrativo; 
III) Betõres de Produção; 
IV) Moinhos de calcário (Estabelecimen

tos). 
Parágrafo único - Haverá tantos moinhos 

de calcário quantos se fizerem necessários, até 
o máximo de 25, de acõrdo com as dlTersas 
regiões apropriadas e nos llmltes das dlsponl
bllldades dos recursos orçamentários para tal 
fim destinados. 

Art. 3.0 - Competi' ao Diretor do Serviço 
de Moagem de Calcário, cujo provimento se 
fará em comissão nos têrmos da lei, a super
TI86o dos serviços técnicos e administrativos e, 
especialmente: 

I) Cumprir e fazer cumprir as leis, regu
lamentos e demais atos de autoridade compe
tedte aplicáveis ao Serviço; 

II) Dirigir, coordenar e fiscalizar as ativi
dades do Serviço; 

III) Dlltgenclar para que os trabalhos se 
façam com presteza e economia; 

IV) Submeter ao Secretário, devidamente 
estudados, com o seu parecer, os processos e 
papéis de sua alçada; 

V) Assinar ou Visar a correspondência e 
publicações do Serviço, exceto a que, pelo 
assunto e natureza, competir ao Secretário da 
Agricultura; 

VI) Distribuir o peBSOal do Serviço, pro
pondo ao Secretário da Agricultura, as remo
ções Que julgar nece811ártas; 

VII) Organizar Instruções e ordens de 
servtco, submetendo-as à aprovação do Secretá
rio da Agrlcultilra; 

vm Proferir despachos lnterlocutórlos em 
papéis e processos; 

IX) Propor ou aplicar penalidade aos ser
vidores subordinados, nos têrmos do Estatuto; 

X) Designar, nas faltas e Impedimentos, 
servidores substitutos, de acõrdo com as nor
mas estabelecidas; 

XI) Aprovar a tabela de férias do pessoal 
do Servtço; 

XII). Apresentar o relatório anual das ati
vidades do Serviço, até 31 de janeiro do ano 
seguinte; , 

Xm) Promover, anualmente, ou quando 
julgar oportuno, reuniões dos Chefes dos Se
tõres de Produção, para examinar os assuntos 
do Serviço e para estabelecimento do plano de 
trabalhos do ano seguinte; 

XIV) Inspecclonar os serviços dos Setores 
de Produção apresentando relatório ao Secre
tário; 

XV) Representar ao Seéretárlo aôbre as 
faltas ou Irregularidades que não sejam de sua 
competência prover ou corrigir; 
. XVI) Assinar as !Olhas de pagamento dos 

estabelecimentos, juntamente com os Chefes 
dos Setores de Produção e o Chefe da Con
tabllldade; 

XVII) Admitir pessoal assalariado Indis
pensável ao funcionamento do Serviço, nos 11-
mltes das verbas orçamentárias próprias e na 
conformidade das normas gerais rele.tivas à 
admissão de tais servidores; 

Art. 4.0 - Compet e ao Chefe de Serviço, ao 
qual corresponde uma função gratificada, nos 
têrmos da lei: 

IJ Assessorar o Diretor nas questões téc
nicas relativas ao Serviço; 

II) Responsablllzar-se pelo expediente e 
pela contabilidade do Serviço, promovendo os 
meios necessários para que tais serviços se 
reallzem com presteza. e correção; 

III) Responsab1llzar-se pelo material que 
receber e pela vlgllAncla permanente quanto 
à guarda e ao consumo de material em tõdas 
as dependências do Serviço: 

IV) Orientar as questões relativas ao pes
soal do Serviço, levando-as ao Diretor, para 
solução; ' 

VJ Executar as lncumbênctas, de natureza 
administrativa, que lhe forem dadas pelo Di
retor. 

Art. 5.0 - A execuc;Ao dos trabalhos técnl
cos do Serviço, a que se referem os Itens I, 

. II, m e IV do e.rt. 1.0 será realizada pelos 
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Engenheiros que prestarã.o, ainda, a assistência 
técnica que fôr solicitada pelo Diretor. 

Parágrafo único - os Engenhetros, a que 
se refere êste artigo serAo Civis, de :Minas, de 
Minas e Civis ou Agrônomos (responsablllzan
do-se os primeiros pelo estudo e locallzaçAo 
das jazidas de calcário, bem como pela parte 
técnica da montagem de equipamento necess6-
rlo ao funcionamento dos moinhos, e reservan
do-se aos Engenheiros Agrônomos a localização 
dos serviços, em função das exigências regio
nais, bem como a orientação técnica agronô
mica na aplicaçll.o do calcãrlo . 

Art. 6.0 - Aos Setores da Produçll.o compete 
a direção dos diversos estabelecimentos, no 
sentido de sua operaçf.o e manutenção indus-
triais . • 

1 1.0 - Cada Setor de Produção serã di
rigido por um dos técnicos de serviço de Moa
gem de Calcé.rlo, designado pelo Secretãrlo da 
Agricultura. 

§ 2.0 - Cada Setor ser6 constltuido de um 
grupo de estabelecimentos, tendo em vista as 
tacllldades regionais e possibilidades agronô
micas. 

Art. 7.0 - Sll.o atribuições dos Chefes dos 
Setores de Produção: 

I) .Dirigir a execução e fiscalização dos 
trabalhos a cargo do Setor: 

II) Distribuir os assuntos e consultas aos 
seus auxiliares; 

III) Organ121ar a proposta orçamentãrla 
do Setor: 

· IV) Organizar e submeter ao Diretor do 
Serviço de Moagem de Calcérlo o plano anual 
de trabalhos do Setor; • 

V) Rever, Informar e encaminhar ao Di
retor do Serviço de Moagem de Calcãrlo todos 
os papéis e processos dependentes de seu Setor; 

VI) Promover, Junto à Diretoria do Ser
viço de Moagem de Calcário, trans!erêncla e 
desligamentos de servidores· do Setor; 

VII) Exercer, permanentemente, a fisca
lização de todos os trabalhos · do Setor; 

VIII) Submeter ao Diretor do serviço de 
Moagem de Calcãrlo todos os assuntos e papéis 
sujeitos a sua deliberação, bem com as ocor
rências de lmportAncla verltlcadas; 

IX) Atender as partes em assuntos de sua 
alçada, encaminhando-as aos órgf.Os compe
tentes; 

X) ~peccionar, constantemente, os tra
balhos em realização no seu Setor; 

XI) Providenciar, Junto à Diretoria, a ob
tenção de recursos necessários ao bom anda
mento dos trabalhos do Setor; 

XII) Apresentar. até o dia 20 de Janeiro 
de cada ano, ao Dltetor do Serviço de Moagem· 
de Calcãrlo, relatório circunstanciado de todos 
os trabalhos realizados pelo seu Setor, allSlm 
como os relatórios mensais; 

XIII) Indicar os nomes dos servidores que 
devem fazer viagens aos estabelecimentos; 

XIV) Cumprir e fazer cumprir o presente 
Regulamento e as demais ordens emanadas da 
Diretoria do Serviço de Moagem de Calcãrlo. 

Art. 8.0 - A cada estabelecimento compete 
a operação Industrial da pedreira e lnst.alação 
da moagem de calcãrlo. 

§ 1.0 - Todo estabelecimento contar6 com 
a a881stêncla técnico-mecânica necessária ao 
seu bom funcionamento. 

§ 2.0 - Haver6 um Chefe de Mecãntca, 
com função fiscalizadora e orientadora, com 
sede Junto ao Estabelecimento da cidade In
dustrial, sendo da sua competência: 

a) respanaablltzar-se pelos pertences da 
Oflelna Central que se localiza na Cidade In
dustrial; 

b) assistir o funcionamento do estabeleci
mento central, na Cidade Industrial; 

c) prestar assistência técnica, quando ne
ceasàr1a, a outros estabelecimentos, de acõrdo 
com o lnterêBSe da Chefia. 

§ 3.0 - Cada estabelecimento conatar6 com 
o material lndlspens6vel à boa assistência do 
conJunto, no tocante a pequenos reparos. 

§ 4.0 - Junto ao estabelecimento da Cidade 
Industrial tunclonar6 a Oficina Central, para 
atender aos reparos exigidos pelo equipamento 
de todos os estabelecimentos, quando de maior 
vulto. 

§ s:• - Junto ao estabelecimento central 
tunclonar6 o almoxarifado do Serviço. 

§ 6. 0 - Cada est.abeleclmento reall.2ar6 as 
concorrências ou coletas de preços pàra as 
compras que devem ser feitas, obedecendo a 
leglslaçã.o vigente. 

1 7.0 
- Cada estabelecimento etetu.ar6 as 

vendas locais de pó de ca1cé.rlo, de acõrdo com 
a tabela de preços aprovada pelo Secretlt.rlo 
da Agrlcul tura. 

Art. 9.0 - São atribuições do Chefe do 
estabelecimento: 

a) Cumprir e fazer cumprir o que se con
tém neste Regulamento; 

b) dirigir a execução e fiscalização dos 
trabalhos a carga do seu estabelecimento: 

c) propor, ao Chefe do Setor de Produção, 
penalidades, transferências e desligamentos do 
pessoal pertencente ao estabelecimento; 

d) aplicar as penalidades de sua alçada 
ao pessoal pertencente ao estabelecimento; 

e) encaminhar ao Chefe do Setor de Pro
duçf.o todos os papéis sujeitos a sua dellbe
raçAo, bem como as ocorrências de Importân
cia, verltlcadas; 

t) providenciar, junto ao Setor, os recur
sos necessários ao bOm andamento dos serviços 
do estabelecimento; 

g) fazer chegar, até o dia 10 de jane!ro 
de cada ano, o relatório clrcunst.e.nclado de 
todos os trabalhos realizados pelo estabeleci
mento, assim como os relatórios mensais pa.
dronlzados, à Chetla do Setor de Produçt.o; 

h) as demais Incumbências que torem 
dadas pelo Chefe do Setor de Produção. 

Art. 10 - O pessoal de obras lndlspens6vel 
ao funcionamento do Serviço de Moagem de 
Calcário será admltl'do pelos Chefes de estabe
lecimentos, nos têrmos da lei, dando-se co
nheclmen to Imediato à Chefia do Serviço Admi
nistrativo, para os devidos tine. 

Art. 11 - O horário de trabalho normal 
dos servidores do Serviço de Moagem de Cal
cário será o observado na Secretaria da Agri
cultura, Isto é, das 11,30 às 17 horas, exceto 
aos sábados, quando será das 8,30 às 11,30 
horas. · 

Parágrafo único - Para os trabalhos doa 
est.e.beleclmentos o horário será de 8 horas 
diárias. 

Art. 12 - Os servidores não pOderAo au
sentar-se de suas sedes, sem prévia autorização 
do Diretor do Serviço de Moagem de Calcário. 

§ 1.0 
- A lnobservAncla dêste artigo acar

reta, para o servidor faltoso, a pena de BUB
pensão e, na reincidência, demlssf.O, obedecen
do às formalidades legais. 

§ 2.0 - Independente de ordem do Diretor 
do Serviço de Moagem de Calcãrlo, os Chefes 
dos Setores poderão percorrer e autorizar que 
seus subOrdlnados percorram, a serviço, os 
estabelecimentos de sua jurlsdlçf.O. 

§' 3.0 - Ao se ausentar da sede, a serviço 
de seu cargo, farAo os servidores, em livro 
próprio, declaraçAo do ltlnerãrlo de sua viagem. 
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An. 13 - O Departamento de Produçlo 
Vept.l e o Departamento de Produção Anl· 
mal da Secretaria da Agricultura, através de 
lllllU8 técnicos, colaborarão estreitamente oom 
o 8erric;o de Moagem de Calcário no sentido 
de uma ampla apUcac;ão do calcário naa atl· 
Ttdades agropastor1s, orientando os agricultores 
no seu emprêgo racional. 

Art. 14 - Os casos omtssol!I, não previstoe 
neete Regulamento, serão submetidos, pelo 
Serviço de Moagem de Calcário, à declsã.o do 
BecretArlo da Agricultura, Indllstrta, Comércio 
e Trabalho. 

Ari. 15 - O pseeente Regulamento entrarà 
em vigor na data de sua publlcação, revogadas 
u dlspoelc;ões em contrário, especialmente o 
Decreto n.0 3 544, de 27 de janeiro de 1951. 

O Secretário de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, 
aas1m o tenha entendido e o faça executar. 

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 9 de 
Mtembro de 1953. 

JUBCll:I.INO K'C'lllT8CHlCX Dl!i OLIVEIRA 
Juare:i d.e Sou.!4 Carmo 

(Dtdrio Oftcüil de Mtnaa Gerata de 10·9·53). 

• 

8.lO PAULO 

DECRETO N.0 22 550, DE 4 DE. AGõSTO 
DB 1953 

"Art. 1.0 - Picam reservados para ftns de 
pesqulsas de Pre-Hlstórla, Paleontologia, Ar
queologia e Antropologia, os aamb&qula exls· 
tentes no território paullata. 

Art. 2. 0 ...._ A organização deSBas pesquisas 
flcarà a cargo da Coml88&o de Pré-História, 
criada pelo Decreto n.• 31 935, de 19 de dezem
bro de 1952, a qual poderà aollcltar a colabo
rac;lo dos Institutos universitários e outras 
entidades cult\ll'd.ls e clentlflcas Interessadas 
em pesquisas dessa natureza. 

Parágrafo único - A comunicação ao De
partamento Nacional de Produção Mineral, a 
que se refere o parágrafo único do Decreto-lei 
federal n.• 4146, de 4 de março de 1942, serà 
feita pelo presidente da com1Balo de Pré-Hla
tórla. 

Art. 3.0 - 2ate decreto entrará em Vigor 
na data de sua -publlcaçlo, revogada& as dl8po
slçõea em contràrto." 

(0 Estado de Soo Paulo, de 12-8-953) • 

~ :a.te ''Boletim", a "Revista Brasllelra de GeogratJa" e as obra. da "Biblioteca Geocriflea 
Brastletra" encontram-se 1 venda nas prtnctpat1 llvrartu do pat1 e na Secretaria Geral 
do Conselho Naclonat de Geo1ratta - Avenida Beira-Mar, 436 - Edlticto Iguaçu - Rio de 
1-elro, D.F. 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

XII Sessão Ordinária da Assembléia Geral 

lntegr~ das resoluções ns. 398 a 403 

Resolução n.0 398, de 31 ·de outubro de 1952 

Recomenda à Secretaria-Geral elaborar monografia geográftca sôbre o territó
rio do Rio Branco. 

A Assembléia Geral do ·Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando Que a Assembléia Geral deli
berou fôssem elaboradas monografias geográ
cas dos territórios federais do Acre, Amapi e 
Guaporé, · 

RESOLW: 

Artigo único - 1!: recomendada à Secreta
ria Geral do Conselho Nacional de Geografia a 

elaboração de monografia geográfica acêrca do 
território federal do Rio Branco, à semelhança 
do Que foi feito para 011 terrltórloe do Amapà,, 
do Guaporé e do Acre. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano xvn do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Verfs.nmo da Costa Pereira, Secretárlo-.A&
slstente. - Visto e rubricado: Lull! Eugénio d.e 
Freitas Abreu, Secretàrlo-Geral, interino. - Pu
bllQ.ue-se: Flar''llCW de Abreu, Presidente. 

Resolução n.0 399, de 31 de outubro de 1952 

Concede auxílto à Associação dos Geógrafos Brasileiros e à Sociedade Brasflei
ra de . Geografia. 

A Assemblél!I. Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usu.ndo de suas atribuições, e 

Considerando Q.Ue a Sociedade Brasileira de 
Geografia e a Associação dos Geógrafos Brasi
leiros são organizações Integradas no sistema 
geogré.flco do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatlstlca, conforme a resolução n.0 22, de 
19 de julho de 1938, da Assembléia Gere.li 

Considerando Q.ué cabe ao Conselho Nacio
nal de Geografia proporcionar-lhes as facilida
des ao seu alcance, conforme estipula o Item 
2 do art. 7.0 da resolução n .• 9, de 15 de julho 
de 1937, da Assembléia Geral; 

Considerando que ao Conselho Nacional de 
Geografia, cabe, segundo o art. 1.0 do Decreto 
n.0 1 527, de 24 dt março de 1937, promover a 
articulação dos serviços oficiais (federais, esta
duais e munlclpi.ls), das Instituições particula
res e das proflss1onals, o.ue se ocupem da Geo
grafia do Brasil, no sentido de ativar uma 
cooperação geral para melhor conhecimento e 
alstematlzação do território pê.trio; 

Consldel'{l.ndo o.ue as referidas organizações 
Integradas lutam com falta de recursos flnan-

cetros para levar a cabo 011 seua empreendimen
tos e divulgações clentl!lcas, 

RESOLVE: -

Art. 1.0 - O orçamento da Secretaria Ge
ral do Conselho Nacional de Geografia, a par
tir do ano de 1953, consignará na verba llde
quada, auxUlo à Sociedade Brasileira de Geo
grafia e à As.s<>clação dos Geógrafos Brasllelroe. 
organlzações <;lentiflcas Integradas no sistema 
geográfico do Instituto BrasUelrO de Geogratl& 
e Estatística. 

§ 1.0 - O auxilio a cadll uma dae referldu 
organização não pOderá ser Inferior a 50 000 
•cruzeiros. 

§ 2.0 - Clnqüenta por cento do quantlt&
tlvo reservado à Associação doa Geógrafos Bra
sileiros serão destinados à Secção Regional do 
Rlo de Janeiro, da referida Asaoclação. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José VerfsslmtJ da Costa Pereira, Secretárlo-As
slstente. - Visto e rubricado: Lufa Eugtnfo IU 
Freitas Abreu, Secretirlo-Geral, Interino. - Pu
bllQ.ue-se: Fl.oréncto de Abreu, Prea1denw. 
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Resolução n.0 400, de 31 de outubro de 1952 

Atribui grattficações. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando os excelentes serviços presta
dos às Comissões de Revtsão do Regimento da 
Asllembléla Geral e de Tomada de Contas pelaB 
funclonirlas que, designadas para secretariá
las, mereceram por teso justos elogios consig
nados nos relatórios dessas Comissões; 

Considerando que, embOra competindo às 
mesmas funclonirlas êsses serviços, trabalha
ram ambas sem olhar horas, pela manhã, à 
tarde e parte da noite; 

Considerando, além disso, que se trata de 
trabalho especializado; 

Considerando, também, os bOns serviços 
prestados pelos peritos contadores que auxilia
ram a Comissão de Tomada de Contas, 

RESOLVE: 

Artigo único - A titulo de gratificação 
extraordlnárta 6 atrtbuida às secretirlas que 
serviram nas Comissões de Elaboração do Regi
mento da Assembléia Geral, Tomada de Conta.e 
do Conselho Nacional de Geografia, de Coorde
nação e de Redação, bem como aos peritos con
tadores que serviram na segunda dessas co
missões, a lmportãncla de dois mU cruzetroll 
(CrS 2 000,00) a ca~ um. 

Rto de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssímo da Costa Peretra, Secretário-As
sistente. - Visto e rubricado: Luta Eugénto de 
Frettas Abreu, SecretArlo-Geral, Interino. - Pu
blique-se: Fl.oréncfo de Abreu, Presidente. 

~ 

Resolução n.0 401, de 31 de outubro de 1952 

Elege os membros da Comtssão Regtmental de Orçamento e Tomada de Contas 
para a XIII sessão ordinária da Assembléia Geral . 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

Considerando o disposto no art. 3.0 da 
reaolução n.0 l, de 11 de julho de 1937, m0d1-
flcado pelo art. 3.0 , da resolução n.0 234, de 
22 de julho de 1948, da Assembléia Geral; 

Conalderando, ainda, os têrmos do artigo 
único da resolução n.0 345, de 11 de setembro 
de 1951, da mesma Assembléia, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - São eleitas para Integrar a Co
missão de Orçamento e Tomada de Contas, 
relativamente à XIII sessão ordlnárla da As
sembléia Geral, as seguintes representações: 

Delegação federal: Ministério da Fazenda 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores 

- Mlntstérlo da Guerra. 

Delegações estaduais: Amazonas - São 
Paulo - sergipe. 

Art. 2.0 
- São eleitas, com suplentes da 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 
as seguintes representações: 

Delegação federal : Organizações Culturais 
Orgal!lzações Técnicas. 

Detegações estaduais: Minas Gerais - Pa
raná. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
José Veríssímo da Costa Peretra, Secretárto-As
ststente. - Visto e rubricado: Luta Eugénio de 
Frettas Abreu, Secretirlo-Geral, Interino. - Pu
blique-se: F/.orénc1o de Abreu, Presidente. 

* 
Resolução n.0 402, de 31 de outubro de 1952 

Aprova o Regimento da Assembléia Geral. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geograna, usando de suas atribuições, e 

Conalderando o disposto na resolução n .0 

329, de 8 de setembro de 1951; 

Considerando que a Comissão designada 
por fôrça do disposto nessa resolução apresen
tou, em tempo, à Assembléia o anteprojeto de 
revisão e atualização de seu regimento . 

RESOLVE: 
Arttgo único - Fica aprovado o Regimento 

anexo à presente reeolução para os trabalhos 
da Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - conferido e numerado: 
.José Veríssímo da Costa Peretra, Secretãrlo-As
slstente. - Visto e rubricado: Luta Eugénto de 
Freitas Ab7'eu, Secretário-Geral, Interino. - Pu· 
bllque-se: F/.orénc1o de Abreu, Presidente. 

ANEXO A RESOLUÇAO N.0 402 

REGIMENTO DA ASSEMBl~IA GERAL DO 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

CAP1TULO I 
Dos ftna 

Art. 1.0 - A Assembléia Geral do conselho 
Nacional de Geografia é o supremo órgão dell
beratlvo do Conselho e tem por objeto efetivar 
as atrtbutções que o d18ttnguem. 

Parágrafo único - A Assembléia reuntr-se-i 
normalmente, em sessão ordlnirta, na Capital 
Federal, ao 1.0 de julho de cada ano, para 
prooeder à tomada de contas relativas ao exer
cício anterior, encerrado a 31 de dezembro; 
para Inteirar-se do movimento geográttco ocor
rido no pa!s, Indicar medidas de ação Imediata 
no setor de sua competência e especialidade, e 
planejar, no 11.mblto nacional, trabalhos para a 
expansão da Geografia. 
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Art. 2:• - · A A.ssembléla poderá reunir-se 
extraordinàl'tamente, antes ou depols da sessAo 
ordinária: 

a) por dellberação própria, fixada na últi
ma sessão; 
· b) por deliberação do Diretório Central, 
manlfestada por dois terços de seus membros 
efetivos, quando se fizer necessário o pronun
ciamento urgente de. Assembléia; 

c) pCir iniciativa da maioria dos Diretórios 
Reg1ona1B. · 

Art. 3.• - Excepcionalmente, em obediên
cia a determinado fim, qualquer sessão poderà, 
dependendo de aprovação do Govêrno, realizar
se em data diversa da prevista no parágrafo 
único do artigo 1.0 , • ou fora da capital da 
Repúbllca. 

CAPÍTULO ll 

Da. constttutç4o 
Art. 4.• - A Assembléia constitui-se: 
a) da representação federal, .. formada pe

los membros do Diretório Central, pelos dele
gados dos governos dos territórios federais e 
das Instituições particulares Integradas no Con
selho, sendo um das organizações técnicas e 
outro das associações culturais; 

§ 1.0 - A escolha da instituição que re
presentarà as organizações técnicas serà feita 
por estas, mediante eleição; de Igual modo, 
procedendo-se com relação às associações cul
turais. 

b) da representação estadual, formada 'pe
los delegados das unidades da Federação, esco
lhidos pelos respectivos governos. 

§ 2.0 - A designação dos representantes 
reglonals deverà recair no pres!dente ou no 
secretário do respectivo Diretório ou no im
pedimento dêstes em outro membro do mesmo 
órgão regional. 

Art. 5.0 - Quando o govêrno de uma uni
dade politlca julgar conveniente enviar à As
sembléia uma delegação, deverà a presidência 
dest.e. obedecer ao dlSposto no paràgrafo 2.0 do 
artigo anterior. 

§ 1.0 
- O pres!dente de delegação poderá 

designar como suplente, nos seus Impedimentos 
ocasionais, com o direito de voto, um doe seus 
companheiros, desde que êste satisfaça ao dis
posto no § 2.0 do artigo anterior. 

§ 2.0 - Igual faculdade terà o delegado com 
suplente, escolhido pelo govêrno que o nomeou, 
desde que satisfaça ao disposto no § 2.0 do 
artigo anterior. 

Art. 6.0 - Sem direito de voto, poderão 
participar dos debates os membros de delega
ção, os supl\mtes dos delegados, o Secreté.rio
Assistente da Assembléia, os representantes de 
instituições especialmente convidadas, bem co
mo os consultores-técnicos do Conselho. 

Art. 7.• .o... A Assembléia constituirá três · 
Comi8116es Regimentais: a de Orçamento e To
mada de Cotttas, a de Coordenação e a de 
Redação, composta cada qual de três membros 
da representação estadual e três da federal. 

1 1.0 - A Comissão de Orçamento e To
mada de Contas tem como atribuição o exame 
das contas relativas à aplicação de todos os 
recursos financeiros movimentados pela Se
cretaria-Geral do Conselho, no exercício an
terior. 

§ 2.0 - ,A Comissão de Coordenação cabe 
pronunciar-se a reapeito dos projetos de reso
lução, das matérias de naturem técnica e das 
consultas encaminhadas pela mesa. 

i 3.• - A comissão de Redação incumbe 
dar forma final às proposições aprovadas pela 
Assembléia. 

Art. 8. 0 - Na primeira reunião plenária 
serão eleitos os membros da Comissão de Coar-

denação e de Redação, e na última, os da de 
Orçamento e Tomada de Contas, veda.da a 
acumulação nas duas primeiras, seja de um 
representante em duas Comissões, seja de dota 
representantes do mesmo Ministério em uma 
Comissão . 

§ 1.0 - O Secretário-Geral do Conselho 6 
membro nato da. ComlBsão de Coordenação, 
como integrante da representação federal. 

§ 2.0 - Além dos membros da Comissão de 
Orçamento e Tomada de contas, serão eleitoa 
três suplentes da representação estadual, con
vocáveis no caso de Impedimento dos efetivos. 

Art. 9.0 
- No caso de renúncia ou Impedi

mento de qualquer dos membros eleitos para 
as Comissões de Coordenação e de Redação, 
far-se-á eleição para preenchimento da vaga. 

Art. 10 - A Comissão de Orçamento e To
mada de Contas, eleita para funcionar na ses
são do ano seguinte, reunir-se-à trinta dlae 
antes da Instalação da Assembléia. 

Art. 11 - A AHsembléla poderá constituir 
Comissões Especiais, a requerimento de qual
quer delegado, com a indicação de sua incum
bência e do número de seus membros, caben
do-lhes comunicar oportunamente ao plenário 
o desempenho de sua miado . 

§ 1.• - Salvo caso de urgência, as Comis
sões de que trata êste artigo, serão des!gnadaa 
na reunião seguinte à de sua Instituição. 

§ 2. • - As comissões ou delegações com a 
Incumbência de representar a Assembléia, cons
tituir-se-ão por escolha do Presidente. 

§ 3.0 - As Comissões Especiais, compostas 
de delegados e pessoas estranhas à Assembléia, 
serão des!gnade.s após os entendimentos neces
sários. 

Art. 12 - Dentro de 24 horas, a contar da 
escolha dos seus membros, cada uma das co
missões deverà reunir-se e, Instalados seus 
trabalhos, eleger o Presidente e o Relator. 
Findo o prazo acima estabelecido, sem que se 
tenha feito a eleição, caberá a presidência ao 
mais Idoso. 

Parágrafo único - o Presidente poderá 
funcionar como relator e votaré. em tôdas 811 
deliberações. 

CAPÍTULO Ill 

Da. oonvoca.ç4o 

Art. 13 - A convocação da Assembléia para 
sessão ordinária deverá ser feita, pelo menoa, 
sessenta dias antes da data de sua instalação. 

§ 1.0 - Salvo nas hipóteses das letras b 
e c do artigo 2.•, a convocação obedecerá a 
oficio do Pres!dente do Instituto Bras1lelro 
de Geografia e Estatistlca aos Governadores 
dos este.doe e territórios, ao Prefeito do Dis
trito Federal e aos Ministros de Estado. 

§ 2.0 - Nesse oficio será feita menção do 
que diapõe o artigo 4. 0 , seus Itens a. e b, do 
parágrafo 2.•, bem como o artigo 5.0 • 

§ 3.0 - Os oficias de convocação aos Go
vernadores ser-lhes-ão encaminhados por inter
médio do Pres!dente do Diretório Regional de 
Geografia. 

§ 4.0 - Para a convocação dos dols repre
sentantes de que trata o parágrafo 1.• do artigo 
4.0 , a Secret.aria-Geral sessenta dias antes da 
instalação da Assembléia fará o expediente ne
cessé.rto pará que se efetuem as eleições pre
vistas. 

Art. 14 - A convooação da Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas será feita pelo 
Secretário-Geral com antecedência, a fim de 
que seus trabalhos J>Oll8&Ill Instalar-se trinta 
dias antes da de.ta me.reada para inicio da 
Assembléia Geral. 

Parágrafo único - A convocação dos dele
gados regionais será feita por oficio encami-
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Ilhado aoe PreS1dentes dos respectlvos Dlre
iórlos. 

Art. 15 - O SecretArlo-Oeral deveré. expe
dir, trlnta dla11 antes da ln.stalação dos traba
lhos da AaMmbléla, aos Dlreiórlos Reglonal.a 
cóplas dos projetos de resolução a serem deba
tidos, e que exljam estudo mais demorado. 

Parigrato único - Nestes projetos lncluem
se os lie autoria dos Dlretórios Regional.a. 

CAPtTULO IV 

Da. «nata.la.ç4o 

Art. 16 A instalação dos trabalhoe da 
Amembléia far-se-á ao 1.• de Julho, na forma 
do parigra!o único do arttgo 1.0 , sem preJufao 
do disposto no artlgo 3. 0 • 

Art. 17 - A instalação de que trata o 
artlgo anterior obedecerá ao seguinte: 

al constltulção da Mesa; 
b) abertura dos trabalhos; 
c) leitura, pelo SecretArlo da Assembléla, 

dos nomes dos delegados e a respectiva repre
sentação; 

d) dlecurso do Presidente da Assembléia; 
e) dissertação de alta autorldade em Oeo• 

gratta, sôbre matéria de proveito para os tra
b&lhos da Assembléia; 

fJ palavras, pelo Presidente, de encerra
mento da reunião. 

Art. 18 - Cada representante regional en
tregará à Secretaria, para -serem dlstribu!dos 
aos delegados, cinqüenta exemplares do rela
iórlo daB atlvldades geográ!lcas do ano ante
rior, na sua unldade federativa. 

I 
CAPtTULO V 

Da. Mesa. 

Art. 19 - A Mesa da Allsembléia, a quem 
compete a direção de todos os trabalhos, com
por-se-á do Presidente do Instituto BrasUelro 
de Geografia e Estat!stica, do Secretário-Geral 
e do Secretárlo-AMllstente do conselho Nacional 
de Geografia. 

Art. 20 - Ao Presidente da reunião cabe 
crumprlr e fazer cumprlr êste Regimento, e 
decidir as questões de ordem, levantadas par 
qualquer delegado. 

Art. 21 - A abertura dos trabalhos, na 
ausência do Presldente nato, será feita pelo 
.Presl.dente da Comissão de Coordenação, ou, 
na falta dêste, pelo Presidente da Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas ou, ainda, na 
llUa falta, pelo da Comlss!l.o de Redação. 

Parágrafo único - Na ausência dos subs
titutos prevtstos, a Assembléia aclamará um de 
seus membros, para dlrlglr os trabalhos, até o 
compsrectmento de um dos Presidentes referl
doe neste artigo. 

Art. 22 - o Presidente da Assembléia po
derá, no decorrer da reunião, convldar para 
!IUbstitu!-lo na prestdêncla, qualquer dos dele
gados presentes. 

Art. 23 - O Secretário da Assembléia seré. 
llUbstitu!do, em seus ln:lpedtmentos, pelo Becre
Urlo-Asststente e, na falta dêste, por um !un
ctonárlo da Secretaria-Geral, designado pelo 
Presldente ·nato ou pelo Becretárlo-Oeral. 

CAP1TULO VI 

Da.a reunUles 
Art. 24 - As reunlões da Assembléla serio: 
a) ordtnárlaa, as realizadas dlàrlamelite 

durante o per!odo da convocação; 
b) extraordlnártas, as que forem detennl-

nadaa pela própria Assembléia; . 
c) 110lenea, aa de lnauguraÇão e encerra

mento. 

Art. 25 - Excepcionalmente, as reunlões 
poderão ser ascretas, quando aas1m o dellberar 
o plenáno. 

Art. 26 - O horárlo daa reunlões seré. flxa
do pela Assembléla. 

Art. 27 - Para que a Assembléia dellbere, 
é neceSBár!o que esteja presente a maloria da 
delegação federal e da estadual. 

§ 1. 0 - Quando se verl!lcar a falta de 
''quorum" para votação, a matérla em pauta 
será dlscutid~. até que se volte à hlpóteae 
dêste artlgo. 

t 2.0 - Se a falta de "quorum" se der em 
conseqüêncla da retirada de delegados, far-se-á 
a cb.ama.c1a, menclonando-se na ata os nomes 
dos que se ausentaram. 

1 3.0 - Estando no reclnto menos de um 
têrço dos deleg .. dos, será levantada a sessão. 

Art. 28 - Será slmbóllca a votação. A no
minal reallmr-se-á quando s Assembléla a911tm 
o aecldlr, a requerimento de qualquer delegado. 

An. 29 - Iniciados os trabalhos, será llda, 
dlscutlda e votada s ata da reunião anterior. 

Psrigrafo único - Na dlscussão, qualquer 
delegado pOderá falar três mlnutos, sômente 
para reclamar contra omlssão, ou êrro que. ~a 
ata se verl!lque, ou para fazer nela lnserlr 
declaração de voto. 

Art. 30 - O expedlente terá a duração 
màxima de irtnta mlnutos. 

Ar~. 31 - Todo proJeto de resolução apre
sentado à Mesa será debatldo globslDiente em 
prtmelrs dlscussão; Já em segulda, com as 
emendas que porventura haja recebldo, à. Co
mlss!l.o de Coordenação, cujo parecer será lldo, 
debatldo e votaao como segunda dlscuss!l.o, 
passando o que fôr aprovado à Comlss!l.o de 
Redação, da qual voltará ao plenárlo pars ter
ceira e últlma dlscuss!l.o e votação. 

1 1°. - A Comissão de Coordenação, quan
do Julgar neceasàrlo, ouvl.ré. os órgãos técnicos 
competentes do conselho. 

1 2. 0 - Se o proJeiO, pela sua stmpllcldsde 
ou natureza, não exlglr três dlscussoes, será 
debstldo em ums únlca, dlspensados os inters
t!clos, quando assim resolver o plenário. 

Art. 32 - Qualquer membro da Assemblé~a 
poderá propor a prorrogação dos trabalhos por 
tempo determlnado. 

Art. 33 - Na dlscussão de proposições, o 
delegadQ poderá fazer uso da palavra uma só 
vez, não se alongando além de dez mtnutos. 
Todavls, ae tlver de prestar novos esclarecl
mentos, msls três mlnutos lhe serão concedi
dos. Quando se tratar do autor de projeto, 
poderá falar mais dez mlnutos para encaml
nhsmento da votação. 

Art. 34 - O Presldente da reunlão ten\ 
dlreito s voto comum, além de, se necessário, 
o de quslldade. 

Art. 35 - Se o Prel!ldente quiser discutlr 
qualquer matéria em debate, pe..ssarà " presi
dêncla ao. seu substttuto, na forma do srttgo 21 
e seu parágrafo. 

Art. 36 - A redação das atas da Assembléia 
e dos trabalhos das Comlssões !lcar!l.o a cargo 
de servidores do Conselho, designados pelo 
Secretário-Geral. 

Art. 37 - A pauta dos trabalhos de cada 
reunião será preparada pela Secretaria. 

Art. 38 - Desde que o Justltlque por escrl
to, qualquer membro efetivo poderé. requerer 
uma sessão secreta, cwnortndo ao Presidente 
submeter o assunto à dellberação do plenário, 
considerando-se também, como tais, os suplen
tes que, no ato, estejam substltutndo os efe
tivos. 

Pari.grafo único - Das sessões secretas sô· 
mente part!ciparlo os representantes efetivos. 
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Art. 39 - Os projetos de resolução e de
mais propostç&s, lnclustve emendas, devem 
ser apresentados por escrito, com Justlflcattva, 
e em forma articulada. 

Parágrafo ún1co - As moções e tnd1caçl)es 
poderão ser apresentadas e Justl!lcadas oral
mente, dispondo para tsso, o delegado, de dez 
minutos, no mâxtmo. 

Art. 40 - A interrupção do orador, por 
melo de apartes, serâ precedida de licença 
dêste e deverâ ser breve e cortês. 

§ ?.• - Não serão permitidos apartes: 
a) às palavras do Presidente; 
b) no encaminhamento de votação; 
c) nas questões de ordem. 
§ 2.0 - São prolbldos apartes em forma de 

. discursos paralelos. 
Art. 41 - ft vedado usar de expressões 

desrespeitosas a membros da Assembléia, aos 
poderes públlcos e a lnstltulções privadas. 

Parâgrafo único - A Mesa provtdenctaré. 
no sentido de Que as expressões a que se refere 
êste arttgo, acaso proferidas, não sejam divul
gadas. 

Art. 42 - Somente poderão ser apresenta
dos projetos de resolução até três d1as antes da 
última reunião plenârta. 

Parâgrafo único - As proposições que não 
receberem parecer escrtto até 48 horas antes 
da última reunl~o plenârla, serão submetidas 
a discussão e dellberação do plenârto, tndepen
dentemente de parecer. 

CAP1TULO Vll 

Deu 1Jtrtbufçôe11 . 

Art. 43 - São atribuições da Assembléia: 
a) elaborar o seu regimento interno e os 

dos demals órgãos do Conselho; 
b) traçar as diretrizes que deverão orien

tar as atividades ·do Conselho Nacional de Geo
grafia e o respectivo programa de trabalhos; 

c) estabelecer, mediante deliberação dire
ta, ou delegação do Diretório central • . a união 
e convergência de esforços e serviços que con
tribu!rem para o sistema de cooperação coor
denado pelo Conselho Nacional de Geografia; 

d) homologar, modl!tcar ou renovar as 
deliberações tómadae peloa Diretório Central e 
Regionais d!> Conselho, no Interregno de suas 
sessões anilats; 

e) baixar as Instruções pelas quals se de
vam regular os órgãos do sistema geogrâflco do 
Conselho; 

f) 8Ugertr ao govêmo da República e aos 
governos regionais, conforme o caso, para o 
competente exame e deliberação, as providên
cias Julgadas úteis ao aperfeiçoamento dos ser
viços geogrâflcos do pais; 

g) propor aos órgãos govemamentats as 
providências necesaârtaa à consecução dos obje
tivos do conselho; 

h) promover a obtenção de recursos fi
nanceiros tnd1spensávels à plena execução do11 
trabalnos do Col!selho; 

1) · apreciar ·os relátórios dos órgãos regio
nais e promover medldaa que forem julgadas 
oportunas; 

J) dlst'rlbulr os recursos financeiros do 
Conselho e fiscalizar sua . aplicação, por melo 
de tomaaa de contas; 

k) eleger os membroa das comlssõea técnl
éas permanentes; 

1) promover a rflnovação, quando neces
sária, do corpo de cónsultorea técnicos nacto• 
nats; 

ml fixar o plano de organização e tunclo
namento das comllsões técnicas, tendo em vtsta 

a elaboração de proJetoa, pareceres ou estudoa 
de carâter especializado, necessârtos aos traba
lhos do Conselho; 

n) autorizar os a<:ozdos e contratos que o 
Conselho haja de fazer para consecução de 
seus obJettvos. • 

Art. 44 - São atrtbutções do delegado: 
a) votar 11 ser votado para constituição 

das comissões Regtmentats, na forma dêste 
Regimento: , 

b) propor a ' constituição de Comissões 
Especiais, para fim determinado, na forma do 
artigo 10: 

c) apresentar projetos de resolução; 
d) apresentar e ler seu relatório; 
e) partlctpar dos debates nos assuntos da 

competência da Assembléia, apresentar propo
sições sõbre êsses assuntos, emendas, mações 
e indicações, e votar nas deliberações; 

f) propor. com a devida Justl!lcação, a 
realização de reuniões secretas. 

CAPtTOLO VUI 
D4s competl!nef411, 

Art. 45 1- Compete ao Presldenie, além do 
que dispõem os artigos 19 e 20: 

a) assinar as atas 11 as resoluções nume
radas; 

b) distribuir a matéria às Comissões e de
terminar o destlnj do expediente lldo; 

c) dar posse aos delegados: 
d) sugerir no plenârio, quando se Impuser. 

a prorrogação da reunião; 
e) designar a ordém do dia para a reunião 

segulnte; 
f) mandar publloar as resoluções e lndl-

eações; • 
g) orientar aa dlscllllSÕes e flxar os pontoe 

aôbre que devem versar, podendo, quando con
veniente, dividir as proposições. 

Art. 46 - Compete ao Secretârto-Geral: 
a) secretariar os tmbalhOs; 
b) encaminhar o expediente despachado 

pela Presidência: 
e) apor ementas nas propostções recebidas, 

quando não as tiverem; 
d) visar as emendas que forem apresen~ 

tadas às proposições; 
e) numerar, quando .aprov!ldas, as reso

luoõea; 
f) assinar, depois do Presidente, as atas 

das reuniões e as resoluções Jâ numeradas; 
g) . fornecer ao Presidente tôdas as Infor

mações que facllltem os trabalhos da reunião. 
Art. 47 - Compete ao Secretârto-Aasistente: 
a) ler a correspondência, as propostçõea 

apresentadas pelas delegados e o expediente da 
reunião; 

b) auxiliar o Seoreú.rto e . o Presidente, 
no desempenho de suas atribulçõee; 

c) providenciar ·a· dlstrlbulção, aos delega
dos, do material necessârlo aos debates; 

d) fazer a revisão das atas, antes de 11-
das, assinando-as depois do Secretârlo; 

· · e) pôr à disposição da Assembléia a do
cwnentação necessária aos esclarecimentos eo
Ucltaclos; 

Í) ,tazer, por ooa.sião das Totações nOIJ)l
nats, a chamada dos delegados e a contagem 
dos votos; 

g) superintender os aervteoa a cargo doa 
auxi,.ttares da Assembléia. 

Art. 48 - Compete às comtll8Õell Regtmen.
tats: 

.a} eleger seu Preeldente e aeu relator. · 
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b) emitir parecer, escrito, dentro de três 
dlas, sôbre as matérias submetidas à sua apre
clação, excetuados os casos de urgência, em 
que podem manifestar-se, verbalmente, no 
plenárto; 

c) apresentar ao plenário, por iniciativa 
própria, sugestões que lhes parecerem de inte
rêsse técnico ou administrativo; 

d) requisltar a colaboração de órgãos do 
Conselho ou de servidores da Secretaria-Geral, 
pe.ra auxlllá-las no desempenho de suas atri
buições; 

e) sollcltar ao Presldente da Assembléia 
Quaisquer outras providências necessárias ao 
bom desempenho de seu mister . 

Art. 49 - Para que possam · resolver, pre
cisam as Comissões da presença da maioria de 
seus membros. Em caso de empate, na votação, 
desempatará com o voto de qualidade . 

CAP1TULO IX 

Do orçamento e tomada àe contas 

A,rt. 50 - O exame das contas do Conselho 
referir-se-á ao exerclclo financeiro encerrado 
a 31 de dezembro do ano anterior ao do Inicio 
dos trabalhos .da Comissão de Orçamento e 
Tomada de Contas. 

f l.~ - Quando, por qualquer clrcunstãn
cla, não se reunir a Assembléia, nem por isso 
deixará de ser feita a tomada de contas pela 
comissão respectiva, anteriormente eleita, cujo 
mandato, ficará prorrogade até a próxima 
sessão. 

§ 2. 0 - A Assembléia poderá incumbir o 
Diretório Central da elaboração do orçamento 
vindouro . 

Art. 51 - Aos delegados integrantes da Co
missão de Orçamento e Tomada de Contas se
rão concedidas diárias fixadas pela Assembléia. 

CAP1TULO X 

Do encerramento 

Art. 52 - A sessão solene do encerramento 
reallzar-se-á em local, hora e dia determinados, 
oportunamente, pelo Presidente . 

Art. 53 - O encerramento de que trata o 
artigo anterior constará do seguinte: 

a) constituição da Mesa; 
b) abertura dos trabalhos; 
c) apreciação de conjun_to das atividades 

da Assembléia, feita pelo Secretário-Geral; 
d) dlasertação de alta autoridade sObre 

matéria geográfica; · 
e) palavras de encerramento pelo Prest

dente . 

CAPtTULO XI 
Das àispo:rições gerala 

Art. 54 - As dellberações da Assembléia 
terão e. deslgnaç_ão de "resoluções"; serão redi-

gidas em forma articulada, recebendO número 
de ordem e data; assinatura do Secretárlo-
Allslstente, que as declara conferidas; visto e 
rubrica do Secretário-Geral, e ordem de publi
cação no Diário 0/tcial, dada pelo Presidente. 

§ 1.0 - As resoluções de que trata êste 
artigo terão o seguinte preãmbulo, em que se 
incluirá a fundamentação que convier: 

"A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geogratla, usando de suas atribuições, 
,resolve ... ". 

§ 2.0 - A Secretaria-Geral, depois de pu
bllcar as resoluções em "Boletim de Serviço", 
enviará exemplares das mesmas, em separe.ta, 
a todos os Diretórios Regionais, à Secretaria 
Geral do Conselho Nacional de Estatlstlca e 
aos membros do Diretório Central. 

Art. 55 - Os delegados federais e os regio
nais perceberão a titulo de representação, a 
importância para êsse efeito fixada pela As
sembléia. 

§ 1.0 - Os delegados regionais, além desse. 
importância, terão direito a passagem e à 
ajuda de custo que fõr estabelecida pela As
sembléia. 

§ ·2.0 - Quando a Assembléia Geral do 
Conselho se reunir fora da capital da Repúbll
ca, caberão aos membros do Diretório Central 
as mesmas vantagens que !orem concedidas aos 
delegados regionais. · 

§ 3.0 - Em caso de delegação, as vantagens 
de que trata êste artigo serão pagas somente 
ao respectivo chefe. 

Art. 56 - Em cada sessão da Assembléia 
Geral serão fixadas as vantagens a que farão 
jus os membros da sessão seguinte. 

Art. 57 - O delegado à Assembléia Geral 
que, por motivo de suas funções, seja incom
patlvel com as atribuições da ComlsSão de Or
çamento e Tomada de Contas, não poderá par
ticipar da mesma ComlssAo. 

Art. 58 - TOda a documentação da Assem
bléia ficará sob a guarda da Secrete.ria-Geral 
do Conselho Nacional de Geografia. 

Art. 59 - Os debates das relj.lllões da 
Assembléia deverão ser taquigrafados ou redi
gidos de modo que constituam documentação 
para os "Anata". 

Art. 60 - Haverá uma única numeração 
ordinal para caractertzar as sucesstvas sessões 
da Assembléia, oualquer que seja sua natureza. 

Art. 61 - A execução das disposições dos 
artigos 1 '1 e 53 dependerá de oportuna harmo
nização das mesmas com as previs~s para a 
Assembléia Geral do .Conselho Nacional de 
Este. tlstica . 

Art. 62 - Os casos omissoe neste Regimento 
serão resolvidos no Plenário. 

Art. 63 - :tste Regimento sàmente poderá 
ser e.Iterado no todo ou em parte, a requeri
mento da maioria absoluta de delegados. 

Art. 64 - O presente Regimento entrará 
em vigor na XIII sessão da Assembléia Geral. 

Resolução n.0 403, de 31 de outubro de 1952 

Aprova o Regimento Interno do Diretório Central. 

A Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, e 

· Considerando o que dispõe o art. 2.0 da 
reaolução n .0 365, de 12 de setembro de 1951, 
da Assembléia Geral. 

RESOLVE: 

Artigo único - Fica e.provado o Regimento 
Interno do Diretório central, a este. anexado, 

o qual entrará em vtgor em 1.0 de janeiro do 
ano próximo . 

Rlo de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
XVII do Instituto. - Conferido e numerado: 
Joaé Verfs:rimo d.a Costa Pereira, Secretárlo-AB
sistente. - Visto e rubricado: Luls Eugénfõ. de 
Freitas Abreu, Secretário-Geral, Interino. - Pu
blique-se: Florénclo àe Abreu, Presldente. 
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ANEXO A RESOLUÇÃO N.0 4-03 

REGIMENTO INTERNO DO DIBETóBIO 
CENTBAL 

T1TULO I 

Da sede do Dtretóno Central 

Art. l.º - o Dlretórto central reúne-se 
na sede do Consel.ho Nacional de Geografia, 
contonne o disposto neste Regimento. 

Parágrafo único - Em caso de lmposslblll
dade material de reunião nesse local, as sessões 
poderão ser realizadas em outro, por Iniciativa 
do Presidente do Instituto. 

T1TULO II 

Da ccnnpostçllo do Dtretório Central 

Art. 2.0 - O Dlretórto central compõe-se: 
a) do Presidente do Instituto Braslletro de 

GeograflA e l!:statlstt.ca, como Presld.ente nato 
do Conselho Nacional de Geografia (Decreto 
n.0 1200, artigo 3.0 , letra a); 

b) do Secretárto-Geral do Conselho; 
e) de um delegado técn1co de cada Minis

tério, designado pelo respectivo Ministro de 
Estado, entre os diretores das repartições ou 
serviços subordinados que se dedicarem a ati
vidades geográficas, condicionada a designação 
dos delegados dos Ministérios Militares ao dis
posto no art. 1.0 , § 1.0 do decreto n.0 1 527; 

d) de um representante especial · do Mi
nistério da Educação e Saúde, pelas Institui
ções oficiais de ensino da geografia (Art. 4. 0 • 

decreto n.0 1 527); 
e) de um representante especial do Mi

nistério das Relações Extertores, como elemento 
articulador das relações Internacionais do Ins
tituto (Art. 4.0 , decreto 1 527); 

f) de um delegado técnico da Prefeitura 
do Dlstrtto Federal, designado pelo Prefeito; 

g) de um representante do Conselho Na
cional de Estatlstlca, eleito pela sua Junta 
Executiva Central, dentre os seus membros. 

Parágrafo único - Funcionário da Secreta
ria-Geral não poderá ser designado membro do 
Diretório Central, quer como titular, quer como 
suplente, ressalvados o disposto na allnea b 
dêste artigo e direitos assegurados por precei-
tos constitucionais. ' 

Art. 3.0 - Cada membro titular do Dlretó
rto central poqerá ter um suplente, que seja 
seu subordinado, e designado pela mesma au
toridade que designou o membro titular dentre 
os seus subordinados. 

§ 1.0 - Os suplentes substituirão os mem
bros titulares nos seus Impedimentos, caso em 
que terão º' mesmos direitos e deveres . 

1 2 .0 - Os suplentes poderão comparecer 
às sessões do Dlretórto juntamente com os 
membros titulares de que são subStltutos, mas, 
neste caso, não terão direito a voto e só po
derão Intervir nos debates por delegação ex
pressa do tlt~ar . 

T1TULO llI 
Dos órgflos do Dtretórto Central 

CAPÍTULO I 

Da Mesa 

Secção I 

Dlapostçôes gerais 

Art. 4.0 - A Mesa do Dlretórto Central 
compete a direção dos seus trabalhos. 

Parágrafo único - A· Mesa compõe-se do 
Presldente do Instituto, do Secretário-Geral e 

do Secretárto-Allslstente, coµio Secretárto da 
Mesa. 

Art. 5.0 - A Mesa compete, além das atrt
bUÍ.ções consignadas em outras disposições re, 
gtm.entats: 

I - receber as proposições apresentadas ao 
Dlretórto; 

ll - tomar tôdas as providências necessá
rtas à regularidade dos trabalhos do Diretório; 

llI - providenciar o noticiário referente àa. 
sessões. 

Secção II 

Do Presidente 

Art. 6.0 
- O Presidente do Instituto, como 

Presidente do Dtretórto, será subStltuldo nos 
seus Impedimentos suceSSlvamente pelos Pre
sidentes das Comissões de Legislação, de Or
çamento e de Redação. Na falta dêste pelo 
membro mais antigo presente. 

Art. 7.0 - São atribuições do Presidente: 
I - quanto às sessões do Diretório: 
a) convocar as sessões nos têrmos do Re-

gimento; · 
b) organlR:ar sob sua responsabilidade ·e 

direção, a ordem do dia das sessões do Dlre~ 
tórto; 

c) a brlr e encerrar as sessões; 
d) conceder a palavra aos Delegados; 
e) advertir o orador nos casos previstos no 

art. 49 dêste Reg1mento; 
f) decidir as questões de ordem e as re

clamações; 
g) submeter a dlscusaão e a votação . a 

matérta a Isso destinada; 
h) embelecer o ponto da questão sõbre 

que deva ser feita a votação; 
1) anunciar o resultado da votação; 
j) Interromper a sessão, se necessário: 

suspendê-la, quando as ctrcunstãnclas o e:st
glrem; 

k) proclamar e empossar os Delegados elei
tos para as Comissões Permanentes ou para 
outras Incumbências do Diretório. 

II - quanto às proposições: 
a) mandar arquivar as proposições rejei

tadas pelo Diretório; 
b) providenciar a retirada de proposições 

nos têrmos dos artigos 33 e 35; 
c) dedlarar prejudicada qualquer proposi

ção que contrarte outra já aceita ou rejeitada 
pelo Diretório Central no ano em curso. 

III - além de outras, confertdas neste Re
gtm.ento, ou decorrentes de sua função: 

a) dar posse aos Delegados do Dlretórto; 
bf nomear, Comissões para representar o 

Diretório: 
c) designar os servidores que devam au

xiliar os trabalhos da Mesa; 
d) fazer comparecer os servidores que de

vam prestar esclarecimentos, quando convoca
dos pelo Dlretórto . 

§ 1.0 :... O Presidente terá o voto comum 
e, além dlllsO. se necessário o de qualidade. 

§ 2. 0 - Para tomar parte em qualquer dis
cussão, o Presidente transmitirá a presldêncla 
ao seu substituto, enquanto se tratar da maté
ria que se propuser discutir. 

§ 3.0 - O Presidente poderá, em qualquer 
momento, fazer ao Plenár19 comunicação de 
caráter urgente ou que poasa Interessar ao 
Diretório. 
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BeooAo m 
Do Secretdrlo-G«al 

Art. s.• - São atribuições do. EleeretAriÔ
Geral, &lém de outras conferidas neste ~
men to, ou decorrentes de atia funÇão: 

I - apresentar ao Diretório, semestralmen
te, uma resenha dos trabalheis da 8êcretarta
Geral; 

II - prestar ao Diretório as tnformaçõeé 
que lhe forem solicitadas sôbre o andamento de trabalhoe da Secretaria-Geral; 

Parágrafo único - O Becretàrto-Oeral sera\ 
substltuldo nos seua Impedimentos pelo seu 
aubstltuto legal. · 

l!JecçAo IV 

Do S'ecretárw d4 M~a 

Art. 9.• - São atribu1ções do SecretArto 
da Mesa, além de outras conferidas neste: 
Regimento: 

I - ler ou fazer ler a ata da aessão ante
rior, o e;q>edtente e· as propoelções entregues 
à Mesa; 

n - providenciar o recolhimento . e guarda 
daa- propostções bem como a sua '°presentaçAo 
oportuna; 
. m - distribuir, em nome da Mesa, a ma
~ destinada às Comissões; 

IV - tomar nota da8 dellbe1'c'te& do DI-· 
retório; 

V - distribuir e recolher a lista -de pre-
llença; 

VI - registrar a vo~ção; 
VII - redigir ou _fazer redigir a ata; 
VIII - Jer os documentos nece88Artos ao 

eeclareclmento da matéria em discuaalo; 
IX - providenciar a dtstrlbulção aos Dele• 

11ados da agenda das sessões, bem como de 
convites e comuntea,pões; 

X - tomar parte noa debates, sem direita 
a voto. 

CAPiTln.o II 

D<U Comts116ea Permanentes 

Beeção I 

Das dtspostções gerat.6 

Art. 10 - O Diretório Central elegera\ na 
primeira sessão de cada ano três Comlssõe8 
Permanentes. 

Art. 11 - São Comissões Permanentes: 
I - Comissão de LeglalaçAo; 
Il - ComlssAo de Orçamento; 
m - Comissão de Rjldação. 
1 1.• - Estas comts&õea serAo compoetas de 

três Delegados. 
1 2.0 - Nos seus impedimentos, os Delega

dos eleitos serão substttuldoa por seus respec
tivos suplentes, designados na forma do artigo 
3.0 , . dêate Regim.ento, ou por suplentes Igual
mente eleitos. 

1 3.0 - Cada uma das ComlssAo não poderio 
ter mais de um membro de uma mesma repre
eentação. 

1 4.• - Nenhum Delegado poderA fazer 
parte de mais de uma Comissão Pennanente; 

Art. 12 - Cada Comissão elegerA o seu 
Preaidente e, terA um secretArlo destgnado pelo 
SecretArlo-Oeral do Conselho. 

1 1.0 - A.a Comissões de Legislação e de · 
Õl'Qamento terão, respectivamente, como asses
eõres técnicos, o 4BSl8tente-Técnlco e Jurldlco 
e · o chefe da Secção de ContabWdade do Con
eelho. 

f 2.'" - Aa Com1118Ões, a fim de opinarem, 
poderão requialtar informações, ao SecretArlo
Geral, bem como eollcitsr dêste o compa.reci
mento às reuniões, de cUretores, chefes e eer
vidores. 

1 3.0 - As Comissões de LegtalaçAo e de 
Orçamento p~ão fazer-se acompanhar de 
seua assessôres técnicos, nas sessões do Diretó
rio quando fõr necessArlo, dando do fato pré• 
vio conhecimento ao Presidente da M:eea. 

Secção II 

Da compet.!n.cl4 da~ Comtsa6ea 

. Art. 13 - A ComtssAo de Orçamento com-
pete oplnar sôbre: 

I - proposta e fixação de orçamento; 
II - alteração nas dotações orçamentê.rlaa; 
III - normas gerais do regime contábil e 

financeiro do Conselho; · 
IV - propoalções que concorram para alte· 

rar a despesa; 
V - prestação de contas da Seoretarta

Geral; 
VI - execuçAo orçamentArta da Becretarta

Geral; 
f 1.0 - Na falta de proposta orçamentArla 

de Iniciativa da Secretaria Geral do conselho, 
a Comissão organlzarA projeto· tomando por 
base o orçamento ·vigente. 

f 2. 0 - A Comissão de Orçamento ou pelo 
menos um de seus membros deverA asslsttr· • 
tõdas as fases do. elaboração orçamentArta. · 

Art. 14 - As Comissões de Legislação e · de· 
Orçamente compete opinar eõbre proposições 
e lnterpretaçõe~ que envolverem respectiva
mente matérias legislativa e contAbll referente 
ao Conselho Nacional de Geografia, e às mes
mas encaminhadas pelo Diretório Central ou 
pela Secretaria-Geral. 

Art. IS - A ComlssAo de Redâoão com
pete a redação final de todos os projetos de 
resolução aprovados. 

Secção m 
Doa parecer88 

, Art. 18 - A.a Comissões emltlrAo parecer, 
por escrito. nos casos normais e, verbalmente, 
nos casos urgentes. 

f 1.0 · - A Comissão que tiver de opinar, 
cinitlr·se:.A a matéria de sua .exClualva com
petêncla. 

§ 2. 0 - O parecer aprovado numa Comissão, 
quando não tiver de ser ouvida outra, seri. 
enviado ao Presidente do Diretório, que deter
mlnarA a distribuição de cópias aos Delegados, 
de acôrdo com o disposto no artigo 30, pará
grafo 2.0 • 

Art. 17 - Cada Comissão terA o prazo de 
dez dias para emitir parecer. 

§ 1.• - Quando a matéria exigir pesqu1sa 
ou estudos, ou . depender de Informações, o 
prazo previsto neste artigo poderA ser prorro
gado por 10 dias. 

1 2.0 - Na hipótese prevista no parágrafo 
anterior, o Presidente da Comissão justlflcarà 
a prorrogação em Plenàrlo, ao ser discutida a 
propostção. 

Art. 18 - Findos ·OS prazos previstos no 
artigo precedentP., o Prealdente da sessão, de 
oficio. ou a requerimento de qualquer Delega
do, suhmeterA o assunto ao PlenArlo, que po
deri prol'rogA-los ainda por 10 dias. 

Pari.grafo único - Se não fôr concedida 
esta prorrogação ou findo o seu prazo, a p.ro
poslção serA submetida a dtscussAo, indepen
dentemente de parecer. 
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Secçlo IV 

Dll8 eie«çOU 

Art. 19 - AI eleições para escolha da.li 
Oomlasões Permanentes obedecerão ao processo 
do' eacrutlnlo eecreto. 

Art. 20 - Anunciada a eleição, o Presidente 
convidará dois Delegados para escrutinadores 
e, a seguir, mandará proceder à chamada doa 
Delegados presentes, os quais depositarão suas 
cédulas em uma urna, à vista do Plenário. 

Parigrafo ünlco - Para preparação das 
cédulas a sessão será suspensa por dez mi· 
nu toa. 

Art. 21 - Concluida a votação, proceder-
118'-á à apuração, finda a qual o Presidente 
anünclará o aeu resultado, que será consigna.do 
na ata da sessão, com a quantidade de votoa 
recebidos pelos Delegados. 

Art. 22 - Não havendo reclamações sôbre 
o resultado daa eleições, o Presidente procla
mar#- os eleitos, em seguida. decle.rando-oa em
poae1!.dos. 

Parágrafo único - Havendo reclamações, o 
Presidente dealdlrá Imediatamente a respeito, 
auJettando aeu ato ao Plenàrlo, quando aae1m 
f~ julgado nece86árlo. 

TITULO IV 
Dt:ia sessões do Diretório 

cAPtnn.o I 
Das cUsporições gerala 

Art. 23 - As sessões do Diretório serão: 
, I 1 ordinárias, as realizadas normalmente 

na pnmelra têrça-fetra de cada quinzena, ou 
no prtmelrO dia útil subseqüente, quando essa 
têrça-felra cair em dia feriado ou de ponto 
facultativo. 

· II - eztraordlnárlas, aa realizadas em dia 
e hora pre:Cllcados. • 

ru - solenes, as realizadas para comemo
raoõea ou homenagens especiais. 

Parágrafo 'llhlco - Uma das aeaeõea ordi
nárias pOderá ser suprimida, a juízo do Pre• 
stdente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Bstatlattca, quando não houver matéria a de
cidir. que luatltlque sua :eallzação. 

Art. 24 - A sesaão ordinária será convocada 
com quatro dla.i de antecedência e durará no 
máxlmo três noras. 

Art. 25 - A sessão extraordinária serio oon
vocada de oficio, pelo Presidente, ou por deli
beração do Plenário do Diretório ou ainda a 
requerimento da maioria absoluta de aeua 
membros . 

Parágrafo único - O Prestdente preflu.ri. 
o dia, a hora e a ordem do- dia da seasão 
extraordinária que serão comunicados em aea
aão, ou por melo de otlclo, ou via telegráfloa 
ou telefônica aos Delegados do Diretório. 

Art. 26 - As sessões não serão públicas, 
maa a ela11 poderão comparecer, a convite do 
Pr11sldente, pesaoaa não pertencentes ao Dlre
tódo. 

Parágrafo úntoo - O Secretário-Geral far
iie-á acompanhar. doa Diretores de Divisão, 
quando qs asawitos em pauta exlglrem escla
recimentos dos respectivos titulares. 

Art. 27 - POderá a aesaão ser suspensa Pol' 
conveniência da ordem ou por falta de "quo
rum" para votaçlo. 

Art. 28 - O prazo de duração da sessão . 
aerá prorrogável, a requerimento de qualquer 
Delegado, não pOdendo essa prorrogação exce
der de uma honl. 

Parágrafo único - O requerimento de 
prorrogação pOderá ser verbal e aerá vot.e.do 
logo após apreaei>.tado. 

!l.G. - 8 

Art. 29 - O Diretório poderá lnterromps 
a eellSAo para o recebimento de altas persona
gens, desde que aaalm reeolva o Presidente, de 
oficio ou por deliberação do Plenàrlo. 

Art. 30 - Para a manutenção da ordem, 
~ aeaaõea, serão observadaa aa segutntes 
resra.i: 

I - durante aa seSllÕell al>mente as pessoas 
convidadas e expressamente autorizadas pelo 
Diretório poderão tomar assento entre os De
legados; 

II ~ ' não será permitida conversação que 
perturbe a leitura de documentos, comunlca
ç~ ou debates: 

m - a nenhum Delegado será permitido 
falar 'sem pedir a palavra e sem que o Presi
dente lha conceda; 

IV - não serão permitidas dl8cu88õea em 
forma de dlàlogo, nei:n apartes sem a autoriza
ção do orador; 

V - são proibidos os discursos .Paralelos; 
VI - o informante convocado para dar 

::a~~e~:~e:de~:~rá falar quando auto-, 

vn - os que Infringirem o disposto nOll 
Itens II. m, IV, V e VI serão advertidos pelo 
Preetdente e no caso de reincidência, ser-lhes-á 
caBSada a palavra e não serão anotadas as BUU 
declarações; 

Art. 31 - O Delegado llÓ pOderá falar: 
I - para apresentar projeto, indicação ou 

requerimento, ou para fazer comunicação, den
tro da seqüência estabelecida na agenda; 

U - sôbre a pi:oP0111ç°ão em discus&lo; 
m - para questões de ordem; 
IV - para encaminhar a votação; 
V - para just1!1caçlo de voto. 
Parágrafo único - SObre cada prolbiçlo, 

o Delegado a quem fOr concedida a palavra 
IÓ POderá falar durante 15 minutos, salvo pror
r0gação concedida pelo. Plenàrlo. 

Art. 32 - O Presidente comunicará ao MI• 
nlstro de Jl:stado, ou ao Prefeito do DIBtrlto 
Federal ou ao Presidente do Conselho Nacional 
de Estatistlca a ausência, não justificada, da 
representação re1pectiva a três se88Õe8 conse
autlvaa. 

CAJ'fT-aLo U 
Da. seqit~ncla dos trabalhoa 

Art. 33 - A seqüência doa traba.lhoa da.li 
8M8Õell será a ~te: 

I - leitura, votação e &8slnatura da ata 
da aessA.o anterior; 

U - expediente; 
m - apresentação de projetos, lndicaçõee, 

requerimeritoa e moções; 
IV - comunicações; 
V - ordem do dia. 
t 1.0 

- Esta seqüência pOderá ser alterada 
pelo Plenárlo a requerimento de qualquer dOI 
Delegad.oe. 

f 2.0 
- A leitura da ata da seaaão anterior 

poderá ser dispensada por deliberação do Ple
nário, quando i. mesma, em cópia, houver sido 
diatrtbulda préviamente aos Delegados. 

Art. 34 - A ordem do dia compreenderá a 
d1llcussAo e votação de projeto de resolução e 
relatórios, bem como elelçõea, quando neceaeá
rtaa. 
. 1 1.0 - Concedida urgência pelo Plenàrlo, 
poderá ser submetida a dlacusaão e votação • 
matéria não lnclulda na ordem do dia. 

1 2.0 - A agenda das sessões ordlnárlaa, 
acompanhada da cópia da ata da sessão ante
rior e dos projetos de resolução, bem como de 
relatórios e pareceres, deYerá ser enviada aoe 
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Delegados com a antecedência minima de 
quatro dias. 

Art. 35 - A hora do inicio da seaaão, o 
Presidente verificará o número de Delegados 
presentes. 

1 1.0 - Achando-se presente a maioria 
abeOluta de Delegados, o Presidente declarará 
aberta a seaaão: 

t 2.0 
- Se não houver número legal o 

Prealdente aguardará, durante mela hora, que 
se complete ó número. 

§ 3. 0 - Esgotado o prazo de espera, se 
perslstir a falta de número, o Presldente fará 
nova convocação. 

T1TULO V 

Das propostções 

CAPÍ'l'tJLO I 

• Das tUspoMç6es gera'8 

, Art. 36 r Proposição é tOda matéria llU~-
metida à deltberação do Dlretórto. 

Art. 37 - A Mesa poderá recusar qualquer 
proposição: ' 

I - sôbre assunto alheio à competência do 
Diretório; 

n - que fôr manifestamente Uegal; 
. m - que verse sôbre &88Unto que haja si

do Objeto de outra proposição rejeitada pelo 
Dlretórto no mesmo ano. 

§ 1.0 
- o autor de propostção, recusada 

com fundamento nos itens I e m, poderã re
correr da decisão do Presidente, para o Ple
nárto. 

t 2.0 - Quando uma proposição fôr subs
artta Por vártos Delegados, constdera-se seu 
autor o primeiro signatário, que pc>derã fun
damentá-la por escrito ou verbalmente, obe
decidas as disposições dêste Regimento. 

Art. 38 - Têm qualidade para apresentar 
propostçõea as Comla.sões Permanentes, os De
legados e os seus suplentes, quando em exer
cício. 

Parágrafo único - As propoalções que im
pllcarem em aumento de despesa devem ser 
apresentadas pelo Secretário-Geral. 

Art. 39 - A retirada de proposição em 
andamento só poderã ser concedida pelo Ple
nãrto, a pedido do seu autor. 

Parágrafo único ....,.. A propc>sição origlnárta 
de qualquer Comiaaão, só poderâ ser retirada 
a requerimento do seu Presidente ou de um 
dos seus membros na falta dêste. 

Art. 40 - As propg8lçõea que envolverem 
matéria de natureza legl.alativa ou financeira 
receberão sempre parecer das Comissões com
petentes, na forma dêste Regimento. 

CAPÍTULO II 

Da natureza d.as proposições 

Art. 41 - As proposições poderão consistir 
em projetos de resolução, emendas, indicações, 
requerimentos e relatórios. 

Art. 42 - Os projetos de resolução que não 
forem distribuidoa, de acordo com o f 2.0 do 
art. 30 dêate Regimento, serão apresentados 
durante as sessões do Diretório, mesmo quando 
originados da Secretaria-Geral. 

§ 1.0 - Os projetos serão apresentados sob 
forma articulada 11 assinados pelos seus autores. 

1 2.0 - Nenhum artigo de projeto poderâ 
conter aasuntos fundamentalmente diversos. 

t 3.0 - Todo projeto deverã ser acompa
nhado de justificação e dos elementos eaaen
clala no seu esclarecimento, bem como redigido 
em têrmoa alntét1oos. 

§ 4.0 - Os projetos de resolução, que aatla
fizerem os requisitos regimentais, serão reme
tidos com as emendas apresentadas ás Comi.li· 
sões competentes, aalvo requerimento de ur
gência que serã apreciado pelo Diretório. 

Art. 43 - As indicações serão apresentadas 
par escrito ou verbalmente. 

§ 1.0 - As indicações serão imediatamente 
dlacutidas e postas a votos ou encaminhadas 
ás Comissões, se o Plenárto asaim o decidir. 

§ 2. 0 - As Comlasões darão o seu parecer 
sObre as indicações e formularão projeto de 
resolução, quando fôr o caso. 

Art. 44 - Os requerimentos serão feitos 
por escrito ou verbalmente. 

Parágrafo único - Os requertmentos de 
Informações sõbre as atividades da Secretaria 
Geral serão feitos sempre par escrito e despa
chados pelo Presidente da seaaão, independen
temente de audiência do Plenãrto. 

Art. 45 - As emendas, supresslvas, subs
titutivas, aditivas ou modlficatlvas, serão sem·
pre apresentadas par escrito. 

Art. 46 - As emendas serão apresentadas: 
I - em seaaão, quando se tratar de propo

sição cujo texto haja sido dlstrlbuido na forma 
do art. 30, t 2.0

, dêste Regimento; 
n - nas Comisaões, quando a proposição 

não fôr dlstrtbuida no prazo prevlato no art. 30, 
t 2.0 , dêste Regimento. 

Parâgrafo único - As emendas apresenta
das ás ComlsBões só serão recebidas dentro dos 
três dlas que se seguirem à sessão, aalvo dell
beração em contrãrio do Plenárto. 

Art. 47 - . Não serão aceitas emendas, aube
mendaa ou substitutivos que não sejam rigo
rosamente pertinentes à propc>slção. 

Art. 48 - A emenda destacada, em qual
quer discussão, para constituir proposlção à 
parte, aerã enviada ao seu autor para formular 
o respectivo projeto. 

TtTULO VI 

Dos debates e d.as deltberações 

CAPÍTULO I 

Das disposições gerats 

Art. 49 - As indicações e os requerimentos 
serão discutidos e votados na sessão em que 
forem apresentados, aalvo deliberação do Ple
nárto, em contrário. 

Art. 50 - Os relatórios e projetos de reso
lução apresentados numa seasão, serão depc>la 
de receberem parecer das Comissões competen
tes, discutidos e votados na sessão segutnte. 

Parãgrafo único - Por deliberação do Ple
nârio, êsaea relatórios e projetos, quando de 
!JBrâter urgente, Poderão ser discutidos e vota
dos na sessão em que forem apreaentadoe, de
pois de receberem parecer verbal. 

Art. 51 - o Presidente da seaaão, por dell
beração do Plenárto, poderâ submeter as pro
Postções a debate, por artigos, grupos de arti
gos, secções, capltuloa ou tituloa. 

Art. 52 - Quando mala de um Delegado, 
al,multf.neamente, pedir a palavra, sõbre o mes
mo assunto, o Presidente deverâ conoedê-la na 
seguinte ordem: 

1.0 - ao autor da propc>sição; 
2.0 

- ao relator; 
3.0 - ao autor de voto em separado; 
4.0 - ao autor de emenda; 
5.0 - aos demais Delegados. 
Art. 53 - O Delegado que usar da palavra 

&Obre propo8lção em dlacuasão não poderá: 
I - desviar-se da questão em debate; 
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II - talar sObre o vencido; 
m - usar de linguagem imprópria.. 

CAPÍTULO II 

Da votaç4o 

Art. 54 - Após encerradas as discussões, as 
proposições serão submetidas a votação sim
bólica. 

§ 1.0 - O Plenãrio poderã, a requerimento 
de qualquer Delega.do, deliberar que· a votação 
seja nominal ou por escrutlnto secreto. 

§ 2.0 - Só serã leve.de. a efeito votação 
quando presente a me.torta. absoluta dos Dele
ga.dos. 

§ 3.• - Não poderã haver voto por dele
gação. 

§ 4.0 - A votação poderã ser feita, por 
decisão do Plenário globál ou destaca.de.mente. 

Art. 55 - Pelo proceSBo do voto simbólico,' 
o Presidente convide.rã os conselheiros que vo
tam a favor a permanecerem sente.dos e pro
cle.marã o resultado da votação. 

§ 1.0 - Se algum Delegado tiver dúvtde. 
quanto e.o resulte.do proclame.do pelo Presiden
te, poderá pedir imedia.te.mente verificação. 

§ 2.• - Proceder-se-à então pela forma 
p;revtsta para a votação nominal. · Neste caso, 
nllo serão registre.dos em ate. os nomes dos vo
tantes, mas e.penas o resultado numérico. 

Art. 56 - Na votação nominal, o Presiden
te fará a 

0
che.me.de. elos Delega.dos pela lista de 

presença. . 
§ l.• - Ao serem chamados, os Delegados 

declararão como votam, e os seus votos serão 
anotados pelo Secretãrto da Mesa. 

§ 2.0 - Finda a chamada, o Presidente de
terminará a.o Secretãrlo da Mesa que leia os 
nomes dos Delegados que votaram te.voràvel
mente à proposição ou contra ela. 

§ 3.0 - Confirmada a votação pela forma 
prevtsta no parãgrato anterior, o Presidente 
te.rã a contagem dos votos e anunctarã o seu 
·resultado. 

§ 4.0 - :ll: licito a todo Delegado e.o iniciar 
ou e.o terminar a votação simbólica ou noml· 
nal, fazer a sua declaração de voto, a fim de 
constar da e.ta. 

Art. 57 - A votacão por escrutinto secreto 
serã feita por melo de cédulas depositadas em 
urna, à vista do Plenãrto, à medida que tôr 
~endo feita a chamada dos Delega.dos presentes. 

Do destaque, da preferéncllJ e da urgéncllJ 

· Art. 58 - O Plenário poderá deferir, a 
requertmento de qualquer Delega.do, o deste.que 
de emendas ou artigos, bem como a discussão 
e votação de projetos por artigo, secções, capl
tulos ou tltulos. 

Art. 59 - .Os pedidos de urgência. ou pre
fer6nc1a serão decididos pelo Plenário. 

Pe.rãgrato único - Não serã concedida. pre
ferência. com detrtmento de proposição em regi• 
me de urgência. 

Art. 60 - O projeto em regime de urgência. 
poderã ser discutido e votado na sessão em 
que fôr e.presentado. 

Parágrafo único - Se a ne.tureze. da maté
ria. exigir parecer escrito de Comissão, o pro
jeto serã Incluído obrige.tõrle.mente na ordem 
do dia da sessão seguinte àquela em que fOr 
e.presentado, com ou sem parecer, salvo dellbe· 
ração em contrãrio, do Plenário. 

CAPÍTULO IV 

Do aafamento 

Art. 61 - A discussão ou 'votação de uma 
proposição poderã ser e.dia.de. por deliberação 
do Plenário, a pedido tunde.mentado de qual
quer Delega.do. 

Parágrafo único - Não haverá adiamento, 
quando se tratar de projeto em regime de 
urgência.. 

CAPiTm.o V 

Da redaçoo finai 

Art. 62 - Os projetos aprove.dos serão re
metidos à Comissão de Redação dentro do prazo 
de 2 dias úteis. 

§ 1.0 - A redação final será elaborada. no 
prazo previsto no e.rt. 17. 

§ 2.0 - Quando se tratar de projeto em 
regime de urgência. o prazo para apresentação 
da redação final será fixado pelo Plenário. 

§ 3.0 - A redação final dos projetos de 
resolução será lncluide. na ordem do dia da 
seSBão que se seguir a de sua aprovação e d.is· 
trlbulde., e.os Delegados, na forma do art. 30, 
§ 2.•. 

Art. 63 - Só serão admitidas emendas de 
redação que tenham por fim evitar Incorreção 
de linguagem, sentido impreciso, ou incoerên
cia. notória. 

Art. 64 - O projeto só se transformará 
em resolução depois de v9tada a sua redação 
final, que poderã ser aprove.da imediatamente, 
a pedido de qualquer Delega.do. 

CAPiTuLO VI 

Da vigéncllJ 
Art. 65 - Tôde.s as resoluções, devidamente 

numeradas, serão obrtgatôrie.mente dadas pela 
presidência. da Mesa a publicação no Diário 
Oficiai e no Boietlm cie Serviço, e trarão a 
de.ta da sessão em que fOr aprove.de. sua reda
ção final. 

Parágrafo único - Em casos excepclone.ts 
e de necessidade absoluta, o Plenário poderá 
dispensar, mediante inclusão de artigo especial 
no texto do projeto, a formalidade exigida 
neste artigo. · 

Art. 66 - As resoluções assinadas pelo 
Presidente do Instituto, pelo Secretário-Geral 
e pelo Becretãrto da Mesa entrarão em vigor 
na de.ta de sua publica.cão. 

~ Use o serviço de lnformaçlies do tonaelho Nacional de Geografia. para dissipar suas dúvtdu 
e completar os seus Informes s6bre a ceografta em geral e a geografia do Brasil em espec:lal. 



BOLBTIM OEOOBAPICO 

Resolução n.0 S9'7, de 31 de outubro de 1952 • 

Atualiza a divisão regtonal do Brruíl, estabelecida pela resoluçllo n.0 143 da As
sembléia Geral. 

A .Assembléia Geral do Conselho Nacional 
de Oeografta, usando de suas 11.trlbulçõee e 
tendo em vlsta o que consta do art. 9.0 da 
resolução n.0 143, de 13 de junho de 1945; 

Considerando as mOdi!lcações da diViaão 
municipal dos estados e dos terrltórloa, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - A nova divisão regional do Bra

au, para tlns esta tlsticos, seri a fixada nos 
anexos 1 e 2, deade que com ela concordem os 
Dl.retórlos Reglonats, na parte relativa à 11\1& 
Jurisdição terri torlal. 

Art. 2.0 - A Secretarla-Oeral do Conselho 
Nacion9.l de Geografia enviara aos Diretórtos 
Regionais essa divisão a fim de receber apro
vação ou sugestão. 

Parâgrafo único - Conslderar-se-i apro
vada a divisão regional do estado que se não 
manifestar dentro do prazo de 90 dias. da daia 
do receb!Jnento dos originais respectivos. · 

Art. 3.0 - No caso de divergência sõbre 
os anexos a que se refere o art. 1.0 , por pari. 
do Diretório Regional, a Secretaria-Geral, im~
diatamente após o receb!Jnento da manifesta
ção dêste, determinari a ida de um geógrafo 
ao respectivo estado, para discutir in loco o 
ILSSunto. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1952, ano 
VII do Instituto. - conferido e numerado: 
José Verlsstmo da Costa Peretra, Becretàrio-AB
ristente. - Vtsto e rubricado: Luts Eugénto 
àe Frettas Abreu, Secretàrto-Oeral, interino. 
-· Publique-se: F!on!ncto de Abreu, Prestdenw. 

• Republicada por ter saldo COIJl incorreções, em o número anterior dêste Boletim. 

Anexo à resolução n.0 397 · 
Quadro sistemático da divtsao regional das unidades federadas 

ORAND:S: RKOIAO NORTll: 

REGIÃO SUB-REGIÃO ZONA • UNIDADE 
FEDERADA 

1 Litoral 
A { Mataglo ................................. . 

• mapaenae .... • •• • • • • .. • Amapá-Macapi ........................... . 
Oiapoque ............................... . 

2. Maraj6 e Ilhas................. Marajá e Ilhas .•.•••••..•.•.•...••••••••• 

l 
S:>lgado ................................. . 

3 Lest P 
Bragaowna .............................. . 

I. Planície Litor&nea .•• ., • • • • · e araenae .. ···" ........ · ·. Juajarioa ............................... . 
rooantioa ........................... · .... . 
Jacuod&-Paoajá . .• : .. .••.••••.• .• ..•... • •• 

l
nurupi. ................................ . 
Litoral Norte .......................... .. 

t. Baixada MaraoheDIO........... . ll"!u. · ... ·: · .... ....... .. ...... ...... . . 
3.uxo Mean111 .......................... .. 
1urupi ........... . ....... ..... . .... ...... . 

Pindaré ....................... ••• ...... · • 

1. Rio Ama•onas: ........... , ••. • {Médio Ama1oou .................... , ...• 

Baixo A1I1&:1onu . ••••••• •••• . ••••••••••• : .. 

II. Plaoicie Am&1ôoica ...... . 

{

Rio Negro ............................... . 
SJ!imões-Tefé ........................... . 

2. Solimllea. ... ... ...... ... •• •• . • . lli~ r~~L: :: :::.:: :::::::::: ::::: :: ::: 
Solimões.Javari .......................... . 
Alto Purua .............................. . 
Alto Juruá ..................... ... ...... . 

Ili. Encosta Ouiaoeoae...... ..• l. Rio Braooo .................... {Alto Rio Branco.····•••··•··"····· .... • 

Catrimloi ............................... . 

IV. Encosta Set.eotriooal ...... l 
Toeaotin1; ................. ......... ... .. 

1 Xi T 
. \ragUaia-Toaantina. .. . . .. • . ............ . 

• ngu· ooaot1na .... .......... • • ftae.íoiiu .............................. . 
X:ingu ....... , ...... . ................... . 
Planalto ................................ . 

- {Rio Madeira ............................ . 
2 Alto Madeira-TapajÓI · Aripuanã ........ . .' ..... ................ . 

· .. • ••••• • · • \!to Madeira ........................... . 
Tapajós ............... ., ... .......... , •• 

A P- 1 
A P- 2 
A P- 3 

PA-1 

PA- li 
PA- 3 
PA- 4 
PA- 6 
PA- 6 

PA- 7 
MA- 1 
MA- 2 . 
MA- 3 
MA- 4 
MA- 6 

AM-1 

PA- ~ 

AM- 2 
AM-a 
AM- 4 
AM- 6 
AM-8 
AU- l 
AG- 3 

RB- 1 

RB- 2 

WA- 6 
G0-1 
PA- Q 
PA-10 
p A-11' 

AM- 7 
MT- 1 
OR- 1 
PA-lll 

• O número junto à unidade federuda correspolidt aoa 116- das zoou no anexo li d• acôrdo com as wdadet federadas. 
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REGIÃO 

LBIS B BJ:SOLUÇÕES 

ORANDll REGIÃO NORDESTE 

SUB-REGIÃO ZONA 

1 IJ•--• N l L'to I N-~- {L!toral Nordeste ........................ .. 
. """" orte. ··• · ·· • • · · • • · 1 n un.,, • "· • • • • • • •• • •••• Litoral .......... , ..... ........ ......... ' 

Litoral ................................. . 

Salineira ou Litoral e Salinas ............ .. 
Litoral ................................. . 
Litoral e Matai.. ........................ : 
J,itora! e Mata ...... .................... . 

1. Litoral e Mata ................ . Litoral ................................. . 
Mata ................................... . 

11 . ."'Liioral e Encosta ....... .. Litorsl ..... : ........................... . 
Outra! .......... : ...................... . 
Litonü N arte ........................... . 
Recôncavo .............................. , 

2 •-te {Agreste ................................. . 
· • ""'~ · · " .. " """ · ·" · "·.. Agreste e Caatinga LitorAnea .... ..... .... . . 

Agreste .......•.•.......•....••.......•.. 

{

Centro-Norte ............................ . 
1. Sertão Semi-Ã'rido ou Hiperxe- Seridó ........................... ....... . 

rófito Beridó ............. ..................... . 
Sertão do Moxotó ...................... .. 

{

Breio Paraibano ............... . ......... . 
Borborema Orient•I. ................. ., .. . 

2, Borborema .•....•. •.......••••• ~::,re~o~~~::::::::::::::::: :::::: 
. Triunfo ............................... . 

Sertllo do Alto P:ijeú ............. ...... .. 
Sertão do Alto Moxotó .................. . 

UNIDADE 
FEDERADA 

MA- 7 
p 1- s 
CE- 1 

RN- 1 
RN- ll 
PB- 1 
PE- 1 
AL- 1 
AL- 2 
s E- 1 
SE- 2 
BA- 1 
BA- ! 

RN- 3 
PB- 2 
PE- 2 

RN- 4 
RN- 6 
PB- 3 
PE- 3 ,,,. 
PB- 4 
PB- 1 
PB- O 
PB- 7 • 
PE- 4 
PE· 5 
Pf;- 8 

Sertão Central.. ................... ,. ... : CF!- 2 
CE- 3 
CE- 4 
CE- 5 
CE- O 
CE- 7 
CE-8 
RN-0 
RN- 7 
PB- S 
PB- g 
PE- 7 

m. Semi·Ã'rido ............ .. 

S. Sertão Interior ou Sortão Hipoxe
rófito 

flertão Centro-Norte ..................... . 
Sertão do Sudoeste ...................... . 
Sertão do Blixo J a.guaribe .............. .. 
RertRo do Médio Jaguaribe.. .. .. .. . .. ... . 
Sertão do Salgado e Alto Jaguaribe ...... . 
Araripe ................................ .. 
Chapada de Apodi ..................... .. 
Serrana .................................. . 
Sortão do Pir:inhas ...................... . 
Sertão do Oeste ......................... . 
Araripe . ...... ......•...........•........ 
~rtilo Central ... ..... . ......... , .. . , ... . 
Sertllo ................................. .. 

4 Se C { B~turité: ..•.••••.•.•... , .•...•.•...•• •.• 
· rrae earenaes ... · .... • .... " Ihiapaba ................................ . 

Pereiro., ..................... ........... . 

G. Cariri Cearewie..... ...... ••..•. Cariri ... ..... ..... .... ............. ... .. 

1. Encosta da lbiapaba ... ......... {lhiapaba., . ...•••••• :, •••.•••.•••••.••.••• 
Carnauhe1ra ............................. . 

2. Baixo Parnaíba .... .......... .. , { Ba!xo Parnaiba ........................ , , • 
IV.j[Campoe e Palmeiru Oll Baixo P•malba .......................... . 

Oampoe e Cocaia . 
3. Médio Parnaíba ................ { M&i!o Pamaiba . . ...... . ............. , ••. 

Mêdio Parnalba ............ .. ........... . 

4, Itapicuru.. . .......... •• .. .. . . • Itapicuru ............................... . 

, 'f. Depreaão Baní1'0ci.ocana .. !
Baixo Bilo Francilco .................... .. 
Baixo São Francieco .................... .. 

1. Baixo Siio Frane'l.eo... .... ... • . Sertão do Siio Franc~ ................. . 
Sertão ~o 8Ao lfranc1BC0 ..... ,. ..... •· .... . 
Sertaneja ............................... . 
Serrana .................. : .............. . 

2. Sertão do São Francioeo ........ {Sertão do· São Franc!sco ................ :. 
Sertão do São Francl.OCO . ... ... ' ......... . 

3. Médio São Franciaco .••• ,...... Baixo Médio São Frantieco .............. . 

•1 "-~•- B . 1 s.~·- B . {Oeste ................................. • .. 
• . .,........, aiano.. .... .. .. .. . "'"' a1ano.............. .... Nordeste ................................ . 

Felr$ de &Dt' Ana ....................... . 

p E-" 8 
p 1-' 
CE- 9 
CE-10 
CE-11 

CE-12 

p 1- 6 
p 1- o 
p 1- 7 
Ml-1 

p 1- 8 
MA- g 

MA-IQ 

A L- S 
8 E- 3 
A L- 4 
BE- 4 
AL-6 
AL- O 

B A-10 
PE- g 

BA-11 

BE- 5 
BA-6 
BA-1 
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BOLETIM GEOGRAFICO 

GRANDE REGIÃO LESTE 

SUB-REGIÃO ZONA 

{ 

Cacaueira ............................... . 
1. Baixada Norte ................. Extremo Sul ....... , ................... .. 

Norte . .... .. .... . . . .... . ............. . . . 
Médio Baixo Jequitinhonha.. . . . . . . . 

Vitória .. ...... .. ..... . .. . ............. . 
ltapemirim ...... . .. . .................... . 

1. Litoral.. ................ . 2. B . d Ce t Li An Baixada de Goitacasee ................... . 
a1xa a n. r~ tor ea · · · · · · · Baixada de Araruama . . . . ................ . !

Baixo Rio Doce....... .. ............... . 

Baixada do Rio SAo Joio ..........•...... 
Baixada da Guanabara ................... . 
Baixada do Rio Grande .. . ............... " 
Baixada Carioca ......................... . 

3. Lit<>ral Sul ..................... {Litoral da Bala da Ilha Grande . ......... . 

Litoral de São Sebaatillo ................. . 

l
Enaoeta da Chapada Diamantina ....••.... 

1 E taNrd te Jequié, ..... , .......... , ................ . 
. ncoe o ee .. . .. .. . . .. .. . . Conquista .... ... .. ..................... .. 

Mucuri .. . .. ........ . ....... . ........... . 
Médio Jequitinhonha .. ............. . .... . 

II. Encoeta .............. ... . f 
Rio Doce ............................... . 
Mata ...... .... ... .......... , .......... .. 
Serrana do Centro ...................... .. 

2. Mata ......................... Se~na do Sul .... ~ ..................... . 

1
Mur1aé ...... .......................... . 
Cantaplo .. ... . ........................ : . 
Resende ... ............................ .. 
MMio Paralba ......................... .. 

3 . Serra do Mar ........... · ...... . {Alto da Serra " " · · .. .. ' · " · · · .. · .... · 

Alto Paraiba . . .' ......................... . 

l 
Chapada Diamantina ........... . ........ . 

Ea 
. ha Serra Geral . .... . . ... .... , .............. . 

1. Jlln ço ..... • .... · ........ · • Itacambira<. ............. . ............. . 
Alto Jequitinhonha .. .................... . 
Metalúrgica . ............................ . 

Ili. Planalto .. ...... " ...... . 

2. Mad~o da Mantiqueira ...... ·· ·{~~.'~.':".~~~~..-.. ". :-.r'.~~i.".'~ :·.'.'.'.':::; '. 
Mantiqueira .......... ........ . .. : ....... . 

3. Planalto das Vertontee.......... Oeste ............................. " ... .. 

Depm!llloSanfranciacanadoNorte Médio Silo Francisco . .................. . 

{

!. 

IV. Deprellilo Sanfranciscana •. 

2. {

Alto Médio SAo Franciaco ................ . 
Depreosão Sanfranciscana do Sul ' 

. Alto São Francisco ............. '· ...... . 

UNIDAD°E 
FEDERADA 

BA.,. 3 
BA-4 
E 8- 1 
MG-1 

E 8- 2 
E S- 3 
E S- 4 
R J- 1 
RJ- 5 
R J- 6 
RJ- 7 
RJ- 8 
DF- 1 

R J-10 

S P- 1 

BA- 9 
BA- 7 
BA- 8 
MG- 3 
MG- 2 

MG- 7 
MG- 8 
E 8- 6 
E S- 6 
R J- 2 
RJ.. 3 
RJ- 9 
S P- 2 

RJ- 4 

S P- 3 

BA-12 
BA-13 
MG- 4 
MG- 6 
MG- 6 

MG-10 
MG- 9 
S P- 4 

MG-11 

B A-14 

MG-13 

MG-12 



REGIÃO 

I. Litoral e Encoota ....... .. 

li. Campos Meridionais .. ... . 

III. Planalto Cristalino ..•.. . • . 

LEIS E RESOLUÇÕES 

GRANDE REGIÃO SUL 

SUB-REGIÃO ZONA 

1. Litoral de Santos . . ,. ........... Litoral de flantoo ........................ . 

3. Baixada Litorânea ............ .. {~=~-~~. Ili~'.~·.'.'.'.':::::::::·:::::::: 
· Litoral de São Francisco ............ . .... . 

871 

UNIDADE 
FEDERADA 

B f>- 6 

S P- 6 
PR- 1 
B C- ·1 

3. Bacia do Itajaí. . . .............. Bacia do Itaj~ .. .. .. .. . • . .. . . . .. . . . . . . . . . S C-2 

4. Litoral de F1orian6polia......... liiorianópolis . ... .. :...................... B C- 3 

6. Litoral de Laguna.............. Laguna........ . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . S C-l 

6. Litoral Lagunar. , ............. Litoral ........ : .......... . ............. RGS- 1 

{

1. DepNM!o Central.. . .. . . . • . . . . . Dej)ttSllAo Central..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RGS- 2 

2. 
Fronteira ..................... ·{:~::::::::::::::::::::~::::::.::: :~:: 

l. Mantiquiera . ................. .• {Blo Joeli do ruo Pardo ............ . ..... . 

Braganl'll ................... .. ......... .,. 

2 . Planalt Atllntº { São Paulo" ................... . ........ . 
• O ICO ••••••••••••• , 

Paruapiaaaba .......................... . . 

AI 
"'beº {Alto llibiera ............................ . 

3. to "" ira ......... ....... . 
Alto llibeira... . . . ..................... . 

PI ai d 
,,_~.,..... {Castro........ . ........................ . 

f. an to e vw-u .. u. .•.•••....• • 

Curitiba .................... . .......... . 

BP- 7 

s P- 8 

S P- 9 

B P-10 

B P-11 

PR- 2 

PR- 3 

PR- 4 

IV Se d S d { 1. Seuaa do Sudeste.... . .. . . . .. . . Serras do Sudeste .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . RGS- 5 
. rras o u este . . ...... • 

• Encosta do Sudeste........ . . . . Encosta do Sudeste.................... . RGS- 6 

1. Depreas&o .. ..... . .............. {~·.-:-:·:::::::::::::::::::: :: :::: 

2 Ca G 
. { Campào Gerais .......................... . 

• mpoo era11 ............... .. 
Campos Geraia ........ .. ... .. ........... . 

V. Sedimentar Paleozóica .•. 

3 Vai d I
•·--' { ltaporanga .................... ,. . ..•..... 

. e o ...,,... ... ........ . .... . 
Tomaaina. ............ .. ................. . 

4 E . {Alt~ Ivai. . ............................. . 
· rv&11. • .. • • • .. • .. • .. • · • .. · • ·.. Irati ..... : ............... · .... · • · · · .. · · 

Canoinhal .............................. . 

B P-12 
B P-13 
S P-14 

B P-15 

Pll.- 5 

B P-16 

PR- 6 

PR- 7 
PR- 8 
BC- 5 
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BOLETIM OBOOBAFICO 

ORANDB BJIOIAO SUL 

SUB-REGIÃO zor.A 

Ribeirão PrMo ..•.•.....• .•••.••..•• ••••• l. Alio Plaoalto .•... :..... •• • . • • . Araraquara .. ... ; .... , •.••.•.•••..••••••. 

[

Franca ..........•..•. , .....•.•. •.•••••.. 

· l'lão Carloo e Jau •... , .......•.•••.••••••• 

~~~~~::::::::::::::::::::: ::: : : :::::: 

I 
Barretos ....•••.••.••.•••.•. •• •..••..••.• 
Rio Prêto .. ......•. ... ........•.........• 
Catanduva . .. .....•.•..•...•••....•.....• 

2. MMio Planalto ........... , •••. :. Bauru .................................. . 

l
Araçatuba .••.•• , ...••••..•••.•...•.•••• , 
Marilia ...•.......•.•. . ..•..•••• . .••••••• 
Assi1 ........ . .......................... . 
Presi<!ente Prudente. , .....•••••••••.•••.• 

3. Vale do Paran!............... . .And!8"ina ........ . ........... .......... . 
{

Pemra Barreto ........•••.....••..••••••• 

Preoidente Voncealn ...••.•.•.••••••••..•• 
Oeste •.••. .•• .•••••••..•••••••••.•••••••• 

\ 

UNIDADE 
FEDERADA 

B P-17 
B P-18 
B P-19 
B P-20 
B P...31 
B P-22 

fl P-23 
8 P-24 
8 P-23 
B P··2tl 
8 P-27 
8 P-28 
B P-29 
BNIO 

8 P-31 
B P-32 
8 P-33 
PR- 9 

4, N orle do Paraná . . , •.•••... ; • • • N arte do Paran, ..... , •.•.•... , . . . • . . • • • • P R-10 

S. Campoo do o.te.............. . Campoo do o.te......................... P R-11 

6. Alio Ul'UIWll .................. ·{~:.~ -~~~~~::·:::::: :: : : : : : :: : :: : ::: : : : : g g: ; 
Alto Un11uai.. •• ........................ . ROS- 7 

{ 
Campoo d. LajN ....... , ••...••.• , • . . • • • • 9 0- 8 

7. Campoo do .Planalto Mlridloal Campos de Vacaria. ...................... RGS- 8 
Ca.mpoo Centnil.. .. ..................... RGS- g 

TII 
., Ri nd {l. Bncoota ....................... Col&úa B:Woi ............................ RGS-10 

• ..neoota ogTll - • ••• 

J. Alta Encoota.. ................. Colônia Alta. ............................ RGS-11 



REGIÃO 

{

l. 

I. Meio Norte. .......... ... . 

2. 
I 

II. Cha~lleo ............... {l. 
2. 

III. ~plano doA!to~lbaf 1 

2. 
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GRANDS amouo CDTRO-OSSTll 

SUB-REGIÃO ZONA UNIDADE 
FEDERADA 

M . N·""'· {Norte ..••••..•.•.••......•• /............ ao- 2 
etO urw •.• •••• ••••• ••• •• •• , 

Carolina. , • . • • • • • . • • • • • . . .. • • • • . • . • • • • • • • U A-11 

Alto ~---"-- {Alto Paroalba.. ••. •. • • • . . . . . . • • • •• •• . .. • • MA-12 
..,.....,.., · • .. •• • • • • • • • • • • • Alto Paraalba.... .• .. .. .. .. . • . . . .. • .. • . • . P I- l 

Alto Mearim. •• • •• • • • •• • • . .. • • • . .. • • • • • • • MA-12 

Chapada Matoti-......... Chapada................................. MT- 2 

"'- 1•- d "-'-p6 {Lost ..................................... . ci..ana""' e v.- ............ . 

Alto Angaaia .......................... .. 

BIGoi' ~-··········( •.•••.•••.••••••••••.•••• u ano ................... . 
Bud08lf.e,.. ., ........................ ·-\...___ ..... 

Alto Paranaíb& ..... ;..... • • . • • • Alto Paranalba ......................... .. 

MT-1 

00- a 

IV. Planalto Central.......... l. Planalto Central................ Planalto............. ..... ..... .......... GO- 8 

E ta Nort 
{

Planalto ................................ . 
DCOl!I e .. ••••••••••••••• 

Planalto Ocidenlal ........ : ........... : .. . 

{

l. 
V. En~ Oriental do Pia- . 

wilto Central 

2. Encaota Sul.................... Unzauia ..•••. ••••••••••• •••••••••••••••• 

{

t. Vertente Norte do TocaoU111 .... Tag11stinp...... ... . . •••• ...... •••• ••••• GO- f 

VI. Ancuaia-T-otiDll........ 2. Vlo do Paraol.............. ... Paraol.. ................................ GO- S 

a. Alto Tocaotioa.. .......... ... . . Alto TocaoUoa... .... .. • • . • • . • • . • .. • • • • • • G O- t 

. 11. 
Verten~eolal do Pa- 2· 

3. 

VII. 

{

l. 

VIU. En•oria e f!aixada do Pa~ 
' racuai 

2. 

Campoo e Erni1..... .... . . . • . . Campo Grande. ...... . • . . . • • . . • . .. . . . .... • MT- 4 

Budeote M"togroalll9... ••• • • . • Bud~..... •• • • .. ... . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • MT- 1 

Médio Parapalba ............... {Tri&osulo Mineiro........................ MO-~( 
Budoooie Goiano .•• ~ ... ... ......... ,..... 00-10 

Eocoeta ....................... {Enoolla Norte ............. , ............ . 

Encoota Bul. ............................ . 

MT- t 

MT-f 

'Bailada .. ................. ····{Bainda Norte....... .................... MT- 8 
Baixada Bul. . ........ •••••• .•••• ........ MT- g 

IX. Mato Oraao'de ~·· •• l. Mato Grooao de Goi'9....... ••. Mato OrOIL'IO de Goi'8....... .. ..........• G0-11 
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DIVISAO REGIONAL DO TERRITORIO 
DO OUAPORI!: 

1. Zona do Alto Madeira 

1. 'ouajará-Mlrlm (2) 
2. Pôrto Velho (1) 

TBRRITORIO DO ACRE 

1. Zona do Alto Purus 

1. Braslléla (7) 
2. Rio Branco (5) 
3. Sena Madureira (4) 
4 . xapurl -(6) 

2. Zona ào Alto Juruá 

1. Cruzeiro do SUi (1) 
2. Feijó (3) 

• 3 . Tarauacá (2) 

'lERRITORIO DO RIO BRANCO 

1. Zona do Alto Bio Branco 

1. Boa Vista (1) 

2. zona de Catrim4ni 

/ l . Catrtmâni (2) 

TERRITORIO DO AMAPA 

1. zona de Mazagão 

1. Mazagão (4) 

2 . zona de Amapá-Macapá 

1 . Amapá (2) 
2. MacapA (3) 

3. Zona ào Oiapoque 

l. Olapoque (1) 

ESTADO DO AMAZONAS 

l. Zona ào Médio Amazonas 

1. Barrelrlnha ( 8) 
2. Itaplranga (7) 
3. Itaquatlara (9) 
4. Parlntlns (5) 
5. Urucará (3) 
6. i;rrucurttuba (6) 
7. Maués (12) 

2. Zona do Blo Negro 

1. Barcelos (2) 
2. Manaus (10) 
3 . Uaupés (1) 

3. Zona Solimões-Te/é 

1. Coarl (16) 
2. Coclajás (15) 
3. Manacapuru (11) 
4. Tefé (13) 

4. Zona ào Rio Purus 

1. Bôca do Acre (25) 
2 . Canutama (21) 
3. Lábrea (23) 

5. Zona do rio Juruá 

1. Carauarl (19) 
2. Elrunepés (22) 

Anexo n.0 2 

6 Zona do Soltmões-Javari 

1. Benjamim Constant (18) 
2. Fonte Boa (4) 
3. São Paulo de Ollvença (14) 

7. Zona do Blo Madeira 

l. Borba (17) 

'· Humaltá (24) 
• 3 . Manlcoré (20) 

ESTADO DO PARA 

1. Zona do Marajó e Ilhas 

1. Af uá (1) 
2. Anajás (10) 
3 . Arariuna (11) 
4 . Breves (30) 
5. Cha,ves (2) 
6 . . Currallnho (37) 
7. Gurupá (21) 
8. Muaná ('27) 
9. Ponta de Pedras (20) 

10. São Sebastião da Boa Vista 
11. Soure (6) 

2. Zona do Salgado 

1. curuçá (5) 
2. Maracanã (8) 
3. Marapanlm (4) 
4. Sallnópolls (3) 
5. São Caetano de Odivelas (7) 
6 . Vigia (9) 

3. Zona Braganttna 

1. Ananlndeua (19) 
2. Anhangá (17) 
3. Belém (22) 
4. Bragança (12) 
5 . Capanema (15) 
6. Castanhal (23) 
7 : Igatapé-Açu (13) 
8. Inhangapl (17) 
9. João Coelho (18) 

10. Nova Tlmboteua (14) 

4. Zona Guaiarina 

1. Abaetetuba (32) 
2. Acará (44) 
3. Barcarena ( 25) 
4. Bujaru (40) 
5. Capim (31) 
6. Guamá (29) 
7 . Igarapé-Mi ri (46) 
8. Irltula (36) 
9. Moju (39) 

10. ovrém (28) 

5. Zona Tocantina 

1. Balão ( 53) 
2. Cametá (50) 
3 . Mocajuba (52) 
4. Tucurui (59) 

6. Zona Jacundá-Pacafá 

1. Aratlcu (45) 
2 . Portel (43) 

7. Zona do Gurupi 

. 1. Vl~u (16) 

' 

8. Zona do Bai:to Amazonaa 

1. Alenquer (42) 
2. Almeirim (26) 

(33) 
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3. Faro (M) · 
4. Jurutl (49) 
5. Monte Alegre (47) 
6 . ôbtdos (41) 
7. Orlxlmlnl\ (35) 
8 . Põrto de Móe (34) 
9. Prainha (38) 

10. Santarém (51) 

1 fi. Zona do ltacaiunas 

1. Marabl\ ( 56) 
2. Ituplranga ( 58) 

!O. Zona do Bto Xingu 

1. Altamlra (54) 

1 l . Zona do Planalto 

1. • Conceição do Araguaia (57) 

12. Zona do Tqpafós 

1. Italtuba ( 55) 

ESTADO DO MARANHAO 

1. Zona do Litoral Norte 

1. Alcântara 
2. Bequlmão 
3. Cururupu 
4. Guimarães 
5 . São Lufe 

2. Zona da Baixada 

1: AnaJatuba 
2. Cajapló 
3. Ca,tarl 
4 . Matl.nba 
5. Penalva 
6 . Plrlmlrlm 
7 . Pinheiro 
8 . Rosé.rlo 
9. santa Helena 

10. São Bento 
11. SAO Vicente Ferrer 
12. Viana 

3 . · zona do Batzo Mearim 

1. Arar! 
2. Bà.cabal 
3. Oplxuna 
4. Pedreiras 
5. Vitória do Mearlm 

4. zona do Gurupt 

1 . Cândido Mendes 
2. Carutapera 
3. Turlaçu 

5. zona do Pinctaré 

1. Monção 
2. Plndaré-Mlrlm 

6 . Zona do Tocantins 

1. Iniperatr1z 

7. Zona do Litoral Nordeste 

1. Araloses 
2. Axlxl\ 
3 . Barrelrlnbas 
4 . Humberto de Campos 
5. Icatu 
6. Morros 
7 . Tutóla 
8 . Prlmelra Cruz. 

8. Zona do Baixo Parnatba 

1. Bur1tl 
2. ·Brejo 

3. Chapadlnha 
oi. Coelho Neto 
5. santa Qultérla do .Maranhão 
6 . São Bernardo 
7 . Urbana doe santos 

9. Zona do Médio Parnatba 

1. Barão de Orajaú 
2 . Pamarama 
3. São Francisco do Maranhão 
4. São João dos Patos 
5. Tlmon 

10 . Zona do ltapecuru 

1. Burltl Bravo 
2 . . Caxias 
3 . Codó 
4. Colinas 
5 . Caroatl\ 
6. curuzu 
7 . Itaplcurumlrlm 
8 . Passagem Franca 
9 . Tlmblras 

10. Vargem Grande 

11 . Zona de Carolina 

1. Carollna 
2 . Põrto Franco 

12 . Zona do Alto Pamatba 

1. Alto Parnaíba 
2 . Balsas 
3. Benedito Leite 
4. Loreto 
5. Nova Iorque 
6. Pastos Bons 
7. Rlachão 
8 . São Ralmunda das .Mangabeiras 

13. Zona do Alto Mearim 

1. Barra do Corda 
2. OraJau 
3. Mlrador 
4 . Presidente Outra 

ESTADO ,DO PIAU:t 

1 . Zona do Alto Parnatba 

1. Bertolfnla 
2 . Bom Jesus 
3. Guadalupe 
4. Jerumenha 
5 . Ribeiro Gonçalves 
6. Santa Filomena 
7. Uruçul 

2. Zona do Planalto 

1. Correntes 
2 . Gilbués 
3 . Parnagul\ 

3. Zona d.o Litoral 

1. Bur1tl dos Lopes 
2. Luis Correia 
3. Parnaíba. 

oi. Zona do Sertao 

1. Canto do Burltl 
2. Caracol 
3". Fronteiras 
4. Jalcós 
5. Oeiras 
6 . Paullstana 
7. Picos 
8 . Pio IX 
9. São João do Piauí 

10. São Ra.lmundo Nona.ta 
11. Slmplfclo Mendes 
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5. Zona d4 Ibtapaba 

1. Castelo do Ptr.ui 
2. Cocal 
3. Pedro n 
4. Pl.racuruca 
5. Blo Miguel do Tapu1o 
e. Valença do Piaul 

li. Zona Carnaubeira 

1. Alto Longã 
2. Barras 
s. Batalha 
4. Campo Maior 
S. Plr1plr1 

, . Zona do Bafzo Parnaíba 

1: Esperantlna 
2. Luz11lnd1a 
3. Mtguel AI ves 
4. POrto 

a. Zo1W do MécUo ParnaCba 

1. Altoe 
2. Amarante 
3. Beneditinos 
4. Floriano 
5. José de Freitas 
8. Palmelrais 
7. Regeneraçlo 
8. Blo Pedro do Ptaul 
9, Teresina 

10. Un1lo 

J:STADO DO CEARA 

l. Zona do Lttoral 

1. Acaraú 
2. Anacetaba 
3. Aqutria 
4. Aracatt 
5. Camoctm 
8. Cascavel 
'1. Caucala 
8. Fortaleza 
li. Granja 

10. Itaplpoca 
11. Ltcania 
12. Pacajus 
13. Uruburetama 

2. Zona do .Sert4o Ccmtral 

s. 

•• 

1. Boa Vtagem 
2. Mombo.ça 
3. Pedra Branca 
4. Qutxadã 
5. Qu1xeramob1m 
8. Senador Pompeu 
7. Bolonópolls 

Zona do Sert4o Centro-Norte 

1. Canlndé 
2. Carl ré 
3. Coreaú 
4. Itapajé 
5. Massa pê 
6. Nova Ruçaa 
T. Pen te coa te 
a. Rertutaba 
li. Santa Quitéria 

10. Sobral 
11. Tambor11 · 

Zona do Sert4o do Sudoeate 

1. Crateúa 
2. Independência 
3, Saboetro 

•• TauA 

5. Zona do Sert4o do Bafzo Ja171U1ribe 

1. Jagua.ruana 
2. L1moe1ro do Norte 
3. Morada Nava · 
4. Ruças 

6. Zona do Sert4o do JUdto Ja171U1ribe 

1. Frade 
2. Jagu.utbe 

7. Zona do Sert4o do Salgado e Alto Jaguartb9 

1. Açaré 
2. Acoplara 
3. Aurora 
4. Baixio 
5. Cedro 
6. Icó 
7. Iguatu 
8. Jucãs 
9. Lavras da Mangabel.ra 

10. Qulxe.rá 
11. Vãrzea Alegre 

8. Zona do Araripe 

1. Ararlpe 
2. Campog Bale& 
3. Bantanópole 

li. Zona do Baturité 

1. Aracolaba 
2. Baturlté 
3. Maranguape 
4. Pacatuba 
5. Pacott 
e. Redençlo 

10. Zona de Ibtapaba 

1. Iblaplna 
2. Inhuçu 
3. Ipu 
4. Ipuetraa 
5. Blo Benedtto 
6. Ttanguà 
7. Obajara 
8. Vtçosa do Ceará 

' 11. Zona de Peretro 

1. Perelro 

1:.1. zona do Cariri 

1. Barbo.lha 
2. Brejo Banto 
3. Cartrlaçu · 
4. Crato 
5. Jardim 
6. Juàzetro do Norte 
7. Maurltl 
8. MUagres 
9. Mlsslo Velha 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

1. Zona Saltneira ou Lttoral e Saltrnu 

1. Açu 
2. Areia Branca 
3. Baixa Verde 
4. Macau 

2. Zona do Lttoral 

1. Arez 
2. Canguaretama 
3. Ceará-Mlrtm 
4. Golanlnha 
5. Maca!b& 
6. Natal 
7. Nista Floresta 
8. Blo José do M1ptbu 
9. Touros 
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3. Zona do Agrute 

1. Nova Cruz 
2. Pedro Velho 
3. Santa Cruz 
4. S1mto Antônio 
5. São José do Campestre 
6. São Paulo do Potenli 
7. São Tomé 
8. Taipu 

4. Zona Centro-Norte 

1. Angicos 
2. Ipauguaçu 
3. ltaretama 
4. Pedro Avelino 
5. Sant'Ana do Matos 
e. são Rafael 

5. Zona do Centro 

1. Acari 
2. Caicó 
3. Currais Novoe 
4. Florània 
5. Jardim de Piranhas 
6. Jardim de Sertdó 
7. Jucurutu 
8. Parelhas 
9. São João do SabuJI 

10. Berra Negra do Norte 

6. Zona da Cha:P?d? d6 ApocH 
1 .. Apodi 
2. Augusto severo 
3.- Caraúbas 
4. Moçoró 

'7, Zo11a Serrana 

1. Alexandria 
2. Luls Gomes 
3. Martina 
4. Patu 
5. Pau dos Ferros 
6. Portalegre 
'1. São Miguel 

ESTADO DA P ARAtBA 

l. Zona do Litoral e Mata 

1. Cruz do Espirita Santo 
2. João Pessoa 
3. Mamanguape 
4. Santa Rita 

2. zona do Agreste e Caattnga Lttor4nea 

1. Alagoa Grande 
2. Caiçara 
3. Guarabira 
4. Ingá 
5. Itabaiana 
6. Pilar 
7. Sapé 
8. Umbuzeiro 

3. Zona do Sert46 

1. Santa Luzia 

4. Zona do Breio 

l. Alagoa Nova 
2. Arela 
3. Bananeire.a 
4. Esperança 
5. Serraria 

5. Zona da Borborema Ortental 

1. Araruna 
2. Culté 
3. Campina Grande 

11. Zona da Borborema Central 

1. Cabaceiras 
2. Monteiro 
3. Picui 
4. São João do cartr1 
5. Soledade 
6. Taperoá 

T. Zona do Sert4o Alto 

1. Princesa Isa bel 
2. Teixeira 

8. Zona do Sert4o do Ptranhaa 

1. Brejo do Cruz 
2. Catulé do Rocha 
3. Patos 
4. Plancó 
5. Pombal 
6. Sousa 

9. Zona do Sert4o do Oeste 

1. Antenor Navarro 
2. Bonito de Santa P'~ 
3. CaJ àzelras 
4. Conceição 
5. Itaporanga 
6. Jatobá 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

1. Zona do Litoral e Mata 

1. Agua Preta 
2. Aliança 
3. AmaraJI 
4. Barreiros 
5. Bonito 
6. Cabo 
7. Carpina 
8. Catende 
9. Escada 

10. Ga.meleira 
11. Gola.na 
12. Igaraçu 
13.' IpoJuca. 
14. Ja.boa.tão 
15. Ma.ca.parana 
16. Mara.la.l · 
17. Moreno 
18. Nazaré da Ma.ta. 
19. Olinda. • 
20. Palmares 
21. Pa.u-d'Alho 
22. Paulista 
23. Qutpapá 
24. Recite 
25. Ribeirão 
26. Rio Formoeo 
27. São Lourenço da. Mata 
28. Blrinhaém 
29. També 
30. Timbaúba. 
31. Vlcência 
32. Vitória. de Banto Antão 

·2. Zona do Agreste 

1. Asrestlna 
2 . Alagolnh,e. 
3. Altlnho 
4. Belo Jardim 
5. Bezerros 
8. Bom Jardim 
7. Brejo da Madre de Deus 
8. Caruaru 
9. Glórb do Goltâ 

10. Gravatâ 
11. João Alfredo 
12. Jurema 
13. Lagoa dos Gatos 
14. Limoeiro 
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15. Orotló 
16. Panelas 
17. Pesqueira 
18. Sanharó 
19. São Bento do Una 
20. São Caetano 
21. São Joaquim do Monte 
22. Surublm 
23. T~quarltlnga do Norte 
24. Vertentes 

3. Zona do Sert4o do Moxotó 

1. Aguas Belas 
2. Bulque 
3. Inajã 
4. Pedra 

4. Zona de Triunfo 

1. Triunfo 

5. zona do Sertllo Alto ou do Alto Pafeú 

1. Afogados da Ingàzelra 
2. Flores 
3. São José do Egito 
4. Serra Talhada. 
5. Tablra 

6 • . Zona do Sert4o do Alto Moxotó 

1. Arcoverde 
2. Custódia 
3. Sertãnla. 

7. Zona do· Ararlpe 

1. Ararlplna 
2. Bodocó 
3. Eru 
4. Ourlcurl 
5. Serrlta 

8. •Zona do Sert4o Central 

1 . Manlçobal 
2. Parnamlrlm 
3 . Salgueiro 

9. Zona do Sert4o do S4o Franct.tco 

1. Cabrobó 
2 . Cortpós 
3. Floresta 
4. Jatlnã 
5. PetrollLndla 
6. Petrollna 

ESTADO DE ALAGOAS 

1. Zona do Litoral 

1. Corurtpe 
2. Maceió 
3. Maragojl 
4. Marechal Deodoro 
5. Passo de Ca.mara.jlbe 
6 . Plaçabuçu 
7. Pilar 
8. Põrto de Pedra.a 
9. Rio Largo 

10. São Luls do Qultunde 

2. Zona da Mata 

1. • Atalaia 
2. Capela 
3. Colônia Leopoldina 
4. Murici 
5. Põrto Calvo 
6. Quebrangulo 
7. São José da Laje 
8. União dos Pa.lmares 
e. y1çosa 

3. Zona do BaU:o S4o Francfsco 

1. Igreja Nova 
2. Penedo 
3. Põrto Real do Colégio 

4. Zona do Sert4o do Silo .Francisco 

1. Bata.lha 
2. Pão de Açúcar 
3. Piranhas 
4. São Brãs 
5. Tralpu 

5. Zona Sertaneja 

1. Ana.dia 
2. Araplraca 
3. Junqueiro 
4. Limoeiro de Anadia. 
5. Major Isidoro 
6. • Palmeira dos tndlos 
7. Sant'Ana do Ipanema 

6. Zona Serrana 

1. Agua Branca 
2. Mata Grande 

ESTADO DE SERGIPE 

1. Zona do Litoral 

1. Aracaju 
2. Arauã 
3. Buqulm 
4 . Cotlngütba 
5. Crlstlnãpolls 
6. EstlLncla 
7. lndla.roba 
8. Itaporanga d'Ajuda 
9. Japoa.tã 

10. Japaratuba 
11. Parapltlnga 
12. Salgado 
13. Santa Luzia. do Itanhl 
14. Sa.nto Amaro das Brotas 
15. São Cristóvão 

:i. Zona Central 

1. Capela 
2. Carmópolls 
3. Divina Pastora 
4. Itabaiana 
5. Laranjeiras 
6. Marulm 
7. Murlbeca 
8. Rlachuelo 
9. Rol!iárlo do Catete 

10. Slr1rt 

3. Zona do BaU:o Silo Franctsco 

1. Darcllena 
2. Neópolls 
3. Proprtã 

4. Zona do Sertllo do S4o Francisco 

1. Aquldabã 
2. Canhoba 
3. Oararu 
4. Põrto da FOiha 

5. Zona Oeste 

1. Campo do Brito 
2. Frei PaUlo 
3. Itabalanlnha 
4. Lagarto 
5. Nossa Senhora. da Glória 
6 . Nossa Senhora da.a Dores 
7. ;R.lachão do· Dantas 
8. Rlbelrópoll.8 
9. Simão Dias 

10. Tobias Barreto 
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ESTADO DA BAllIA 

1. Zona do Litoral Norte 

1 . Alagoinhas 
2. Conde 
3. Entrerrios 
4. Esplanada 
5 . Inbambupe 
6. Janda.!ra 
7 . Rio Real 

2. Zona do Recôncavo 

1. Aratu!pe 
2 . · cachoeira• 
3 . Camaçari 
4. Catu 
·5. Conceição da Feira 
6. Conceição do Almeida 
7. Cruz das Almas 

. 8. • Itaparlca 
9. Jaguarlpe 

10. M&ragojlpe 
11. Mata de São João 
12. Murltlba 
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 
21. São Gonçalo dos Campos 
22. São Sebastião do Pacé 

3. Zona Cacauetra 

1 . Belmonte 
2 . Calru 
3. Camamu 
4. Cana vieiras 
5 . Dhéu& 
6 . Iplall 
7 . Itabuna 
8 . Itacaré 
9. Ituberá 

10. Maraú 
11. Nllo Peçanha 
12. Taperoá 
13 . Ubaltaba 
14. Una 
15. Valença 

4. Zona Extremo Sul 

1. Alcobaça 
2 . Caravelas 
3. Mucur! 
4 . Pôrto Seguro 
5. Prado 
6. Santa Cruz Cabrálla 

5 . Zona Nordeste 

1. Cicero Dantas 
2. Cipó 
3 . Conceição do Culté 
4. Euclides da Cunha 
5. Itaplcuru 
6. Itlúba 
7 . Jeremoabo 
8. Monte Santo 
9. Nova Soure 

10. Parlplranga 
11 . Queimadas 
12. Ribeira do Pombal 
13. Santaluz 
14. Serrinha 
15. Tucano 
16 . Uauá 

6. Zona de Feira de Sant'Ana 

1. Castro AI ves 
2. Coração de Marta 

3. Felra de Sant'ADa 
4. Iplrá 
5. Irará 
6. Rlachão do Jaculpe 
7. Santa Teresl.nha 

~. Zona do Jequié 

1 . Amargosa 
2 . Brejões 
3. !taquara 
4. Itlruçu 
5. Jaguaquara 
6. Jequié 
7. Jequirtçá 
8. Laje 
9. Maracás 

10. Mutu!pe 
11 . Santa Inês 
12 . São Miguel das Matas 
13. Ubalra 

s. Zona de Conquista 

1. Boa NOVIL 
2 . Itambé 
3. Mac!Lranl 
4. Poções 
5. Vitória dlL ConqulstlL 

9 . Zona da Encosta d.a Chapada Diamantina 

1. Bilixa Grande 
2. campo Formoso 
3 . Itaberaba 
4 . Jacobina 
5 . Jaguarari 
6 . M1Lcajub1L 
7. Mairl 
8 . Miguel Calmon 
9 . Mundo Novo 

10. Rui BarbOSIL 
11. Saúde 
12. Senhor do Bonfim 

10. Zona do Sert4o do S4o Franelsco 

1. Curaçá 
2 . Glória 

11. Zona do Baixo Médio S4o Francisco 

1. Barra 
2. CILsa NOVIL 
3. Juàzelro 
4 . ParaUnglL 
5 . Pilão Arcado 
6. Remanso 
7. Xlquexique 

12 . Zo11a do Médio S4o Franciaco 

1 . Bom Jesus da Lapa 
2 . Carlnh!Lnha 
3. Palm1Ls de Monte Alto 
4 . Riacho de Sant'ADa 
5 . Sant'AnlL 
6 . Santa MarilL da Vitória 

J3 . Zona da Chapada Diamantina 

1. Andara! 
2'. Barra d!L EstlvlL 
3. Brotas de Macaúbas 
4 . Ibltlar1L 
5. Irecê 
6 . Ituaçu 
7. Lençóis 
8. Morro do Chapéu 
9 . Mucujê 

1 O. P!Llmelras 
11. Platã 
12. Rio de Centas 
13. Santo Inácio 
14. Seabra 
15. Sento Sé 
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14. Zona da Serra Geral 

1. Bromado 
2. Cacul6 
3. Oaltet6 
4. Conde\lba 
5. Quanambl 
li. Jacarae1 
7. Livramento do Brumado 

'8. Macaúbas 
9. Oliveira dos BreJinhoe 

10. Pan\-Ublrlm 
11. urv.ndl 

15. Zona do Planalto Ocidental 

1. Angtcat 
2. Barreiras 
3 , Correntina 
4. cote Jipe 
5. Iblpetuba 

BSTAJX> DE MINAS GERAIS 

t. Zona do Médio Baú<> Jequtttnhonho 

1. Almenara 
2. Jacinto 
3. Rubim 
4. Salto da Divisa 
5. Jordânia 

2. Zona do Médto' Jequtttnh.onho 

1. Cara! 
2. Comercinho 
3. Itln&a 
4. Jequitinhonha 
5. Juaima 
li. Medina 
7. Novo Cruzeiro 
8. Pedra AzUl 

3. zona de Mucurl 

1. Aguas Formosas 
2. Ataléia 
3. Carlos Chagas 
4. Itambacurt 
5. Ladainha 
li. Malacacheta 
7. Mantena 
8. Nanuque 
9. Poté 

10. Teófilo Ottoni 

4. Zona de ltacambtra 

1. Espinhosa 
2. Monte Azul 
3. Porteirinha 
4. Rio Pardo de Minas 
5. Salinas 
li, São João do Paraiso 

5. Zona do Alto Jequt«nh.onh.a 
1. Araçual 
2 . Bocaluva 
3. Capelinha 
4. Diamantina 
5. Grão Mongol 
li. ltamarandlba 
7. Minas Novas 
8. Sêrro 
9. TUrmallna 

10. Virgem da Lapa 

e. Z011a Metalúrgica 

1. Baldlm 
2. Barão de Coca1B 
3. Belo Horironte 
4. Caeté 
5. Conceição do Mato Dentro 
e. Congonhas ' 

7. Conselheiro Lafalete 
8. ltabira 
9. Itabirito 

10. Jabuticatubas 
11. Nova Lima 
12. ouro Prêto 
13. Rap0808 
14. Rio Acima 
15. Babara 
16. Santa Bârbara 
17. Santa Luzia 
18. Santa Maria de ltablra 
19. Vespasiano 

7. Z011a do Bto Do~ 

1. Açucena 
2. Aimorés 
3. Antonio Dtas 
4. Bom Jesus do Galho 
5. Coroacl 
6. Coronel Fabrictano 
7. Conselhetto Pena 
8. Dtonl.slo 
9. Dom Joaquim 

10. Ferroe 
11. GaUléla 
12. Governador Valadares 
13. QuanhAes 
14. lapu 
15. lnhaplm 
16. Ipanema 
17. ltanhoml 
18. Itueta 
19. Mesquita 
20. Mutum 
21. Nova Era 
22. Peçanha 
23. Pocrane 
24. Rio Piracicaba 
25. Resplendor 
26. Sablnópolls 
27. Santa Maria do Suaçul 
28. São Domingos do Prata 
29. São João Evangelista 
30. São Sebastião do Maranhão 
31. Tarumlrlm 
32. Tumlritinga 
33. Vlrglnópolls 
34. Vlrgolãndla 
35. Rio Vermelho 

8. Zona da Mata 
1. Abre Campo 
2. Além Paralba 
3. Alto Rio Doce 
4. Alvlnópolls 
5. Astolfo Dutra 
li. Barra Longa 
7. Blas Fortes 
8. Bicas 
9. Carangola 

10. Caratinga 
11. Cataguasee 
12. Coimbra 
13. Divino 
14. Dom Silvério 
15. Ervllia 
18. Espera Feliz 
17. Eugenópolls 
18. ouaraclaba 
19. Guarani 
20. Ouarart 
21. Ouidaval 
22. Ou1r1cema 
23,. Jequlri 
24. Juiz de Fora 
25. LaJlnha 
26. Laranjal 
27. Leopoldina 
28. Lima Duari.e 
29. Manhuaçu 
30. Manhum1r1m 
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31. Marhna 
32. Mar de Espanha 
33. Matias Barbosa 
34. Matlpó 
35. Mercês 
36. Miradouro 
37. Mirai 
38. Murlaé 
39. Palma 
40. Plranga 
41. Plrapltlnga 
42. Ponte Nova 
43. Raul Soares 
44. Recreio 
45. Rio casca 
46 . Rio Espera 
47. Rio Novo 
48 . Rio Pomba 
49. Rio Prêto 
50 . Santa Cruz ,do Escalvado 
51. Santa Margarida 
52. Santos Dumont 
53. São Geraldo 
54. São João Nepomuceno 
55. São Pedro dos Ferros 
56 . Senador Firmino 
57 . Slmonésla 
58. Telxelras 
59. Tocantins 
60. Tombos 
61. Ubá 
62. Viçosa 
63. Visconde do Rio Branco 
64. Volta 'Grande 

9. Zona Sul 

1. Aluruoca 
2. Alfenas 
3. Alplnópolls 
4 . Alterosas 
5. Andradas 
6. AndrelAndla 
7. Arceburgo 
8. Areado 
9. Baependl 

10. Boa Esperança 
11. Bom Jardim de Minas 
12. Borda da Mata 
13. Botelhos 
14. Brasópolls 
15. Bueno Brandão 
16. Cabo Verde 
17. Cachoeira de Minas (ex-Catadupas) 
l8. Camanducala 
19. Cambul 
20. Caldas ( ex-Ban:elras} 
21. Cambuqulra 
22. Campanha 
23. Campestre 
24. Campo do Melo 
25. Campos Gerais 
26. Capetlnga 
27. Carmo da Cachoeira 
28 . Carmo do Rio Claro 
29 . Carrancas 
30 . Carvalhos 
31. Cássla 
32. Caxambu 
33. Conceição da Aparecida 
34. Conceição dõ Rio Verde 
35 . Conceição dos Ouros 
311. Coqueiral 
37. Cristais 
38. Cristina 
39. Cruzllla 
40. Delfim Moreira 
41 . Delf1nópolls 
42 . Divisa Nova 
43. Elói Mendes 
44. Estiva 
45. Estrema 
46. Fama 
47. Francisco Sales 

48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103; 
104. 
105. 

Guap6 
Guaranésla 
Gua:rupé 
Iblracl 
ItaJubá 
Itamonte 
ItamoJI 
Itanhandu 
Itumlrlm 
Jacu! 
Jacutlnga 
Jesuâ.nla 
Jlmlrlm 
Juruala 
Lambari 
Lavras 
Liberdade 
Luminárias 
Machado 
Marta da Fé 
Monsenhor Paulo 
Monte Belo 
Monte Santo de Minas (ex-Monsanto} 
Monte Sião 
Muzamblnho 
Nepomuceno 
Nova Resende 
Ouro Fino 
Paraguaçu 
Par1Usópolls 
Passa Quatro 
Passos 
Pedralva 
Poços de Caldas 
Pouso Alegre 
Pouso Alto 
Pratápolls 
Ribeirão Vermelho 
Santa Catarina 
Santa Rita de Caldas 
Santa Rita de Jacutlnga 
Santa Rita do Bapucaf 
São Gonçalo do Bapucal 
São João Batista do Glória 
São Lourenço 
São Pedro da União 
São Sebastião do Paratso 
São Tomás de Aquino 
Sapucai·Mlrlm 
Senador Lemos 
Serrania 
Sll vestre Ferraz 
Sll vlanópolls 
Sociedade de Minas (ex-Ibatuba) 
Três Corações 
Três Pontes 
Ve.rglnha 
Vlrglnla 

10. Zona dos Campos (da Mantiqud_ra Mi· 
netra} 

1 . Antônio Carlos 
2. Betlm 
3. Belo Vale 
4 . Barbacena 
5. Bonfim 
6. Brumadlnho 
7. Carandai 
8. contagem 
9. Crucllâ.ndla 

10. Dores de Campos 
11 . João 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! 
4. Bom Despacho 
5. Bom Sucesao 
6. Campo Belo 
'1. CamP<>B Altos 
8. Candeias 
9. Capitólio 

10. Carmo da Mata 
11. Carmo do C&juru 
12. Carmópolls de Minas 
13. Cláudio 
14. Córre11;0 d'Anta 
15. Cristais 
16. Dtvlnópolls 
l '1. Dores do Indalá 
18. Estrêla do Indalá 
19. Formiga 
20. Gula Lopes ai. Iguatama 
22. !taquara 
23. ltapecerlca 
24. Itallna 
2$. Lagoa da Prata 
26. Luz 
2'1. Martinho Campos 
28. Oliveira 
29. Palns 
30. Para de Minas 
31. Passa Tempo 
32. Pequf 
33. Perdões 
34. Pimenta 
35. Pltanguf 
36. Pluf 
3'1. Pompeu 
38. Santo Antônio do Amparo ' 
39. Santo Antonio do Monte 
40. São Gonçalo do Para 
U. São Gotardo 
42. São Tiago 
43. Tiros 

12, Zona do ' Alto Silo Francl•co 

1. Bocaluva 
2. Buenópolls 
3. Corlnto 
4. Curvelo 
5. FellxUl.ndla 
6. Mora vAnla 
'1. Plrapora 
8. Sã.o Gonçalo do Abaeté 

13. Zona do Alto Médto S4o Francl1co 

1. Brasllla , 
2. Coração de Jesus 
3. Francisco 81\ 
4. Je.nallba 
5. Jequltaf , 
6. Janua\rla 
'1. Manga 
8. Montes Claros 
9. Plrapora 

10. São Francisco 
11. São João da Ponte 
12. São Romã.o 

14. Zona do Uni.cu.ta 

1. João Pinheiro 
2. Paracatu 
3. Presidente Olega\rlo 
4. Unal 

15. Zonf do Alto Paranalba 

1. Abadia doe Dourados 
2. Araxa\ 
3. Cascalho Rico 
4. Carmo do Paranaíba 
5. ooromandel 
6. Estrêla do Sul 
T. Ibla\ 
8; Indlanópolls 

9-. Monte Carmelo 
10. Ponte Nova 
11. Patos de Minas 
12. Patroclnlo 
13. Perdizes 
H. Pratinha 
15. Rio Paranaíba 
16. Sacramento 

- 1'1. Santa Juliana 

16. Zona do Tr14ngulo 

1. Araguarl 
2. Campina Verde 
3. Campo Florido 
4. Carmópolls 
5. Conceição das Alagoas 
6. Comendador Gomes 
'1. Conquista 
8. Fruta! 
9. · ItapaJlpe 

10. ltulutaba 
11. Itura.ma 
12. Monte Alegre de Minas 
13. Prata 
H. Santa Vitória 
15. Tupaclguara 
16. UberlAndla 
1'1. Uberaba 
18. Veríssimo 

ESTADO DO .ESP1RITO SANTO 

1. Zona Norte 

1. Conceição da Barra 
2. Sã.o Mateus 
3. Barra de Sã.o Fra~claco 

2. Zona de Vitória 

1. Ara.cruz 
2. Carlaclca 
3. Espírito Santo 
4. Fundão 
5. Guara.pari 
6. Iblraçu 
'1. Jabaeté 
8. Serra 
9. Vitória 

3. Zona de Itapem«rlm 
• 1. Anchieta 

2. Iconha 
3. Itapemlrlm 
4. Itapoama 

4. Zona do Balzo Bio Doce 

1. Colatlna 
2. Llnhares 

5. Zona Serrana do Centro . 

1. Afonso Cliudlo 
2. Baixo Guandu 
3. Domingos Martins 
4. Itaguaçu • 
5. Santa Leopoldina 
6. Santa Teresa 

6. Zona .Serrana do Sul 

1. Alfredo Chaves 
2. Alegre 
3. Cachoeiro do Itapemlrlm 
4. Castela 
5. ouaçui 
6. Illna 
'1. Mimoso do Sul 
8 , Munlz Freire 
9, Muqul 

10. São José do Caloado 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

t. Zona da Batxada de Goitacaae1 

1 . Campos 
2. Macaé 
3. São Joio da Barra 

2. Zona do Mur~ 

1. Cambucl 
2 . Bom Jesus do Ite,bapoana 
3. Itaperuna 
4. Mlre.cema 
5. Natividade de Care.ngola 
6 . Porciúncula 
7 . Santo Antônio de Pl!.dua 

3. Zo11a de Cantagalo 

1. Cantagalo 
2 . Carmo 
3. Cordeiro 

·4. Duaa Batras 
5. Itaocara 
6. São Sebastião do Alto 
7. Santa Maria Madalena 
8. Sapucala 
9. Sumidouro 

10. São Fldélls 
11. Trajano de Morais 

4. Zona do Alto da Serra 

1. Bom .Jimtlm (ex-Vergel) 
2. Nova Prlburgo 
3. Petrópolla 
4. Tereaópoll.tr 

5 . Zona da Hal:cada de Araruama 

1. Araruama 
2. Cabo l"rio 
3. Maricé. 
4. São Pedra da Aldela 
5 . Saquarema 

&. Zona da BaU:ada do Bto S4o Jodo 

1. Casimiro de Abreu 
2. Silva Jardlm 

7. Zona da BaU:ada da Guanabara 

1. Cachoeiras de Mace.cu 
2. Duque de Caxias 
3. Itaboral 
4. MaJé 
5. NllÕpolls 
6. Niterói 
7. Rio Bonito 

• 8. São Gonçalo . 
9. São Joio de Meriil 

8. Zona da Bal:cada do Bto Guandu 

1. Nova ~u 
2. Itaguiwf 

9. Zona de Beaende 

1. Barra do Pirai 
2. Barre. Mansa 
3. Itaverá 
4. Marquês de Valença 
5. Paralba do Sul 
6 . Pirai 
7. Resende 
8. Rio das Flores 
9 . Três Rios 

10. Vassouras 

10. Zona do LUoral da Bahia da llha•Grande 

1. Angm dos Reis 
2. Mangaratlba 
3. Parat1 

DISTRITO FEDERAL 

1. Zona da Bal:cada Carioca 

1. tltstrtto Federal 

ESTADO DE SAO PAULO 

1. Zona do Lttoral de S4o Sebaatt4o 

1. Caraguatatuba 
2. Dha Bela 
3. São Sebastião 
4. Ubatuba 

2 . Zona do MUto Paratb4 

• 1. Aparecida 
2. Areias • 
3. Bananal 
4. Barreiro 
5. Caçapava 
6. Cachoeire. Paulista 
7. Cruzeiro 
8. ouare.tlnguet6 
9. Ouararema 

10. Jacaref 
11. La vrinhas 
12. Lorena 
13,. Monteiro Lobato 
14. Plndamonhangaba 
15. Queluz 
16. Plquête 
17. Santa Isabel 
18. São José dos Campos 
19. Sllvelras 
20. Taubaté 
21. Tremembé 

3. Zona' do Alto Paratba 

1. Cunha 
2 . Jambeiro 
3. Natividade da Serra 
4 . Pare.lbuna 
5. Redenção da Serre. 
6 . São Luís do Paraltlngt 
7. Santa Branca 

4. Zona da Manttquetra 

1. Campos do Jordão 
2. São Bento do Sapucal 

5 . Litoral de Santoa 

1. Cubatlo 
2 . Guarujt. 
3. Itanhaém . 
4. Santos 
5. São Vicente 

6. Bal:cada do Btbetra 

1, Cananéia 
2 . Eldorado 
3,.. Iguape 
4. Itarlri 
5. Jacupiranga 
6. Juqult. 
7. Mlracatu 
8. Pedro de Toledo 
9. Registro 

7. S4o Jo3é do Bío Pardo 

1. Agua da Prata 
2. Caconde 
3. Mococa 
4. Pinhal 
5 . São Joio da Boa Vista 
e.. SAo José do Rio Pardo 
7. São Sebastião da Grama 
8. Taplratlba 
9. Vargem Grande do Sul 
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8. Bragança 

1. Amparo 
2. Atlbala 
3. Bragança Paulista 
4. Itaplra 
5 . Itatlba 
6. Jartnu 
7. Joanópolls 
8. Llndóla 
9. Monte Alegre do Sul 

10. Nazaré Paulista 
11. Pedreira 
12. Plracala 
13. Serra Negra 
14. Socorro 

9. Silo Paulo 

1. Araçolaba da Serra 
2 . Baruert 
3. Boituva 
4. Cabreúva 
5. Campinas 
6. Cotla 
7. Elias Fausto 
8. Franco da Rocha 
9. Guarulhos 

10. Indalatuba 
11 . Itu 
12. Jundlai 
13. Malrlporã 
14. Mojl das Cruzes 
15. Morro Mor 
16. Poá 
17. Pôrto Feliz 
18. Salesópolls 
19. Salto 
20. Sant'Ana de Pamalba 
21. Santo André 
22. São Bernardo do Campo 
23. São Caetano do Sul 
24. São Paulo 
25. São Roque 
26. Soroca ba 
27. Susano 
28. Vinhedo 

10. Paranaptacaba 

1. Capão Bonito 
2. Guaplara 
3. Iblúna 
4 . Itapecertca da Serra 
5. Piedade 
6. Pilar do Sul 
7. Ribeirão Branco 
8. São Miguel Arcanjo 

11. Alto Ribeira 

1. Apta! 
2. Iporanga 
3. Ribeira 

12. Piraçununga 

1 . Aguai 
2 . Artur Nogueira 
3 . Casa Branca 
4 . concha! 
5. Descalvado 
6. Leme 
7. MoJtguaçu 

·9, MoJtmll1m 
9. Plraçununga 

10. Pôrto Ferreira 
11. Santa Cruz das Palmeiras 
12. Tambaú 

13. Rio Claro 

1. Americana 
2. Analândla 
3. Araras 
4. Cosmópolls 

5. Cordelrópolls 
6. Corumbatal 
7 . Ittraptna 
8. Limeira 
9. Rio Claro 

10 . Santa Gertrudes 

14. PtraefJJaba 

1 . Aguas de São Pedro 
2. Anhembl 
3. Bofete 
4. Caplvarl 
S. 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. Burt 
3. Guare! 
4 . Itaberá 
5. Itaf 
6 . Itapetlnlnga 
7. Itapeva 
8. Itararé 
9. Paranapanema 

10. Sarapul 
11 . Tatu! 

16. Itaporanga 

1 . Fartura 
2. Itaporanga 
3. Taquarttuba 

l7. Franêll 

1. Franca 
2 . Guará 
3. Igarapava 
4 . Itlrapuã 
5. Ituverava 
6. Patroclnlo Paulista 
7 . Pedregulho 
8. Rtta1na 
9. São José da Bela Vista 

18. Rtbeirllo Pr'-to 

1. Altlnópolls 
2. Batatals 
3. BrOdowskl 
4 . Cajuru 
5 . Cravinhos 
6. Ipuã 
7 . Jardlnópolls 
8 . Nuporanga 
9. Orlândla 

10. Ribeirão Prêto 
11 . Sales Oliveira 
12. Santa Rosa de Vlterbo 
13. Santa Rita do Passa Quatro 
14. Santo Antônio da Alegria 
15 . Serra Azul 
16. serrana 
17. São Simão 
18. Sertãozlnho 

19. Araraquara 

1. Araraquara 
2 . Guarlba 
3 . Jabuticaba! 

·4 , Matão 
5. Monte Alto 
6. Rincão 
7. Taluva 
8. Taquarltlnga 
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20. Silo Carlos e Jo.ú 4. Bocalna 
5. Borborema 

1. Barra Bonita 6. Cajuru 
2. Brotas 7. Catanduva 
3. Dois Córregos 8. Fernando Prestes 
4. Dourados 9. Iblrá 
5. Itapul 10. Ibltlnga 
6. Jatl 11. ItApolls 
7. Maca tuba 12. Itaju 
8. Mineiros do Tietê 13. Novo Horizonte 
9. Pederneiras 14. Parapuã 

10. Rlbelrão Bonito 15. Plndorama 
11. Torrinha 16. Santa Adélia 

17. Taba~lnga 

21. Batuco.tu 18. Uchoo 
19. Urupês 

1. Agudos 
2. Avaré :?.6. Bauru 
3. Botucatu 
4. Cerquelr& César 1. Arealva 
5. Itatlnga 2. 'Aval 
6. Lençóis Paulista 3. Avanhandava 
7. Santa Bárbara do Rio Pardo 4 . Bauru 
8. São Manuel 5. Cabrálla Paulista 

6. Cafel:!.ndla 
22. Pfro.1u 7. Duartlna. 

8. Guarantã 
1. Bernardino de Campos 9 . Iacanga 
2. Ipaucu 10. Llns 
3. Mandurl 11. Pená polis 
4. ôleo 12. Plrajul 
5. Plraju 13. Plratlnlnga 
6. Tlmburl 14. Pongal 
7. Xavantes 15. Presidente Alves 

16. Promissão 
23. Barretos 17. Regtnópolls 

1. Barretos 27. Araçatubo. 
2. Bebedouro 
3. Cajobl 1. Araça.tuba 
4. Colina 
5. Guaira 

2. Bento de Abreu 
3. Bllac 

6. Guaracl 4. Blrlgul 
7 . Jaborandl 5. Coroados 
8. Mlguelópolls 6. Gllcérlo 
9. Monte Azul Paulista 7. Guaro.çal 

10. Morro Agudo 
11. Nova Granada 

8 . Guararapes 

12. OUmpla 
9. Lavlnla 

10. Mlrandópolls 
13. Palestina 11. Rublàcea 
14. Paulo de Faria 12. Valparalso 
15. Plranjl 
16. Pitangueiras 
17. Pontal 28. Marllta 
18. Terra Roxa 
19. Vlradouro l'. Adamantlna 

2. Alvaro de Carvalho 
24. Bfo Préto 3. Bastos 

4. Flórlda Brasil 
1. Alvares Florêncio 5. Gália 
2. Américo de Campos 6. Garça 
3. Burttama 7. Getullna. 
4. Cardoso 8 . Herculãndla 
5. Cedral 9. Júlio Mesquita 
6. Cosmorama 10. Junquelrópolls 
7 . General Salgado 11. Lucélla · 
8. José Bonifácio 12. MarUla 
9. Macaubal 13. Oriente 

10. Monte Aprazlvel 14. Osvaldo Cruz 
11 . Mlraeaol 15. Pacaembu 
12. Nova Aliança 16. Parapuã 
13. Neves Paulista 17. Pompéla 
14. Nhandeara 18. Qulntana 
15. Planalto 19. Rlnópolls 
16. Potlrenda ba. 20. Tupã 
17. São José do Rio Prêto 21. Vera Cruz 
18. Tanabl 
19. Valentim Gentil 29. Asst.! 
20. Votuporanga 

1. Assis 
25. Catanduva 2. 

3. 
Campos Novos 
C&ndldo Mota 

Paulista 

1. Ariranha 4. Exaporã 
2. Barlrl 5. Ibirarema 
3. Boa Esperança do Sul 6. Iepê 
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7. Lutécia 6. Z0114 de Tomarina 
8. Maraca! 
9. Oscar Bressani 

10. Ourlnhos 
11 . Palmital 
12 . Paraguaçu Paulista 
13. Quatá 
14.. Rancharla 
15 . Salto Grande 

1. Abatiá 
2. Carlópolls 
3. Cinzas 
4. Curiúva 
5. Ibaiti 
6 . Joaquim Távora 
7. Quatiguá 

16. Santa Cruz do Rio Pardo 8. Ribeirão do Plnbal 
9. Siqueira Campos • 17. São Pedro do Turvo 

30. Preald.ente Prudente 

1. Alfredo -Marcondes 
2. Alvares Machado 

' 3 . Indiana 
4 . Martlnópolls 
5. Piquerobi 
6 . Pirapl>zlnbo 
7 . Presidente Bernardes 
8. Presidente Prudente 
9. San to Anastácio 

10. Regente Feijó 

:ll. Peretra Barreto · 

1 . Bstrêla d'Oeste 
2. Pemandópolls 
3 . Jales 
4. Pereira Barreto 

32. AnctracUna 

1. Andradina 
2. Dracena 
3 . Grac!anópolls 
4 . Paullcéia 

33. Presidente Vmce.slau 

1. Pres1dente Epitácio 
2. Presidente Venceslau 

ESTADO DO PARANÁ 

1. Zona ·do LUoral 

1. Antonina 
2. Guaraqueçaba 
3 . Guaratuba 
4 . Morretea 
s. Paranaguá 

2. Z0114 do Alto Bibeira 

1. Bocaiuva do Sul 
2 . Cêrro ·Azul 
3. Rio Branco do Sul 

3. Zona de Caatro 

1. Castro 
2 . Pirai do Sul 

4. Zona de Curitiba 

1. Araucária 
2 . Campo Largo 
3. Colombo 
4. Curitiba 
s. Piraquara 
6. Rio Negro 
7. São J Olé dos Plnhals 
8. Timoneira 

5. Zona doa Campos Gera ta 

1. Jagua.rlalva 
2. Lapa 
3. Palmeira 
4 . Ponta Grossa 
5. Põrto .4m11zonas 
6. Seng6s 
7. TJbaJ1 

10. Tomastna 
11. Venceslau Brás 

7 . Zona do Alto lva( 

1. Imbituva 
2. lplra.nga 
3. Prudentópolls 
4. Reeerva 

8. Zona de lratt 

1 . Irati 
2. Mallet 
3. Rebouças 
4. ruo Azul 
5. São João do Triunfo 
6. São Mateus do Sul 
7. Telxeira Soares · 
8. União da Vitória 

9. Zona de Oerte 

1. Campo Mourão 
2. ClevelAndia 
O. Foz do Iguaçu 
4. Laranjeiras do Sul 
5 . Mandaguart 
6 . Manguertnha 
7. Pitanga 

10. Zona do Norte 

1. Açai 
2. Andlrá 
3. Aralporanga 
4. Arapongas 
S. Bandeirantes 
6. Bela Vista do Para!eo 
7. cambará 
8. Cambé 

'9. Congonhinhas 
10. Comélio Procópio 
11. IbiporA 
12.. Jacaréztnbo 
13. JaguapitA 
14. Jatal.zinho 
15. Londrina 
14. Porecatu 
l'l. Ribeirão .Claro 
18. Ro!Andia 
19. Santa Martana 
20.. Banto António da Platina 
21. Bertanópolls 
22. Ural 

11. Zona doa Campoa do Oerte 

1. Guarapuava 
2. Palmas 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

1 . Zona do Litoral de StJo l'ranciaco 

1. Araquart 
2. Guaramlrlm 
3. ItaJal 
4, Jaraguá do Sul 
5 . Joinvlile 
6. São l'ranclsco do Sul 

2. Zona da Bacta elo ltafat 

1. Bhunenau 
2. Brusque 

.. 
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3. Gaspar 9. Rio Pardo 
4. lblrama ·10. Santa Maria 
5. Indalal • 11 • São Jerônimo 

•• Ituporanga 12. São Pedro do Sul 
7. Rio do Sul 13. São Sepê 
8. Rodeio 14. Vlamão 
9. Tal ó 15. Canoas 

10. Tlmbó 
3. Zona das M'8s6es 

3. Zona de nonandf)olia 
1. ltaqul 

1. Blguaçu 2 . Santiago 
2. Camborlú 3. Banto Angelo 
3. Florianópolis 4 . São Borla 
... Palhoça 5 . São Francisco de As&la 
5. Põrto Belo •• São Lula Gonzaga 

•• São José 
7. Tljucas 4. ~onci dei Campanha 
8. Nova Trento 

1. Alegre te 

·•. Zona de Laguna 2. Bajé 
3 . Cacequ1 

1. Ararangul. 4. Dom Pedrlto 
2. Crlclúma 5. Livramento 
3. Imarui 6. Guarai 

'· Jaguaruna 7. Rosário do Sul 
5. Laguna 8. São Ga•rlel 

•• Orlef.es 9. Urugualana 
'1. Tubarão 
8. Turvo 5. Zona da Serrei do Sudeste 
9; Uruçanga 

1. Caçapava do Sul 

5. Zona de CcinoCnhGs 
2. Canguçu 
3. Encruzilhada do Sul 

1. Campo Alegre 4. Erval 
5. Lavras do Sul 2. canolnha1 6. Pinheiro Machado 

3. Italpolls 7. Pira tini 
4. Mafra 
5. Põrto União 
6. São Bento do Sul 6 . Zona da Encostei do Sudeste 

•• Zona do Bw do Pdu 
1. Arrolo Grande 
2. Camaquã 

. 1. Caçador 
3. Jaguarão 
4. Pelotas 

2. caplnzal 5. São Lourenço do Sul 
3. Juaçaba 6. Tapes 

~: Pira tuba 
Tanga ri. 

7 . Zona do Alto Urugucit •• Videira 
7, concórdia 

1. Erexlm 

7. Zona de Oeste 
2 . Getúlio Vargas 
3. Ijui 

1. Xapecó 
". 4. Irai 

5. Marcelino Ramos 
6. Palmeira das Mlsaões 

8. Zona doa Campos de LGfe~ 7. Santa Rosa 
8. Barandl 

1. Bom Retiro 9. Três Passos 
2. Campos Novos 
3. CUrltlbanOll 8. Zona dos Campos lle VGCGN 
4. Lajea 
5. São Joaquim 1. Apamdoe da Serra 

2. Lagoa Vermelha· 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ' 3. São F'rancleco de Paula 

4. Vacaria 
1. Zona do Lttorcil 

9. Zona doa Ccimpo6 Centrcita 
1. Oaórlo 
2. Rio Grande 1. caràzlnho 
3. santa V!tórla do Palmar 2. Cruz Alta 
4. 8&o Joaé do Norte 3. Jfillo de castllhos 
5. Tõrrea 4. Passo F'Undo 

5. Boledade 
2. Zona dG Depreaaflo Central 6 . Tupanclretã 

1. Bom Jesus do Triunfo 10. Zona da Colôntci Ba~ 
.2. Cachoeira do Sul 
3. General Càmara 1. Arrolo do Melo 
4. General Vargas 2. Cai 
5. Gr&VÃtai 3. Candelàrla 
e. Guaiba •• Canela 
7. Jaguar! 5 . Encantado 
8. Põrto Alegre 6. Estrêla 
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7. Lajeado 9. Zona da BaU:ada Sul 
8. Montenegro 
9. Novo Hamburgo ~ Corumbá 

10 . Santa Cruz do Sul • 1 Miranda 
11. Santo Antônio 3. Põrto Murtl.nho 
12. São 1.eopoldo 
13 . Sobradinho ESTADO DE GOIAS 14. Taquara 
15. Taquart Zona do Araguaia-Tocantins 16. Venâncio Aires 

11. Zona da Colônia Alta 
1. Araguatlns 
2. Itaquatlne 

1. An tõnlo Prado 
2 . Zona Norte 2. Bento Gonçalves . 

3 . Caxias do Sul 
1. Araguacema 4. Farroupilha 

5. Flores da Cunha 2. Filadélfia 
6. Garlbaldl 3. Pedro Afonso 
7. Guaporé 4 . Põrto Naclona1N 
8. Nova Prata 5. Mlracema do orte 
9. Veranópolls 6. Tocantlnópolls 

3 . Zona do Alto Araguaia 
ESTADO DE MATO GROSSO 

'1. Aurtlalndla 
1. Zona de Aripu.an4 2. Baliza 

3. Calapõnla 
1. Arlpuanl 4. Iport. 

5. Mineiros 

2. Zona da Ohapad,a 4. Zona Sul 

1. ·Barra do Garças 1. Burttl Alegre 
2. Culabá 2 . Edéla 
3. Diamantino 3. Gola tuba 
4. Rosário Oeste 4. Guap6 

5. Hldrolãndla 
3. Zona Leste 6. Itumblara 

7. Morrtnhos ' 
1. Alto Araguaia 8. Palmeiras de Golãs 

9. Ptracanjuba 2. Gutratlnga 10. Pontallna 3. Poxoreu 

5. Zona Sudeste 
4. Zona de Campo Grande 

1. Caldas Novas 
1. Amamba! 2. Catalão 
2. Campo Grande 3. Corumbaiba 
3. Dourados 4. Cumar! 
4. Maracaju 5. Golandlra 
5. Ponta Por& 6. Ipamert 
6. Rio Brilhante 7. Leopoldo Bulhões 
7. Rochedo 8. Orlzona 

9. Pires do Rio 
5. Zona Sudoeste 10. .Santa Cruz de Goiás u:. Sllvãnla 

1. Aparecida do Tabuado 
12. Suçuapara 
13. Urutal 

2. Camapul 14. Vlsn:'.lpolis _ 
3. Coxim 
4. Parana!ba 6. Zona do Planalto 5. Rlba~ do Rio Pardo 
6. Três Lagoas 1. Cavalcante 

2. Corumbá de Goiás 
6. Zona da Encosta Norte 3. Crlstnllna 

4.' Formosa 
1. Barra do Bugres 5. Luzlãnla 
2 . Mato Groseo 6. Ptrenópolis 

7. Planai tina 
7. Zona da Encosta Sul 

7. Zona de Taguatinga 

1. Aquldauana 1. Dlanópolls 2. Bela Vista 2. Natividade 3 . Bonito 3. Taguatlnga 4. Nloaque 

1 8. Zona do Paran4 
8. Zona da Baixada Norte 

1. Arraias 
1. Cáceres 2. Chapéu 
2. Nossa Senhora do Livramento 3. Paranl 
3. Poconé •• POlllle 
4. Santo Antõnlo do Leverger 5. São Domingos 
5. Várzea Grande 6. Sitio da Abadia 



li . Zon" do Alto Toc11nttna 

1. Itapacl 
2, Peli:e 
3. Porangatu 
4. NlquelAndla 
s. Uruaçu 

lo. Zona Sudoeste 

1. Jatai 
2. Paraúna 
3. Qulrlnópolls 
4. Rio verde 
s. Santa Helena de Golâs 

LSIS B BBSOLUÇOES 
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11. Zona do "Mato Groaso de Got48'' 
1, Anipolla · 
2. Anlcuna 
3. 1 Flrmlnópolla 
4. Oolf.s 
5. Oo!Anla 
6. Inhumas 
7 : Itaberai 
8. Itauçu 
9. Jaraguf. 

10. Nerópolls 
11 . Nazf.rlo 
12. Petrollna de Ool'8 
13. uruana 
14. Trindade 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfSTICA 
PRESIDENTE 

Deeembargador FLoe1Nc10 CAJILOS DJI A.auu • Bu.vA 

O ln.titulo Bratileiro dt Geoura]ia e B•laltdita, criadb pelo D«:reto "·º 14 BOB, do e do ;.Jho d• 19!4, 1 uma lllllidade do' no
luresa Jederati.a, •ubordinada diretamente li Prmdhicia da Rezrd/>Zica. Tem por Jim, mediante a proqr.,,;oa articula(& • aiopertJJ;lfo das 
lrb or"""8 admini.trnti1'llt da orqani1a,i!o pollbca da ~ica • da inicialiM partü:vlat, promo• e jazer eucutar, ou orier.tar ~ 
mmi., elll r<Qim• raeionalüado, o l<oantammto rielemdtico dt IOda• °' e.tan.tical nacionaia, ,,.,,. tomo ;....,.fitar e aiorMr.ar ~ atillidadn 
qeogrdjica1 dmlro do Pala, no eentido de estabelecer a cooporaçi!o geral para o c:onliaimento mol6dico t sislsmatiaado do lerritórW braeileiro, 
Demro do "" campo d• atindade1, coorclsna 01 diJereme1 urri"1• dt ed41idica e dt qaigrajia, Ji:ra dire!iim, utabelec. normaa Utniea1, /ai 
di~s•, prOfÍ/fl re]oN1141, reube, analila e tililiia llllQU!a'.., Jorma ~. prepara ambi...,. ]~ Ili inieiati"" n.....ariai, rfda. 
marnlo, sm benejftio doi uua objditoa, a eoiaboraçil'o daa lrll 6rbilaa do q..,,. • 01 t1]or"11 <Oltjuqado1 de lod41 OI braeileiro1 do hoa tonlaM 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A formapão eetrutunl do Imtituto compreendo dois aistomaa 

permanentes, o doo Sorvieoo F.etatleticoo e o dns Sorvii;oe Geográ
rcae-- o um do organisaçilo periódiea - o dns Serviços Censitárioo. 

I - ,SISTEMA DOS SERVIÇOS EBTATfsTICOS 
O Sistema doo Borviças Estatlstiens compõe.ao do Conselho Na

eional do Estatistica o do Quadro Executivo. 

A - CoNsBLRo NA01011a.i. Dm EsTATfBTICA, 6rgllo de orientaçllo e 
coordonMllo gorai, criad!> pelo decreto n.• 24 609, de 6 de julho 
de 1934; consta de: 

1. Um" óBGio ADUl"18TBATIVO", que 6 a Becretaria-Gorsl do 
Comelbo e do Instituto. 

2. "óBGioo DBLIBBBATIVOB", que são: Ammbltia Geral, com· 
posta doo membl'O!f da Junta Executiva Central, representando a 
União, e doe pr .. identea doa Juntoa Executivas Regionais, n>lft" 
sentando os estados, o Di•trito Federal e o território do Acn> (reli· 
n....., anualmente no mêo do julho) a Junta BuculiM Cemral com
posta do prCBidente do Inafüuto, do• diretores das cinco Repartiçõee 
Centrsia de F..etallstica; representando oe reopoctivoo Ministérios, • 
de representantes designsdoo pelos Ministérios da Viaoão e Obras 
Públicaa, RelacGea Exterioree, Guerra, Marinha e Aeronáutica (reúne-

' oe or.tinàriamento no primeiro dia útil de oada quin•ena e delibera 
ad rrferendum da Assembléia Geral; as Junlall B:r.,,.,litm Reofonaio, 
•o Di•trito Federal, nns estados e no território do Acre; do compo
sicllo vátiável, mas guardada a possivel analogia com a J. E. C. 
(reúnHe ordinàriamente no primeiro dia útil de r,ada quinzena). · 

3. "óaolns OPIXATIVOB", aubdivididoo Olll Comi"6 .. TknitlN, 
isto é, "ComÍOBÕel Perm11nentes" (eat&tleticas Cisiográficas, eat&U. 
ticas ilemoaráficas, estatieticas econ&nicas, etc.) e tantas" Comissões 
&pedais" quantas neceesárias, o Corpo do Collllllloru Tlcnkoo, com
posto de 24 membroe eleito& pela AEembl6ia Gorai. 
B - QUADRO E:ucUTivo (cooperacllo íederativa): 

1. .. OROANIZAÇÃO rllDlllRAL". isto é, as cinco Reparti~ Cen
trai• de Estatietica - Servico do Eetntlstica Demográfica, Moral e 
Politica (Ministério da Justiça), Service do Eetatistica da Educação e 
Saúde (Ministério da Educ:içllo), Service de Eetatistica da Previ· 
d~ncia e Trabalho (Ministério do Trabalho), Bervico de Estatistica 
da Produção (Ministério da Agricultura) Serviço de Estatietica Eco
n&nica e Financeira (Ministério da Fuonda), e 6rgãoo cooperadores: 
Bervicos e Seceõee de Estatistica especialilada em diferentes depar
tamentos administrativos. 

2. "ORGANIZAÇÃO UOIONAL",isto é, as Reputil)llee Centrais de 
Estatistiea Geral existentes nos estadoe - Departamento& Estaduais 
de Estatlstica, - no Distrito Federal e no território do Acre- Depar
tamento& de Geografia e Estatistica, - e oo órgãos cooperadores: Ser· 
vicos e Beci;ões de Eetatisticaa eapecialisadas em diferentes depar• 
tamentoe administrativos regionaia. 

3. "OlllJ&NIUQio LOOAL",isto 6, os Departamentos ou Serviços . 
Municipais de F.etatistica, existentes nas capitais doe estadoe, e ae 
Agên~iaa nos demais munioipins. 

li - SISTEMA DOS BERVICOS GEOGRÁFICOS 
O sistema d08 Bel'Vlooe Geoo'ficos comi>llHe do Conselho Na· 

olonal de Geografia e do Quadro Executivo. 

A - Co!IDLllO NàCIOllAL H~Gmooauu., 6rgAo de orientapilo e 
coordena§lk>, criado pelo decreto n,o 1 627, de 24 de mar'° de 
1937, conata de: 

1. Um "óaolo ADMllOBTIU.TIVo", que 6 a Becretarfa.Geral do 
Conselho, 

2. "óaoloe oBLIBlllBATlVOS", ou seja a A1um/Jllia G•al, com· 
pnsta dos membros do Diret-Orio Central, representando a Unillo,edns 
prosideutes dos Diretórioo Regionai•, representando os estado• e o 
território do Acre (reúne .. e anu•lmente no mêo de julho): o Dire-

16rio C.nltal, compooto do presidente do ln.atituto, do eecrotário 
geral do C. N. G .. de um delegado técnico de cada Ministério, de um 
representante espocial do Ministério da Educação e Saúde pelu i111-
tih.icõee do ensino da G._afia, de um representante especial do Mi· 
niatério das Relações Exteriores, do um representante do govêrno mu. 
nicipal da capital da Repúliica o do um representante do O. N. E. 
(reúne..e ordinàriamenoo no terceiro dia útil de cada quinaena) oo 
Diret6ri01 1Uqionai1, ons estados o no território do Acre, de compoo 
oiçllo variável, mas guardada a possivel analogia com o D.C. (reún_. 
80 ordinàriamente Um& VOI por mm). 

3. "daoioa OPINATIV08", isto'· Com~u TbiCIJI, tute. 
quantu neceesáriaa, e Corpo do Con1ullort1 Ttcniool, aubdividido 1111 
Conaultoria Nacional, articulada com o D. C. e 21 Conaultoriaa a.. 
gionala, articuladas com °" respectivoe D. R. 

B - QoA01:0 EUC1JT1Vo (coopel'&Qlo íederativa): 
1. ''Ol\G.lNIMÇio l'llDDA.L", com um órgão executivo central

Bervi'° de Geografia e Estal!stica Fioiográfica do Ministério da 
Viapão - e Órgllos cooperadoree - eorvicos especialÍladoe dns Mi
nisiérins da Agricultura, Viação, Trabalho, Educação, Fuenda, 
Rei~ Exteriores e Justioar e doe Ministérios Militaree, (cola
boraeão condicional). 

2. .. OBGANl!.AÇIO UOIONAL". uto 6. as reputiçllos e lnstitlltal 
que runcionam 'como órgãos centrais de Geografia DOO eetac1 ... 

8. "OBGANlZAÇ.10 LOCAL", na Diretórios Municipais, Corpns de 
Informantes~ BerviQDB Municipaia com atividadee gOOjlfá(lou. 

III - SISTEMA DOS SERVIOOS CENSITÁR!OS 

O Biatema doa Servi coe CensitArloo compOe-ee de 6rgãoe delibera· 
tivns - u Comiasllee Censitáriao- e de 6rglns oxeautivns, cujo eon
iunto E denominado Sorrira Nrmonal do ReunlMmllllo. 

A - Co111ssllu 0.Nllft'ÃRIAI: 

1. A Comissllo Cenaitária Nacional, 6rgllo deliberativo e contro
lador, compile ... doo membros da Junta Executiva Central do Con
selho Nacional de Estatistica, do eOCletário do Conselho Nacional de 
Geografia, de um representante do Conselho Atuarial e de três outroo 
membros - um dos quais como seu presidente e diretor doe vabalhns 
cenaitárioa -eleitos por aq1J•la Junta em nome do Conselho Nacional 
de Estatiotica, verificaud<Hlll a confirma~ dcs reepectivns man· 
dato& mediante ato do Poder Executivo. 

2. Aa 22 Comi ... ~ Cenaitárias Regionais, órgãos orientadonm 
cada uma das quais se compõe do delegado regional do Reoensea
mento como sen preeidentn, do diretor em exercido da repviiclO 
central regional de EB1atística e do um representante da Junta E1e
outna Regional do Conselho Nacional de Estatistica. 

8. AI ComÍB!Õee Ceootáriaa Municipaie, 6rglloe eooperadores 
eada uma daa quais coustituida por três memhrns efetivns - o P"" 
Feito municipal como aeu preeidente, o delegado municipal do Re
censeamento e • mais 11r&duada autoridade judieiária local, além de 
membrcs colaboradores. 

B - Buv1i;o NACIONAL os IUcuuUIJlllft'O 

1. A "D1ucio C&HTBAL", compnsta de uma Secretaria, da 
Divido Admlliiat.rativa, da Divisllo de Publicidade e da Divido 
Tblca. 

2. Aa .. DllLJIG.t.CW UGIONAIB". uma em cada unidade da 
Federação. · 

3. ÀI " 'DllLllGl.CW SBCCIOllAIB", em námoro de 117, abran· 
1endo grupoo de munioípim. 

4. Aa'1o•~w..cu.a ~NICIP4ISº. 
6. 0 "COliPO D• a&Oua&l>ORlll'' • 

Sede do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Avenida Beira-Mar; 436 - Edificio 11uapi 
Sede do INSTITUTO - AY. Franklin Roomel~ 166 
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ÁREA E POPULAÇÃO DO BRASIL 

ÃREA E POPULAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA DAS UNIDADES FEDERAD~ 
E DAS GRANDES REGIÕES DO BRASlL 

ÁREA - 1952 POPUL~ÃO (1.0 • VII· 1950) 

UNIDADES FEDERADAS Relativa 
Absoluta AbsQluta 
(kms) % do % das (ha'ft.) 

Brasil RegiGes 

Guaporé ............... : . ....... 242 983 2,85 6,79 36 935 
Acre ........................... 152 589 1,79. 4,26 114 755 
Amazonas .•.. ...•.....•...... .. 1583 28f 18,60 44,23 514 099 
Região a ser demarcada AM[P A .. 3 192 0,04 0,09 -
Rio Branco .. ................... 230 660 2,71 6,44 18116 
Pará ......... ... .... .... ....... 1229983 14,45 34,36 1123 273 
Amapá ....... ... ... .. .... ...... 137 303 1,61 3,83 37 477 

Norte .... , .. , ...... , ........ . 3 579 991 42,05 100,00 1 844 655 

illloranhão ..................... . 332 174 3,90 34,26 1 583 248 
'Plhuf. ...................... . ·~ 2á_l (i83 2,96 25,96 1045696 
Região a ser demarcada PI/CE ... 2 460 o;oa 0,25 -
Ceará .•••..•.... .. ......•...... 147 895 1,74 15,25 2 695 450 
Rio Grande do Norte . •........• 53 069 0,62 5,47 967 921 
Paralba .........•.... .... . . , ... 56 556 0,66 5,83 1 713 259 
Pernambuco ..................... 98 079 1,15 10,11 3 395185 
Alagoas ............ 1 •• l •• ; •••• 27 793 0,33 2,87 1093137 
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 demarcada MG/ES .. 10 137 0,12 0,80 160 072 
Espírito Santo .................. (2) 39 577 0,46 3,14 861 562 
Rio de Janeiro ..... .. .... .... : .. 42 588 0,50 3,38 2 297 194 
Distrito Federal ..... ... .. .. . ~ .. 1356 0,01 0,11 2 377 451 

Leste .... .... :·' •.. , .. : . ...••• 1 261 027 14,81 100,00 18 893 007 

São Paulo ..... , ................ 247 222 Z,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 Grandf\ do Sul .............. 282 480 3,32 34,23 4164 821 

Sul .............. .. ... .... ... 825 357 9,69 100,00 16 975 293 

Mato Grosso. • ... . . . . . ......... 1254 821 14,74 66,83 522 044 
Goiás .... •..................... 622 912 7,32 33,17 1214921 

Centro· Oeste ........ .......... 1 877 733 22,06 100,00 1 736 965 

BRASIL. .•.. ~· ....••....•. • 8 513 844 100,00 - 51 944 397 

ÁREAS -
(1) Inclui as áreas dos penedos Biio Pedro e Silo Paulo e do atol das Rocaa. 
(2) Inclui as áreas das illias de Trindade e Martim Vu. 

POPULAÇÃO -
Reoonseamento Geral do Brasil - 1.• de julho de 1950. 

Relativa 

% do % das 
Brasil Regi Das 

0,07 2,00 
0,22 6,22 
0,99 27,87 
- -
0,04 0,98 
2,16 60,90 
0,07 2,03 

3,55 100,00 

3,05 12,67 
2,01 8,37 
- -
5,19 21,57 
1,86 7,75 
3,an 13,71 
6,6<. • 27,17 
2,11 8,75 
0,00 0,01 

24,06 100,00 

J,24 3,41 
•.at 25,59 

14,86 40,85 
0,30 0,85 
1,66 4,56 
4,42 12,16 
4,58 12,58 

36,37 100,00 

17,59 53,81 
4,07 12,46 

- 3;00 9,19 
8,02 24,54 

32,68 100,00 

1,00 30,05 
2,34 69,95 

.,_.3d1.. .... 100,00 

100,00 -

Densidade 
de 

população 
hab/km1 

0,15 
0,75 
0,32 -0,08 
o,91 
0,27 

0,52 

4.77 
4,f5 -

18,23 
18,24 
30,29 
34,62 
39,33 
21,52 

12,88 

29,25 
8,58 

13,26 
15,79 
21,77 
53,94 

175328 

14,98 

36,95 
10,53 
.16,46 
14,74 

20,57 

0,42 
1,95 

o,_93 

6,10 

&mQO Gr6J~ do 1. B. G. B. - 18,931 


