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Editorial ' 
Décimo Aniversário 

Completou a primeira década, fecrmda iniciativa do professor A. Carnei
ro Leão, que, na direção da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, 

, empreendeu, em 1946, a realização de "Cursos de Férias". 
Ao encerrá-los desta vez, a 1 O de fevereiro, lembrou os radiosos propó

sitos que lhe nortearam a ação de emérito educador. "Queríamos não apenaa 
melhorar a cultura geral e aperfeiçoar cada professor em sua especialidade, 
mas ajudá-los a se orientarem o melh<;>r possível na aplicação dos métodos 
e dos processos modernos de educação e de ensino". 

As a!Qas, distribuídas Poir- várias disciplinas, inclttisive as referentes ~ 
"Fundamentação Pedagógica e Prática do Ensino", de que se incumbem pro
iessôres de Administração Escolar, Psicologia, Didática Geral, alongam-se, 
anualmente, pelas semanas iniciais, como ainda ocorreu nos dois primeiroa 
meses. Inauguradas auspiciosamente a 2 de janeiro, encerraram-se a 10 de 
fevereiro, quando o professor A. Carneiro Leão relembrou a radiosa traje
tória percorrida. 

A redução do número de inscritos, em cotejo con;i o registo dos períodos 
anteriores, compensava-se de ~bejo com a germinação da idéia de que fôra 
o semeador. A iniciativa da Faculdade Nacional de Filosofia frutificou, mul
tiplicando-se em vários estabel~imentos co~neres, q~ nos estados tam
bém organizam "Cursos e/e Férias", de análogos objetivos, para os candidatoa, 
que, desta maneira, evitam maiores viagens. 

Daí se causou a diminuição correspondente de matrículas, sem que, 
todavia, esmorecesse a dedicação dos professôres mobilizados pejo diretor da 
Faculdade, nem a· cooperação decidida do Conselho Nacional de Geografia, 
"que não deixou até agora de trabalhar conosco de maneira exemplar", con
forme declarou nobremente na alocução retrospectiva. 

Em verdade, responsabilizando-se pela parte dos Cursos atinente à Geo
grafia, proporcionou-lhe o Conselho quanto pudesse concorrer para assegurar 
a consecução dos objetivos previstos. Autorizado pela resolução n.0 180, de 
11 de junho de 1946, que deu caráter permanente a anteriores ensaios tran
sitórios, coroados de êxito, cabe ao Setor de Ensino, da Seção de Divulgação 
Cultural, organizar, anualmente, o respectivo programa e acompanhar-lhe a 
execução. Convida os professôres, que possam explanar os temas escolhidos 
e atende às solicitações de pretendentes a "Bôlsas de Estudo", oferecidas pelo 
Conselho, além de tomar tôdas as providências necessárias a satisfatório an
damento dos trabalhos de aulas e excursões geográficas. Candidatos proce-
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dentes das mais remotas regiões, que de outra maneira não poderiam empre
ender a ooerosa viagem, têm sido contemplados com tais auxílios, que lhes 
permitem a realização de suas aspirações. E dêste modo, freqüentam as aulas 
"os professôres que não tiveram oportunidade de seguir os cursos regulares de 
formação para o respectivo magistério", sejam do Acre, como do Amazonas, 
do Ceará ou Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro como de Mato Grosso e~ 
afinal, de todos os estados. 

Aqui, encontram os colegas oriundOB de outras para~ns, com os quais 
travam amizade os catedráticos da Faculdade Nacional e os técnicos do 
C . N. G ., que lhes ministram ensinamentos valiosos. 

Em tais condições, por dois lustros se vêm reno/ando pontualmente os 
"Cursos de FériBB", que pretendem: 

a) enriquecer e atualizar o conhecimento dos professôres na matéria 
que lecionam; 

b) familiarizá-los com a técnica, processos e tendência mais recentes 
da didática moderna. 

E aasim, em cooperação com a Faculdade Nacional de Filosofia, contri
bui o Conselho Nacional de Geografia para dihmdir, entre profe88Ôres de nível 
38CUtldário, os ensinamentos modernos da Geo;alia. 

VIRGÍLIO CoRRÊA FILHO 
Diretor da Divisão Oultural do O.N .O. 



Transcrições 

A Pecuária· na Zona Tropical"" 

Lea Cahíers d'Outre-Mer - Tome V - Année 1952 
- Janvter - Mara 1952 - Bordea~ - France. 

PAUL VEYRET 

A zona tropical, isto é, a de clima quente e úmido, oferece à produção ve
getal do planêta a enorme contribuição de suas plantas alimentícias: arroz, 
milho, mandioca, óle06, frutas, açúcar, café, Dhá, cacau, especiarias e a de suas 
plantas industriais: algodão juta, borracha, madeira, para só citar as mais 
importantes. Abastece assim enorme parte da população terrestre ou desem
penha papel essencial nas atividades comerciais e industriais. A produção ani
mal da mesma zona caracteriza-se, entretanto, por surpreendente mediocridade; 
o gado ou não existe ou tem muito pouco rendimento. Apresênta-se à refiexão 
como um dos contrastes mais nítidos que podem ser observados entre a zona 
tropical e a zona temperada, sendo, portanto, um assunto de estudo particular
mente atraente. 

Estudo, aliás, difícil uma vez que os conhecimentos sôbre a zona tropical 
são ainda fragmentários e sujeitos a revisão. Somos muitas vêzes obrigados a 
dar às vastas regiões uma unidade que de fato não possuem, a generalizar par
tindo de fatos muito pouco numerosos, portanto, sujeitos a cometer erros mais 
ou menos graves. 

No momento atual não parece fácil evitar tais perigos; é possivel, entre
tanto, diminuir-lhes o alcance, não dissimulando nem aos outros, nem a nós 
mesmos o caráter em parte provisório das idéias que vão ser expostas. 

O pequeno espaço reservado à pecuária no meio tropical explica-se, natu
ralmente, pela hostilidade dêste meio em relação aos animais domésticos e 
ainda pelas Mncepções e técnicas dos criadores que são relativamente numero
sos. Aos europeus que tentaram introduzir, em zona tropical, os métodos aper
feiçoados e os animais de seus paises, o rigor das condições naturais e a men
talidade dos indigenas opuseram dupla resistência causadora dos freqüentes 
reveses.1 · 

' A HOSTILIDADE DO MEIO NATURAL 

A hostilidade do melo natural leva-nos, inicialmente, a pensar nos nume
rosos inimigos que espreitam os animais domésticos. Os animais selvagens 
ainda são numerosos; são de.modo particular depredadores na índia e Indo
china, regiões de abundante gado. Parasitas de tôda espécie ai pululam e de-
5empenham papel eficaz na transmissão das doenças. Causam enormes danos 
chegando mesmo a impossibilitar a criação. A peste bovina, a pasteurellose, 
o carbúnculo, a tuberculose, o impaludismo, encontram-se mais ou menos di
fundidos; a peste bovina seria responsável, na China, pela mortandade anual 
de um milhão de bovinos. A piroplasmose ou febre do Texas, propagada por 
carrapatos, causou estragos de grande alcance. As tripanossomíases, transmi-

• - Artigo traduzido por Olga Buarque de Lime.. Por dlflculdade de reprodução não e.pa
recem as gravuras que Ilustram o trabalho, aliás sem prejuízo para sua compreensão . 

(1) BIBLIOGRAFIA SUMARIA - Baradat (R . ), "Notes sur l'exploltatlon du cheptel ce.m
b<>dgien", Revue d'Elevage et de Médectne ttétérlnaíre des Pa11a tropicauz, 111-1, 1949, pp. 29-37. 
Despols (J.), "Des monte.gnards en pays tropical . Be.mlléké et Bamoun (Cameroun fre.nçals) ", 
Mevue de Géographíe Alpíne, 1945, págs. 595-634. Doutressoulle (G.), L'Elevage en A/rlque Occí
dentale Françaíse, Paris, 1947, p. 298. Gourou (P.) Lt1a Pays tropícauz, Paris, 1947, 196 pá
ginas. Richard-Molard (J.) "Essa! sur la vie rurale e.u Fouta-DJalon", Revue de Géographie 
Alpine, 1944, pp, 135-239. Veyret (P.), Géographíe de l'Elevage, Paris, 1951, 234 páginas . Veyret (P.) 

"L'elev~e et le mll1eu naturel", Bevue de Géographíe Alpine, 1952, pp. 125-132. Enjalbert 
(B.), "L'agrlculture européenne en Amérlque du Sud", Les Oahíers d'Outre-Mer, tome 1, 1948, 
pp. 40-66. 
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tidas por diversas espécies de glossinas, impedem a .criação de grandes animais 
em tôda a zona mais úmida da Africa, e _mesmo em determinadas regiões de 
savanas, pois nem tôdas as glossinas se alojam em recantos fiorestados. Não 
há pois ousadia em afirmar que uma perigosa insalubridade contribui para 
explicar a inferioridade da zona tropical em relação · à zona temperada no que 
se refere à pecuária. 

O clima age diretamente pelo calor e umidade. Os animais sofrem com o 
excesso de calor: o carneiro substitui a lã pelos pêlos, os bovinos recolhem-se 
(quando conseguem) aos lugares de sombra durante as horas de maior ca
nícula, o búfalo, cuja epiderme não possui bastantes glândulas sudoriparas, 
chafurda-se na água. As chuvas violentas da zona tropical e de monções pro
vocam resfriados bem cruéis nos animais de tenra idade: no Cambójia, a mor
talidade entre os bezerros do ano atinge sua taxa mais elevada - 10% - de 
agôsto a outubro, durante a estação das grandes chuvas e dos ciclones (tor
nados). Tais rigores meteorológicos são, provàvelmente, mais prejudiciais à 
criação da zona tropical que o inverno à criaçãd ·das zonas temperadas. 

Mas é, bem entendido, o problema da alimentação do gado que, sobretudo, 
nesta zona, orienta o curso da pecuária_e em geral para um rumo bem desfavo
rável. Os animais domésticos exigem grandes quantidades de alimentação rela
tivamente grosseira, sem dúvida, mas não em excesso·e que lhes dê todos os prin
cípios nutritivos de que necessitam, primeiro para o próprio desenvolvimento, em 
"eguida, para garantir uma produção apreciável de trabalho, de leite e de carne. 
Ora, nem os solos, nem a vegetação das regiões tropicais lhes são, em, geral, 
favoráveis. ~ conhecida a pobreza da maior parte dos solos tropicais, sua ca
rência em minerais de tôda espécie. A vegetação que nelas se desenvolve apre
senta as mesmas carências e não pode fornecer aos animais todos os elementos 
minerais que seus organismos exigem. O ciclo vegetal agrava ainda os fatos, 
pois, na maior parte das vêzes, é regrado pela alternância de uma estação úmi
da e de uma estação sêca. Pode-se imaginar o que significa a ausência total 
de chuvas durante vários meses, so'b um clima muito quente: as reservas de 
água volatilizam-se ràpidamente, a vegetação herbácea seca e enrija-se ao pon
to de não ser mais comestível, o alimento escasseia em qmmtidade e em quali
dade; a fome acompanha a estação sêca. 

Os animais cuja vida está sujeita às condições climáticas - veremos que 
a criação praticada pelos indigenas geralmente dispõe apenas das forragens 
provenientes da vegetação espontânea, faltando-lhe as reservas armazenadas 
durante a estação das chuvas - passam por alternativas desastrosas. Quais
quer que sejam as nuanças ou variedades discerníveis na vasta zona dos países 
tropicais - e há seguramente um grande número - pode-se, todavia, consi
derar como fato estabelecido que a vegetação que nela se desenvolve, mesmo 
excluindo-se as florestas densas, inteiramente hostis, é uma vegetação pouco 
favorável aos hebívoros domésticos, devido não só à sua pobreza em elementos 
nutritivos como também ao fato de endurecer de modo exagerado, ou mesmo 
de desaparecer durante a estação sêca mais ou menos longa. O período durante 
o qual a forragem possui seu valor máximo é curto; sob o efeito combinado do 
calor e da umidade, os sais do solo absorvidos pelas raízes atravessam ràpida
mente a haste e vão acUmular-se nas sementes. A maior parte das espécies são 
gramíneas rudes; as leguminosas, tão úteis na zona temperada e mediterrânea, 
não existem. 

As conseqüências desta alimentação irregular ou de má qualidade sôbre o 
desenvolvimento dos animais e sôbre a produção de leite, carne ou trabalho 
foram progressivamente ressaltadas por zootécnicos europeus. Os bezerros que 
escapam à morte crescem lentamente, tornam-se adultos bem mais tarde qu. 
nos países de clima temperado, pesam menos e têm menor estatura. O período 
de lactação, muito curto, dura enquanto a mãe encontra alipiento suficiente, 
e a produção leiteir~, nos casos mais favoráveis, permanece bem medíocre. A 
magreza dos animais é facilmente explicável: durante o período de penúria, 
assimilam seus próprios músculos e gordura (autofagia) e com a volta da rela
tiva abundância apenas as perdas podem ser reparadas, pois, freqüentemente 
a vegetação, mais obundant.e que nutritiva, só fornece a quota de manutenção, e 
não a de superalimentação necessária à engorda. A capacidade para o trabalho 
baixa forçosamente, sobrett do durante o período de subalimentação. 
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E não é tudo. O próprio ritmo de reprodução deve ajustar-se às condições 
alimentícias, como demonstraram os penetrantes estudos· de M. Baradat no 
Cambójia. A fecundidade das vacas e das búfalas, sempre medíocre, torna-se 
ainda menor quando o alimento é pobre ou raro. "A proporção dos acasala
mentos com resultados positivos é bem maior de fevereiro a maio, estação em 
que os pastos brotam depois das queimadas ou que o gado se alimenta nos 
restolhos dos arrozais encharcados pelas primeiras chuvas. A data dos nasci
mentos está sujeita, l!itidamente, como provam as estatísticas à distribuição 
das chuvas, portanto ao alimento. "Deve-se ver neste fato, através da domes
ticação, uma ação da natureza que orienta os nascimentos para uma época em 
que, com um alimento abundante e aquoso, as vacas são capazes de produzir o 
leite necessário às crias". Esta adaptação dos nascimentos às estações "pro
cessou-se sem a intervenção do homem .. É, aliás, incerta, pois, na pecuária bem 
conduzida, onde os animais estão ao abrigo da influência das estações em vir
tude de um melhor regime dietético, os nascimentos tendem a escalonar-se em 
tôdas as estações". Apesar desta adaptação, que visa sobretudo diminuir os riscos 
sofridos pelos bezerros durante o primeiro ano de 'lida, a fecundação se efetua 
mal: o período quente dura pouco e os touros não se alimentam de modo sufi
eiente para fazer, -neste período assaz curto, todo o trabalho de fecundação. 
D.êsse modo, as carências de ordem alimentar são mais desastrosas para a re
constituição dos rebanhos que as próprias epízotias. 

A natureza tropical não favorece a criação dos animais domésticos, sobre
tudo a dos grandes herbívoros, bovinos ou cavalares. Pode-se, entretanto, dar 
matizes a esta tese geral. Na Africa, nas zonas de florestas densâs, desprovidas 
de ervas e infestadas de tripanossomíases, só há cabras, porcos, galináceos. Os 
bovinos da Costa de Guiné, chamad.os da raça dos "Lagunes", que uma adapta
ção hereâitária permite resistir às doenças, são pouco maiores que as cabras. 
Na Asia e na América a floresta pode também abrigar bovid.QOS, mas sua ali
mentação é das mais modestas. A criação encontra-se, pelo contrário, mais bem 
situada ·nas imensas zonas de florestas ralas, de savanas, de estepes que cobrem 
grandes superfícies da zona tropical. Entretanto, se nelas não faltam as pasta
gens, sabe-se que seu valor nutritivo é rigorosamente escravó das chuvas; só 
são, portanto, capazes de alimentar um gado numeroso, quando em pleno viço. 

Para que o gado possa, de qualquer forma, alimentar-se durante todo o ano, 
é necessário poupar as pastagens. usando-as moderadamente; por isso, na Afri
ca tropical, estabeleceu-se que, para alimentar um bovino adulto, são necessá
rios aproximadamente tantos hectares quanto o ano comporta de meses secos. 

Circunstâncias locais ou regionais podem, 'naturalmente, abrandar tais con
dições restritivas. As zonas regularmente inundadas, como o vale do Niger ou 
as margens do Mecom, no Cambójia, suprem a escassez das chuvas pela umi
dade que lhes impregna o solo. São lugares excepcionalmente favoráveis à 
pecuáda e para êles se dirigem, muitas vêzes, rebanhos vindos de muito longe. 
As montanhas tropicais constituem outra feliz exceção. São mais sadias (as 
tripanossomiases não ultrapassam 1 000 metros), a estação quente é mais fà
cllmente suportada, a erva desenvolve-se de modo mais lento e não endurece 
tanto. Se, por sua vez, o frio pode ser sensível a organismos habituados à atmos
fera quente dos trópicos, são, mesmo assim, as melhores zonas pastoris da região 
tropical, apesar de nem sempre serem exploradas. 

Conclui-se que o largo- anel da faixa tropical não é precisamente um pa
raíso da natureza para o gado, que pode ai viver, mas que dificilmente conse
guirá fornecer produtos abundantes, uma vez que se encontra mal e irregu
larmente alimentado, oelo menos quando seu alimento provém unicamente da 
vegetação espontânea. Outra diferença capital entre a zona temperada e a tro
pi~al é a de que nesta os criadores quase nada fízeram para corrigir ou pelo 
menos para atenuar as insuficiências da vegetação ou as carências do solo. 

A MEDIOCRIDADE DAS CRIAÇÕES INDÍGENAS 

A atitude dos indígenas - africanos, malgaches, hindus, chíneses - ante a 
criação é, para os europeus, obj~to de surprêsa, até mesmo de espanto. Alguns 
se abstêm de praticá-la, como a 'maior parte dos cultivadore1> negros: seus sis
temas agrícolas - culturas feitas depois das queimadas, com instrumentos ara-
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tórios manuais - dispensam tanto o trabalho, como o adubo animal. A situação 
dos chineses, sobretudo na zona dos arrozais, é, também, a seu modo, racional; 
nestas terras superpovoadas, onde os homens encontram bastante dificuldade 
em se alimentar, não há lugar para produção de forragens, e sobretudo quando 
visam substituir, na alimentação humana, os produtos de origem animal pelos 
provenientes diretamente das plantas. Segundo cálculos meticulosos de técni
cos. nutricionistas a criação fornece, na realidade, sensivelmente menos calo
rias, em uma mesma superfície, que a produção vegetal. Dado êste estado de 
coisas, o chinês só pode manter, para seu· consumo, os animais que não exigem 
uma produção especial de forragens, porque se alimentam de detritos, tais como 
porcos e aves domésticas. O ponto delicado do sistema por êles praticado é o 
de utilizarem bovinos para lavoura dos arrozais sem ter como alimentá-los de 
modo normal; a procura do capim para os búfalos torna-se dêsse modo uma es
pécie de acrobacia permanente, descrita com nuanças pelos conhecedores do 
Extremo-Oriente. Sabe-se, além disso, que os chineses detestam o leite. 

Indus; malgaches, pecuaristas da Africa (Peuls, pastõres da Africa orien
tal) podem ser qualificados de criadores sentimentais porque são as paixões e 
crenças que, sobretudo lhes regulam a atitude a respeito dos animais domés
ticos. O caso dos indus é o mais conhecido: os dogmas da religião indiana 
proibem matar os sêres vivos e, portanto, consumir carne. Os bovinos são, por 
outro lado, animais considerados tão sagrados que o excremento da vaca se 
torna um incenso. Os agricliltores só utilizam, portanto, o trabalho e o leite 
dos animais. Em Madagascar os bovinos não sao divinizados, mas servem de 
intercessores junto aos deuses: antes de os franceses proibirem o desperdí
cio, havia, por ocasião dos enterros, verdadeiros morticínios, tanto maiores 
quanto mais importante era o morto. Dêsse modo aparece a função social da 
criação, sinal de riqueza e símbolo de poder, que se afirma com mais fôrça ainda 
por parte dos a~icanos que a praticam. Entre os Peuls da A. O. F. e a maior 
parte dos pastõres da Africa Oriental é, com efeito, o número de cabeças de 
gado, bois sobretudo, que simboliza a dignidade e determina a influência de um 
homem. É necessário evitar o quanto possível abater uma rês, pois seria arrui
nar-se voluntàriamente. O leite, às vêzes o sangue, são os únicos proveitos ma-. 
teriais de um rebanho, não se conta, portanto, nem com o trabalho nem com 
o adubo. 

Quaisquer que sejam os sentimentos ou as crenças que dominam a psico
logia dêstes criadores, a atitude que tomam em relação ao gado acarreta por 
tôda parte as mesmas conseqüências; a ignorância da realidade e a inferiori
dade técnica. O meio natural tem evidentemente sua parte de responsabilidade, 
mas a dos homens parece bem maior. Desde que a tentativa de maiores pro
veitos não orienta a criação para o ' estudo de possíveis melhoramentos, não 
há qualquer probabilidade de que êstes sobrevenham de modo espontâneo. O 
exemplo dos chineses mostra claramente que, mesmo em zona tropical, os 
criadores indígenas podem, desde que tenham espírito prático, obter aperfei
çoamentos interessantes; se não se interessaram pelos bovinos, mal adaptados 
a sua civilização rizícola, descobriram para as aves a incubação artificial, e 
obtiveram uma raça de porcos com esqueleto tão fino que foi utilizada pelos 
lnglêses para melhorar os porcos Yorkshire. Nenhum dos outros pecuaristas 
tropicais contribuiu com qualquer coisa de semelhante para o fundo comum 
das técnicas de criação. Suas preocupações quase exclusivas são de alimentar 
o gado; devemos convir que a natureza não lhes facilita a tarefa e que têm 
freqüentemente mérito quando vencem. Os que praticam a vida pastoril sabem 
jogar com os matizes regionais, que permitem contornar parte das influên
cias climáticas; as queimadall renovam as gramíneas; os agricultores utilizam 
os pousios, os terrenos vagos, os subprodutos da cultura. Mas os encômios de
pressa se esgotam, enquanto a lista das críticas se alonga bem mais. Se a cons
tituição de reservas para o tempo da sêca se revela muitas vêzes impossível, 
devido à má qualidade da vegetação, tem, por outro lado, a contrariá-la a pre
guiça fundamental dos criadores; amam justamente na pecuária a ausência 
do esfôrço que caracteriza a vida do cultivador. Não lhes ocorre a idéia de es-; 
tabelecer uma rotação de pastos a fim de poupá-los, nem de construir abrigos 
sumários que protejam os animais, tanto -dos grandes aguaceiros como dos fortes 
calores. A respeito de seleção, possuem noções nulas ou falsas. Os Peuls tor
nam-se furiosos quando aparecem em seus rebanhos animais sem chifres, ape-
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sar de serem melhores produtores de leite, porque têm preferência, completa
mente irracional, pelos animais de longos chifres; guardam as vacas pois ado
ram o leite, mas fazem desaparecer os machos. Não têm, evidentemente, a 
idéia de favorecer, pela seleção sistemática, o desenvolvimento desta , caracte
rística e assim melhorar as qualidades leiteiras da raça. A reprodução é, aliás, 
abandonada aos azares da promiscuidade. O desenvolvimento dos bezerros res
sente-se, de modo particular, da negligência ou da ignorância dos criadores. Dei
xam-lhes apenas parte do leite materno, apesar de tão pouco abundante, pois 
o homem também o disputa enquanto existe. Dispensam-lhes somente um pouco 
de proteção contra os animais selvagens. Portanto, cabe ao homem parte da 
responsabilidade na fraca taxa -da reprodução, na alta mortalidade dos bezerros 
e na lentidão de seu desenvolvimento. Não fazemos referência à ignorância, 
em matéria de higiene e de medicina, pois, os homens, neste particular, não 
são mais bem tratados que os animais . As vêzes, os criadores adquirem em
piricamente, hábitos úteis. Os Peuls, por exemplo, têm como regra não deixar 
os bois em um mesmo pasto mais de 7 dias, e os carneiros mais de quatro, 
porque observaram que a permanência prolongada desencadeava doenças. A 
explicação cientifica do fato é simples: o tubo digestivo dos animais contém 
parasitas em grandes quantidades e suas dejeções contaminam depressa os 
pastos; os carneiros hospedam uma fauna particularmente abundante e viru
lenta, que os força a mudar de lugar com muita freqüência. 

A prática, por vêzes em grande escala, dos roubos de gado · não é motivo 
para melhorar a pecuária. Na Africa e em Madagáscar, constitui um esporte 
muito prestigiado que apaixona mais os nativos que os cuidados prosaicos, po
rém, úteis da criação . Na Asia, o flagelo também existe entre as populações 
agricolas. No Cambójia, "nos territórios próximos às fronteiras, onde é fácil 
dissimular os animais roubados, razias de gado adquirem por vêzes o aspecto 
de empreendimento de grande envergadura, englobando numerosos cúmplices, 
sob a proteção oculta das autorid~es comunais" . <R. Baradat) . 

Mal alimentado, privado de cuidados e d~ quàlquer melhoria~ o gado da.s 
criações indígenas tropicais tem pouco rendimento e pode ser, não sem razão, 
considerado um flagelo. Os bandos famélicos da tndla; que se multiplicam des
medidamente entre duàs épocas de fome, causam prejuízos consideráveis às 
culturas, sobretudo o gado dos templos, duplamente sagrado. Na Africa e em 
Madagáscar, onde só tem valor o número de cabeças a sobrecarga pastoril é por 
vêzes tremenda. Pode-se citar como exemplo a reserva dos Kamba, em Quênia, 
capaz de alimentar mais ou menos 60 000 cabeças de gado de porte e que in
cluía, em 1933, 190 000 bovinos adultos, 57 000 bezerros, 260 000 cabras, 150 000 
carneiros. A região estava devastada, a vegetação arruinada, o solo votado à 
erosão e o gado crônicamente esfomeado. O fogo, desencadeado no fim da es
tação sêca para desembaraçar os pastos das ervas de aspecto lenhoso e provocar 
a eclosão de novos rebentos verdes desde as primeiras chuvas, causa por sua 
vez, prejuízos irreparáveis, como a destruição das árvores e do humo, seguida 
do progresso da laterita. Atribui-se aos pastôres grave responsabilidade na evo
lução de Madagáscar para a ruína. 

Não há, pois, proporção entre o número dos animais - a índia possui, de 
longe, o maior rebanho mundial de bovinos - e o produto que dêles provém, 
nenhuma proporção entre os estragos de um pasto mal organizado e o adubo 
que o solo aproveita. Uma criação assim concebida não é racional e torna-se 
com freqüência perigosa. Os europeus, que ocuparam ou que ocupam ainda 
êstes países, tiveram de estudar muito seriamente tais problemas . 

A AÇAO EUROPÉIA 

A intervenção européia pão operou mtlagres e, aliás, não poderia fazê-lo. 
É oportuno lembrar que a natureza tropical, pelo calor do clima, pelo re
gime das chuvas e pela rudeza da vegetação, impõe aos herbívoros condições 
de vida muito mais duras que as dos paises temperados. Adaptam-se, certa
mente, mas às expensas da produção de leite, de carne e de trabalho. O orga
nismo dos animais como o dos homens não executa a façanha de produzir sem 
receber: é apenas um transformador de energia. Ora, nem todos os obstáculos, 
da amplitude dos levantados pelo clima tropical, são superáveis, qualquer que 
seja, por outro lado, o poder material e cientifico dos brancos. São tanto menos 
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superáveis quanto os criadores indigenas, cujas concepções diferem radical
mente das européias, não estavam de modo algum preparados para receber 
noções certas, e fazer entrar em seus hábitos aquilo que das técnicas dos co
lonizadores podia ser adotado sem agir contra o meio natural. Uma revolução 
psicológica deveria, também, ter sido feita: tal tarefa é bem mais difíéil que 
a educação dos agricultores, pois, além dos hábitos, fere religiões e crenças tão 
enraizadas quanto a religião. As resistências humanas acrescentaram-se, por
tanto, às dificuldades fisicas para limitar de modo bem restrito a ação coloni
zadora em matéria de pecuária. 

Deve-se pensar, também, que a própria colonização foi a causa de pertur
bações inesperadas e que alguns de seus resultados mais estimáveis provocaram 
conseqüências desastrosas. Assim, o estabelecimento da paz e o êxito, pelo menos 
relativo, das medidas sanitárias tiveram como resultado imediato a rápida mul
tiplicação dos rebanhos quando nada se tinha feito para garantir-lhes a Sl,lb
sistência, e a mentalidade indígena, q.ue permanecera a mesma, não estava 
preparada para reagir corretamente a êste aumento de sobrecarga. É possível 
que de início não fôsse percebido o emaranhado tão complexo dos dados fisi
cos e humanos, ou então aquêles que intuitivamente o perceberam, estavam 
desarmados para enfrentar tantas dificuldades. Não se deve estranhar, por 
outro lado, que no comêço fôssem escolhidas soluções mais fáceis porém mais 
ou menos votadas ao malôgro. 

Pode-se discernir, na obra tentada pelos colonizadores, obra a que rendemos 
Justas homenagens, esforços para instalar criações européias e ensaios para 
melhorar a pecuáda indígena. O primeiro ponto do programa que, em suma, 
só ia de encontro às resistências naturais, foi o que obteve os mais nítidos su
cessos; os resultados, quanto ao segundo, não são tão encorajadores. 

Os europeus tinham bons motivos para iniciar criações em suas colônias 
tropicais, a começar pelas necessidades alimentícias. A colonização é anterior 
à expansão dos transportes frigorificos e d«t leite condensado ou em pó; era 
necessário, pois, encontrar, no próprio lugar ou nas proximidades, carne e leite 
e os rebanhos indígenas nem sempre eram suficientes. Além disso, era na tu-· 
ral que os colonos fizessem tentativas para desenvolver, na colônia, um gê
nero de atividade que na metrópole lhes era tão familiar. · Acrscente-se, en
fim, no limite do mundo tropical, os esforços dos industriais em tecidos para 
desenvolver a produção de lã (exemplo francês em Madagáscar) . Os autores 
destas tentativas defrontaram-se com um gado indígena adaptado, mas pouco 
produtivo e, como para êles a noção de rendimento era capital, tentavam intro
duzir as raças metropolitanas em vez de empreender, pela seleção, o aperfei
çoamento das melhores raças locais. É que a seleção, obra de longo fôlego, paga 
tardiamente enquanto . se espera que os empreendimentos coloniais rendam o 
mais ràpidamente. Foi quando se verificou como a influência do meio era 
poderosa: ou o gado melhorado definhava ou perdia as admiráveis faculdades 
de produção adquiridas sob um clima temperado. Foi preciso aceitar esta verdade 
Importuna, mas irredutível: a pecuária tropical exige animais adaptados. Os 
criadores tiveram, então, de envidar esforços para encontrar meios de, levando 
em conta esta necessidade imperiosa, conseguir, sem embargo, rendimentos 
aceitáveis de seu gado. Citarei de memória a solução extraordinária dos esta
belecimentos inglêses de Singapura, cujo conhecimento devo a M. Garry, antigo 
administrador da Indochina. Vacas Holstein acham-se aí abrigadas em está
bulos com ar condicionado e alimentadas de forragens importadas. Não mais 
se trata de criação, mas de usinas de fabricar leite onde as vacas são as má
quinas e as forragens, as matérias-primas. Tal sistema, que modifica radical
mente os dados naturais do problema, não é, sem dúvida, susceptivel de grande 
extensão. . 

Mais aptos que os indigenas em utilizar sistemàticamente as gradações do 
clima, os europeus instalaram, quando era possivel, seus rebanhos em altitu
de, para subtraí-las a grande parte dos miasmas e ao calor excessivo: assim, 
no Camerum, no Katanga, na Africa Oriental, em Madagáscar. É a solução que 
menos os constrange na luta contra os elementos, e que assegura bons resul
tados; J. Depois aponta-nos o exemplo da sociedade "La Pastorale" que, no 
Camerum obtém, na estação propícia, 15 litros de leite por dia e por cabeça, de 
suas 5 000 vacas, mestiças de touros Montbéllard e de "zebras" de Adamoua. Igual 
solução de altitude venceu perfeitamente nos altos planaltos andinos: um tes-
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temunho ocular muito qualificado disse-nos ter visto em tôrno de Quito e Bo
gotá belos rebanhos de vacas leiteiras Holstein, criadas em prados de boa qua
lidade e fornecendo leite em quantidade satisfatória. 

A solução da altitude nem sempre é possivel, ou porque o relêvo não existe, 
ou porque as montanhas, como as da Indochina, são insalubres até que nelas 
sejam empreendidos trabalhos hidráulicos que lhes extirpe a malária. Pode-se, 
entretanto, manter o gado europeu em regiões baixas, desde que lhes sejam 
dados abrigos contra o calor e alimentos apropriados. Dêsse modo, foram orga
nizadas pelos inglêses, na tndia, em volta das cidades onde residiam rebanhos 
de vacas leiteiras, puras ou cruzadas, alimentadas em pastos artificiais. 

- Para as carêncis minerais que, através da vegtação, se incorporam ao gado, 
é difícil contar com uma modificação do solo pela adjunção de adubos e es
trumes; êstes produtos seriam ràpidamente eliminados pela natureza tropical. 
Deve-se, então, proceder indiretamente, isto é, acrescentar à ração dos animais, 
doses assimiláveis dos produtos indispensáveis, por exemplo, fósforo e cálcio. 
l!: um cuidado que os europeus são capazes de ter, mas não os indígenas, a não 
ser excepcionalmente. , 

A alimentação dos animais é conduzida segundo técnicas européias .. A pas
tagem da vegetação natural é regulada de modo a que os animais aproveitem 
o máximo. A separação dos pastos permite proporcionar a carga aos recursos, 
mas obriga também os animais a não desperdiçar coisa alguma. Pode-se, por 
um certo pisotear do gado, impedir o desenvolvimento em altura das gramineas, 
favorecer os brotos, obter a penetração das sementes no solo, sem ir, entretanto, 
até um endurecimento excessivo. O corte do capim, quando possível, procura 
reservas alimentícias, ao mesmo tempo que melhora a vegetação natural. Algu
mas plantaçõs com boas sementes forrageiras produzem excelentes resultados. 
o milho ou o sorgo forrageiro, leguminosas tropicais (pois de vache e haricot 
velu), doses de torta completam as rações durante a estação sêca. O fato de 
armazenar-se em silos forragens verdes traz uma solução à dificuldade que 
existe de fazer secar as forragens durante a estação das chuvas. A própria prá
tica do fogo, quando a rotação das parcelas a serem queimadas é minuciosa
mente regulada e que tôdas as precauções são tomadas para impedir o desen
volvimento do incêndio, pode ser considerada aceitável e praticada pelos cria
dores europeus de tôdas as nacionalidades. Uma transposição tropical dos mé
todos europeus foi, portanto, obtida, mas pelos próprios -europeus ou sob sua 
direção imediata. . 

:t!:ste melhoramento da alimentação permite que não sejam encaradas como 
satisfatórias as raças Indígenas de pouco rendimento; não é, entretanto sufi
ciente para assegurar uma exploração conveniente das raças européias puras. 
Freqüentemente, são os cruzamentos de meio-sangue - touro importado, vaca 
autóctone - que dão os melhores resultados; quando se procura apurar a ra
ça, a adaptação diminui e com ela a produção. Não é assim possível acli
mar uma raça mista; ·deve-se praticar um cruzamento contínuo, isto é recorrer 
aos genitores de importação, método dispendioso. Seria ainda mais razoável, 
sem dúvida, melhorar as raças indígenas pela seleção, mas a lentidão do pro
cesso não o recomenda às sociedades cujos fins são comerciais. 

O alcance da pecuária praticada pelos európeus, e para seu uso, permanece 
muito limitado. Aproveit~ as condições menos desfavoráveis da zona tro
pical, ou então, procuram abrandá-las de modo suficiente para que o gado possa 
viver e produzir mais ou menos normalmente. O fim almejado é, aliás, modesto: 
abastecer uma população de colonos. Salvo exceções, a zona tropical não teve. 
em matéria de criação, empreendimentos comparáveis às plantações que modi
ficaram tão profundamente a agricultura dos países quentes. 

Deve-se entretanto, levar em conta uma exceção de vulto, a América 
tropical, que neste particular se distingue nitidamente da Africa ou da Asia. 
Na América, as condições naturais, devido à altitude, são multas vêzes mais 
propícias à pecuária, não apenas nos Andes, mas também nos vastos planal
tos, situados nas proximidades de 1 000 metros ou mais, notadamente, no Bra
sil. Sobretudo a zona tropical da América que, tendo recebido um povoamento 
europeu abundante, há muitos séculos vem sendo aproveitada por êstes povos 
e seus descendentes, puros ou mestiços. Esta circunstância histórica permi
tiu a constituição, com o gado importado da Europa e segundo uma psicolo
gia européia, de uma pecuáda tropJcal Já várias vêzes secular, exemplo único, 
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tanto pela antigüidade como pela extensão. Seu principal centro fixou-se nos 
planaltos brasileiros de Minas e do Nordeste; teve por função essencial abas
tecer de carne regiões que produziam as riquezas coloniais, primeiro a orla 
de monocultura do açúcar de Pernambuco à Bahia, mais tarde as aglomera
ções mineiras. Realizou e realiza ainda esta missão; representa, pois um êxito, 
mas um êxito relativo. Permanece exposta às calamidades naturais, em parti
cular às . famosas sêcas do Nordeste, contra as quais os meritórios trabalhos 
da Inspetoria de Obras Contra as Sêcas apenas localmente puderam atenuar 
os efeitos. A dureza das condições naturais impediu que ô gado fôsse aperfeiçoa
do no ritmo das outras criações americanas: os bovinos fornecem pouco leite 
e carne .dura; o melhor produto, os couros (de cabras em particular), não bas
ta para valorizar a criação. O progresso localiza-se nos setores mais propícios, 
como o Sul de Minas e o Estado de São Paulo. Basta, aliás, para julgar a criação 
tropical da América Central e do Sul, lembrar que, apesar de seus méri
tos positivos, permanece bem inferior à do Brasil meridional, do Uruguai, 
da Argentina. 

Fora da América, foi agindo sôbre a pecuária indígena, que permaneceu 
de muito a mais numerosa, que a colonização pôde conseguir resultados de en
vergadura. Na realidade, não obteve, no conjunto, modificações essenciais o 
que não se deve estranhar muito. Já foi demonstrado como as idéias indígenas 
diferiàm das européias, e como suas atitudes se opunham até mesmo à própria 
idéia de melhorar o gado . Os criadores tropicais mais próximos dos europeus 
pela concepção utilitária da criação, os chineses, não escapam por isso às con
tradições, uma vez que não utilizam o leite e que se afastam das montanhas onde 
seria possível desenvolver uma atividade pastoril que encontraria nos deltas 
Imensos mercados. As criações regidas pela religião ou por sentimentos são, em 
regra geral, quase imutáveis. 

Deve-se também ter consciência do abismo que separa a técnica européia 
das práticas indígenas. A primeira repousa em sólida base cientifica; foi total
mente renovada por trabalhos de especialistas em genética, em agronomia, em 
química, em bacteriologia, em veterinária. Se os criadores ficam alheios a estas 
ciências, são bastantes cultos, nos países mais evoluídos, para aceitar as apli
cações e para seguir os conselhos de especialistas, que lhes tornam a ciência 
acessível. Não são céticos sôbre o valor da técnica porque têm ocasiões de so
bra, em todos os domínios, de verificar-lhe a eficácia prática. Negros, brancos 
ou amarelos, os criadores tropicais, ignoram profundamente .a ciência e o es
pírito científico europeus, porém, são fortemente presos aos\ próprios hábitos: 
o uso equivale para êles à cultu-ra. Quando se conhece a dificuldade' que o pro
gresso teve de vencer para penetrar em certos campos europeus, pode-se calcular 
os obstáculos que se opõem à sua difusão . entre os indígenas da Africa ou da 
Asia. Defrontam-se, pois, alunos mal preparados e educadores que devem, por 
sua vez, ministrar ensino dos mais difíceis. A ação direta e rápida é limitada; 
a influência européia só pode manifestar-se a longo prazo e contribuir mais 
com seus corretivos, que com suas inovações. 

O ponto de partida de todo progresso sério é sempre a solução dos pro
blemas· de alimentação: será ilusório tentar aperfeiçoar as raças enquanto não 
fôr possível fornecer-lhes uma alimentação regular e de qualidade satisfa
tória. Mesmo a luta contra as doenças permanece subordinada à alimentação: 
na A.O.F., estima-se que 50% da mortalidade geral provém da subalimentação 
ou das carências. Já foram citados os processos pelos quais os criadores euro
peus resolveram o problema por conta própria: não são susceptíveis, porém, de 
aplicação para os negros, seja pelo fato de exigirem emprêgo de capitais, seja 
por causa da preguiça e da indiferença de tantos indígenas. A ação colonizadora 
limita-se às regras sôbre os percursos dos rebanhos ou sôbre incêndios pastoris 
e aos trabalhos hidráulicos que permitem utilizar, na estação sêca, pastagens 
desprovidas de água para beber. Em certos casos, a proibição de utilizar-se um 
pasto por determinado tempo permite a restauração natural da vegetação fa
tigada. !!:, entretanto, incômoda, incompreendida e impopular. Seria necessá
rio, para chegar-se a resultados de envergadura, transformar-se a mentalidade 
e o nível técnico dos criadores indígenas: tarefas imensas, pelo menos em 
grande escala. • 

A proteção sanitária do gado parece mais facilmente realizável, e na ver
dade foram obtidos, neste domínio, sobretudo pela vacinação, resultados en-
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corajadores. Mas, é uma obra que terá de ser perpêtuamente recomeçada, pois 
cada periodo de fome desencadeia novas epidemias ou a virulência de doenças 
adormecidas. É por outro lado uma obra difícil e incompleta, porque os lndi
genas, em geral, não facmtam a ação de veterinários, aliás multo pouco nume
rosos para acorrer imediatamente aos vários lugares. A vacina não é compre
endida pelo lndigeJ:la, A'\le naturalmente não lhe conhece os limites; não sabe 
que deve ser freqüentemente preventiva, que se deve estender a todos os animais 
e que só os protege durante um perlodo limitado. Multas vêzes, animais vaci
nados tarde demais, ou que não podem mais ser salvos pela vacina, morrem. 
e os lndigenas firmam-se na convicção que "esta mania de branco" de nada 
serve. "A luta antisséptica não suporta o inacabado. Deve ser metódica, ou 
então será destinada ao malôgro". <R. Baradat). 

O contágio é, allãs, mantido também pelos ruminantes e porcos selvagens; 
seu endemismo ex1glr1a uma disciplina sanitária muito severa, baseada na co
laboração total dos indigenas: êste ideal está longe de ser atingido. Os veteri
nários fizeram recuar a peste bovina e a plroplasmose, limitaram os estragos 
da tubercµlose, mas são apenas resultados parciais. 

Considerando-se êste estado de coisas, o aperfeiçoamento das raças de gado 
quase que pode ser empreendido. Em todo caso, é inútil empregar-se reprodu
tores de importação; experiências dêste gênero, tentadas na A.O.F., foram fra
cassos absolutos: ou os touros dlstribuidos aos indigenas morreram, ou então 
foi necessário encaminhá-los às fazendas-modêlo para salvá-los. A respeito de 
pecuária indígena só se pode imaginar um cattlinho: a seleção e o cruzamento 
das raças autóctones, adaptadas à rude existência que é a do gado tropical. Os 
francêses da A.O.F. e os lnglêses da Costa do Ouro se esforçam para expandir a 
raça bovina n'Dama, que parece a mais bem dotada. Concursos chamam a 
atenção dos indígenas para os mais belos espécimes do gado. Para melhorar 
a reprodução, o serviço zootécnico esforça-se por castrar os machos mal con
formados; cria nas fazendas experimentais bois representantes das raças locais 
e os empresta com liberalidade aos indígenas. Na A.0.F., observou-se que 
estas tentativas tinham mais êxito junto aos criadores sedentários que Junto 
aos Peuls migradores. Parece passivei obter do cruzamento melhores resultadoa 
ainda para as raças de carneiro e de cabras. 

O resultado da influência colonial sôbre a pecuária dos países tropicais é, pois, 
pouco favorável. As explorações dirigidas por europeus provaram que era possí
vel instalar-se criações remuneradoras, sob a condição de fornecer aos animais 
alguns abrigos contra o calor, contra as chuvas e sobretudo uma alimentação 
mais regular, mais abundante e de melhor qualidade que a pastagem da vegeta
ção e&1>ontãnea. J!:stes cuidados podem ser enfrentados por europeus que dis
põem de uma formação técnica, de capitais, de vastas concessões territoriais 
bem situadas. Deve-se, entretanto, recorrer, como norma, a animais cruzados, 
pois, a produção do leite e da carne exige uma adaptação ao meio mais pei:
feita que aquela que pode ser obtida por animais importados. Para os indígenas, 
as idéias e os hábitos tradicionais têm mais importância que os exemplos dos 
europeus, e verdadeiros pastôres, como os Peuls, são ainda menos permeáveis a 
êste contágio. Uma evolução no sentido de melhorar o gado não se acha, entre
tanto, excluida; será, sem dúvida, desejada pelos próprios indígenas, à medida 
que forem sendo mais tributários da moeda e que a idéia de lucro fôr progre
dindo entre êles. Será ajudada pela intensificação da ação européia, que ainda 
não deu tudo quanto pode: os europeus até agora dedicaram mais atenção e 
consagraram mais esforços ao progresso das culturas, que à renovação da pe
cuária. Era uma atitude conforme seus interêsses, sem dúvida, mas conforme 
também os fatos naturais, pois o mundo tropical é mais favorável, por muitas 
razões, ao crescimento das plantas que ao desenvolvimento dos animais domés
ticos. Uma exploração mais racional de todos os recursos mundials deveria. 
arrastar, por sua vez, a pecuária tropical na esteira do progresso geral. 

~ aste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca GeogrAflca 
Brasileira" encontram-se à venda na.s principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edlffclo Inaçu - Rio de 
.Janeiro, D.F. · 
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Regiões · Fitogeográficas de Minas Gerais 

HENRIQUE L. DE MELLO BARRETO 
Ex-chefe do Serviço de BotAnica da Secretaria. 

de Agricultura do E. de Minas Gerais 

Incontestàvelmente o estado de Minas possui uma flora cuja riqueza em 
espécies não é sobrepujada pela de nenhum outro, o que é fácil de se eompreen
der quando se consideram as diversas condições geológicas, topográficas e cli
máticas do seu território, delas decorrendo natural multiplicidade de formas 
vegetais especializadas. 

Encontram-se em território mineiro cinco das seis zonas botânicas da Flora 
Geral ou Extra-Amazônica, do sistema fitogeográfico do professor Alberto J. de 
Sampaio e que são as seguintes: Zonas dos Campos, das Caatingas, dos Cocais, das 
Matas Costeiras e dos Pinhais, somente faltando a Zona Marítima. Esta última 
pode ser substituída pela Formação das Vazantes, localizada nas margens do 
rio São Francisco e de alguns de seus afluentes: está ela indicada no mapa geo
lógico de Djalma Guimarães e Otávio Ba:tbosa (1) publicado pelo Departamento 
do Serviço Geográfico e Cartográfico de Minas. Podemos assim considerar como 
existentes neste estado seis regiões botânicas bem caracteriaadas. 

1 - REGIAO DOS CAMPOS 

É onde vivem as Oréades de Martius, ou a zona montano-campestre, que 
abrange mais de metade do território mineiro, estando constituída por cerradões, 
cerrados, carrascos e campos. ~stes últimos, quando localizados nas partes mais 
altas das montanhas chamam-se alpinos e apresentam flora bastante diferente 
dos demais, além de muito mais rica. 

Nesta zona existem também matas, algumas bem pujantes, especialmente 
em terrenos calcários. São bastante conhecidas, as matas dos Pains e da serra da 
Mata da Corda.· Nas margens dos cursos de água há também florestas ciliares e 
em muitos lugares encontram-se outras matas e capões com características mais 
xerófilas, sendo por vêzes chamadas "catanduvas". 

Em compensação, há campos nas demais zonas botânicas, como por exemplo, 
nas cumiadas das serras da .Zona das Matas Costeiras. Assim, Baccharis heli
ChT'1/SOides DC., composta, que é encontrado nos cerrados dos arredores de Belo 
Horizonte, foi também colhido no alto da serra da Grama, no município de Viço
sa, portanto em plena região florestal. 

Warming (2), considerando apenas a região de Lagoa Santa, achou maior 
riqueza florística para formação silvestre, em relação· à campestre, sendo a pro
porção, mais ou menos, de dois para um, tendo indicado 1 450 espécies de mata 
e 130 de campo. Entretanto, se se considerar tôda a zona dos campos do estado, 
a flora campestre é muito mais rica do que a silvestre, pois os trechos alpinos 
fornecem um contingente formidável de formas veg-etais. Nestes campos são ri
camente representadas as famílias das eriocauláceas e das melastomáceas, que 
figuram na flora de Lagoa Santa com número reduzido de elementos. 

Somente entre as eriocauláceas, Alvaro da Silveira (3) relaciona 524 espécies 
de Poepalanthus, Syngonanthus, etc., na sua grande maiorht de Minas e quase 
tôdas alpestres. 

Em conjunto, a flora dos cerrados e dos campos baixos varia pouco, sendo 
a sua massa principal constituída quase sempre pelos mesmos vegetais. Entre
tanto, em certos lugares, desaparecem algumas formas e aparecem outras. Nos 

• TrabalhQ transcrtto do Anu4rlo Br<Uileiro de Economia Flore3tal - Ano 2 - N.0 2 - RI.o 
de Janeiro, DF. - 1949. 
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cerrados de Curvelo, Plrapora, do Oeste e Triângulo há espécies não encontradas 
ou só dificilmente encontradas em Lagoa Santa, como o "baru" - Coumarona 
alata (Vogt.) Taub., o "gonçalo-do-campo" - Astroníum fraxintfolíum Schott 
(que em Lagoa Santa é árvore florestal), os "tlpguis" - Magonia pubescens St. 
Hll. e Magonta glabrata St. Hil., a "sambaíba" - Curatella americana L., a 
"sucupira branca" - Pterrodon polygalaef lorus Benth., a "bananeira do campo" 
- Salvertía convallartodora St. Hil. Nos campos de Belo Horizonte é bastante 
freqüente a amarantácea chamada pelo povo "paratudo" - Gomphrena officina
lis Mart. No Triângulo vive ela juntamente com Gomphrena macrocephala St 
Hil., espécie com que muito se parece. 

O· grosso da vegetação arbórea do cerrado é constituída por "pequl" - Ca
ryocar brasiliensís Camb., vários "paus"."santos" - como Kielmeyra coriacea 
Mart., etc., diversos "paus-terra" - Qualea grandiflora Mart., Qualea multt
flóra Mart., Qualea parviflora Mart., "sucupira" - Bowdichia virgíliotdes 
H.B.K., "cabiúha" ....:.. Dalbergia violacea (Vogt.) "nalme", "vinhático do campo" 
- Plathymenia reticulada Benth., "orelha de negro" Enterolobium ellipttcum 
Benthe., "marolo" - Anona crassiflora Barb. Rod., "quina do campo" - Strych
nos pseudf}quina St. Hil . , "bôlsa de pastor" - Zehyera montana Mart., "cagai
telra" - Engenia cLysentertca DC., "barba timão" - Stryphnodendron barbati
mão Mart., "jatobá do .campo" - Hymenaea stigonocarpa Mart., "jacarandá do 
campo" - Machaertum opacum Vogt., etc. ' 

Conforme condições ecológicas ainda não estudadas, pode variar muito a 
densidade dos indivíduos de cada espécie. 

Algumas espécies dos cerrados fornecem madeira para fins vários, sendo 
algumas bastantes estimadas, como no caso do "jatobá do campo", do "pequi", do 
"vinhátlco do campo", da "sucupira" comum e da "sucupira branca" da "ca
blúna", · etc. A madeira dos dois "tinguis" é considerada lenha de vaÍor; além 
disto, estas árvores são valiosas pelo fato de suas sementes servirem para o fa
brico de sabão. Muitas espécies produzem frutos comestíveis, como o já mencio
nado "pequl'', o "mllrolo", o "baru", em que a semente é utlllzada na alimenta
ção humana e o exocárpio é forragelro e multo apreciado pelQ gado. Outras con
têm tanino, sendo multo conhecidos o "barbatimão", a "faveira", Dímorphandra 
mollis Benth., etc. Atualmente já há uma indústria extrativa muito desenvol
vida dQ súber de "pau-santo". A maior utilização das espécies dos cerrados e cam
pos é feito sob o ponto de vista medicinal, havendo, a par de espécies 
de valor real, muitas outras cujas propriedades parecem ter sido exageradas, 
uma vez que os estudos de laboratório e· experimentais não comprovam em ab
soluto o que ocorre entre o povo relativamente às suas virtudes. Na terapêutica 
popular são largamente empregados o "alcaçuz" - Pertandra dulcis Mart., a 
"catuaba" - Anemopaegma mirandum (Cham.) P. DC., o "sene do campo" -
Cassia cathartica Mart., o "poejo do campo" - Rhabdocaulon denudatus (Benth.) 
"epllng", a "infalfvel" ou "rosa do campo" - Mandevilla illustris (Vel.) Woods., 
a "saúde da mulher" - Maprounea brasiliensis St. Hil., o já aludido "paratudo" 
- Gomphrena officínalis Mart., etc. 

De modo geral, as plantas das matas campestres que fornecem madeira são 
as mesmas da região das matas costeiras, havendo entretanto exceções. Não obs
tante, muitas espécies da região tlpicamente florestal não estão representadas 
nas matas do planalto, ou apenas em certas regiões, como é. o caso da "garapa" 
- Apuleia praecox Mart. que existe no vale do rio Paraíba. Outras vêzes, há 
espécies vicariantes, assim a "corticeira do campo" - Pithecolobium incurtale 
Benth., que também pode vegetar na zona da mata, tem um correspondente 
típico na mesma região, a "corticeira da mata" ou "amendoim taplnhoã" ou 
"sobreiro" - Pithecolobium inopinatum (Harms) Ducke; o "tamboril" - Entero
lobium timbouva Mart., .da Zona do Campo, tem como representante na Zona 
da Mata, no vale do rio Carangola, o "orelha de macaco" - Enterolobium 
Schomburgkii Benth., e na bacia do rio Doce encontra-se a espécie que no norte do 
Brasil se chama "t..mboriúva" - Enterolobíum maximum Ducke. 

Tem grande valor a madeira do "Jacarandá-tá" - Machaertum víllosum 
Vogt, do "violeta" - Machaeiium acutifolium Vogt, de várias "perobas", tais 
~mo Aspidosperma cylindrocarpum Muell. Arg., Aspídosperma Warmtngii Mue11. 
Arg., Aspidosperma leucomelanum Muell. Arg ., da "peroba de rêgo" - Aspidos
perma pruinosum Mfg., do "tambu canudo" - Aspidosperma australe, Muell. 
Arg., do "landlm" - Calophyllum brasiliense C~mb., do "bálsamo" . - Myro-
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xylon perutferum L. F . do "jatobá do mato" - Hymenaea. sttlbocarpa Hayne, 
do "pau d'óleo" - Copatfera. LangsdorflU Desf., da '1braúna" _.: Melan~lon 
Braunta Schott, etc. 

Contràriamente ao que se passa nos campos baixos, há, nos campos alpinos, 
acentuado endemismo, que pode mesmo, em muitos casos, atingir até os gêne
ros, daí a grande multiplicidade de espécies das regiões serranas. 

A família das compostas demonstra claramente o que acabo de dizer. AJJ 
lado de gêneros de grande dispersão, como Vemonta, Eupatorlum, Mtkania, 
Baccharis, etc., há outro.s em que ressalta o cunho endêmico: assim, o gênero 
Lucilia e.11tá representado na região de Parreiras (antiga Caldas) , por cinco 
espécies e somente uma destas, Lucilta linearifolia Baker, valendo-se da serra 
da Mantiqueira como de uma ponte, vem até às proximidades de Ouro Prêto, 
pois foi por nós colhida na. serra de Lavras Novas, tendo antes sido ob\ida no 
Itatiaia e em Sitio, perto de Barbacena. O Itatiaia é o centro de dispersão do 
gênero Chtnolaena, pois êle ai se manifesta também com cinco espécies; ne- . 
nhum elemento dêste gênero vive ao sul daquele lugar; encontramos uma espé
cie nova na serra da Ibitipoca, ainda não batizada e descrita; outra, Chino
Zaena phylicoides Baker vive na serra dos Orgãos, estado do Rio, e n«Y' Caparaó; 
na região de Ouro Prêto há um centro menor, constituído por duas espécies Chl
nolaena arbúscula DC. e Chtnolaena lychnophorioides Sch. Bip. 

No gênero stenocline, obtivemos uma espécie, Stenocltne Gardneri Baker, 
em Ouro Prêto e na serra da Piedade, perto de Caeté; uma segunda, Stenocline 
chionaea DC., foi colecionada em Ouro Prêto. na serra da Piedade aqui nos arre
dores de Belo Horizonte, na serra do Cipó e até em _Diamantina. 

A partir da região de Ouro Prêto, aparecem os primeiros elementos do gê
nero Lychnophora, representado por duas espécies - Lychnophora trichocarpha 
Spreng., que tem pequena área de dispersão, e Lychnophora reticulata Gardn . , 
que vegeta na serra do Caraça e na serra do Rola-Moça, nas proximidades de 
Belo Horizonte. 

Na aludida serra do Caraça e estendendo-se pelas serras do Curral, Piedade, 
das Bandeirinhas (antiga serra da Lapa) até Diamantina, pode ser vista a 
espécie Lychnophora pintfolia Baker, ao passo que uma outra muito próxima, 
Luchnophora affinis Gardn ., distribui-se apenas pela serra do Caraça, serra de 
Itabira do Campo, Mutuca e Rola-Moça. :tste gênero mostra a sua maior vitalida
de no trecho entre a serra do Cipó até um pouco além de Diamantina. São 17 
a.s espécies desta região, sendo que duas são novas para a ciência, pois as colhe
mos há pouco tempo. Apresentam habttus multo interessantes as espécies Ly
chnophora villostsstma Mart., L. staavíoides Mart., L. tomentosa Mart., L. 
Martiana Gardn e L. Sellowii Sch. Blp., que, à, primeira vista, parece ser uma 
Vellozia. :tste gênero ainda tem representantes no norte de Minas e em outrog 
estados limítrofes. 

Outro, também com representantes de caráter endêmico, é Wunderlichw, 
com duas espécies mineiras e duas mais, de zonas adjacentes. Das espéciell de 
Minas, uma foi encontrada na serra do Caraça, na serra do Cipó e nas proximi
dades de Diamantina: é Wunderlichta mtrabilis Riedel. A outra, Wunderltchw 
Glaziovít Baker, vive nas imediações do pico do Itambé, perto do Sêrro. Entre 
Diamantina e Sêrro há mais uma composta notável que é Stpoltsta lanugtnosa 
Glaz. Encontrei esta planta também em uma faixa de quartzito existente na 
cumiada da serra de Araxá, contraforte da serra da Canastra. Na serra do 
Caraça ainda existe uma espécie monotiplca de outro gênero interessante: He
terocoma albtda DC.; acha-se ela consignada na Flora Brastltensts de Martim;, 
comei supostamente procedente dos arredores do Rio de Janeiro. Não se pode 
deixar de mencionar o gênero Proteopsis, que tem duas espécies mineiras, uma 
vivendo nas serras da Piedade do Cipó, e no pico do Itambé, a Proteopsis argentea 
Mart. e Zucc., a outra, que é nova para a ciência, não tendo sido por enquanto 
descrita e batizada, existente ainda no mesmo pico. 

Algumas vêzes observa-se uma progreMão contínua na tllstribuição de uma 
espécie ou de espécies de determinado gêneros, porém em certos casos ap:.esen
tam-se verdadeiros enigmas, como por exemplo o que ocorre com o gênero Hie
racium, aqui em Minas. Vegetam suas espécies em clima temperado e está re
presentado em Poços de Caldas por quatro membros. Um dêstes, Hteractum leu
chotrichum Fries, foi também colhido no Itatiaia, entretanto, uma quinta es
pécie, Hter:acium Warmtngti Baker, é, muito estranhamente, também elemento 
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da flora de Lagoa Santa, localidade em condições climáticas bem diversas, de
monstrando assim, a um tempo, descontinuidade em sua distribuição e origina
lidade quanto ao seu habitat. 

As serras cujos terrenos pertencem ao sistema Arqueàno mostram flora multo 
mais pobre do que aquelas cujo solo é considerado do Algonqulano. Mesmo nestas 
última.s montanhas, há diferença manifesta entre as que são das séries de Minas 
e de Lavras, em relação entre si, e com as da série Itacolomi; estas última.a, 
arenosas por sua própria origem, são multo mais rica.s em espécies vegetais. 

Talvez poucos lugares em todo o mundo possam exibir uma -variedade maior 
de plantas, com forma.s tão curiosas e com flôres excepcionalmente vistosas, como 
a região compreendida entre Ouro Prêto e Grão Mogol, que se desenvolve pela 
serra Geral, e cujos terrenos pertencem à mencionada série geológica Itacoloml. 

Estudando a distribuição do gênero Lavoisiera em Minas Gerais, Melo Bar
reto verificou (4) que todos os 88 representantes do mesmo, que foram con
siderados, vegetam em solos do sistema Algonqulano, sendo que apenas cinco 
dêles são também de outros sistemas. 

Povoam o solo de série Itacolomi 84 formas do gênero e dela são privativos 
68 elementos. 

Já foram coligidos na mencionada região, cujos limites extremos ao norte e 
ao sul são os dois municípios citados 85 das 88 espécies de Lavoisiera estudadaiJ. 

Mesmo em extensões relativamente pequenas, como por exemplo na serra do 
Cipó, se nos depara grande quantidade de espécies de determinadas familias 
botânicas. Colhendo eriocauláceas, Alvaro da Silveira (5) obteve ali 89 espécies 
e variedades diferentes; MeJo Barreto (6) também consignou em trabalho que 
foi completado por observações posteriores a seguinte distribuição do gênero 
Lavoisiera na mesma serra do Cipó, a partir do quilômetro 113: 

Do km 113 ao 134 - Lavotsiera Senaei Schwacke. 
Do km 118 ao 131 - L . cordata Cogn. e sua variedade grandiflora Mel. 

Barr. , 
Do km 118 ao 135 - L. subulata Triana. 
Do km 119 ao 131 - L. Francavillana Cogn. var. longiciliata Mel. Barr. 
Do km 121 ao 139 no ramal do morro do Pilar - L. pulcherrima. (Mart. e 

Schr.) DC. var. ovaltf o lia Mel. Barr. 
Do km 122 ao 139 no ramal de Conceição - L . confertiflora Naud - n88 

suas variedades parvifolia Cong. e lati folia Cong. 
Do km 123 ao 136 em ambos os ramais do morro do Pilar e de Conceição 

- L. caryophyla Naud. 
Do km 124 ao 140 no ramal do morro do Pilar e ao 141 normal de Concei

ção - L. graudulifera Naud. var. genuina Cogn. 
Do km 127 ao 129 - L. crassifolia (Mart e Schr) DC. var. macrocaZyz 

Mel. Barr. 
No km 131 - L. pulcherrima '(Mart. e Schr.) DC. :var. obtusifolta Mel. Barr. 
Do km 131 ao 139 no ramal de Conceição - L. cataphracta DC. var . par

vtfolia Mel. Barr. 
Do km 131ao149 no ramal de Conceição - L. pulcherrima (Mart. e.Schr) DC. 

var. candida Mel. Barr. 
Do km 134 ao 138 no ramal do morro do Pilar - L. imbrica ta (Thunb.) DC. 
No km 137 - L. Sampaioana Mel. Barr. var. parvifolia Mel. Barr. 
Do km 137 ao 145 no ramal do morro do Pllar - L. Sampaioana Mel. Barr. 
No km 137 no ramal da Conceição - L. Cogniauxana Mel. Barr. 
No km 137 no ramal de Conceição e no 139 no ramal do morro do Pilar -

L. punctata (Mart. e Schr.) DC. 
Do km 137 ao 145 e do 136 ao 145 no ramal de Conceição - L. crassifolia 

(Mart. e Schr.) DC. var. Campos-Portoana Mel. Barr. 
No km 139 - L . Marques Lisboana Mel. Barr. e L. pulcherrima (Mart. e 

Schr) DC. var. ovalifolia Mel. Barr. forma Gouveana Mel. Barr. 
Do km 139 ao 140 no ramal de Conceição - L. pulcherrima (Mart. e Schr.) 

DC. var. venusta Mel. Barr. . 
No km 143 no ramal do morro do Pilar - L. Freireana Mel. Barr. e L. ca

taphracta (Schr. e Mart. > DC. var. albtflora Mel . Barr. 
No km 146 no ramal de morro do Pilar - L. pulchemma (Mart . . e Schr. > 

DC. 

-2-
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As Lavoisieras têm em regra flor violáceo-purpúreas, vermelhas, róseas e al
vas. No pico do Itambé, há uma espécie L. Itambana (Mart. e Schr.) DC., em 
que elas são amarelas, coloração única no gênero. 

Alvaro da Silveira (7) fêz interessantes observações relativamente à situação 
altitudinal de plantas dos gêneros Lycopodium e Selaginella. 

Nas serras .da série Itacoloml são, em regra, frequentes os brejos e campos 
úmidos revestidos de espêssa manta de matéria orgânica, o;nde "llve uma flora 
especializada ·e rica em indivíduos de Sphagnum que absoi:vem e retêm grande 
quantidade de água. . 

Não há a menor dúvida que, em certos casos, para haver fontes não é pre
ciso haver matas; nos lugares em que a vegetação primitiva tem como climax 
a floresta, a sua destruição acarreta a desregularização do regime das águas, 
podendo até fazer desaparecer certas nascentes. 

Em 1.0 de novembro de 1938, em companhia dos botâncios Markgraf, do Jar
dim Botânico de Berlim, e Brade, do Jardim Botânico do Rio, fiz uma excursão 
à região do Grão Mogol. De Corinto até além de Francisco Sá (Brejo das Almas), 
em terrenos da série Bambuí, cobertos por cerradões e por caatingas, os leitos 
dos cursos d'água pequenos estavam vazios ou cortados, patenteando forte sêca. 
Ao passarmos para a formação botânica do cai;rasco, em terrenos da série de 
Lavras, na serra do Catuni, encontramos nos váles bastante água. Depois de 
transposta esta serra, percorremos vasta extensão de terras áridas revestidas 
por cerrados, indicados como do sistema Arqueano, sendo- que então encontra
mos, de longe em longe, alguns ribeirões maiores nos quais havia água. Logo a 
seguir, fizemos a ascensão da serra dos Quatis, junto à cidade de Grão Mogol, 
e nela, que é constituída de quartzitos e de areia, a cada passo se nos deparavam 
campos úmidos muitas vêzes apenas revestido por vegetação herbácea, donde 
nasciam pequenos filêtes de água que formavam córregos bastantes volumosos, 
contrastando flagrantemente com a sêca que havíamos visto na véspera. ... 

Nas serras que conheço, Indicadas como da série Itacolomi, encontrei sempre 
muita água em qualquer época do ano; apenas fêz exceção a de Tir.adentes, que 
me pareceu ser mais árida. No seu planalto vi, entretanto, pequenos campos 
úmidos onde colhi Lavoisiera Bergii Cogn. • • · 

:lllstes brejos em montanhas, cuja vegetação é con'Stituida •por plantas her..: 
báceas, são também encontrados em outros países, segundo a literatura que tenho 
ao meu alcance. 

Robyns & Lamb. (8) assim se referem quanto à formação de brejos em 
montanhas no Haval, denominados Mountain Bog; "Due to the flat topography 
of these small areas, there is llttle run off. and the water cannot -seep away 
fast enough to keep the soil well drained. The result is an extremely wet site 
with a specialized plant development. Rock (1913) lists licopods, Sellaginella 
deflexa, Schizaia robusta, Ratllardia scabra, Raillardia, sp., Plantago and 
Suttonia sandwicensis as common in the boggy area". 

Geralmente os brejos e campos úmidos que tenho encontrado na serra do 
Cipó são diferentes, pois não estão localizados em terrenos planos, havendo, 
em regra, Inclinação do solo, por vêzes bem · acentuada; a retenção da água 
deve ser pela embebição da matéria orgânica. · 

Tate (9) refere-se a um brejo existente no planalto do Roraimã da seguinte 
maneira: "This bog Is the largest piece of marshy ground on the plateau, being 
about 200 yards long and 75 ln width. It ressembles a very shallow pond from 
a few inches to a foot 1n depth, dotted all over wlth tussocks of pipewort, 
yellow-eyed grass, and sedges". • 

Mais adiante, êle assim se expressa: "With a mingling of sedges and sun
_dews, square yards of closely packed pitcherplants formed cushions of soft ve
getatlons lnto witcl! one often sank nearly imeé-deep". 

O mapa que o autor fornece mostra que o aludido brejo forma a cabeceira 
de três córregos. 

Em Angola, Gosswelller & Mendonça (10) referindo-se à comunidade her
bácea dos lugares permanentemente úmldos, onde a água apenas aflora à su
perticie não chegando a constituir pântanos, chamada Humidiherbosa, segundo 
a nomenclatura ecológica de Brockmann - Ierolsch e Ruebel, assim se ex
pressam: "os terrenos encharcados todo o ano, que se encontram com freqüência, 
tanto nas proximidades das nascentes, quanto nas cabeceiras e ao longo das 
margens dos rios, que abriram largos e profundos vales nas planícies arenosa.s 
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de Luanda e do México". Mais adiante, prossegue: "Nos lugares mais isolados 
dêste melo edáfico encontram-se sociedades de espécies dos gêneros segulntes: 
Nesaea, Drosera, Utrtcularia, Genlisea, Sebacea, Chironta, Xyris, Ertocaulon ... •• 

Em relação à riqueza da flora das montanhas mineiras, prevalece, segundo 
penso, o fator solo, vindo a seguir o clima e a topografia. No solo arenoso de de
terminadas montanhas, vive uma vegetação em cujos detritos pouco se ma
nifesta a ação bacteriana e por isso mesmo êles se mantêm nas fases da humi
ficação e na dos ácidos aminados; não atingem a fase da amonização, pois con
forme ensinam Guilliermond & Mangenot (11) Les conditions de l'ammont
sation, a amortização, do mesmo modo que a humificação, é grandemente in
fluenciada pelas condições do meio. Ela é tanto mais intensa quanto mais a tem
peratura se eleva até um certo ótimo, da ordem de 30.0 ; por outro lado, uma 
certa umidade é necessária. Mas estas condições são geralmente realizadas na 
maior parte dos solos e o fator mais variável, por conseguinte o mais impor
tante do ponto de vista prático, é, sem dúvida, a reação iônica (pH) do meio. 

Os organismos que intervêm na amonização são as bactérias, sêres que pre
ferem ou exigem meios neutros ou ligeiramente alcalinos (cf. p. 283); eis por
que a amonização é, particularmente, uma reação básica (solos dos terrenos 
calcários, por exemplo). 

Nos solos ácidos (humo das florestas, solos graniticos ou chistosos), a amo
nização, menos Intensa, é sobretudo produto de cogumelos; mas evidentemente 
pode-se aumentar o poder amonizante destas terras corrigindo-as, isto é, ajun
tando-lhe cal sob a forma de marga (margagem) ou de calcário (calagem). 

Enfim, em certos meios ricos em matérias vegetais, porém muito ácidos, a 
amonização é bloqueada. e os processos de decomposição não vão além duma humi
ficação parcial, que não destrói as partes mais resistentes dos órgãos. Os detri
tos vegetais que se acumulam assim transformam-se pouco a pouco em uma 
matéria compacta, castanha e ·negra, a turfa. As turfeiras são, com efeito, 
meios especiais, privados de cal, muito ácidos (pH da ordem de 3 a 5), habita
das por centenas de espécies entre as quais predominam as muscíneas do gê
nero Sphagnum. 

· A respeito dêste assunto,. Chevalier & Cuenot (12) assim discorrem ao tratar. 
da associação das turfeiras: "Turfeiras e esfagnos dos países temperados -
freqüentemente chamadas sagnes na França, conhecidas na Alemanha sob o 
riome de "turfeira alta" (Hochmoor), formam-se sôbre os terrenos silicosos, 
ou sôbre solos primithamente calcários completarnente descalcificados à su-

.Perfície, onde a concentração em íons indica uma reação ácida, donde seu nome 
turfeira ácida. O pH é geralmente compreendido entre 3 e 5; se atinge 6 a 
turfeira enfraquece. 

Os Sphagnum, que são muscineas sociais ele corpo esponjoso, formam almo
fadas embebidas de água, às vêzes muito extensas. constituem os caracterlst1-
cos mais importantes dêste grupo de associações". 

Na serra do Cipó e outras semelhantes existe em grande abundância o 
Sphagnum: talvez seja a falta de cálcio no solo que impeça a transformação da 
matéria orgânica, permitindo assim a criação de um meio altamente ácido, deriva
do do acúmulo de detritos de plantas, em regra herbáceas, onde o Sphagnum 
encontra um habitat ótimo. O botânico Markgraf, na serra dos QuatJ.c:i, em 
Grão Mogol, determinou o pH do solo do campo úmido onde vegeta Lavoisiera 
Melo-Barretot Mfg., encontrando o índice 3,5; na água do córrego formado pela 
drenagem do mesmo o índice era de 3. 

Fui informado verbalmente pelo Dr. Fernando Milanez, do Jardim Botânico 
do Rio, que em raízes de Lavoisieras por mim levadas e obtidas em terrenos 
úmidos existiam micorrizos endótrofos. 

Geralmente, as plantas que vivem nos meios ácidos têm micorrizos, segun
do afirmam Guillermond & Mangenot (11): "Nota-se que um grande número 
de· plantas a micorrizos vivem nos solos ácidos, ricos em humo (solos de flo
restas: faias, pinhos, N eottia, etc. ) , nos quais, por conseguinte, a am-0nização 
e a nitrificação são pouco intensas". 

As plantas dêstes campos úmidos das serras mineiras da série Itacolom1, 
freqüentemente apresentam habitus das xerófilas. o que vem mais uma vez 
provar a grande acidez existente no sólo, que o torna fisiolôgicamente sêco. Há 
fôlhas muito carnosas em, Epidendron carnosum Lindl., etc ., fôlhas um pouco 
menos crassas em Lavoisiera punctata (Mart. e Schr. ) DC., em Physocaltse 
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major Mart. e sem outras plantas, fôlhas com aspecto de couraça em Lavotstera 
cataphracta (Schr. e Mart.) DC. variedade. albiflora Mel. Barr., etc: 

É interessante verificar que não é somente em pontos altos, geralmente 
acima de 1 000 metros sôbre o nivel do mar, portanto em localidade de clima 
mais ou menos temperado, que· vegetam determinadas plantas, as quais, pela 
sua abundância nas serras, poderiam ser indicadas como exclusivas das 
mesmas. Muitas delas, uma vez que encontrem condições edáficas semelhantes, 
em lugares baixos, de clima tropical e mesmo equatorial, ai vivem perfeitamen
te. As ericáceas são plantas alpestres, entretanto, foram, há muito, encontradas 
em Cabo Frio. Saint-Hilaire (13) assim se refere quanto a elas sôbre o meio 
em que vivem e em relação à riqueza floristica que se lhe deparou naquele lu
gar: "Exceção feita à serra do Caraça e às vizinhanças da Penha, não creio 
ter achado uma região mais interessante para a botânica que essa península ou 
restinga que separa o oceano de Araruama. Durante. o tempo que passei em 
Cabo Frio herborizei todos os dias nesta península e diàriamente aí encontrava 
grande número de plantas interessantes. Por tôda a parte o terreno, chato e 
uniforme, é constituído de puro areal". Mais adiante, em nota sob o número 20, 
assim escreveu: "Não posso deixar de assinalar ainda entre as plantas interes
santes de Cabo Frio, duas ericáceas, uma de flores vermelhas (Gaylussacia 
pseudo-vaccinium) e outra de flores esverdeadas (Andromeda revoluta) ". 

Por sua vez Ducke Ü4) encontrou nas campinas do município de Faro, em 
plena zona equatorial, situada nas margens do Amazonas, também plantas de 
famílias freqüentes nas grandes altitudes de Minas, especialmente nas serras 
de arenito. 11:le escreveu o seguinte: "O solo das campinas de Faro consiste de . 
areia branca, com trechos turfosos; as gramíneas e ciperáceas são pobres, não 
tanto de espécies quanto de indivíduos e só se encontram no meio dos cerra
dos e em lugares pantanosos, sendo fora dêstes, substituídos pelas eriocaulá
ceas, as quais existem em muitas espécies, uma das areias sêcas dos lugares 
altos, outras, geralmente, de dimensões maiores, nos baixos, onde se lhes jun
tam uma espécie de Xyris e uma pequena Schizaea, para formar associações 
de aspecto muito peculiar. Porém a nota mais singular é a presença, nessas 
.campinas, de duas espécies de urzes (ericáceas), quando as plantas desta familia, 
aegundo todos os autores, não eram conhecidas das planícies ·quentes da zona 
equatorial. Geralmente cada campina acompanha em certa distância um riacho, 
sendo levemente inclinada em direção a êle. Do lado mais alto, o solo de areia 
branca, mais ou menos sôlta, alimenta grandes líquens (Cladonia?), pequenas 
eriocauláceas (Paepalanthus> ... diversas melastomatáceas de flôres roxas, uma . 
segunda espécie de urzes (GaylttSsacia amazônica Hub), ou prefere os lugares 
úmidos, um pouco turfosos ... grande número de eriocauláceas e de Xyris, a já 
mencionada Schizaea, espécies de sauvagésias, numerosas utriculárias de flores 
de várias côres e a belíssima Burmannta bicolor Mart. com flores de um roxo 
saturado ... " 

Em outra publicação, o mesmo autor (15) assim se expressou, com relação 
à Campina do Perdido, na margem esquerda do Tapajós: "É esta uma larga 
extensão de terreno sem mata, com a aparência de uma antiga bacia de lago 
tôda de areia branca finíssima, sêca e sôlta, em uma das margens que se eleva 
de muitos metros em forma de duna, porém unida por uma forte mistura de { 
humo negro na parte plana e baixa, mais ou menos pantanosa conforme os 
trechos e o estado do tempo. Esta parte é quase uniformemente coberta porr 
uma vegetação cerrada de arbustinhos de meio metro a um e meio metro, com 
abundância de Gaylussacia amazônica Hub. (uma das ericáceas da região ama
zônica) ." Byrsonima em mais de uma espécie (família das malpiguiáceas), Ou
ratea sp. (familia das ocnáceas), llex sp. (familia das aquifoliáceas), Ma
catera arirambae Hub. (família das melastomáceas), e muitos outros, entre
meados de ciperáceas, Xyris, Cephalosthemon em duas espécies (rapateáceas) e 
indivíduos numerosos de várias espécies de eriocauláceas, uma das quais alta de 
80 centímetros e que, com a Gaylussacia lembra, no ambiente equatorial, a flora 
Jas frígidas montanhas mineiras". 

No segundo vdlume da publicação Une Mission Biolog.ique Belge au Brén• 
(16) há uma fotografia sob o número 642, que mostra uma velosiácea na cam
pinarana arenosa de Pôrto de Moz. Esta campina tem solo idêntico aos já des
critos anteriormente por Duke, conforme sua. segunda publicação, já referida. 
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Nos campos úmidos da serra do Cipó, do Caraça e de outras montanhas, 
que estão revestido.s exatamente de eriocauláceas, xiridáceas, rapateáceas e 
utriculárias, existe a mesma Burmannia btcolor Mart., e encontram-se melas
tomáceas sob a forma de arbustinhos. · 

Assim, parece ser, pelo menos no Brasil, o solo o principal fator que de
terminou o aparecimento e mantém as suas variadas formaçoes botânicas, em
bora as condições climáticas e topográficas exerçam também influência de gran
de importância. 

São interessantes as espécies vicariantes de flores de serras pertencentes 
a série geológicas diferentes. Por exemplo, do gênero Barbacenia, da familia 
das velosiáceas; há um grupo que tem flores amarelas, sendo que a espécie 
Barbacenia flava Mart., é das montanhas da série de Minas e B. longifl<Yrlt 
Mart . e B . bicolor Mart . são originárias de terrenos serranos das séries Ita
colomi; também no grupo de flores vermelhas encontramos B. tricolor Mart. 
e B. luzulaefolia e B. Hilariei Goeth. e Henr. na primeira série e B. tomen
tosa Mart. e B. damasiana Beauverd na segunda série. O habitus de tôdas 
essas plantas citadas é bastante parecido. 

Melo Barreto (17) referindo-se à Microltcta marttana O. Berg., cuja forma 
de almofada serve de proteção contra a intensa evaporação que se processa na 
canga ferruginosa compacta em que vive, cita, como espécie correspondente no 
arenito, M. pseudo-scoparia Cogn., que embora também cespitosa, entretanto, 
em virtude das melhores condições de habitat, não tem copa tão cerrada como 
a. primeira. 

Muitas espécies são indicadoras d.e determinados tipos de solo, como Mi
mosa calodendron Mart., Barbacenia tricolor Mart., que ainda não foram vistas 
fora da canga ferruginosa . 

Há espécies como Stachytarpheta glabra Cham., verbenácea com lindas 
flores de vivo tom azul metálico, que vegetam indiferentemente em solos das 
séries de Minas ou Itacolomi; até hoje, porém somente foram observadas aci
ma de 1000 metros sôbre o nivel do mar. Já a coligi nas serras do Cun:al, Pie
dade, Rola-Moça e de Ouro Prêto, .cujos solos pertencem à primeira série, bem 
assim nas serras do Caraça, do Cipó, de· Diamantina e de Grão Mogol, cuja 
constituição é da segunda série. 

Provàvelmente existe nos terrenos das duas séries mencionadas um ele
mento comum do qual não prescinde a _sua natureza e por isso talvez esta es
pécie em vez de ser um tanto euribiática, não passe de uma estenobiótica, no 
ponto de vista estritamente ecológico. Entretanto, com relação à sua fidelidade 
geográfica, ela pode ser considerada como intermediária entre as estenótropas 
e as eritropas, conforme a classificação de Diels, citada por Huguet de Villar 
(18) . . 

A cartela de ema, de forma arbórea - Vellozia compacta Mart., tanto vive 
em terrenos da série de Minas, quanto nos da série Itacolomi, quase sempre em 
fendás de rochedos ou então a êle justaposta. Conheço, entretanto, uma ex
ceção: na serra da Piedade, entre as serras da Mutuca e do Rola-Moça, existem 
colônias quase dizimadas, que dantes possuíam numerosos indivíduos, insta
ladas em campos de gramineas, no dorso da aludida serra, onde não se ob
~erva rocha superficial, sendo provável a existência do itabirito no subsolo. 

As plantas saxícolas são eminentemente erófilas e também oxifilas, em con
seqüência de- depender a sua existência da matéria orgânica que se acumUJ.a 
entre as fendas das pedras. Existe sempre um alto teor da umidade no depósito 
de detritos porque, mesmo quando não chove ou não há nevoeiro úmido, a irra
diação solar, que foi absorvida pelas rochas durante o dia, determina durante 
a noite bastante orvalho. Decorrente desta umidade há elevado grau de acidez 
naqdele reduzido solo que é fisiologicamente sêco, o que se comprova pelo ha
bitus xerófilo dos seus habitantes. 

Suponho que o revestimento tomentoso que muitas plantas rupicolas e 
também outras xerófitas apresentam sirva para os fins de impedir a evapora
ção e coletar umidade do ar, pois embora a matéria orgânica, onde estão mer
gulhadas as raizes, possua alta capacidade para absorver e reter a água, entre
tanto, o seu pequeno volume não permite uma utilização liberal da mesma, pelo 
Tegetal, e antes pelo contrário, são necessárias providências a fim de ficar es
tabelecido um gasto minimo, e de ser obtido um fornecimento extra, o que pro
Tà.velmente é consegui~o pelo aludido revestimento, que diminui a evaporação 
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diurna, que tende a ser excessiva, dado o calor irradiado pelos rochedos, e que, 
durante a noite, embebe-se com o orvalho formado, facilitando uma absorção 
extra por lodo o corpo da planta. Isto, aliás, ocôrre por meio de escamas, e:rrl. 
plantas desprovidas de raízes, do gênero · Tillandsia. 

Sôbre o dorso da serra do Rola-Moça há uma couraça de canga ferrrugino
sa, ora um tanto fendida,_ ora desagregada superficialmente, ora muito com
pacta. As espécies de Mimosa calodendron Mart. e Lychnophora 'Pinifolia Baker 
que lá vegetam abundantemente têm, como um dos meios de defesa contra a 
evaporação, copas arredondadas em forma de cúpola (embora de pequeno porte, 
essas plantas são verdadeiras ál"Vores, parecendo ser idosas). Nos lugares em 
que a canga se apresenta meio desagregada o caule tem mais ou menos um 
metro de altura; onde ela é mais compacta verifica-se então uma redução no 
seu tamanho

1 
sendo que a copa de :muitos indivíduos nascidos onde a coesão 

é maior apóia-se no chão. Nas horas de calor mais intenso, os folíolos de 
Mimosa calodendron Mart., embora tenham a parte ventral envernizada, o que 
Já significa uma defesa, dobram-se para cima, fenômeno comum entre as Le
guminosas; visto serem opostas, encostam-se as partes ventrais de cada par 
umas nas outras, protegendo-se mutuamente, ao passo que apenas ficam ex
postas as partes dorsais, que se. acham revestidas de denso tomento. Durante 
a noite os folíolos tomam também a mesma posição, conforme observação feita 
recentemente, às 22 horas, no alto da serra do Curral, provàvelmente para que 
se verifique a impregnação do tomento pela água. 

No caso das plantas de fôlhas tenras ou higróficas, que nas horas quentes 
do dia cerram os seus foliolos, expondo apenas ·a sua página inferior, a fina
lidade dêste ato deve ser a proteção do clorênquima, que, aliás, nas xerófitas, 
está bem resguardado pela própria organização das respectivas fôlhas. Muitos 
autores consideram de utilidade que a planta durante o dia feche os foliolos, 
reputando inútil quando isso se dá durante a noite. Provàvelmente, conforme 
a espécie e os diferentes ambientes em que se localizam os vegetais, êstes mo
vimentos ·têm finalidades diversas, sendo ainda assunto a estudar. Ainda não 
tive ocasião de notar, em noite de verão, se a posição dos folíolos de plantas 
tais como Mimosa calodendron Mart. é a mesma observada nas noites inver
nosas, para ter · assim mais um elemento comprovante da hipótese lançada, ao 
invés de se tratar de uma simples defesa contra o frio. Não acho êste úlltimo 
caso muito plausível, pois que diversas plantas têm revestimento permanente 
de lã, portanto quer no inverno quer no verão, como por exemplo Lychnophora 
villosissima Mart., que foi por nós colhida em campo com cascalho, na serra 
do Catuni, na altitude de 1 000 metros, no mês de novembro, sendo ela uma 
das plantas mais tomentosas que conheço; a serra do Catuni, a despeito da sua 
altitude, deve ter noites quentes no verão, pois encontra-se no norte do estado. 

Como a natureza se compraz em chegar no mesmo. fim por variadíssimos 
processos, há exceções com relação à presença do tomento em plantas de regiões 
altas, como acontece com Lychnophora brunioides Mart., que embora seja o 
elemento do seu gênero que vive na maior altitude, pois habita o vértice do pico 
do Itambé, com 2 044 metros de altura, no entanto é a espécie de menos reves-
timento em relação às suas congêneres. . 

Devemos ainda considerar a possibilidade de o indumento tomentoso ter a 
finalidade de proteger a planta contra o vento; é possível, também, qu~ a 
posição ereta dos folíolos durante a noite tenha como objetivo impedir que o 
calor noturno, irradiado pelo solo, provoque a evaporação intensa da água exis
tente na planta. 

Em Hyptis ditassoides Mart., em Marcetia taxifolia (St. Hill) DC., que vivem 
em solos ácidos, portanto fisiolõgicamente secos, as fôlhas estão dispostas na 
posição ereto-pátula, de maneira que a página inferior das mesmas, que é to
mentosa, guarde uma posição quase lateral. 

Nas velosiáceas, talvez a água seja coleta.da na base das fôlhas, as quais, 
como órgãos de defesa contra a evaporação, possuem células buliformes, que as 
enrolam nas horas mais quentes do dia. segundo estudos de César Diogo, ci
tados por Sampaio (19). 

É desnecessário falar nas bromeliáceas-cisternas, cujas fôlhas formam reci
pientes, porquanto são bastante conhecidas. 

A defesa de Microlicia Martiana O. Berg., já mencionada antes, é realizada 
pela sua forma almofadada e também pelo tamanho reduzido de suas fôlhas. 
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A xerofilia predominante nas serras determina numerosos casos de seme
lhança de· habitus, sendo, por vêzes, difícil dizer-se a que familia pertence 
determinado vegetal, quando êle se apresenta sem flores, como ocorre com 
Baccharis aphylla DC., da família das compostas, com Thesium brasiUensis A. 
DC., da familia das santaláceas, e com Crumenaria choretrotdes Mart., da fa
mília das ramnáceas. 

A euforbiácea Phyllantus klotzschianus Muell Arg., tipicamente xeróflla 
porque não tem fôlhas e sim fUódios, em que existe uma enervação ascendente, 
pode ser, quando em estado estéril, fàcilmente confundida com Symphyopappua 
reUculatus Baker var. phyllantoides Mel. Barr., cujas fôlhas sãQ. coriáceas e 
têm quase o mesmo tamanho dos aludidos filódios, existindo nelas nervuras 
dispostas da mesma maneira. 

São comuns, nas serras, plantas com fôlhas ovais, em que a base é cordaclâ 
e as margens são revolutas, como as que tem Hypis ditassoides Mar., Ditassa 
virgata Fourn. e Marcetia cordigera (Mart. e Schr.) DC., muito parecidas umas 
com as outras. 

Um caso bastante interessante de semelhança de habitus é o que se veri
fica· entre uma espécie de Sphagnum e Chionolaena lychnophorioides Sch. Bip. 
O Sphagnum em questão vive nas serras de arenito, em colônias densas, for
mando almofadas, possui caule dicotômico e geralmente seus raminhos são 
pêndulos, com exceção dos do vértice, que se apresentam curtos, formando um 
tufo. A Chionolaeana Zychnophorioides Sch. Bip. é cespitosa, constituida por 
densas moitas, porém, não tão grandes nem tão compactas como as da espécie 
anterior, tem caule dicotômico, as suas fôlhas são pêndulas e possui capítulos 
terminais que, à primeira vista, parecem-se muito com os tufos de raminhos do 
Sphagnum. A semelhança é maior quando se comparam caules isolados do que 
quando se consideram os agrupamentos respectivos dos indiVíduos. Eu a teria 
batizado com o nome específico de sphagnotdes. 

Parece-me que é vezo das compostas imitar o habitus de outras plantas, 
pois, além dos casos que acabo de mencionar, posso indicar ainda Trichoclin~ 
angustif o lia Gardn., que tem aspecto de pequena pollpodiácea, quando sem 
flores. . 

Na região de Diamantina há duas cactáceas muito interessantes: a primei- · 
ra, Melocactus depressus Hook., tem cefállo vermelho e é conhecido pelo nome 
de "cabeça de frade", vivendo nas rochas areníticas; a outra, cujo cefálio é 
alvo, vegeta na areia, ficando a descoberto apenas a superfície superior, é apro
veitada na confecção de doces e tem o nome científico de Discocactus tricornis 
Monville. 

Há também, na mesma região, uma euforbiácea cactiforme cujo nome ci
entifico é Euphorbia sipolisii R. N. Br., enquanto que, vulgarmente, tem o 
nome de "Vela de garimpeiro", pois é utilizada como facho. 

Muitas espécies arbóreas que povoam as matas das serras mineiras são co
muns às formações florestais dos lugares mais baixos, entretanto diversas es
pécies sõmente têm sido encontradas nas matas dos pontos elevados e outras, 
embora vivam em altitudes bem diferentes, apresentam maior número de indi-
víduos nas serras. · 

Saint Hilaire (13) menciona duas árvores que teve ocasião de observar no 
Distrito Diamantino: a primeira espécie, cuja familia não pôde reconhecer, in
dicada com o nome de "pereiro da serra", é a apocinácea Aspidosperma dis
permum Muell. Arg., endêmica e ao que parece privativa das matas do alto 

. Jequitinhonha. A segunda, referida como o nome de "monjolo", é Pterodon 
abruptus Benth., de regular dispersão, na serra Geral pois a encontrei nas 
margens do rio Cipó, sem informação do seu nome vulgar local. É encontrada 
também na serra de Açuruá, na Bahia. Existe nas matas sêcas da. região de 
Garças e Arcos, com a den·ominação de "sucupira amarela", nome êsse talvez 
originado da coloração da sua madeira, aliás muito valiosa, Pterodon pubescen 
Benth . Estende-se, ainda, esta espécie, pelo oeste de São Paulo, porém sempre 
em terrenos secos, com a denominação popular de "faveira'', por causa dos seus 
legumes. 

No Triângulo Mineiro, na transição do cerrado para as matas das margens 
do rio Paranaíba encontrei mais uma espécie nova de Pterodon. 

- Uma das "candeias" mineiras, aliás a de maior valor - VanillosmoP8Í8f 
erythropappa (DC.) Sch. Bip. parece que tem grande capacidade de adapta-
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ção, ou então as suas exigências quanto ao solo prendem-se a condiçõ~s peculia
res e comuns a alguns tipos de terreno que, à primeira vista, parecem multo 
dessemelhantes. É planta que vive em grandes sociedades, em certas serras mi
neiras, entretanto, fiquei surprêso quando a vi representada, aliás por pouc08 
indivíduos, em capoeiras, no Saco de São Francisco, em Niterói, a poucos metros 
do mar, sendo também encontrada na floresta da Tijuca. 

Vários vegetais, em sua maioria alpinos, têm -0 nome de "congonha", sendo 
das mais apreciadas, Symplocos lanceolata (Mart.) DC. Existem rubiáceas, 
aqulfoliáceas e até satjfragáceas com a mesma denominação, como acontece 
com Escallonia organensis Gardn., da serra dos órgãos e do Caparaó. 

A berberidácea indígena Berberis laurina Bib. habita os capões e capoel-
4as eia Mantiqueira, chegando até a região de Ouro Prêto. Alvaro da Silveira (7) 

fêz observações multo interessantes sôbre o aspecto das árvores dos capõe11 
dos altos da serra do Papagaia e também ministra informes sôbre a péssima 
qualidade da madeira dos mesmos, incluindo-a entre elas. 

Acima da altitude de 1 000 metros, tenho visto com freqüência a nossa 
magnoliácea Drymis winteri Forst., a "casca d'anta", conforme denomina o 
povo, que a utiliza para fins medicinais; é multo ornamental devido ao colorido 
de suas fôlhas e por suas alva!l flores. lt uma espécie de grande dispersão geo
gráfica, pois seus representantes ocupam a área que s~ estende do México ao 
Estreito de Magalhães, no extremo sul do continente americano. 

Na região de Ou~o Prêto há uma aquifoliácea que é altamente decoratin 
pela disposição pêndula de suas fôlhas, que são longamente cuspidas, o Jle:i 
loranthoides Mart. 

Nas serras de Poços de Caldas e da Mantiqueira existe profusamente, onde 
a terra é menos fértil e considerada fria, a linda melastomatácea cuja corola. 
tem o centro alvo e a periferia violáceo-rosa. Já está bastante introduzida em 
parques; tem o nome •Científico ,de Tibouchtna Sellowtana (Cham) Cogn., e é, 
pelo vulgo, chamada "quaresmeira", como acontece com numerosas outras es
pécies do mesmo gênero botânico. Vi-a também em Maria da Fé, próximo a 
Itajubá. 

Encontram-se na serra do Cipó grandes associações de bela árvore de ele
vado porte cuja .denominação local é "angelim", e que, na reàlidade é um 
"tentelro" com sementes em parte amarelas e em parte róseas ou rubras. Seu 
nome científico é Ormosta friburgensts Glaz. et Taub. ex Harms, e parece 
ser habitante exclusivo das matas serranas, pois até agora sómente foi encon
trada nessas formações, na região de Friburgo, no Itatiaia e na serra do Cipó. 

A flora dos carrascos das chapadas existentes na série geológica de Lavras 
foi em parte descrita por Saint-Hilaire (20). Como planta típica desta forma
ção fitológica indica Mimosa dumetorum St. Hil., para a qual me deram o 
nome popular de "angiqulnho". É um arbusto de aspecto delicado por que sua8 
fôlhas são constituídas de inúmeros folíolos pequetllnos, que apresentam a 
particularidade de desprender fragrante perfume; no período da floração fica 
coberta de espigas róseas. 

Nes~a região existe uma palmeira acaule, provàvelmente uma Attalea ou 
uma Orbignya chamada "catolé". 

Chama a atenção de quem atravessa essas chapadas uma planta de flores 
rubras, cientificamente denominada Pavonia rosa campestris A. Juss. e que 
é uma linda malvácea. Entretanto, não é característica do carrasco, pois tem 
sido colhida nos cerrados do Oeste e do Tri~ngulo Mineiro. 

Perto de Itamarandiba vive Lavoisiera bicolor Naud., côm flores que são 
também exceção ao gênero, pois a corola tem o centro alvo e a orla vermelha. 

2 - REGIÃO DAS CAATINGAS 

É a província Hamadryades de Martius ou zona cálido-sêca, cuja formação 
êle chamou Silvae aestu aphyllae. _ 

Como acontece com as outras zonas, nesta também há elementos que são 
comuns a outras regiõe~ embora o seu verdadeiro habitat seja considerado a 
caatinga, pelo elevado número de indivíduos nela existentes como por exemplo 
"aroeira do sertão" - Astronium Urundeuva (Fr. AI. ) Engl., que vegeta ainda 
em matas da zona dos campos. É freqüente ali a ·"braúna" - Melano:cylcm 
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Braunia Schott, habitante também das matas costeiras. O "imbaré" ou "bar
riguda lisa" - Cavanillesia arborea (Willd. ) K. Schum., tipica da região ser
taneja, tem representantes no vale do rio Doce, aonde aliás há matas com a 
facies de caatinga, talvez por ser o solo muito sêco. 

As plantas de tal região possuem e&trutura especial, que permite que elas 
enfrentem as condições árduas do meio, sendo que algumas possuem a faculda
de armazenar grande quantidade de água. O Imbaré, acima referido, tem 
enorme barriga, que o faz parecido com uma grande garrafa. Em menores pro
porções, também engrossa muito o caule da "barriguda de espinho" - Cho
rlsia ventricosa Nees et Mart. Luetzelburg (21) narra, a respeito desta árvore, 
o fato de um fazendeiro não conseguir que vinte juntas de bois arrastassem o 
tronco de um exemplar recém-derrubado; depois de sêco, apenas um boi rea
lizou o trabalho. O "umbuzeiro" - Spondias tuberosa Arruda, cujo fruto é uti
lizado pelo homem, possui grandes intumescências na raiz, de forma mais ou 
menos globosa, onde se acumula grande quantidade de liquido. 

São duas as espécies de "umburana": uma delas, a de "cheiro" - Torresta 
cearensis Fr. AI. possui sementes que contêm cumarina. Segundo Smith (22) 
o nome do gênero deve ser substituido pelo de Amburana cearensis (Fr. Al.) 
A. C. Smith; a outra espécie tem simplesmente o nome de "umburana" -

· Bursera leptophloeos Mart. e dela se extrai uma resina com forte cheiro de 
terebintina. 

Fornece boa madeira o "pau prêto" - Schinopsis brasilensis Eng!., não 
rivalizando ela, entretanto, com a aa "aroeira do sertão". 

Segundo Alvaro da Silveira (7) encontra-se a "maniçoba"-- Manihot Gla
ziowii Muell. Arg., de Januária para baixo. Em certos lugares vive a "manga
beira" - Hancornia speciosa Gomes, também produtora de borracha, que ve
geta ainda em outras formações, como por exemplo nos campos quartzíticos 
da serra do Curral, junto de BelQ Horizonte. _ 

Martius (23) refere-se várias vêzes à raiz de "tiú" - Jatropha opifera Mart., 
hoje denominada Jatropha elliptica (Pohl) Muell. Arg.,. por ser muito usada 
pelos sertanejos para fins medicinais. 

As populações locais têm também em alto conceito, para fins medicinais, a 
"tiborna" - Plumiera drastica Mart., cujo nome atual é Himatanthus obovata 
(Muell. Arg.) Woods., planta esta que sempre encontrei associada à "manga-
beira". · . 

São c·a:racterísticas das caatingas as árvores com espinhos, com fôlhas cadu
cas e as cactáeas. 

3 - REGIAO DOS COCAIS 

Não é constituida por formações puras de palmeiras e sim por grandes so
ciedades existentes em outras formações, tais como matas, cerrados, vazantes, 
etc., salientando-se porém pela sua predominância. 

Geralmente são localizadas nas margens de rios, como acontece com o "bu
riti" - Mauritia vinifera Mart., das veredas das margens do São Francisco 
e de outros rios, o "babaçu" - Orbignya oleifera Burret, dos cerradões de Pi
rapora e a "macaúba" - Acrocomia sclerocarpa Mart., das matas das orlas 
do rio das Velhas, do Paraopeba, do Araçuai, etc. 

Em contraposição, o "indaiá" - Attalea dubta (Dr.) Burret habita matas 
situadas em terrenos inclinados. 

4 - .REGIAO DAS MATAS CpSTEIRAS 

Segundo a classificação de Martius, é a província das Dryades ou wna mon
tano-silvestre. 

Pelo ·fato dêste tipo de ve!etação revestir as terras, em regra, apropriadas 
para a agricultura é esta zona que mais tem sofrido modificações pela inter
venção do homem, de maneira que são raras hoje as matas realmente virgens, 
havendo muitos capoeirões e capoeiras, formações estas secundárias que vieram 
aubstituir a primitiva, que está quase passando para a fase lendária. 

Numerosos elementos, por vêzes gigantescos, quando nas poucas matas in
tactas, povoam estas formações, constituídas mais por uma grande diversidade 
de espécies do que pela riqueza de indivíduos de cada espécie. 
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Os produtos florestais mais utilizados pelo homem o são sob o ponto de vista 
da madeira, da lenha, de plantas medicinais, etc. 

O primeiro artigo de exportação do Brasil foi, segundo Bernardino de Sousa 
(24) um produto florestal, o "pau brasil" ou "ibirapitanga" - Caesalpina echt
nata Lam., muito procurado na época pelas propriedades tintureiras da sua ma
deira. 

Certas pessoas ·têm-se mostrado infensas ao reflorestamento das nossas 
terras com essências nativas, alegando ser muito lento o seu desenvolvimento; 
de fato, freqüentemente tem ocorrido isso, porém creio que motivado pelo des
conhecimento da biologia do nosso meio florestal, ainda por estudar. 

Entre as árvores. mais valiosas encontram-se o "ipê amarelo" - Parate
coma peroba (Record) Kuhlm ., o "cedro de carangola" - Cedrela fissilis Vel. 
var. australts A. Juss., a "cabiúna" - Dalb-ergia nigra Al. o "bico de pato" -
Machaerium ntctttans (Vel.) Benth., o "jacarandá roxo" - Machaerium erian
thum Benth., a "canjerana" - Cabralea Cangerana Saldanha, a "olticica" -
Clarisia racemosa R. e P., o "jequitibá rosa" - Cariniana estrellensis (Raddi) 
O. Kuntze e o "jequitibá branco" - Cariniana legalis (Mart.) O. Kuntze, as várias 
"sapucaias" -:- Lecythis urnigera Mart., L. Pisonis Berg., L. Pohlii Berg., etc., a 
"garapa" - Apuleia praecox Mart., o "sobrasil" Colubrina rufa Relss, os "óleos 
pardos" - Myrocarpus frond.osus Fr. Al. e M. f astigiatus Er. Al., etc. 

As palmeiras mais freqüentes e que têm alto valor econômico são· o "pal
mito doce" -Euterpe edulis Mart., a "brejaúba" ou "iri", Astrocaryum ayri 
Mart., o "in.daiá" - Attalea dubia (Dr.) Burret. 

Numerosíssimas são as plantas medicinais, vindo na vanguarda a "poaia 
preta" - Evea ipecacuanha (Brotero) Standley, que não é exclusiva de Minas, 
pois existe em Mato Grosso e até na zona do Canal de Panamá. Podem ser cita.;. 
das, a seguir, a "castanha mineira" ou "chopotó" - Anisosperma passiflora 
Manso, o "cipó azouge" - Apodanthera smilacifolia Congn ., a "buta" - Chon
dondendron platyphyllum (St. Hil.) Miers, etc. 

Esta região é rica em cipós com lindàs flores, como Clystostoma sciuripabu
lum Bur., da família das bignoniáceas, etc. 

Eram dantes ·muito freqüentes orquídeas como a Cattleya labiata Lindl. 
var. Wary:z.eri Veltch, a Laeli<i crispa Reichb. F., a L. Perrini Lindl., etc. 

5 - REGIAO DOS PINHAIS 

CP.amada por Martius província das Napéias ou região dos vales extra
-tropicais, é representada em Minas, especialmente, por sociedade de "pinheiro" 
- Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze, que se estendem pela Mantiqueira 
até Ouro Prêto, sendo que há pouco tempo se teve conhecimento de um pi
nheiral na serra do Padre Angelo, no município de Conselheiro Pena na zona 
do vale do rio Doce. Até Ouro Prêto chegam também elementos avançados do 
Ilex paraguariensis St. Hil. 

6 - REGIAO DAS VAZANTES 

Está indicada no mapa geológico de Djálma Guimàrães e Otávio Barbosa 
sob a denominação de formação das Vazantes. 

Martius (23) menciona várias plantas típicas das margens do rio São Fran
cisco e de alguns dos seus afluentes, que habitam terrenos submersos em certa 
parte do ano e completamente secos noutra época. 

. No seu modo de ver, os vegetais mais característicos são, principalmente, 
uma "unha de vaca" por êle batizada como Perlebia bauhinioides Mart., que 
recebeu de Saint-Hilaire o nome de Bauhinia inundata St. Hil. e que hoje tem 
a denominação de Bauhinia mtcrophylla Vogt., 'fl. "esponjeira" - Acaciá Far
nesiana Willd., que deve ter sido introduzida, pois sua pátria é, conforme au
to1es, as índias Ocidentais, a Acacia inundata Mart., atualmente Pithecolobium 
multifúrum (H. B. K.) Benth., etc. Saint-Hilaire faz também referências à 
"unha de vaca" e à "esponjeira". 

As plantas das vazantes são tropófilas, pois passam de uma grande 
;lbundância de água para sêca extrema, ficando o solo gretado pela falta de 
umidade. Aí observei no solo árido, parecendo pequeno trevo, a interessante 
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marsillácea quadrifoliada que se chama Marsilia l)Olycarpa Hook. e Grev. que 
em certa parte do ano, quando inundadas as va~antes, apresenta porte muito 
maior. 

7 - FORMAÇÕES RUDERAIS 

Em tôda parte são encontradas estas formações, que caracterizam a pre
sença do homem, sendo constltuidas por plantas chamadas antropófilas, por
quanto êle cria para elas, com os seus detritos, um ambiente que satisfaz a sua 
natureza de vegetais nitrófllos. São vistas especialmente junto a casas, muros, 
calçadas, em terrenos abandonados, ruinas de residências, etc. Geralmente as 
plantas que constituem estas formações variam pouco quanto às ~pécies, mes
mo em paises diversos, havendo entretanto mais constância quanto aos gêneros. 

Em certos países a flora invasora é sobremodo nociva, como por exemplo na 
Argentina, onde segundo vários trabalhos constantes dos Anales del Instituto 
de lnvestigaciones Fisícas (25) ela fornece elevado contingente de plantas que 
podem determinar nas pessoas sensív~is acidentes alérgicos. 

Em Belo Horizonte êste assunto tem sido estudado com grande proficiên
cia pelo Dr. A. de Oliveira Lima, que juntamente com o Dr. A. Tupinambá 
(26) publicou um primeiro trabalho sôbre a polenose. Em observações recen
tes, que não abrangem apenas a capital mineira porém também as cidades 
de Salvador, Rio de Janeiro, Campinas, Montes Claros, Januária e outras, veri
ficaram-se fatos interessantes que mostram, por exemplo, que aqui não se veri
fica a dispersão do pólen de numerosas plantas consideradas temíveis nos Es
tados Unidos e na Argentina. Em Belo Horizonte é freqüente nos terrenos bal
dios a Ambrosia polystachya DC., cujos correspondentes, respectivamente, nos 
dois países citados, são A. trilida L. e A. tenuifolia Spreng. Ainda não foi ve
rlficado aqui, no ar, o pólen. da. primeira, ao passo que as duas últimas espécies 
citadas, naqueles paises, em certos períodos, determinam numerosos acidentes. 

Somente entre os meados de maio aos de junho dispersa-se, pela atmosfera, 
grande quantidade de pólen, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, e em Cam
pinas. Agora neste ano foi observado pelo aludido médico ser êsse pólen o do 
"capim gordura" - Melinis minutifl<>ra P. de Beauv., sendo entretanto pequeno 
o número de pessoas em que se manifestam fenômenos alérgicos dêle decor-
rentes. . 

A flora ruderal é constituída principalmente por espécies dos gêneros Ama
rantus, Chenopodium., Taraxacum, Galinsoga, Euphorbia, Ricinus, Cynodon, 
Eleusine, Panicum, Digitaria, Ambrosia, Bidens, etc. 
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Estudos Geológicos no Amapá 

LUCIANO JACQUES DE MORAES 
Eng.• de minas do Departamento Nacional 

da Produção 1141.neral 

Nos meses de junho e julho do corrente ano, a convite do governador Ja
nari Gentil Nunes, tivemos a oportunidade de realizar algumas excursões no 
território do Amapá, nas zonas das jazidas de minérios de manganês da serra 
do Navio, de ferro e ouro do rio Vila Nova, de cromo do rio Prêto e das ocor
rências de bauxita no vale do Oiapoque. 

Antes, porém de tratarmos dêsses depósitos minerais, desejamos apresen
tar uma visão panoràDUca sôbre o desenvolvimento das pesquisas geológicas 
nessa parte do Brasil. 

O mapa geológico do Brasil, de J. e. Branner, publicado em 1919, pela 
Geological Society of America, representa, em linhas gerais, a geologia do terri
tório federal do Amapá, tal como ainda é conhecida hoje, ·exceto em porme
nores sôbre algumas poucas zonas, em conseqüência das investigações geoló
gicas realizadas naquela região, de então para cá. 

Branner baseou-se, para a parte sul e oriental do território, nos estudos 
que vieram sendo executados na bacia amazônica, desde as viagens de Agassiz, 
publicadas em 1868, as de Hartt vindas a lume entre 1870 e 1898, e nos estudos 
de Katzef, de 1901 a 1904, e para a região norte, nos trabalhos empreendidos na 
Guiana Francesa, sobretudo nos publicados por Vélain, em 1879, 1881 e 1885. 

As novas aquisições posteriores ao. mapa de Branner resultaram dos tra
balhos das expedições realizadas por Vieira Júnior publicados em 1924, Pedro 
de Moura, em 1931, Josalfredo Borges, no ano de 1938, V. Leinz, em 1948 e 
1949, Glycon de Paiva, Dorr e Parker, em 1950, Fritz Ackermann, de 1944 a co
mêço. de 1955 na maioria inédita e Teixeira Guerra, de 1950 a 1953 . 

. Com ê.sse.s dados é que vem sendo representada a geologia do território do 
Amapá, como no atlas geológico do Brasil, do Serviço Geológico e Mineraló_/ 
gico, organizado sob a direção de Euzéblo Paulo de Oliveira e vindo a lume em 
1939, e nos mapas geológicos, publicados em 1940 e 1942, e elaborados respecti
vamente sob a orientação de Avelino I. de Oliveira e de Anibal Alves Bastos, no 
antigo Serviço de Fomento da Produção Mineral e na Divisão de Geologia e 
Mineralogia do Departamento Nacional da Produção Mineral. .Segundo essas 
cartas, como a do Baixo -Amazonas, de autoria de Pedro de Moura penetram 
no Amapá, vindo do Amazonas e do Pará, estreitas faixas do siluriano, do de
voniano e do terciário (pliocênio). Do mesmo modo está representada a geo
logia do território, na carta geológica da América do Sul, publicada em 1950, 
pela Geological Society of America. Nesta última, porém, aparece, no meio do 
complexo cristalino ("Early-pre-Cambrian": "Crystalline basement complexe 
and intruslve granite"), uma faixa de formação proterozóica-algonquiana ("Le
te-pre-Cambrian"), a qual, partindo de perto de Mazagão, se prolonga para o 
norte, pelo Vila Nova acima e Araguari, e depois para norte-noroeste em de
manda da serra de Tumucumaque. Esta representação corresponde à idéia de 
Ackermann, comunicada a Dorr e publicada em 1949, na edição inglêsa do tra
balho elaborado por êste geólogo, de parceria com Park e Glycon de Paiva. 

Exposição feita perante a Academia Brasileira de Ciências, contonne publicação constante 
do Jornal ão Comércfo, desta capital, de 19 de agõsto de 1955, e que reproduzimos com a 
devida vênia. 
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No mapa geológico esquemático preparado por Antônio Teixeira Guerra. 
só há de novo a separação do quaternário em pleistocênio e holocênio e se 
acham aí figuradas duas áreas alongadas da formação algonquiana, uma na 
região dos rios Vila Nova=-Amapari, correspondendo a uma parte da faixa dêsse 
terreno sugerida por Ackermann e a outra, a norte-nordeste da primeira, na 
região entre as bacias dos rios Calçoene e Cassiporé, também baseada nas inves
tigações geológicas dêste técnico. 

Em 1897, Katzer publicou uma descrição sôbre o "distrito aurífero contesta
do da Guiana Brasileira" e em 1898, um artigo sôbre "um curioso minério de 
manganês da região amazônica", onde refere tratar-se de psilomelana e, às vê
zes, pirolusita e que o minério se apresenta no quaternário da depressão amazô
nica, citando dentre outros pontos, sua ocorrência em Mazagão e Macapá. É 
possível que as amostras então examinadas tenham sido trazidas para essas 
cidades por faiscadores de ouro da região do Amapari, mas é possível, também, 
que provenham de concreções manganosas nos sedimentos terciários, como acon
tece com o minério de ferro por êle igualmente descrito. 

Uma contribuição importante à geologia da região do Oiapoque é o traba
lho de E. Aubert de la Rüe, sôbre a geologia da Guiana Francesa, publicado 
em 1953, e que encerra muitos dados sôbre a região limítrofe do Brasil, confir
mando os estudos de Vieira Júnior e Pedro de Moura, sôbre aquela zona. 

Sintetizando, com base nos· conhecimentos atuais, podemos figurar a geo
logia do território do Amapá como constituída, em cêrca de duas têrças partes 
de sua superfície, de formações arqueozóicas, granito-gnáissicas, com inclusões 
de pequenas áreas de rochas sedimentárias metamórficas, proterozóicas, com
paráveis às da série de Minas, e tendo, no extremo sul, na zona limítrofe com o 
Pará, pontas das formações devoniana, siluriana e terciária, que vêm dêsse es
tado, e começando ainda aí e estendendo-se para nordeste, para a foz do Ama
zonas, e para o norte, até o Oiapoque, a mencionada faixa de sedimentos pleis
tocênicos e holocênicos. 

A prospecção para minério de ferro nas jazidas do distrito de Santa Maria, 
no rio Vila Nova, levadas a cabo por uma firma norte-americana, trouxe uma 
apreciável contribuição ao conhecimento da geologia daquela zona, conforme 
consta do relatório, inédito, por ela apresentado ao Governador do território. 
embora êsse documento cuide, quase que ·exclusivamente, da avaliação das jà
zidas e trate, apenas ligeiramente, da geologia estratigráfica e estrutural. 

Também o relatório inédito sôbre a pesquisa de minério de manganês, rea
lizado no distrito da serra do Navio, no rio Amapari, traz interessantes subsi-

• dios para a geologia dessa região do território, apesar da finalidade que tinha 
em vista, que era precisamente a prospeção e avaliação das reservas. 

O minério de cromo está relacionado a um peridotito que corta as rochas 
granito-gnáissicas, igarapé do Breu, em dois pontos, afastados entre si de al
guns quilômetros. Há dois tipos de minério: um de boa relação· cromoferro. 
para usos metalúrgicos, e o outro com elevado conteúdo de ferro, e que encon
tra emprêgo na preparação de refratários e de sais de cromo. É preciso, 'porém. 
fazer mais pesquisas em outros pontos da região, assim como em outras zonas 
do território. · . 

As reservas de minério de manganês da serra i!o Navio exibem afloramen
tos espetaculares, enormes blocos e morros, com uma possança global superior 
a dez milhões de toneladas e talvez chegando a vinte milhões de toneladas, de 
material de alto teor metálico e baixo conteúdo de impurezas. 

Os minérios de ferro do rio Vila Nova são semelhantes aos da região cen
tral de Minas Gerais, de boa porcentagem de metal e bastante puros. São cons
tituídos de hematita e itabirito, às vêzés friáveis, em muitos pontos recobertos 
por uma crosta de canga, minério êste. geralmente de teor mais baixo do. que 
o seu similar naquele estado. A reserva total foi avaliada em nove milhões de 
ton~ladas, o que parece pouco, em vista da extensão dos afloramentos. 

Outros minérios existem no território do Amapá, como tantalita, cassite-
rita, ilmenita, rutilo, ouro, diamante, etc. · 

Em outras regiões do território, ainda não pesqub;adas, tanto na parte cen
tral como no norte e no oeste, é possível que se descubram novas ocorrências 
dos minérios e minerais já conhecidos, como de outros 11:té agora ainda não 
encontrados. 
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Bauxita foi descoberta na região do rio Oiapoque, no manto de decomposi
ção resultante da laterização das rochas diabasícas, graníticas e dos anfibolo
xistos que ali abundam. 

Dada a semelhança da geologia da região com a das Guianas Inglêsa e 
Holandesa, há razões para justificar a procura de bauxita nessa parte do terri
tório do Amapá, em outros pontos ainda não pesquisados, como nos arredores 
do campo de aviação do ·oiai1'bque e nos terrreno.5 de montante do rio dêsse 
nome. 

Terminada a exposição do acadêmico Luciano de Moraes, teve a palavra o 
governador do Amapá, que, resumidamente, assim se expressou: "Em primeiro 
lugar desejo agradecer a afetuosa referência que o Prof. Carlos Chagas acaba 
de fazer à turma que no território do Amapá realiza trabalho eficiente de pes
qui~. É, realmente, obra valiosa representando grande esfôrço o que naquela 
regiao realizam. Pesquisamos .o minério de ferro e para tanto assinamos con
trato com a Hana Co. depois de havermoo tentado realizar o trabalho no re
gime da concorrência pública. Firma brasileira alguma se apresentou, somente 
americanas. Embora tivesse o govêrno poucos recursos disponíveis, estipulou o 
contrato firmado que a administração pública participaria dos lucros auferid08. 
Quer no ·contrato de exploração do minério de ferro quer no do manganês é o 
govêrno o principal dos associados. No que diz respeito ao manganês, recebe o 
govêrno 34%, sendo os restantes divididos entre brasileiros e americanos. Hã 
entretanto, que anotar que 55% das ações estão em mãos de brasileiros. Nos 
contratos firmados, consta a obrigação de a emprêsa construir estradas de 
ferro e outros melhoramentos públicos. A disposição do govêrno foi colocado um 
tráfego especial o que constitui um elevado Royalty que permite recursos para 
aproveitamento hidrelétrico e outros empreendimentos em benefício do estado. 

Na pesquisa do minério de ferro já foram feitas perfurações até 1800 me
tros de profundidade e na de manganês as despesas para fazer face às perfu
rações que atingem 10 000 metros já alcançaram a cifra de cem milhoes de 
cruzeiros. 

Acabamos de fazer contrato com a Cia. Cruzeiro do Sul para pes_qulsas 
cintilométricas, escolhendo as áreas apropriadas, assim no Oiapoque sera pes
quisada a bauxita, tendo-se já dispendido para êste fim a soma de um milhão 
de cruzeiros, continuando a disposição maiores recursos. Iniciamos a pesquisa 
de cromita e recursos já existem para pesquisas florestais tendentes a uma pos
sivel instalação de indústria de papel. Em todo êste trabalho, somente um 
têrço do território foi atingido. Trabalho árduo e dispendioso, contamos com 
a colaboração de especialistas como o Dr. Luciano de Moraes, a quem agradeço 
a excelente exposição que acabamos de ouvir. 

Sallento que somente com o manganês ~ai o território pàgar o que deve à 
União para recursos postos à sua disposição para educação, obras sanitárias e 
outra.s. Ainda restam reservas de manganês que representam o valor de 50 mi
lhões de cruzeiros, o que certamente é grande capital. Cumpre registrar que 
até hoje o govêrno federal despendeu com o Amapá apenas 100 milhões de 
cruzeiros. 

Terminando, ouso afirmar que o Amapá constitui um convite a todos os 
estudiosos brasileiros. É um mundo virgem, prenhe de surprêsas." 

Use o serviço de Informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbre a geografia i:m geral e a geografia do Drasll em especlaL 



As Nascentes do Rio Amazonas 

Sob o titulo acima, o Prof. Arnaldo S. Thiago leu uma comunicação perante 
o Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Geografia, em reunião de 15-9-1955, 
cujo teor publicado no Jornal do Comércio, desta capital, de 18-9-1955, é o se
guinte: . 

"Jorge Hurley, escrevendo, em fevereiro de 1928, para o O Pais, fixa o pen
aamento de que o rio Amazonas tem a mesma idade da Cordilheira dos Andes 
Orientais, não se podendo, porém, declarar, saber ao certo qual a sua verdadeira 
nascente, o seu mais remoto berço. Depois de se referir à infantilidade (sic) das 
melhores geografias escolares que ensinam, à revelia da verdade física, que o 
Amazonas nasce no lago Lauricocha, no distrito de Huanaco, no Peru, acres
centa: "Essa é a crença generalizada nesse pais. Os habitantes de Popayan 
supõem ser o Caquetá ou o !apurá, o tronco do rio Amazonas. Informando, em 
seguida, que "alguns geógrafos pretendem derivá-lo do Guamaná e do Pufoa, 
que vêm de oito léguas de Quito e são as fontes de Coca", discorre Jorge Hurley 
sôbre o que pensam a respeito Balbi (formação do Amazonas pela reunião do 
Tunguragua com o Ucayali); Martius, Herdon, Charles Weiner, Cristóvão de 
Acuíía, Orbigny, Castelnau, James Orton, E. Réclus e outros (nascimento do 
Amazonas na lagoa Lauricocha) ; Henrique Santa Rosa (que fêz recuar as nas
centes do Amazonas à lagoa Sant'Ana, alimentada pelas á~as das serras neva
das de Raura); Raimundo Morais· (não nasce o Amazonas na Lauricocha, mas 
na região andina de La Raya, no Telhado do Mundo com o nome de Vileanota) 
e, por fim, Gastão Ruch (aceitar como nascente do Amazonas o ramo Ucayali
-Vilcanota), conclui; "Realmente, não vejo razões, para, literalmente, negar-se 
ao Titicaca, o maior lago da América do Sul, a 12 500 pés acima do mar, a ma
ternidade do maior rio do mundo. Citando, em seguida, o mapa do engenheiro 
l. A. Corry, organizado em 1925, em Arequipa, na escala de 1: 1 000 000, escreve: 
"Assim, o lago Titicaca é um divortium aquarum do Amazonas e do Prata. Os 
Incas também tinham essa suposição: pensavam ser o Apurimac a vertente 
do rio Amazonas, que lhes era, à semelhança do Nilo para os Egípcios, um deus 
fecundo e bom - o mesmo do Tiahuanaco, representado na porta da magalíttca 
de que se ocupa Clemente P. Markham". Cita a grande pedra de Chavin, que 
simboliza o Amazonas e termina: "O Amazonas nasce de várias fontes, nos 
Andes Ocidentais". 

Menezes Pimentel Júnior, por essa mesma época, escrevendo sôbre as ori
gens do Amazonas, concluía: "Campbell Besley, continuando os trabalhos de 
Squires, vingou a cordilheira andina, no extremo sul da República do Peru, 
explorou o curso do Pulpera, que deságua no Pacífico e o curso do Pucará, da 
vertente interior do Titicaca; galgou o divisor das águas que derivam para 
êste lago, para o Pacifico e para o Atlântico; varejou em todos os sentidos a 
região montanhosa de La Raya e foi encontrar as nascentes do rio das Amazo
nas no vasto complanado que se estende no sopé do monte Vilcanota. Ali, di
versas poças de água, alimentadas pelo degêlo qas montanhas, anastomosam-se 
por pequenos canais que as ~anglionam, e deslizam ao viez das encostas. Di
vagantes a principio, definem-se depois de breve trecho, avolumam-se num 
futuro único e formam o rio Vilcanota, o Ucayali dos compêndios e mapas geo
gráficos, verdadeira. origem e ramo principal do rio das Amazonas". 

Já Alfredo Moreira Pinto, em seu Atlas Corográfico do Brasil editado em 
1902 e pelo qual estudei a geografia de nossa pátria, naquele remoto comêço do 
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século vinte, quando fazia o curso da Escola Normal do meu estado, afirmava 
que "à opinião mais seguida sôbre a origem do Amazonas é a dos que fazem-no 
nascer na lagoa de Lauricocha, distrito de Huanaco, departamento de Tarma, 
em 10º30' de lat. S., a 32 léguas N .N .E., de Lima". 

tJ'ltimamente, vários jornais têm-se ocupado do assunto. Assim o Jornal 
do Comércio, de 15 de agôsto de 1951, refere-se à presença de Sebastião Snow 
de um outro inglês, nos Andes Peruanos. Melhor esclarecendo o caso, infopna 
o Diário de Notícias de 10 de setembro de 1952: "Sebastião Snow, um jovem 
explorador inglês, disse hoje que está "certo" de ter encontrado a nascente do 
rio Amazonas - um peqlleno lago de cêrca de cem metros de comprimento, 
situado numa geleira não longe de Cêrro de Pasco, no Peru". Mais adiante o 
mesmo jornal diz: "Snow regressou à pátria hoje, quase 18 meses depois de ter 
partido para uma aventura que, entre outras coisas, implicou em descer o Ama
zonas, desde o Peru até sua foz, no Brasil. Declarou Snow que, em companhia 
de John Brown, encontrou a geleira onde nasce o Amazonas, perto do Cêrro 
de Pasco. ~ uma geleira situada a grande altitude, de cêrca de 30 metros de 
altura. Nela se encontra um pequeno lago, de menos de cem metros de com
primento por 45 de largura. Essa, estou certo, é a nascente do Amazonas". O 
Jornal do Comércio, de 20 de junho de 1953, 2.ª página, em telegrama de Lima, 
l.aforma: "Em declarações feitas à imprensa, o explorador francês Mlchel Per
rin disse que a extensão total do rio Amazonas é de 6 440 e não de 5 600, como 
afirmam. Explicou que as origens do Amazonas estão nas nascentes do rio Apu
rlmac, e que êste'não nasce na lagoa de Villafro, como se acredita, mas no ne
vado de Huaera. Perrin é membro da Sociedade de Geografia de Paris e sua 
missão é patrocinada pela UNESCO e pelo Museu do Homem. Explorou a zona 
do lago Titicaca e do rio Apurimac e, segundo declarou, suas explorações termi
narão no Atlântico, pelo Amazonas, Dentro de pouco reiniciará sua viagem 
em canoa desde Apurimac, seguindo-os rios Ene, Tamboe e Ucayali, para chegar 
ao Amazonas". Finalmente, êste último jornal _ de 2 de agôsto de 1955, informa 
que "dezoito esforçados ex!ledlcionários tentarão descobrir as verdadeiras fon
tes do Amazonas em dezembro do ano em curso. Partirão de Callao, no Peru, 
sob a direção de Eduardo (Eddy) Barros Prado, conhecido explorador, nascido 
nas selvas do Amazonas, e contarão com a colaboração dos governos do Brasil, 
Peru e Equador. Acreditam êles que as nascentes do Amazonas estão no lago 
Vilafro, perto do Titicaca". 

,.--;:s;:::. Anualment e o Conselho Nacional de Gr.o~afia realiza um coitcurso de monografias de 
..::= aspectos geor,ráflt'os municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus e.tudo1 

geográficos, ~us levantamentos, sua documentação. 
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Aspectos Sociais da Valorização da Amazônia* 

ARTUR CÉSAR FERREIRA REIS 
Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia . 

A Amazônia, para· tôda gente, é o espaço que se assinala no -quadro po
litico brasileiro pelos estados do Amazonas e Pará e territórios federais do Ama
pá, Rio Branco, Guaporé e Acre e caracterizado, de um lado pela bacia hidro
gráfica do Amazonas e de outro pela cobertura florestal sem par. Como espaço 
geográfico, porém, essa limitação politica não está certa. Porque deve incluir 
outras áreas que não integram o Brasil, componentes que são dos quadros po
lltlcos do Peru,' da Bolívia, do Equador, da Venezuela e da Colômbia. E como 
caracterização? Serão bastantes a rêde hidrica e a cobertura florestal? 

O professor Eidorf Moreira, em .magnifico ensaio sôbre o "Conceito da Ama
zônia", passando em revista as caracteristicas por que se tem pretendido dar 
forma material ao que seja a Amazônia. examinou os conceitos hidrográfico, 
botânico, político e econômico e os critérios delimitativos de ordem administra
tiva ou legal. E lembrando que O' "homem não é um elemento oaisagistico acres
cido à paisagem, uma sorte· de acessório destinado a orná-la ou completá-la", 
o que o levaria a constituir apenas "uma expressão decorativa'', mas "o fator 
geográfico por excelência e isso tanto pelas suas atividades como pela sua pró
pria condição, tanto pelo que realiza como pelo que é", mostrou que, para defi
.nir a região não era poasivel desatender à presença do homem nas suas funções 
de ser político, econômico, cultural. As fronteiras que se quisessem atribuir à 
Amazônia para ajustá-la a êste ou aquêle quadro e defini-la dentro de tal qua
dro, não podiam ser fronteiras que o ignorassem na unidade cultural que re-
presenta. -

A Amazônia não será, portanto, apenas, uma área definida pela bacia hi
drográfica do Amazonas ou pela floresta equatorial imensamente grande, mas, 
também, pela presença de uma sociedade que se distinguiria pela unidade de 
cultura, representada, ponderantemente, nas atividades sociais e econômicas 
que realiza. Ora, para efeito de interferência da União na execução de progra
mas de ação política, visando a recuperar a região para enquadrá-la no pro
cesso de civilização que dá côr a outras áreas do país, criou-se uma Amazônia 
Que não é aquela tradicional, a que me referi, mas uma Amazônia legal, qut. o 
diploma 1806, de 6 de janeiro de 1953 assim dispôs: "Art. 2.0 - A Amazônia bra
sileira, para efeito de planejamento econômico e execução do Plano definido 
nesta lei, abrange a região compreendida pelos estados do Pará e do Amazónas, 
pelos territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, e ainda a 
parte do estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 16.0 , a do estado de 
Goiás a norte do paralelo de 13.0 e a do Maranhão a oeste do meridiano de 44.0 ". 

Para agir com tamanha largue~a, o legislador ordinário teve em mira aten
der a condições particulares de vida das populações do mencionado trecho do 
território brasileiro, condições de vida que lhes asseguram certa unidade cultu
ral. Não restringiu a sua -atenção àquele mundo caracterizado apenas pela bacia 
hidrográfica e pela cobertura florestal. Dirigiu-a, de preferência, para a situa
ção econômica de largo trecho da pátria, marcada pela .presença de uma socie
dade de condições de vida precárias. Ademais, as populações que compõem 
essa sociedade não atuam em ambiente físico de todo estranho ao esoaço tra
dicionalmente amazônico. No norte de Mató Grosso e de Goiás, há águas da 

• Transcrito da publicação de igual nome, com prefácio de Gilberto Freire, editada pelo 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais - Publicações avulsas - N.0 1 - Recife - 1955. 
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bacia do Amazonas, representadas pelos rios Tocantins, Madeira e Xingu e respec
tivos afluentes. No caso particular do Maranhão, se as águas que molham a re
gião não pertencem à rêde amazônica, a floresta fechada, tropical, típica, é 
uma de suas marcas visíveis .e profundas. Em conseqüência as populações que 
ali se nuclearam bem podemos classificar como amazônicas, para efeito de 
cumprimento da lei. 

A Amazônia brasileira, assim ampliada, compreende cêrca de dois têrços da 
área to~al do Brasil, isto é 5 030 109 quilômetros quadrados. 

Sua população atinge 3 549 389 habitantes, que se distribuem politicamente, 
, por 209 unidades munic~pais. A densidade humana apresenta-se, assim, ínfima: 

0,7 habitantes por quilômetro quadrado. A área de maior adensamento é 
particularmente a maranhense, estimada em 1260 564 habitantes. No Pará, a 
sub-região mais intensamente ocupada concentra-se ao longo de ferrovia bra
gantina, sôbre que acaba de fazer, para a Superintendência do Plano de Valo
rização Econômica da Amazônia, amplo estudo, o Sr. Ernesto Cruz. Vivem ali, 
dos 1123 273 habitantes do Pará, 200 000 indivíduos. 

O legislador constituinte de 1946, à influência das idéias de que o Brasil 
se afundava pela diversidade das condições da vida cultural, material e espiritual 
das regiões em que mais predominantemente costumamos dividir o país, não 
hesitou, pois, em determinar a promoção de uma política que pusesse fim a essas 
distâncias,· que criavam situações profundamente triste e promoviam desajusta
mentos perigosos à própria estabilidade da pátria. Amazônia e Nordeste por 
serem justamente aquêles que se apresentavam em inferioridade mais gritante, 
foram as duas áreas sôbre que desceu a vista do constituinte. O artigo 199, do 
Código maior, estabeleceu, com relação à Amazônia, que, "na execução do Pla
no da Valorização Econômica a União aplicará, durante, pelo menos, vinte 
anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento de sua renda tributá
ria". Os estados e municípios da região contribuiriam com igual porc·entagem. 
Como cumprir êsse objetivo do legislador constituinte? · 

A cónquista de um espaço geográfico significa o domínio alcançado pelo 
homem no uso dos meios técnicos de que dispõe, de sua capacidade realizadora, 
de sua vontade de trabalhar sôbre o meio físico que utiliza, afeiçoa às suas ne
cessidades, alterando-lhe as características ou delas mesmas tirando os recursos 
de que carece para os seus programas de trabalho, de vida, é certo que, nesse afã, 
o homem muitas vêzes cede a certos imperativos do meio ambiente, a êles se 
rende, conforma-se. Então, estamos diante de um êxito parcial ou de uma aco
modação, em que as fôrças da natureza, em sua forma primária, e as fôrças 
que o homem representa se associam, ajustam, equilibram-se. De qualquer modo, 
há um domínio do homem que, sàbiamente, utiliza os elementos naturais. 

No caso da Amazônia, terá ocorrido a conquista, pelo homem, do espaço 
geográfico, representado êsse espaço não só no que êle significa como meio fí
sico puro, mas também como área de possibilidades, de riquezas em potencial? 
O domínio teria sido verificado em sua totalidade ou só parcialmente? Aquelas 
fôrças primárias da natureza terão sido um imperativo a que êle se haja reuni
do? A adaptação, o equilíbrio, seriam uma ocorrência fortuita ou uma constante 
ponderável? Ou nos defrontaremos com um insucesso valendo como experiên
cia malograda? 

A Amazônia é parte integrante do imenso mundo tropical que; na Sul-Amé
rica, representa grande parte de seu conteúdo especial, conforma-a uma rêde 
hídrica sem igual e um conjunto florestal que não encontra também nem mesmo 
na Africa, área de revestimento semelhante, em densidade, em variedade de espé
cies. Há ali uma alta pluviosidade. Os trechos de várzeas, terras banhadas e 
adubadas na fase das cheias dos rios, são as preferentemente utilizadas para as 
tarefas da_ agricultura de subsistência e de juta. As chamadas "terras firmes", 
"terras altas'', isto é, aquelas que não são lavadas ou atingidas nas enchentes, 
representam, no momento, um campo aberto para as atividades predatórias da 
economia de base coletiva. As terras de várzea são utilizadas, porém, nas épo
cas de baixadas das águas. As terras firmes são indicadas como impróprias aos 
empreendimentos agrícolas. As manchas de campo natural não vão além dos. 
20% da área. A floresta é fechada e heterogênea, o que significa emprêsa difícil à. 
sua exploração racional, em profundidade, e de resultados econômicos satis
fatórios. 
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A Amazônia é ainda um paraíso para os naturalistas, quando êstes se vol
tam para a zoogeografia. O clima é quente e úmido. Agua e floresta, aquela 
representada nos rios, igarapés, furos, lagos, paranás, dão a impressão, real
mente, de um mundo em formação, confirmando o pensamento· euclidiano. 
Conformam, fundamentalmente, a r"egião. 

Espaço tropical em que floresta e água são assim a constante da paisagem 
física, a Amazônia, seja aquela clássica a que estamos habit.uados, seja esta 
legal de hoje, tem sido emprêsa difícil para os triunfos do homem. 

Não queremos deter-nos aqui nos grupos de primitivos que nela viviam, à 
época da-chegada dos luso-brasileiros e dos inglêses e holandeses que a pre
tenderam conquistar, ou nela ainda vivem, dispersos em pequenos núcleos que 
procuramos incorporar defendendo-lhes a cultura material e espiritual e asse
gurando-lhes direitos à existência. ~sses primitivos viveram identificados com 
o meio f1slco, dêle tirando, com os parcos recursos técnicos de que dispunham, 
quanto lhes era indispensável ao diário. Não o alteraram nem o disciplinaram 
à sua vontade. Foram profundamente telúricos. Legaram, no entanto, aos âdve
nas que pretenderam substituí-los, escravizando-os ou com êles mesclando um 
imenso acervo de cultura, que ainda não foi estudado em tôda sua extensão, 
mas que significa o grau de adaptabilidade ao melo e de utilização dêle, legado 
que os ádvenas receberam e utilizaram com tal intensidade que, ainda nos dias 
que correm, constituem, na regiáo, o fundamento cultural da vida. Todo um 
vasto acervo de usos e costumes que vão das coisas domésticas mais intimas, ali
mentação, transporte, técnicas de trabalho na floresta e nas âguas, às atitudes 
de grupo como o episódio da Cabanagem e os mutiruns, os dançarâs qwe tanto 
definem as sociedades caboclas regionais. 

&ses primitivos, acomodados ao meio, a êle ajustados foram, não há negar, 
triunfadores a seu modo. O que queremos focalizar aqui, agora, é, porém, a 
presença do âdvena, como tal entendido o europeu de base lusitana, o mestiço 
brasileiro do Nordeste, o mestiço da própria região, e os pequenos núcleos de 
europeus e não europeus que também chegaram · à Amazônia pretendendo 
amansá-la. 

Antes dos portuguêses, compareceram seus concorrentes inglêses e holan
deses. Vieram seduzidos pela miragem do mundo novo que se estava revelando 
na Sul-América. Penetraram o Amazonas, alcançando o Tapajós. Levantaram 
pequenos estabelecimentoS militares e núcleos de ocupação mercantil. Servi
ram aos interêsses de organizações privadas com sede na Inglaterra e na Ba
tâvia. Exploraram a região ao longo da costa atlântica, no que é hoje, ali, o 
território do Amapá.. Colheram a especiaria local, em particular o urucu. Pes
caram e exportaram o peixe-boi. Plantaram, com o trabalho negro que intro
duziram, cana e tabaco. Fabricaram rum e açúcar. 

A chegada dos luso-brasileiros, vindos do Nordeste ou da própria peninsula, 
não ofereceram resistência maior. Cederam, de certo modo, fàcilmente. A 
ocupação portuguêsa processou-se em conseqüência, com certa rapidez, em
baraçada aqui e ali pelos grupos gentios ou pela própria aspereza do ambiente. 
~ste causara-lhes o maior espanto e lhes parecera qualquer coisa de infinita
mente rico. Floresta e âguas davam-lhes a impressão de que pos&l.bilitariam a 
restauração do Reino na sua dignidade econômica, comprometida pelas perdas 
que começavam no império do Oriente. 

O que foi o esfôrço realizado em dois séculos pela gente lusitana no seu 
propósito de conquistar a terra, criando uma nova área de trabalho e de ci
vilização, consta, nas suas linhas centrais, de um livro que escrevi há cêrca de 
15 anos - A Política de Portugal no Vale Amazônico, que Gilberto Freyre assi
nalou em suas páginas sôbre "O mundo que o Português criou", como uma 
contribuição interessante que permitindo a comparação com o mesmo esfôrço 
em outros trechos do Brasil, ajudaria a com!)reender a unidade que distinguia 
a ação portuguêsa colonial. 

~sse esfôrço criador processou-se sem cessar. Nêle intervieram autoridades 
civl.s, militares e eclesiásticas, os missionários franciscanos, carmelitas, jesuítas 
e mercedários, colonos de tôda espécie, desde o imigrado dos cárceres portu
guêses aos casais de ilhéus açorianos que vieram trazer seiva para trabalho 
nas fronteiras ou na própria hinterlândia. As espécies animais e vegetais na
tivas foram colhidas e levadas ao giro mercantil. Espécies alienígenas, trazidas 
de Caiena, do Oriente, da própria Europa portuguêsa, sofreram a prova expe-
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rlmental. Foi o caso do café, da fruta-pão, do cânhamo, da juta, das peras, 
maçãs, etc. Durante mais de um século fêz-se, no entanto, a exploração pura 
e simples da natureza. Fêz-se o saque. O homem, sem piedade, espalhando-se ao 
longo dos cursos fluviais, abateu árvores e animais, coletou a especiaria, que 
êle denominou de "drogas do sertão". Empreendimento predatório. De Lisboa 
para conter o abuso, decretou-se farta legislação, que ninguém cumpria, 
procurando disciplinar essa emprêsa econômica destrutiva. 

Do consulado de Pombal em diante, começou a modificar-se o panorama. 
~ certo que não se alterava a situação da noite para o dia. Vinham já alguma 
coisa do século anterior. Ativou-se, porém, sob o consulado do Marquês. Então, 
cacau, café, algodão, cana, mereceram grandes incentivos como agricultura 
assistida. O gado vacum e cavalar, introduzido no Marajó, no Rio Branco e no 
Baixo Amazonas, os pesqueiros reais, os pequenos estabelecimentos industriais 
para o aproveitamento da matéria-prima local, entraram nas cogitações gerais, 
dando à paisagem econômica regional uma nova côr, côr viva, que sglnificarla 
intensidade de ação criadora. 

Os grupos que intervieram nesse primeiro periodo da vida amazônica e a. 
que devemos acrescentar partidas de africanos, em quantidade pouco apreciá
veis, não eram suficientes. Mlsclgenaram a valer portuguêses e gentios. Criaram 
o tipo mestiço do caboclo, afeito ao melo, nêle integrado, mas na condição so
cial de verdadeiro marginal. Vivendo às beiradas dos rios, nos sitios, nos pontos 
de pesca, nas fazendas de criar. Sem a posse da terra. Mas a ela agarrado. Com 
ela ll\entificado de tal sorte, provocando um volume crescente tão ponderável 
que não era possível realizar qualquer tarefa sem que dela participasse. Subs
tituindo o "tapuio", o caboclo foi canoeiro, pescador, ·operário das . selvas, gula 
de expedições, soldado das unidades militares de terra e mar. Deve-se-lhe o 
início da investida sôbre a floresta para o corte das árvores lactíferas. Sem 
exteriorizações gritantes, teatrais, antes parecendo um ausente, era dócil, sem 
ser covarde. Nas horas de exaltação coletiva mostrou-se um guerreiro tão bom 
como os das outras áreas sociais brasileiras. Lutou pela independência, nos 
entreveros posteriores do primeiro império e do período regencial. Revelou-se 
ardoroso, combativo, disposto às maiores façanhas: Cabanagem e Balàiad& 
são caracterizações bem expressivas dêsse estado d'alma. 

Não me estou referindo, e falando em Balaiada deixei isso bem claro, ape
nas àquelas sociedades que se constituíram ao longo dos cursos amazônicos. 
Cubro aqui, também, os vários grupos que se instalaram ou se organizaram e 
desenvolveram na Amazônia maranhense e na de Goiás, isto é, do oeste do 
Maranhão e do norte de Goiás, mestiços como os da Amazônia clássica. ~stes 
últimos, partindo do sul do Pará, de certo modo se distanciaram do núcleo ge. 
rador sulino, do Brasil central, mais e mais se vinculando às · sociedades tradicio
nalmente amazônicas que caminhavam pelo Tocantins. De tal modo perdendo 
o contato com o núcleos do govêrno goiano que à época da Independência, pen
saram em separar-se constituindo unidade política à parte. 

Os grupos de goianos eram uma conseqüência da expansão realizada com 
o objetivo da exploração do ouro. Esgotados os filões, de faiscadores, de mine
radores, os seus integrantes transformaram-se em criadores de gado ou cole
tores de especiaria. 

Na zona maranhense, os ensaios de agricultura e criação do gado, suce
dendo à mera coleta de cravo e outras especiarias nativas, deram permanên
cia às populações que se desenvolviam, todavia, sem grande. relêvo. A maior 
parte da área estava por ocupar ou mesmo por identificar pela simples pre
sença do pioneiro. 

Com relação ao norte de Mato Grosso, pode-se afirmar que permanecia, no 
chamado período colonial, inteiramente desocupado. Fôra percorrido ràpida
mente· por bandeirantes paulistas. Nenhum esfôrço se fizera, contudo, visando 
a criar situações permanentes. Os rios de entrada eram os da bacia amazônica, 
mais acessíveis ao arrepio da corrente que partindo das nascentes. A ocupação 
ia ser uma operação mais próxima de nós, como sucederia com a maior parte do 
resto do Maranhão. 

Nenhuma dessas sociedades amazônicas transformou-se devidamente com 
o decorrer dos tempos. Não podemos falar, é certo, em retrocesso nem em para
lisação. Não pofj.emos falar, no entanto, em alteração de suas condições, pelo 
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menos alterações ponderáveis. Porque não lhes deram nem elas buscaram pa
drões de vida mais dignos. Não melhoraram nas respectivas técnicas de traba
lho. São impressionantes os quadros de Barbosa de Oliveira e Júlio Paternostro 
sôbre as populações do norte de Goiás, no estado de inferioridade cultural que 
apresentam. Progrediram, isso sim, no quantitativo, fô.sse pelo crescimento ve
getativo, fôsse pelo enriquecilllento que decorreu da entrada de contingentes 
vindos de outras áreas nacionais ou mesmo de contingentes alienígenas. Aquê
les representados pelos nordestinos, cearenses em particular, que, tangidos de 
seu habitat pelo fenômeno das sêcas, procuram refúgio na Amazônia clássica 
e na maranhense. Ou representados pelos elementos goianos, do sul, mineiros 
e baianos que buscavam a área amazônica de Goiás, ou mato-grossense do sul, 
que avançam em direção ao Mato Grosso amazônico. 
· Os contingentes nordestinos começaram a chegar na sexta década do século 
XIX. Constituíram o contingente de maior expressão. Não temos levantamentos 
estatísticos que nos autorizem o conhecimento de quantos foram. O que se pode 
afirmar, seguramente, é que não se estabilizaram nas cidades. Antes penetra
ram os altos rios da Amazônia clássica. Cursos fluviais como o Tapajós, o Xin
gu, o Madeira-Mamoré-Guaporé, o Purus-Acre, o Juruá, o Javari, o Jutaí, fo
ram uma conquista dêles, que os subiram e lhes exploram as margens na san
gria incontida às madeiras lactíferas. O Acre é uma realização que lhes deve
mos, como emprêsa econômica, social e política; inclusive política, materiali
zada nos feitos militares que o garantiram para a soberania brasileira. 

Mestiços, os nordestinos trouxe'ram para a Amazônia uma contribuição mag
nífica, quantitativa, sem que, todavia, houvessem modificado a paisagem com 
um maior domínio sôbre o meio geográfico. Adaptando-se-lhe, como os cabo
clos nativos, aceitaram-no na agressividade por que o encontraram. Foram 
atuantes em uma frente de batalha interna que lhes custou centenas de vidas 
na luta que sustentaram contra a floresta, criando o ciclo da borracha silvestre. 
Marcaram um momento singular na história econômica do país. Asseguraram 
à região uma projeção ímpar nos quadros da riqueza nacionàl. Agentes, porém, 

' como os caboclos nativos, que não lhes embaraçaram a penetração, com êles 
confraternizando, e a cujos ensinamentos como autênticos sabedores dos se
gredos do meio ambiente recorreram sempre agentes, dizíamos, de uma eco
nomia destrutiva, de exploração pura e simples do que a natureza estava pro
porcionando, não contribl}indo para assegurar transformação do novo espaço, 
a que se submetiam, ao invés de dominá-lo. 

Os elementos alienígenas ·foram representados por pequenos contingentes 
de franceses, suíços, espanhóis, italianos e norte-americanos, a que se vieram 
juntar agora, com maior expressão quantitativa e cultural, os japonêses. Os 
primeiros, trazidos pela iniciativa oficial ou de organizações privadas, não ob
tiveram êxito. Defrontando o ambiente bárbaro, não se comportavam bem. 
Faltava-llaes o sentido pioneiro, necessário para a emprêsa, dura, realmel\te. 
Nem mesmo os norte-americanos, que fugindo à vitória do norte, na guerra 
de secessão, pois eram sulistas e tentaram um 'estabelecimento agro-industrial 
nas cercanias de Santarém. 

Quanto aos japonêses, a princípio trazidos por organizações privadas e lo
calizados no Amazonas e no Pará, chegaram hoje ~m maior número para as 
colônias que se organizam no Pará, Amazonas, Guaporé e Amapá. Devemos-lhes 
a iniciativa da cultura da juta e da pimenta-do-reino . 

. O quadro das sociedades amazônicas, integrado por tais parcelas humanas, 
é um quadro que não expressa bem-estar. Os altos e baixos de seu desenvolvi
mento têm estado à mercê das flutuações dos mercados consumidores de ma
téria-prima regional. O regime das terras é o latifúndio, mercê do processo 
econômico vigente, baseado fundamentalmente na exploração da floresta. A 
pequena propriedade, que significa a existência do lavrador constante, não têm 
significação com unidade econômica. Representa muito pouco na criação de ri
queza e do tipo social do rurícola. Há, em verdade, exceções aqui e ali. A zona 
bragantina, os trechos que circundam Manaus, já vivem na base de um traba
lho menos aventureiro. Embora não representem um marco ponderável consti
tuem, é claro, uma experiência bem sucedida. 
. O censo de 1950, nesse particular, serve como um retrato nítido da situação. 
Assim, em dez trabalhadores, três ocupavam-se do extrativismo, contrastando 
com o restante do Brasil, onde a proporção é de três extrativistas para cem. 
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No Acre, por exemplo, 60% da pop'1lação econômicamente ativa entrega-se ao 
extrativismo; no Guaporé, 46%; no Amazonas, 37%. Borracha, castanha, ba
baçu, constituem o fundamento maior da atividade econômica. A renda. per 
capita, em 1952, segundo o inquérito da Fundação Getúlio Vargas, vamos a mais 
êste exemplo, estava assim distribuída: Amazonas - Cr$ 3 099,00; Pará -
Cr$ 2 714,00; Maranhão - Cr$ 1578,00; Mato Grosso - Cr$ 3 841,00; Goiás -
Cr$ 2 726,00. O inquérito no tocante a Mato Grosso, Goiás e Maranhão cobria 
a população de todo o estado. Sabendo-se que os grupos que vivem na área 
amazônica dêsses estados são · justamente os mais pobres, deve-se considerar 
que aquelas percentagens, quanto a êles, devem ser mais baixas. 

O legislador de 1952, votando ó texto que é hoje a Lei 1806, de 6 de jan,elro 
de 1953, não se mostrou desatento às condições sociais da Amazônia ao fixar as 
diretrizes centrais dos objetivos que tinha em mira alcançar para a valorização 
regional. E especificou, no art. 7.0 , letra h: "Estabelecer uma política demográ
fica que compreenda a regeneração física e social das populações da região, pela 
alimentação, a assistência à saúde, o saneamento, a educação e o ensino, a imi
gração de correntes de população que mais convenham aos interêsses da região 
e do país, e o agrupamento dos elementos humanos da região ou de outros· esta
dos em áreas escolhidas, onde possam constituir núcleos rurais permanentes e 
dese~volver a produção econômica". . 

A Comissão de Planejamento, fixando, posteriormente, a filosofia do plano 
que elaborava e procurando assegurar uma · inteligência exata do pensamento 
do legislador, concebeu a valorização como sendo um esfôrço nacional para: 

. "a) - assegurar a ocupação territorial da Amazônia em um sentido brasileiro; 
b) - constrúir na Amazônia uma sociedade econômicamente estável e progres
sista e que seja capaz de, com seus próprios recursos, prover à execução de suas 
tarefas sociais; c) - desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e comple-
mentar ao da economia brasileira". . 

Os aspectos sociais não é que trouxessem, como já se pretendeu, critican
do-nos, uma ponderância maior sôbre os econômicos propriamente ditos, isto 
é, aquêles dizendo com o melhor aproveitamento dos recursos naturais e quanto 
à iniciativa privada pelo fornecimento de recurnos em dinheiro, o incentivo à 
lavoura e à pecuária, o equipamento e o melhor encaminhamento dos trans
portes. Pela importância (ie que se revestiam, não podiam, porém deixar de ser 
atendidos com certa êrlTase, que não significava em absoluto desatendimento 
às prioridades que os outros deviam ter nas soluções que planejávamos. 
. Porque era preciso dar saúde ao homem e jnstrução técniéa para que pu
desse ser realmente aquêle fator preponderante para o empreendimento de 
recuperação económica que imaginavamos ver realizado e nao apenas aquele 
relêvo paisagístico a que se referiu o professor Eidorf. E dar saúde e aparelhá-lo 
com uma melhor técnica não era operação fácil. Exigia não apenas os recursos 
em dinheiro, mas todo um vasto trabalho, de campo, através de pessoal qua
lificado e abundante, e o concurso do próprio elemento humano que devia ser 
beneficiado. Ora, se à primeira vista isso pode ser tido como emprêsa fácil, na 
realidade não o é. Mudar uma técnica de trabalho, alterar uma dieta alimentar 
crTar uma mentaliaaae orientaaa nesta ou naquela direção, fundamental na 
obra da valorização, não está apenas na vontade dos planejadores ou dos que 
t1verem a seu cargo a realizaçao material aa operação. ha necess1<1aae, para 
obter êxito, de um esfôrço em que o fator tempo é importante. 

Vejamos um exemplo: Ford, quando iniciou a formação de seu seringa! 
em Fordlândia e posteriormente em Belterr.a, tentou moditlcar os hábitos ali
mentares aos trabalhadores que empregara. Deu-lhes novas conaições ae viaa: 
casas teladas, com esgotos, água encanada e purificada e uma nova dieta 
- leite, legumes,. frutas, abolindo o álcool, as farinhas de uso regional, os 
pobres pratos da cozinha local. O resultado foi o levante dos trabalhadores 
que desejavam liberdade pára manter-se fiéis aos seus costumes alimentares. 
líoje, mais de vinte anos decorridos, êsses mesmos trabalhadores bebem leite, 
comem legumes e frutas. Em Fordlândia e Belterra, em conseqüência, o índice 
de mortalidade é pràticamente nenhum. 

Para transformar as condições sociais vigentes, transformação que tem de 
contar com o fator tempo, a Comissão de Planejamento da Valorização Eco
nômica da Amazônia, no primeiro Plano Qüinqüenal, programou uma política 
do mais longo alcance, nos setores de saneamento e desenvolvimento cultural. 
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No setor de saúde: 1) - Serviços básicos de saneamento (construções de 
serviços de esgôto, abastecimento de água e melhoria das condições higiênicas 
da.s habitações na zona rural) . 2) - Serviços de assistência médico-sanitária 
(construção de uma rêde de hospitais gerais e maternidades, assim como postos 
de higiene; serviço de assistência obstétrica domiciliar, que ·compreenderá assis
tência às parturientes das áreas não servidas por maternidaqes; amparo ao 
Serviço Especial de Saúde Pública) . 3) Campanha contra doenças transmissi
Tels <malária, esqu1stossomose, doença de Chagas, filariose, tuberculose, desen
volvimento das atividades de combate à lepra, intensificação das campanhas 
de combate às doenças venéreas, bouba, tracoma, leishmaniose, helmintoses em 
geral e outras endemias}. 4} - Serviços de assistência ("-limentação de lacten
tes, gestantes e mães nutrizes, suplemento alimentar- aos pré-escolares e esco
lares, iodetação do sal ck! cozinha em áreas de alta incidência do bócio). 5} -
Pesquisas de interêsse médico sanitário (realização de inquérito sanitário mu
nicipal, pesquisas e inquéritos quando à incidência e distribuição das doenças 
de maior prevalência e prosseguimento dos trabalhos de investigação sôbre ma
lária, fllariose, leishmaniose, doença de Chagas, brucelose, esquistossomose, 
orientados no sentido de profilaxia e tratamento). 6) - Serviços de bioesta
tlstica, propaganda e educação sanitária (reaparelhamento e operação dos ser
Viços de bioestatistica e desenvolvimento de amplo programa e educação sa-
nitária). · 

No setor de desenvolvimento cultural: a) - preparação de pessoal técnico 
necessário à transformação dos u.sos e costumes no tocante às atividades eco
nômicas, pessoal de nível superior e pessoal de nível médio; b) - missões rurais 
que levam às populações do interior e às professôras dêsse mesmo interior co
nhecimentos que lhes permitam uma vida mais digna, pelo conhecimento de 
técnicas úteis na região onde vivam e de certas atitudes essenciais à existência 
em sociedade; c} - escolas de iniciação profissional, ligadas ao meio ambiente 
onde forem localizadas, como sejam de pesca, de artífices de construção naval, 
de trabalhadores florestais; d) - organização de livro de ensino primário e 
médio, elaborado de a,côrdo com a região, isto é, as peculiaridades regionais, de 
modo a criar uma mentalidade identificada com as possibilidades, as realidades, 
e as perspectivas futuras da Amazônia, como parte integrante do Brasil. 

Qu~do planejou a politica de colonização, a mesma Comissão não deixou 
de atender também àquelas condições particulares do homem regional. As 
colônias projetadas deverão, por isso, congregar as populações já existentes 
na área e as alienígenas, em regime de vida paralela, assistidas de todos os 
recursos técnicos e de saúde que permitam o levantamento imediato de seus 
padrões culturais. A experiência Já está sendo iniciada, com resultados preli
minares bem interessantes. 

• • • 
As sociedades que se constituíram na Amazônia ainda não puderam ven

cê-la dominando-a e conformando-a à sua vontade. Parece-me que mesmo na 
rapidez destas informações, isso ficou evidenciado. Um ensaísta regional, · o 
Sr. Leandro Tocantins, intitulando seu livro de estréia O rio comanda a vida, 
traçou o perfil dessas sociedades. Porque, naquelas realidades sociais tão an
gustiantes que surpreendemos na hinterlândia amazônica, o que há de positivo 
é o domínio do meio sôbre a humanidade regional. 

A Valorização Econômica da Amazônia, senhores do Instituto Joaqµim Nabuco, 
é uma experiência em grande estilo, que vai significar a maturidade brasileira 
ou a sua imaturidade. Não é obra, evidentemente, de que se possam obter re
sultados a curto prazo. A recuperação, como tive ocasião de assinalar nesta 
conversa, envolve a solução de uma série Q.e problemas. E entre êles, ponde
rantemente, o das condições sociais da regiáo. Os vinte anos que a CJnstituição 
fixou como teto mínimo têm, portanto, um sentido relativo. Podem autorizar 
apenas a comprovação de que a política em execução é acertada ou não, deve 
ou não ser prosseguida. O fator tempo é importantí:!simo. A área a recuperar ,, 
representa dois terços do Brasil. Constitui um deserto. O que estamos iniciando 
objetiva vencer o deserto, criando vidá e assegurando ao homem os padrões 
a que tem direito como fôrça criadora e não como ornamento paisagístico. 
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II - CICLO ECONÔMICO DO AÇ'OCAR 

Com êste ciclo econômico, entramos na era Colonial em que se efetiva o 
povoamento e a fixação do homem à Terra. 

Como ciclos anci!ares, acompanhando portanto, a trajetória do açúcar, des
tacam-se o tabaco e a criação do gado, de permeio com outros produtos, como 
as plantas tintoriais, as madetras de construção, o algodão, etc. 

~ - Origens da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar "Saccharum offictnarum" Linneu - é uma graminea, co
nhecida desde milênios, tendo ortgem provável na índia ou· na China, passando 
à Pérsia, Síria e Egito, trazida pelos árabes, que mais tarde levaram-na para a 
Espanha, Chipre, Sicilla (século X), que passaria a fornecer açúcar à Europa 
de onde seria introduzido nas ilhas portuguêsas, tornando Lisboa, "empório novo 
de u.m comércio de que arrancara a primazia a Veneza, como em breve pram 
havia de arrancar-lhe o da especiaria" .1 

O açúcar, a principio usado por suas virtudes medicinais (tanto assim, que 
era vendido nas "boticas"), passaria a ser empregado como apreciável condi
mento e "droga de luxo'', sendo apenas acessível aos mais abastados e aô findar 
a Idade Média, figurava como precioso legado nos testamentos. Os menos pri
vilegiados adoçavam com mel de abelhas as "poções dos doentes, e os rústicos 
bolos de seus festins". 

Mas, após o seu incremento, graças a Veneza desde o século XIII e a Por. 
tugal no século XVI, o açúcar passaria a ser mais usado que o sal, "tornando os 
manjares de gôsto violento, suaves ao paladar, os azedos, gratos, os salgados su
portáveis, os ásperos e grosseiros, finos e saborosos" "fortalecendo o espirlto e o 
corpo, especialmente o peito, pulmões e garganta" e outras qualidades mais, 
segundo Lippmann (1588) citado por Lúcio de Azevedo, p. 226. 

Até os alquimistas o empregaram para dêle conseguir o ouro! 
· O açúcar do século XVI tornar-se-ia um alto negócio de "extensão quase 

inconcebível". (Lúcio de Azevedo) . 
As frotas venezianas que singravam por Gibraltar rumo ao Atlântico, por 

vêzes escalavam em Lisboa, o que veio chamar a atenção do arguto espirita 
mercantil do genial infant.e D. Henrique, para o valor comercial dêste produto, 
tanto assim, que deu inicio à cultura da cana-de-açúcar, trazendo da Sicilia 
mudas e pessoas conhecedoras de tal atividade, que se estabeleceram na Ma
deira, daí passando às outras ilhas. Desde 1440 Portugal dominava o comércio 
de açúcar, mesmo antes de conseguir o monopólio das especiarias. 

A miragem das riquezas da índia já se ia arrefecendo, assim também, a 
produção do açúcar da Madeira. 

O açúcar teria como todos os produtos uma série de flutuações no mercado 
internacional, todavia, o seu consumo aumentava, à medida que se iam desco
brindo os metais preciosos, responsáveis pela "evolução dos preços que caracte-

1 - Azevedo. Lúcio - l;pocas de Portugal Econômtco, p. 222. 
NOTA - 2.• e 3.• e.ule.11 de. série ministre.de. no Curso de Férias pe.re. Aperfeiçoamento da 

professôres de Geogre.fle. de nivel secundário, promovido pelo Conselho Ne.clone.l de Geograna, 
Dos meses de janeiro e. fevereiro de 1954. 
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riza a história econômica do século XVI, aliada ao seu emprêgo: ''deitava-se 
açúcar na água e no vinho e com êle se adubava até a carne e o oeixe". Lúcio 
de Azevedo p. 225. 

2 - Como entrou a planta do açúcar no Brasil 

Ao Brasil apresentava-se uma grande oportunidade. O sistema de ·flotilhas 
volantes, adotado para guardar a costa, não deu o resultado esoerado. Torna
va-se de urgência a ocupação dêste imenso território mais efetivamente, povo
ando-o, aproveitando-lhe as terras, antes que outros o fi2essem. 

Além do mais, era preciso não perder de vista as constantes e cada vez 
mais .perigosas incursões francesas, e as expedições espanholas, que freqüenta
vam o Rio da Prata. 

Coube a Martim Afonso de Souza, feito governador-geral das terras do Brasil 
.por D. João III, a importante missão de instalar no Brasil em 1532, a primetra 
colônia de defesa e povoamento. De defesa contra os franceses e espanhóis, 
de povoamento, no sentido de fixar pontos de povoamento permanentes em 
nossa extensa costa. 

Logo fundou São Vicente (22 de janeiro de 1532) nossa primeira vila regular 
e Santo André da Borda do Campo. -Nestas vilas introduziu a cultura da cana e 
a criação de animais domésticos. 

3 - o início do ciclo do açúcar 

Em 1533 teve início o ciclo do açúcar, primeiro grande estágio agrícola de 
nossa hist6ria econômica, com a fundação em São Vicente, do engenho do go
vernador, devendo-se êle a Martim Afonso de Sousa e seus parentes, associados a 
negociantes flamengos e alemães. · 

Varnhagen se refere ao capitão Pero Capico possuidor de um engenho perto 
da feitoria de Pernambuco e que, em 1526, êste produto figurou nas aduanas 
de Lisboa. 

Tem comêço então, o que Pedro Calmon chama o "fenômeno açúcar"•. 
Os engenhos se multiolicaram, enviando o produto "a firma embarcadora, ao 
Intermediário de Lisboa, a quem era consignada a mercadoria as praças consu
midoras do centro e do sul da Europa".• 

A cultura da cana pontilhava o litoral de engenhos, tendo como pontos ex
tremos São Vicente e Pernambuco. 

4 - As condições geográficas e o tipo de exploração agrária 

O clima quente e úmido das terras tropicais, o solo negro acastanhado dos 
massapês virgens de cultura, as extensões de terra a cultivar, a assistência da . 
coroa, o esfôrço do particular, e em especial a mão-de-obra escrava, viriam in
crementar extraordinàriamente a cultura da cana, que de Norte a Sul ondulava, 
como imenso tapête verde, dando origem ao tipo de grande cultura e aos gran
des latifúndios -Senhoriais; "além disso e sobretudo por isso, há um fator mp.te
rial, que determina êste tipo de propriedade latifundiária. A cultura da cana. 
s-Oment-e se prestava econômicamente a grandes plantações. Já para desbravar 
e preparar convenientemente o terreno (tarefa custosa neste meio tropical e vir
gem, tão hostil ao homem) tornava-se necessário o esfôrço reunido de muitos 
trabalhadores; não era emprêsa para pequenos proprtefü.rios isolados. Isto fei
to, o plantação, a colheita e o transporte do produto até os engenhos, onde se 
preparava o açúcar, só se tomava rendoso quando realizado em grandes volu
mes. Nestas condições o pequeno produtor não podia subsistir. 

• • • - Calmon, Pedro - Esp!rfto de Socieda:de Colonial - 1935 .• Vol. 40, Bras111ana p , 32/36. 
NOTA - I!: de justiça ressaltar o papel decisivo que teve o jesu!ta nos dois primeiros séculos 

de colonização; sem a intervenção dos servidores de Cristo, não haveria o esp!rito pacificador 
que entrosou a catequese com o aproveitamento do !ndio nas fainas do campo . Não !Ora a ação 
dêsses abnegados missionários e os brasta teriam sido ainda mais espoliados e exterminados 
e quiçá abandonados à sua própria sorte. . 

Dentre outros, foram os Loiolas um dos mais fortes esteios da unidade nacional, pela formação 
religiosa. que deram à nossa pátria. · 
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São sobretudo estas circunstâncias, que determinam o tipo de exploração 
agrária adotado no Brasil: a grande propriedade• "em que avulta o trabalho 
dos escravos, plantattons, acompanhadas aqui no Brasil pela monocultura. 

Dessa forma a escravidão, tornar-se-ia uma contingência pela falta de bra
ços existentes, porque o índio já estava cansado de presentes baratos; miçangas, 
espelhos, .vidrilhos, e dificilmente se adaptava ao sistema disciplinar dos enge
nhos, daí a necessidade em que se viriam os colonizadores em importar o braço 
da Africa, a exemplo do que haviam feito para as ilhas os portuguêses. (Vide 
nota). 

5 - A Propriedade Açucareira 

· Antonil nos dá uma descrição pormenorizada dos engenhos e processos de 
cultura e obtenção do açúcar. 

A propriedade açucarelia constituída de uma pequena aldeia onde se viam 
extensas culturas de cana e mantimentos, pastagens, mato para lenha. 

A casa-grande, a capela, a casa-de-engenho e a senzala formavam o "qua
drilátero" que definia o sistema agrícola da cultura canavieira. 

- A casa-grande habitação rural dos senhores. de engenho constitui "a ex-
pressão típica do patriarcallsmo brasileiro"•. · 

Era o centro de vida social reunindo a família em tômo do senhor de 
engenho. 

Algumas apresentavam-se luxuosamente montadas, verdadeiramente sun
tuosas, com inúmeros quartos e salas grandes e confortáveis solares, adaptadas 
às condições do clima e do meio. 

- A capela, ao lado da casa grande era marco de extremeêida fé, repre
sentava o centro espiritual, onde se faziam as orações, os batizados, os casamen
tos, os enterros, guardando em suas paredes brancas, todo o transcorrer da vida 
que ali se ia passando. 

- A casa-de-engenho, próxima à casa-grande situava-se geralmente nas 
cercanias de um rio; era a fábrica de açúcar. 

Outras atividades achavam-se ligadas a êste conjunto; carpintaria, caleira, 
casa de farinha, olaria, currais, estábulos e cocheiras para guarda dos animais 
e o carro-de-boi, de tanta significação na vida: dos transportes do Brasil. O 
senhor-de-engenho é a figura central dêste conjunto patriarcal. Em tôrno dêle 
estava congregada a solidariedade de parentela e dos seus agregados, êstes úl
timos "agrupados em tõrno do senhor-de-engenho, formando um bloco de gran
de coesão, que constitui o clã fazendeiro", no dizer de Oliveira Viana. O senhor
-de-engenho era um produto do meio rural em que vivia, uns conservando a ris
pidez dos que abusam do mando, outros "prestimosos no trato, por formação de 
família, ou de uma fidalguia afeita aos encantos das cõrtes européias daquele 
tempo". (Oliveira Viana). 

Esteio da casa-grande, tornar-se-la um dos sustentáculos da vida econômica 
do nordeste do pais, com o papel de relevante importância na campanha repu
blicana. 

Ser senhor-de-engenho era possuir um título semelhante ao de um fidalgo 
do reino. , 

- A senzala era o lugar-comum da escravaria que trabalhava na lavoura. 
O escravo negro vindo da Africa, fecundaria com seus braços a terra bendita 

do Brasil e até a abolição, seria o esteio de nossa agricultura. 
A lavoura do açúcar deve-se à introdução da escravatura ftegra em nossa 

pátria, resolvendo dessa forma, o problema grave de mão-de-obra, para as 
culturas que se iniciavam. 

Os índios não satisfaziam as exigências por motivos já apontados, apelou-se 
então para o negro da Africa, e deu certo. O negro de 300 cruzeiros a peça, pas
saria a valer cada vez mais. 

O grande Antonil escreveria em 1711: "os escravos são as mãos e os Pés do 
senhor-de-engenho; porque sem êles no Brasil não é possível fazer, conservar, 
e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente'', explica-se pelo exposto a 
relevância dêste elemento na cultura do açúcar e a sua obtenção, usando-se 
todos os meios, os mais condenáveis e desumanos. 

• Prado Jr., Calo - História Econômica do Brasil - Vol ~ li, p. 43. 
• Azevedo, Fema.ndci de - Cuhura Brasileira, p . 45. 
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6 - Quando entraram os primeiros escravos - suas conseqüências. 

No Brasil teriam entrado com a expedição de Martim Afonso mas o tráfego 
regular vem coincidir com o grande desenvolvimento da cultura de cana e da 
indústria do açúcar por volta de 1550. 

Em breve tempo tomaria grande desenvolvimento a sua importação, e ban
tus do Congo e sudaneses da Guiné, viriam para Pernambuco, capitanias do 
Norte e Rio de Janeiro, onde tem desde logo grande desenvolvimento a indústria 
do açúcar; os sudaneses concentraram em grande número na Bahia. 

O tráfico, se estendeu por três séculos, aqui desembarcando anualmente 
"mais de 30 000 negros" no dizer de Pedro Calmon. 

Ao findar o século XVI eram cêrca de 20 000. ~ste continuo tráfico acom
panharia o desenvolvimento do pais em seus vários cicl~ econômicos. 

"Em 1768, na comarca do Rio de Janeiro, para 660 000 habitantes, havia 
apenas 37 000 pessoas brancas. Conforme o depoimento do inglês Cook, na ci
dade do Rio de Janeiro a proporção era de 17 negros para um branco. Na Bahia 
segundo i'rezier a proporção era de 19 negros para um branco (Pedro Calmon 
- Espírito de Sociedade Colonial, p. 168) . . 

Cêrca de 6 000 000 de esoravos entraram no Brasil durante êste incrível co-
mércio de sêres humanos. · 

·As conseqüências da introdução do negro africano em terras brasileiras são 
de âmbito considerável, seu estudo foi admiràvelmente feito por Gilberto Freyre, 
em Casa-Grande e Senzala. 

O cruzamento do europeu com o negro e o indio, daria o mameluco, o ca
fuso e o mulato; contribuindo para o progresso de nossa terra. 

7 - Os engenhos e seu grande aumento de produção 

No século XVI, vigorando o sistema das capitanias começam a se desenvolver 
os engenhos, e ao findar o século, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espirito 
Santo possuiam grande número de engenhos salientando-se o grande engenho 
de Sergipe (do Conde), situado no. Recôncavo baiano, que pertenceu a Mem de 
Sá e que os jesuitas ajudaram a desenvolver . 

. No. Rio de Janeiro (ilha do Governador) por volta de 1550 havia três, e . 
posterformente sete, além de vários outros pela capitania. 

Quase ao findar o século XVI, eram 66 em Pernambuco, 36 na Bahia, 6 em 
Ilhéus, 6 no Espirito Santo, 3 em São Vicente, 3 em São Paulo, 3 em Itamaracá, 
2 em Pôrto Seguro, 2 no Rio de Janeiro, segundo Gabriel Soares de Sousa. 

Só neste século o açúcar brasileirq atingiria o valor de duzentos milhões de 
libras de ouro, sem falta no consumo local (Simonsen) . 

No século XVII subiam a 167, pouco depois ultrapassava a casa dos 200, 
devido ao, grande desenvolvimento da indústria açucareira. 

Antonil, em 1711 avaliou a produção da; 

Bahia com 146 engenhos produzindo .. 
Pernambuco 246 (pôsto que menores) .. 
Rio de Janeiro 136: ..•.... ........... . . 

num valor total de réis: 2 535: 142$800 . 

14 500 caixas 
12 300 " 
10 220 " 

Em 1640, quando aqui se achava o holandês, possuiamos 166 engenhos. 
O predomínio brastleiro da produção mundial deu-se em fins do século XVI, 

atingindo seu apogeu em meados do século XVII, fomentado pelo uso crescente 
do chá, café, chocolate, etc. ($imonsen), p. 169. 

"O valor dela em um ano dividido por cabeça, foi o mator que 1á houve . na 
hJstória econômica do Brasil 'Afonso Arinos) . 

8 - As flutuações que sofreu o açúcar no mercado nacional 

No século XVIII se faria sentir a concorrência do açúcar das colônias fran
cesas da América Central, e . a supremacia brasileira iria decrescendo. 

A Revolução Francesa (1789) provocaria a desorganização da produção açu
careira dàs colônias francesas e o açúcar entraria em alta, beneficiando a nossa 
produção . 
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A luta entre a Inglaterra e a França viria revolucionar a situação mundial 
do açúcar. 

Os nossos engenhos passam a empregar, os que podem, a máquina a vapor, 
aumentando a produção e diminuindo os preços. 

O açúcar de beterraba inicia a sua forte concorrêncfa ao de cana, ultrapaa-
1ando a produção desta, de 1890 a 1908. 

Napoleão decreta o bloqueio continental contra a Inglaterra e suas colônias, 
causando grave prejuizo à exportação do açúcar de cana. 

Em principio do século XIX a nossa produção que havia aumentado com 
o emprêgo da máquina a vapor decai novamente. 

Em 1914 na Primeira Guerra Mundial o açúcar de cana conquistaria nova
mente o lugar, ao açúcar de beterraba e 1930/1931 atingiu um record na pro
dução mundial, já seguido pelo açúcar de beterraba. A produção açucaretra 
em nossa terra teve o seu apogeu no século XVII, constituindo a nossa maior 
fonte de renda, continuando a figurar como primeiro produto de nossa expor
tação até 1830, tornando conhecldo o século XVII como do ciclo do açúcar e a 
suo duração de .1553 - 1600 a 1800 - 1830. 

9 - Os holandeses e a guerra do açúcar 

Os flamengos eram conhecedores experimentados do açúcar de cana, que 
recebiam de Lisboa e refinavam em Flandres, colocando-o nos mercados da Eu
ropa Central. 

A principio reinava paz entre os Países Ba!xos e Portugal, que havia se li
bertado do dominlo espanhol, mas após a subida ao trono de Felipe II de Espa
nha, Portugal e . Brasil passaram ao domínio espanhol, tendo Inicio as repre
sálias. 

O açúcar estava dando lucros cada vez maiores e não tardou que a Compa
nhias das lndias Ocidentais, se encarregasse da conquista de seu mais importante 
celeiro - ó Brasil. 

Atacaram Recife, o Recôncavo baiano e o Rio de Janeiro no Inicio do século, 
mas finalmente conseguiram o objetivo, começando .vela Bahia e Pernambuco. 
De 1630 a 1654 ocuparam grande faixa do litoral nordestino, quando foram ex
pulsos pela expressiva e gloriosa insurreição pernambucana. (1645-1654). 

Ocuparam as cinco capitanias de maior produção• dando grandes lucros 
à Companhia das lndias Ocidentais, afora os prejuízos causados pelos conflscos, 
incêndios de propriedades e barcos espanhóis e portuguêses, além das vidas 
perdidas na luta contra o invasor, que ameaçava a unidade nacional, mas des
pertaria o sentimento nativista, sinais da personalidade da pátria, que se mani-
festaria em 1822. -

10 - Conseqüêncitt do ciclo eéonômtco ~da cana-de-açúcar 

Examinemos algumas destas conseqüências: 
- Deu Inicio ao povoamento e colonização do Brasil evitando que outras 

nacionalidades aqui se instalassem. 
- Fixou o homem à terra, dando inicio à agricultura e ao sistema da grande 

propriedade. - Os latifúndios. O engenho em seu conjunto, criou uma nova 
paisagem marcante na vida brasileira, até de fortaleza servindo, nos primeiros 
tempos do açúcar.• 

- O senhor-de-engenho vem dessa época - do ciclo do açúcar, constituindo 
"uma aristocracia rural nas casas-grandes do litoral pernambucano, baiano e 
fluminense", mais tarde continuada pelos barões do café, no vale do Paraiba. 

• Pernambuco, Itamaracã, Paralba, Serglpe, Rlo G . do Norte . 
• A prosperidade do melo rural sobrepujou a do meio urbano durante os dois primeiros Bé

culos de colontzação, prolongando-se êsse domlnlo além do século XVIII, o que velo a 1nfiuir no 
lento dasenvolvlmento das cidades, durante quase todo o Brasil Colonial, como tão bem ass1-
nala, ~rglo Buarque de Holanda, fato êsse contrãrlo ao que se passou na Eu~opa em que o 
melo urbano prosperava em função da produção dos meios rurais. 

Sõ mals tarde - tina do século XIX - o colapso da agrlcultura, devido à Abollção e a con
seqüente falta de braços, aumenta o poder aelutlnador das cidades, que pa1181Lm a ter delld• 
entt.o um r•pldo deaenvolvtmento. 
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A arquitetura do açúcar erige monumentos;- "igrejas,· conventos, fortalezas", 
crescem os sobrados, seguindo antigos caminhos, futuras ruas. 

- "Desponta a vida. intelectual". 
- Contribuiu para o individualismo isto é, uma independência feudal do 

senhor dono de engenho "rebelde a todo jugo" e que apenas sal comprava. d~ 
fora vivendo encastelado na sua propriedade, resultando dêsse fato a predo
minância da vida rural sôbre a urbana durante o ciclo do açúcar. 

- Os caminhos se abrem, rasgados pelas tropas que unem os pontos de co
mércio, ligando o litoral ao sertão. 

- O litoral povoa-se de vilas e cidades. 
- "Cimenta-se a unidade política brasileira na costa, talvez pela solida-

riedade econômica" (Afonso Arinos). 
- Trouxe para a nossa terra o sangue _ africano, decisivo na vida social "o 

poderoso auxilio ao alicerce econômico da nacionalidade" (Afonso Arinos). 
Contribuiu para a unificação das três raças fundidas em uma só, pelo co

ração e pelo espírito, propiciando a Portugal e a outras nações uma era de lu
cros fabulosos e para o Brasil contribuindo decisivamente para a sua Indepen
déncia. 

A COMÉRCIOS ANCILARES DO CICLO DO AÇúCAR 

a - 0 TABACO 

1 - Origem · 

O tabaco O fumo ou tabaco: Nicotina tabacum de Llneu, da familia. 
das solanáceas, constituiu um comércio ancllar do açúcar. 

Quando Cristóvão Colombo a.portou às Antilhas, já encontrou o seu uso 
generalizado. · 

"Entre os selvagens a fumaça. era empregada pelos feiticeiros nas funções 
profissionais de médiuns adivinhadores, absorvia-se por deleite e passatempo; 
tinha-se por indispensável aos defuntos, sendo uso colocar nas sepulturas, além 
de água e comida para "a jornada, uma espécie de comprido cigarro" (Lúcio de 
Azevedo, p. 270). 

Os portuguêses adquiriram o hábito de "beber o fumo" embora _fôsse con
denado por ser parte do rito "gentílico'', do Qual participavam os "feiticeiros" 
entre cânticos e danças bárbaras. -

· De "erva de fumo" passou a "erva santa" pelas (meados do século XVII) 
"qualidades extraordinárias a ela atribuidas". 

Entre nós é conhecido por fumo, ao cigarro chamam pito, ao fumar pitar. 
Antonll em princípios do século XVIII dizia "se o açúcar do Brasil o tem dado 
a conhecer a. todos os reinos e províncias da Europa, o tabaco o tem feito muito 
mais afamado em tôdas as quatro partes do Mundo" em ás quais tanto se deseja 
e com tantas diligências, e por qualquer via se procura". Ao findar o século XVII 
era uso mascar, ou tomar em forma de rapé ou em cachimbo. 

Na Europa foi João Nicot, servindo na Espanha como enviado diplomático 
_de Carlos IX da França, que em 1560 vulgarizou a planta em seu pais, usando-se 
como ra.P.é, em cachimbo, graças a inglêses e holandeses e, finalmente, apareceria 
o charuto em fins do século XVIII. Aumentando extraordinàriamente a sua. 
procura. 

2 - A exportação brasüeira e seu valor 

A exportação brasileira para os países da Europa: salientando-se a França, 
Grã-Bretanha., Itália, Holanda sem falar em Espanha e Portugal, chegou a do
minar o mercado mundial do tabaco, tal como havia acontecido com o açúcar. 
. Acresce ainda que a importância desta indústria colateral do açúcar veio, 

não só da repercussão que teve como produto de exportação, mas também pelo 
fato de "a trôco de tabaco se adquirirem na Costa da Mina., os escravos, sem os 
quais não podiam trabalhar nos engenhos" (Lúcio de Azevedo) . 

Roberto Slmonsen calculou em 12 milhões de libras, o valor da erva expor
tada durante o período colonial. 
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As nossas primeiras exportações sairam de Cachoeira, na Bahia, para Gi
braltar, Lisboa, Pôrto, Marselha, Hamburgo e Liverpool. 

Os embarques eram feitos em fardos de 30 a 100 libras, para as costas da 
Africa em pequenos fardos de 10 a 12 libras. 

Em 1817 a província da Bahia exportou 240 mll arrôbas de fumo aprovado, 
a 1$500 e, 340 000 arrôbas de refugo, a $700, valendo tudo 598 contos de réis, 
situando-se logo abaixo do açúcar e do algodão. O produto "aprovado" la para a 
Europa, sendo o refugo consumido no pais ou mandado para a Africa, destinan
do-se ao resgate de escravos: um ·rôlo de fumo por um escravo". 

"Em 1872 nossa exportação elevava-se a 17 000 toneladas mais que o café 
e os diamantes". · 

Atualmente ocupamos o 3.0 pôsto entre os paises produtores de fumo. (Se
parata do Comércio Internacional, dezembro de 1952, p .. 5). 

3 - Area de cultura 

Sua área de cultura se estendia por Pernambuco, Alagoas, Bahia (Cachoeira 
e Inhambupe) em Sergipe (Santo Amaro da Purificação), Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, litoral paulista e Sul de Minas; Pouso Alto, São José do Picu •, 
Baependi, Aluruoca, etc., segundo Antonll para o tabaco em pó o das "Alagoas 
de Pernambuco, e dos campos de Cochoeira é o melhor". 

Sendo uma das nossas principais fontes de riqueza, foi escolhido 'para fi-
gurar com o cafeeiro, como emblema das armas nacionais. · 

b - A CRIAÇÃO DO GADO OU O CICLO PASTORIL 

Caplst.rano de Abreu chama-lhe "a época do couro" auxiliando o ciclo 
econômico do açúcar pelo transporte das mercadorias e alimentos; seria um 
dos veículos da expansão geográfica, atando o vazio da hinterlândla à costa, 
varando os sertões, expandindo-se lenta mais seguramente, dando apoio à "mi~ 
neração" e "fixando" o homem no interior, mercê das trocas realizadas entre o 
litoral e o sertão. 

A sua área de irradiação é bem maior do que a irradiação agrícola, fal
tou-lhe apenas ocupar o planalto meridional o que se daria durante o ciclo 
da mineração, obras dos bandeirantes. 

1 - Introdução do gado e início do ciclo pastoril 

O ·primeiro gado teria vindo em 1532/33 para São Vicente na expedição de 
Martim Afonso de Sousa, a instâncias de sua espôsa. 

O da Bahia veio com Tomé de Sousa da ilha de São Vicente. 

2 - . Condições que facilitaram seu desenvolvimento. 

A origem dêste ciclo' está ligada à grande indústria do açúcar e à necessi
dade de criar numerosa gadaria para os serviços do engenho e seu abasteci
mento. 

Os currais situados nos engenhos foram insuficientes para abrigá-los, pas
sando a provocar os conflitos entre criadóres e plantadores, êstes em defesa. de 
suas plantações, tal como se dera na Europa, pois, ainda não existiam as cêrcas 
de arame, o "pacificador e protetor da cultura dos campos". Dêsse fato resultou 

· a penetração dos currais pelo sertão, em solos menos propícios à agricultura, 
mas onde o gado pudesse não criar conflitos•. 

Os rios facilitaram a penetração do gado, que se la espalhando pelo interior 
como enorme tela, apesar dos rigores do clima com longas estiagens. 

A mão-de-obra lhes seria mais fácil de obter, o índio se adaptou a êste tipo 
de atividade que não exigia os rigores do trabalho de engenho. 

Além do mais, a pecuária exige um número de braços muito menor que a. 
agricultura; 10 ou 12 homens morando em tqscas e modestas casas cobertas de• 

• Hoje São José do Itamonte. 
• Roberto Slmonsen - Obra citada, p. 53. 
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palha, eram suficientes, para os trabalhos ·de um curral, com tr~3 légu<U <ã.rea 
média das fazendas) e uma centena de cabeças no dizer de · Caio Prado Jr. 

As exigências crescentes do gado para transporte, carga e consumo, cria
ram um mercado certo e compensador, que ajudou o desenvolvimento da criação. 

3 - A penetraÇao do gado e o devassamento do 3ertãc 

Do Recôncavo baiano penetrava no vale de São Francisco em cujas margens 
se instalou -Garcia d'Avtla protegido de Tomé de Sousa construindo a Casa da 
Tôrre, considerada a maior f a2enda de criação do Brastl, mais ao sul, os Guedes 
de Brito, formavam com o primeiro, os mais poderosos criadores da época. 

A conquista de Sergipe, ao gentio, daria maior expansão aos currais para NE. 
Garcia d'Avila e seus associados subindo o vale do São Francisco expan

diram-se pelas terras do Maranhão, Piaui e a banda ocidental do Rio Grande 
do ~orte, Paraiba e Ceará, levados por indômitos sertanistas paultstas fundando 
em seu trajeto fazendas de gado. 

Outra corrente povoadora vetn do litoral, sobe rios paraibanos e os rios cea
renses e piauienses encontrando-se as duas correntes e completando o devaa
samento e povoamento das regiões setentrionais. 

Em grande parte as povoações dos altos sertões do Nordeste, da Bahia ao 
Maranhão têm a sua origem nas fazendas de gado, como se pode verlflcar pel~ 
topônimos. Subindo o São Francisco, vão ao i?Ztertor mineiro, e pelos vales do 
Tocantins e Araguaia aos de Goiás, dai a Mato Grosso onde se encontraram com 
o gado de Vacaria e possessões espanholas. 

De São Vicente, foco litorâneo de criação e dispersão do gado, iria povoar 
com as suas manadas, os cam!los do Paraná, Santa Catarina e as vacarias e 
as campanhas do Rio Grande do Sul, formando as estâncias do pampa gaúcho, 
Paraguai e Uruguai. 

Durante o século XVII e XVIII, ocuparam uma imensa faixa de território 
nacional. -

No Rio de Janeiro havia menor quantidade de gado, segundo Antonll, porque 
os currais se achavam distantes: um, em Santa Cruz nos Campos Novos do Rio 
São João, e outro nos Campos dos Goitacazes, num total de 60 000 cabeças. 

O planalto meridional seria ocupado mais tarde pelo bandeirante audaz, 
que de criador de gado, mercê da descoberta do ouro e pedras preciosas feita.8 
mais tarde, viria a se transformar em "faiscador de ouro e pescador de dia
mantes" inaugurando um novo ciclo econômico. 

Integravam-se dessa forma à vida ativa do território nacional, extensas 
zonas, principalmente- no sul do Brasil, sempre ameaçado pelo espanhol. 

4 - A fundação da colônia do sacramento e as feiras do gado 

A colônia do Sacramento foi fundada (1680), por desejar a coroa a ·primazia 
do comércio do couro na extensão dos seus domínios ao Prata onde o gado exis
tia em abundância (Simonsen) . O gado desta região de Viamão e Missões Je
suiticas, criado em ótimas pastagens, vinha para as grandes feiras onde in
vernava antes de ser vendido para o trabalho das minas. Cêrca de 30 000 mulas 
iam dó Rio Grande a Sorocaba, contribuindo para um rendoso comércio. 

5 - Fu!"ção civilizadora do ciclo do gado 

As tropas de muares surgidas no século XVIII e "a figura estóica do tro
peiro" viria assegurar os meios de comunicação dos séculos xvm e XIX e o in
tercâmbio entre as mais longinquas paragens. 

"Se a indústria mineradora originou o rápido crescimento da. população e a 
construção das cidades no interior, foi por intermédio da pecuária e dos laços 
criados pelo comércio do gado bovino e cavalar, pelos transportes organizad~ 
pelas grandes tropas de muares, que se estabeleceram elos indestrutivels na. uni
dade brasileira." (Simonsen, p. 285). 

No fim do período colonial, as nossas fronteiras políticas e econômicas se 
estendiam por vastas regiões que o açúcar, o gado e a mineração haviam con
quistado preparando o ciclo do café. 
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6 - A uttlidade do couro 

O aproveitamento do couro do boi se generalizou de tal forma que no Sul 
se matava o gado sàmente para tirar-lhe o couro. 

Em 1711 Antonil dava ao couro em cabelo o valor de 50% do preço do boi. 
Durante todo o período colonial, consumiu-se couro em abundância e se ex

portou couros e peles; o uso do couro tornou-se cada vez maior, dai a sua imensa 
procura. · 

Ao se referir ao couro do Norte, Capistrano de Abreu diz: "De couro era à 
porta das cabanas, o rude leito a!)licado ao chão duro, e mais. tarde as camas 
para os partos; de couro tôdas as cordas, a borracha para carregar água, o mocó 
ou alforge para levar comida, a mala para guardar roupa, a mochila para mi
lhar cavalo, a pela para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e 
surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês para curtume ou para apurar 
sal; para os açudes, o materlal de atêrro era levado em carros puxados por Jun
tas de bois, que calcavam a terra com o seu pêso; em couro pisava-se tabaco 
para o nariz. 

7 - Conclutndo: 

O ciclo do gado teve, pois, a virtude de ligar · o litoral ao sertão, abrindo o 
caminho do bandeirante para o ciclo do ouro e das pedras preciosas, unindo o 
Norte ao Sul. 

O charque viria salvar da fome os mineiros. O caminho seguido pelo gado no 
seu lento pisoteio eram os grandes rios e suas bacias: "O São Francisco e o Par
naíba nas zonas central e norte do pais. 

No oeste se e.c:;palharam entre as águas do Paraná e do Paraguai. 
No Sul acompanham finalmente as margens do rio Uruguai e seus afluentes" 

(Afonso Arlnos, p. 81). 
O São Francisco era o traço de união entre o Norte e o Sul. Não é sem razão 

que se o denomina: "O rio da unidade nacional". 
Socialmente criou o fazendeiro do gado, o vaqueiro, o peão, o homem que li

dava com o gado, percorrendo em seu "pingo" as campinas ou os pampas. 
Comparando-se socialmente o homem da agricultura açucarelra com o hÇ>

mem do pastoreio, sente-se bem, porque o índio preferiu se adaptar mais à 
criação do gado. 

Ill - O CICLO DA MINERAÇAO 

O ciclo da mineração, que em sua grandtostdade tem influência marcante 
na formação da nacionalidade brasileira, ultrapassaria as nossas fronteiras, con
tribuindo decisivamente para as riquezas de Portugal e da Grã-Bretanha. 

Quando estudamos o ciclo do pau-brasil, vimos o apogeu de Portugal, mercê 
das suas extraordinárias descobertas dos séculos XV e XVI tomando-se o mai! 
rico centro comercial do orbe, senhor da navegação dos mares, ·causando o 
deslocamento do eixo do comércio, do Mediterrâneo para o Atlântico, e tornando 
grandes potênctas, aquêles mesmos países com os quais lutaria pelo poderio 
comercial: França, Holanda e Grã-Bretanha. 

Ao findar o século XV, a situação do grande Portugal era bem outra. 
A Brasil, que a principio não chamou maiores atenções, seria o esteio da 

Metrópole, que havia perdido a índia, e Portugal graças a sua colônia brasileira, 
voltaria a ter grande expre.c:;são no comércio internacional, durante os séculos 
xvn e XVIIl, devido a substancial contribuição dada pelo açúcar e o ouro, 
quando êste último, que na atualidade, pouco representa, "traduzia naquele tem
po, a maior massa aurifera explorada e produzida, após à queda de Roma" 
Stmonsen (Op. olt., vol. 2) . 

A descoberta em nossa terra, de abm;idantes concentrações de ouro e pedras 
prectosas, viria inaugurar uma nova era, a que se denomina o ciclo da mtneraçdo 
e completar a ocupação do planalto centro-merldlonl. 

Destacam-se nessa fase a época do ouro e a das ~dras preciosas. 

-·-



BOLETIM GEOGRAF'ICO 

A - Jl:POCA DO OURO 

A descoberta da prata e do ouro no México e no Peru pelos espanhóis, afora 
os saques às riquezas dos impérios Azteca e Inca, incendiaram as imaginações, 
e correram as lendas acêrca de tesouros fabulosos nas terras americanas. 

Os _espanhóis de início foram mais felizes, obtendo imensas fortunas cana
lizadas para Europa. Quando os lusitanos.descobriram a Terra de Santa Cruz, 
procuraram desde logo os metais e as pedras preciosas, guiando-se pelas infor
mações dos gentios. 

1 - O achado do ouro 

Brás Cubas achou o ouro de lavagem por volta de 1560 na capitania de São 
Vicente - no Jaraguá - e o mameluco Afonso Sardinha que habitava nas cer
canias do morro de Araçoiaba deixara 80 000 cruzados de ouro-em pó; todavia 
êstes achados, não tiveram sua maior importância, servindo contudo, para aler
tar a coroa e incentivar novas pesquisas.• 

Inúmeras foram as entradas organizadas oficialmente, e . as bandeiras, que 
particulares potentados armaram, no sentido de devassarem os sertões, em busca 
de indios e das riquezas desejadas, sem medir sacrifícios. 

A Coroa Portuguêsa convencida de que existiam denósitos auríferos espa
lhados pelo interior, incentivava os paulistas à descoberta dos metais preciosos 
e das pedras coradas, com promessas de honrarias, riquezas, títulos de nobreza. 

A famosa bandeira Fernão Dias Paes "originou-se dêsse apêlo régio" e 
durante 7 anos (1674-1681), percorreu o sertão, à procura das ·serras das Esmeral
das, atingindo Vupabuçu (Lagoa Grande) e o 6êrro Frio. As esmeraldas eram 
turmalinas. Mas. "plantando roças, fundando arraiais, germes de futuras cida
des" "exerceu considerável influência no grande ciclo da mineração e no au
mento da área de criação do gado". 10 

Para Augusto de Lima Jr., a bandeira de Fernão Dias "foi a definitiva des
cobridora das Minas Gerais e a origem do seu povoamento". 

O mais importante achado do ouro, pertenceria à bandeira paulista de An~. 
tônio Rodrigues Arzão, que de Taubaté saiu em busca de indios. Vadeando o 
Paraíba transpõe a grande barreira da Mantiqueira, por uma de suas muitas 
gargantas, galgando o planalto e nêle se embrenhando até atingir em 1693 o 
seHão dos índios Cataguazes, onde acampou juntou ao ribeirão Tripui. Dois 
anos mais tarde, atingia o sertão do rio Casca (Casa de Casca, era uma aldeia in
dígena que existia no sertão do rio Doce, como informa Von Eschwege, no Pluto 
Brasiliense) . 

A descoberta do ouro - "do melhor" - pela bandeira de Arzão, marcava o 
inicio do rush as minas, e o comêço do grande ciclo da mtneração. A época do 
ouro, que se iniciava, teria o seu apogeu em 1760 decaindo rdpidamente por volta 
de 1770. Outras bandeiras taubateanas se sucederam devassando os sertões e 
descobrindo sequiosamente as imensas riquezas, espalhadas pelos terrenos al
gonquianos do rio Doce, rio das Velhas e seus afluentes. 

2 - A repercussão da descoberta do ouro 

A fama das riquezas auríferas espalhou-se ràpidamente, acarretando uma 
enorme afluência, de forasteiros de todos os pontos do pais, sacrlflcando a agri~ 
cultura e a pecuária a tal ponto, que o govêrno teve de intervir energicamente, 
impedindo êste febril êxodo populacional para as minas. Uma lei de 1720 proi
bia o embarque de pessoas que não fôssem investidas de cargo público. 

Esta "tremenda invasão primeira conseqüência da descoberta, atingiu ao 
auge de 1699 a 1711, continuando em escala menor. Para se ter uma idéia da 
signlflcação dêste fenômeno basta lembrar, que a região que a teve por cenário, 
era inteiramente ignorada: "nada havia para receber a onda dos imigrantes e 
êstes chegavam aos milhares, vindos de tôda a parte, do Brasil como do Reino. 

• - Em OUritlba, BChamm ouro de lavagem que levou oa plmtaa Fenton e Cavendlah a 
"atacar· as vllas do lltoral paulista". 

(Basillo de Magalhães - História Econômica, p. 94). 
"º - Basilio de Magalhães - Hiatórla Econômica, p. !Ili. 
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Fome, sofrimento inenarráveis, epidemias assaltaram os mineradores de ou
ro e deprimiram as suas fileiras" (Pandiá Calógeras: Formação Histórica do 
B.rasil, p. 51) . 

Augusto de Lima Jr. estimou em 20 000 o número de nessoas que deixaram 
Portugal entre 1705 e 1750. 
· Em 1697-98, 1701 e 1703, deram-se grandes crises, provocadas pela falta de 

gbieros, sucedendo-se em menor escala no decorrer dos anos seguintes. 
Diz Antonil, que muitos morreram de fome, mas que posteriormente, a 

abundância do ouro forneceria numerário - a moeda era o ouro em pó - para 
o pagamento das mercadorias, que embora atingido preços absurdos, afluiain 
pelos caminhos acessiveis, assim se deu com as boiadas - vindas de "Paranaguá, 
as do rio das Velhas, o gado dos campos da Bahia" e tudo o que desejavam pos
auir os moradores destas terras. 

· Antonil nos dá uma lista destas mercadorias que nos seria longo mencionar. 
O charque desempenhou na época da mineração um papel de relevante im

portância, visto que era o alimento mais usado, pelos que se dedicaram ao árduo 
trabalho da mineração, salvando-os (a· não ser quando faltava totalmente) da 
fome. 

3 - Primeiras rivalidad._es - suas conseqüênc'fas 

Nas turbas humanas vinham individuas de tôdas as castas, que se lançavam 
à febril aventura nas abençoadas terras mineiras, descobertas pelos indômitos 
paulistas. 

"Tornava-se dificil disciplinar aventureiros de tôdas as classes sociais" e 
de pontos os mais diversos, surgindo as. rivalidades que tiveram origem nas ter
ras auriferas de Caeté e Sabará em face da afluência dentre outros, de aventu
reiros portuguêses, aos quais os paulistas denominavam de "emboabas" no que 
resultou, feroz luta desencadeada entre êles, o morlicinio covarde do rio das 
Mortes, a saída de muitos paulistas destas paragens e em 1709 a separação de 
Minas de São Paulo. (Capitanias de São Paulo e Minas do Ouro). 

4 - O ouro em Mato Grosso e Goiás 

Os aluviões auriferos de Mato Grosso u, de Coxip!'.J-Mirim foram desvenda
d08 por Pascoal Moreira Cabral em 1719, posteriormente, surgiram as de Cuiabá, 
rio Guaporé e outros de grande valor econômico, originando as comunicações 
fluviais com Belém do Pará e a construção de uma estrada ligando Cuiabá à 
.Goiás antiga, Vila Boa. 

Em Goiás, o velho Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhangüera, em 1682 
deu as primeiras notícias e seü filho conseguia, em 1725, seu grande objetivo/ 
ocasionando a abertura de duas estradas, que ligavam Goiás às jazidas do Norte 
de Minas e aos currais do São Franc~co. Outra ao sul ligando-se as minas de 
cataguazes. ~ 

Da Bahia vinha-se ao coração das gerais, seguindo o vale do São Francisco, 
estrada melhor, porém mais longa do que a de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

Dessa forma processava-se o devassamento do território, aumentando os 
caminhos que ligavam as roças, os pousos de bandeiras, os ranchos de tropas, 
os arraiais, as vilas e as cidades mineiras, que iam pontilhando as rotas perlon-
gadas pelos bandeirantes. . 

De outro lado, viria influir no desvio e importação de escravos para as mi
nas; constituiu um mercado certo ao gado do Norte e do Sul e seus produtos, 
prejudicando, contudo, outra indústrias como a do açúcar, pela falta de braços. 

5 - A legislação e a tributação das minas 

A - Longo seria o exame dêste tema, contudo a êle faremos algumas 
alusões. 

· Data de 1603 o primeiro regimento mineiro aplicado ao Brasil, "explicando 
as condições a que se deviam submeter ·os descobridores das minas e seus ex
ploradores, mais tarde estendi• a quem as descobrisse, titulos de nobreza, hon
ras e riquezas, conforme vimos quando tratamos de Fernão Dias. 

u - o desbravamento de Mato GroBBO deve-se ao ciclo BOrOcobano, ou ctczo das monç6e1, 
graças a eua farta rêde hidrográfica. (Basillo de Magalhães - História do Brasil, p. 172). 
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As modificações foram muitas, terminando pelas de Eschwege em 1817, que 
aqui velo no reinado de D. João VI, "para estudar as causas da decadência da 
mineração e as medidas que se tornavam necessárias ao seu reergulmento" (Si
monsen, p. 69). 

B - Relativamente às tributações, parte de 1700, quando "foram enviados 
às minas os primeiros provedores para o recebimento dos quintos" (Slmonsen, 
p. 63). 

Era fornecida uma guia a qual era .mostrada nos registros, criados para 
êsse fim, nas estradas, dos g.ue vinham do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e 
Pernambuco. As transgressoes eram punidas com penas graves. 

O primeiro dêles foi criado em Sabará em 1700, tendo por seu administrador 
Borba Gato, genro do "Caçador das Esmeraldas", ficava na entrada da zona 
produtora, no norte, não sendo permitida nestas partes "nenhuma outra es
pécie de comércio", devendo fazer-se todo o demais !>elo Rio de Janeiro, que se 
tomara o escoadouro da produção das Minas Gerais. Com tõda a fiscalização 
muitos foram os descaminhos. . 

Para receber o ouro em pó, dos quintos cobrados, fundaram-se em 1725 
as casas de fundição, onde o ouro pesado, fundido e feitas as barras, as quats 
recebia o sinete da Coroa, eram a ela remetidos. Os mineradores teriam de dar 
no minlmo 100 arrõba.s anuais à Coroa, possível quando se tratava pe uma re
gião rica em depósitos. Mas com o esgotamento progressivo das lavras, tomou-se 
pesado tributo, e lmpossivel o seu pagamento ao Erário Real. Embora o descon
tentamento fôsse geral, continuou a vigorar o impõsto, levando à insolvência e ao 
vexame muitos mineradores, dêsse fato decorreram as revoltas como a de Vila 
Rica e a Inconfidência Mineira, que aguardava a derrama ou cobrança, para • 
estalar, mas, que, traida em seus propósitos levou Tiradentes à fôrca (21 de abril 
de 1792). 

A derrama seria o indício certo da decadência da mineração do ouro. 

6 ......,. Produção do ouro 

Torna-se dlficil avaliá-la exatamente; Calógeras estima em 983 toneladas 
e .e 135 000,000, hoje cêrca de cinco milhões de contos correspondendo ao perío
do de 1700 a 1801, e até 1930, avalia-se em 1 400 toneladas correspondendo ao 
valor f 190 000,000 mais de sete milhões de contos, fora os contrabandos e as 
sonegações feitas em números astronômicos. 

A produçãço excederia tõdas as espectativas, extraindo-se ouro dos ribeirões, 
no leito desviando-lhes a corrente; ou das margens (tabuleiros>, cavando as 
catas (poços ou cachimbos) ou desmontando os aluviões das encostas (grupia
ras) produto da erosão, transporte e acumulação através dos tempos geológicos, 
onde entre cascalhos, ou abaixo dêles acamado, pintava ou falseava o ouro, após 
a lavagem na batéla ou gamela, no fundo da qual, por ser mais pesado o ouro 
se 'depositava. 11 

Em 1760 como vimos, a produção atingia o seu apogeu superando a de tôdas 
as outras procedências, e dando a maior contribuiçli.o ·de que há memória na 
história do mundo, para a formação dos estoques mundiais, par êsse fato, "o 
ouro do Brasil teve grande importância na economia e nas finanças mterna
ctonais, contribuindo de forma decisiva para que se alterassem os quadros da 
civilização européia". (Afonso Arinos) . 

7 - O Tratado Methuen e suas conseqilênci~ 

Em 1703, o embaixador inglês em Lisboa, Methuen, conseguiu negociar com 
Portugal o célebre tratado, constando apenas de três cláusulas em que: os panos 
e outras manufaturas de lã britânica teriam tratamento preferencial na pauta 
aduaneira portuguêsa, e os vinhos luzltanos, teriam na Inglaterra um tratn
mento preferencial sôbre os vinhos franceses; a terceira cláusula, dá dois meses 
para ratificação do convênio. · 

As conseqüências não se fizeram esperar: entorpecimento da indústria por
tuguêsa que se tornou durante longo tempo "uma !fiação agrícola, baseada na pro-

11 - Para mais po':"menorlzada Informação, veja-se: Antlinlo Traverso - Fatõrea de For
maç4o dos Pooo11 Sul-Americanos - Tese apresentada à Congrepoão do Colé&lo Pedro II -
llMl . , 
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dução vinícola; dai por diante Portugal "viveu num regime de deficit permanente, 
na balança comercial com a Inglaterra que era pago com ouro vindo do Brasil 
(Brasu,- 1952, p. 14); o ouro das nossas minas era remetido à Inglaterra, . 
como pagamento das suas importações" equ!librando os colossais deficits da sua 
balança comercial, permitindo dêsse modo à Inglaterra o acúmulo de grandes 
estoques de ouro e adoção do monometaltsmo. ª 

Diz Afonso Arinos, que o nosso ouro no século xvm, formou a base1 sôbre a 
qual a Inglaterra iria atingir a supremacta financeira do mundo no seculo se
guinte, e "a Côrte portuguêsa, ainda no transcurso de todo êsse século, poderia 
manter um luxo asiático e gastos incriveis, muito acima de suas efetivas posst
bllidades econômi,cas, pois todo êste alto nível era mantido artificialmente com 
o ouro em espécie vindo das minas". 

8 - Conseqüências gerais da época do ouro 

Muitas delas já foram examinadas no transcurso do assunto; de modo geral 
Tejamos algumas: 

- Vila Rica, hoje Ouro Prêto, tornou-se a capital do ouro, Minas Gerais 
o centro dominante da colônia. · · 

- O ouro brasilellro concorreu para o progresso das nações de então, e em 
especial da Grã-Bretanha. 

- Deu a Portugal um século de abundtincia (século XVIII) e fausto reer
guendo-o no cenário da economia e das finanças internacionais. 

- Completou a ligação do Norte ao Sul iniciada pela pecuária, desbravou os 
sertões conquistando o Brasll Central, de Goiás a Mato Grosso, alargando o nosso 
território e fixando definitivamente as populaÇões no interior, deixando apenaa 
um vazio situado entre o planalto meridional e o litoral, ainda coberto por densas 
matas e habitados por tribos indômita/) porém reduzidas, pelas sortidas ban
deirantes, êste vazio seria ocupado no século seguinte pelo café. 

- Metade das cidades e vilas do interior, tem o seu elemento de fixação 
ligado a mineração, conforme os estudos de Luis Camilo de Oliveira Neto (mes
tre e amigo de saudosa memória). 

- Abriram-se as primeiras estradas. 
- Fortaleceu o espirito de nacionalidade onde pressentimos os albores da 

Independência. 
- Se levarmos em conta o meto, os processos e os recursos da época, a ex

ploração das minas brasileiras representa um feito dos mais gigantesco11. (Si
moruien, p. 86). 

B - AS PEDRAS PRECIOSAS 

1 - A descoberta do diamante e o início da época das pedras preciosas 

A época das pedras preciosas, que se estendeu de 1729 a 1800, segue para.
Zelamente à do ouro. 

"As lavras do Tijuco, do Sêrro Frio (pequeno riacho que deu o nome ao 
arraial, depois cidade de Diamantina), até 1729 foram consideradas puramente 
auríferas. · 

Há dúvidas quanto ao descobridor da gema preciosa, querem uns que seja 
Bernardo da Fonseca Lôbo, outros, um frade anônimo "que havia estado em 
Oolconda, onde já se minerava o diamante, vendo os tentos de que se serviam 
os tijuquenses para marcar o jôgo" - e que eram achados nos córregos onde 
mineravam o ouro - "conheceu que se tratava de diamantes; e que Bernardo 
servindo-se desta descoberta partira para Portugal a manifestá-la ao Rei"." 

Com o aparecimento do diamante, em 1729, nos rios e ribeiros da comarca 
do Sêrro Frio, tem origem a época do diamante, justamente quando a mineração 
do ouro estava em grande ascenção. 

A repercussão do achado na Côrte, veio ao encontro da velha fascinação:. 
as pedras preciosas, complementadas pelo ouro, já encontrado; os soberanos 
portuguêses receberam felicitações dos povos de outras nações, tal a sua re
percussão na Europa. 

i.a - Portugal vendla à Inglaterra l: 400 000 e Importava mercadorias no valor l: 1000200. 
u - Fellclo dos Santos: Dr. J. - Memórtas do Dlstnto Diamantino da Comarca do Sino 

Yrlo (Provlncla de Mlnas Gera.la) 1868, J>, 21. 
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2 - Nava invasão 

A descoberta dos garimpos de Sêrro Frio provocou nova tnvasáo, desta vez 
de garimpeiros, tal como se deu para o ouro, e como corolário temos o afluxo de 
população, fato que até hoje se faz sentir em Minas Gerais um dos nossos es
tados mais populosos" <Calógeras). 

Numa região onde existiam algumas centenas de garimpeiros, em 1736 ha
bitavam cêrca de 40 000, hoje o Tijuco, talvez não possua um quinto desta po
pulação. 

3 - Primeiras providências da coroa 

Desde logo a Coroa reservou para si o monopólio da extração, estabelecendo 
um regime severo, verdadeiramente draconiano, que exerceu mão-de-ierro sô
bre os habitantes de Sêrro Frio. 

A repressão ao contrabando, ao desvio das pedras e à sua ocultação eram 
punidos com grande severidade. 

Todavia o diamante era fácil de ocultar, os escravos possuíam uma rara 
habilidade em escondê-los, quer "empalmando ou escondendo-os entre os dedos 
dos pés, no cabelo, nas axilas, na escassa roupa com que cobriam a sua nudez, 
nas rugas do próprio corpo ou pela deglutição", dai ser corrente e inevitável 
apesar da severa fiscalização, o desvio do seu destino legal, de numerosas pedras. 

O contrabando delas era importantíssimo segundo Calógeras. 
Com tôda a fiscalização nunca deixou de haver o garimpo e o contrabando. 

Em Diamantina é conhecido o prêto Isidoro, um dos heróis do descaminho, e 
ainda hoje dêle e de muitos outros se falam com respeito. Isidoro preferiu mor
rer entre torturas, do que revelar o segrêdo das lavras onde costumava garimpar. 

Tornava-se expressamente proibida' a entrada de advogados que exercessem 
a profissão na região de mineração, mesmo daqueles que fôssem bacharéis em 
leia. 

4 - outras descobertas diamantíferas 

Além de Minas, a Bahia forneceu abundantemente os diamam.v...i no período 
colonial, muito embora o govêrno mandasse fechar as minas que ai se desco
brissem. Mais tarde (1822) Spix e Von Martius, redescobriram as minas de .Sin
corá e em pouco tempo, a Chapada Diamantina revelou "novos placers" (Caló
geras, p. 56). 

Mato Grosso, Goiás, apesar da luta incessante contra as tribos bravias, São 
Paulo e Paraná, também apresentavam sua contribuição, os dois últimos em bem 
menor escala. 

Atualmente Minas, Bahia (centro) - carbonados, em especial - Mato 
Grosso, Goiás, Pará (Marabá e grande parte do Tocantins) e Paraná (Tibaji), 
são os principais centros. · 

5 - Os contratos da : Corôa 

Em 1731 a Coroa intervém na garimpagem do diamante, Por Carta Régia, 
-.. "expulsando das lavras os seus trabalhadores" (Simon.sen) . 

A - De inicio foi adotado para a extração do diamante, o mesmo sistema 
que vigorou para o ouro, isto é, a extração livre pagando-se-lhe o qutnto. 

B - A seguir, como não tivesse o lucro desejado, resolveu em 1739 mudar 
o regime para o arrendamento "por contratos - tal qual como fizeram para 
o pau-brasil - os intermediários eram chamados contratadores, que arrenda
vam as jazidas ao estado, por certa quantia fixada para o direito de exploração. 

O território onde se encontravam os diamantes foi demarcado e isolado com
]>letamente do exterior, constituindo o Distrito Dtamantino, que circunda a atual 
cidade de Diamantina.'" 

,. - Azevedo, Lúcio - l:pocas i1e Portugal Econômtco, p. 356 - 1947. 
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'.mste centro diamantino era gerido por uma junta de administração, cujo 
representante máximo da Coroa era o intendente dos diamantes, magistrado de 
carreira com poderes absolutos" que só prestava contas a Llsboá."' 

O Distrito Diamantino, ficou isolado do resto da colônia, só lá entravam os 
contratantes e pessoas com credenciais. 

Não era permitido sair ou entrar sem licença e nem montar estabelecimen
to. Assim viviam os 5 000 habitantes no Distrito Diamantino, à sombra das leis 
pomb,alinas. . 

Outras áreas da colônia foram delimitadas e isoladas conservando-se, após 
a decadência da mineração, desertas. 

C - O terceiro tipo de contrato foi o monopólio direto da real extração 
(1771), violentamente executado pelo govêrno com apropriação das instalações 

dos contratantes. 
O promeiro sistema, dos intermediários ou contr"<tadores, deu lucros à Colô-

nia, porém muito maiores aos contratadores. · 
Dentre os poucos que enriqueceram, distingue-se o célebre João Fernandes de 

Oliveira "um dos tipos mais interessantes da história social da América Colonial". 
Foi um verdadeiro nababo, cuja fortuna passou ao domínio da lenda. "Construiu 
no interior brasileiro, templos, palácios e obras suntuárias" que o tempo se encar
regou de destruir. Tinha por favorita a mulata Chica da Silva, que "vivia numa 
pompa de rainha, coberta de pedras e sêdas acompanhada por um séquito luxuoso 
de escravas. No seu palácio havia teatros, jardins exóticos, e, até, um lago arti
ficial com um navio em miniatura" tudo porque a mulata Chica desejava "ter a -
impressão das viagens marítimas" (Afonso Arinos, p. 69). 

Por esta narrativa pode-se avaliar, do que podiam as fortunas dos nababo~ 
dos diamantes e pedras preciosas. 

Em 1832 deu-se a e.i:tinção da real extração e a liberdade de minerar dia-
mante. · 

6 - Os lucros proporcio·nados pelos diamantes 

Roberto Simonsen calcula em 3 000 000 de quilates ou cêrca de 615 quilo
gramas o total exportado entre 1729 e 1801, no valor f 9 000 000, cêrca de trinta 
mil contos; não sendo exagerado avaliar a produção bruta do diamante do pe
ríodo do Brasil Colonial, em ! 10 000 000. 

A quantidade de diamantes exportados pelo Brasil provocou o desequilíbrio 
dos preços internacionais desta pedra. 

7 - A decadência 

Nos últimos 10 anos do século XVIII os sintomas de decadência da minera
ção de pedras preciosas eram sensíveis, o ouro já tivera também o seu apogeu. 
contudo, sentia-se o impulso progressivo desta terra, que até então não tivera 
a oportunidade de desenvolver racionalmente as suas riquezas; era apenas, para 
a Metrópole, uma colônia de exploração, na base de uma economia destrutiva. 
o que impediu· a formação de bases econômicas estáveis. 

O comércio era monopólio da Coroa, que levava os produtos e os distribuía 
pelos outros países. 

Os viajantes que aqui aportaram nessa época, não passaram dos portos, onde 
obtiveram vagas infOrmações do que se passava com o ouro e as pedras preciosas. 

O inglês John Mawe, foi o primeiro viajante estrangeiro que em 1808, teve 
permissão para visitar o "interior do Brasil, principalmente os distritos do ouro 

· e dos diamantes", já no período de decadência da mine:ração "levando daqui par
tidas de pedras preciosas para vender em Londres, onde veio 'à abrir uma loja com 
larga clientela"." 

A vinda de D. João VI, virla modificar a situaçãt>, abrindo-se novas perspec-
tivas para o pais. . 

Quando a Coroa tornou livre a mineração de diamantes (1832) o café inicia
Ta a sua grandiosa ascensão. 

- Vila Rica (hoje Ouro Prêto) e Tijuco (Diamantina) eram as duas capi
tais, a 1.ª do ouro, a 2.ª das pedras preciosas. 

"' - Idem. . 
1• - Mawe, John - Vta.1ens ao tnterior do Brasil, prlnctpaimente aos dtstrttos do ouro e 

dos 4tamantes, 1844. 
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8 - Conclusões gerais da época da mineração 

:--- Ligou definitivamente o "Norte ao Sul", a hinterlândia ao litoral, já n!io 
mais por veredas de indios, mas por caminhos e estradas, que partindo do lito
ral varavam os boqueirões das serras, atingindo os planaltos, indo aos confins 
do pais. 

Alargou as nossas fronteiras, conquistando-nos riara muito além dos quase 
3 000 000 de quilômetros quadrados que possuimos, dentro da raia de Tordesilhas. 

- Deu importância e fêz da "Mui Leal e Heróica Cidade de São Sebastião 
do Rio de Janeiro", o centro mais importante do Brasil e sua ca!)ital (Salvador até 
1762), determinando o deslocamento da primazia econômica do Norte para 
o Sul. O pôrto do Rio de Janeiro era o grande empório das minas, tendo, ainda, 
uma importância transcendente no processo da manutenção da unidade política 
nacional (Arinos, 70) . ' 

- Deu a Portugal, durante um século grande riqueza e um fausto nunca 
dantes atingido; contribuindo para grandes gastos, suntuosas construções (Mos
teiro de Mafra) e a reconstrução de Lisboa destruida r>or um maremoto (1755), 
salvando-o de grave crise econômico-financeira, contribuindo de outro. lado, para 
as grandes reservas de ouro que se fizeram no continente europeu, acelerando 
a futura riqueza da Inglaterra e o surto industrial do século XVIII. 

- Contribuiu para o desenvolvimento do nosso comércio interno, na colo
nização do sul, na valorização do gado, e num renascimento reflexo das zonas 
do norte, pelo alteamento dos preços de seus produtos nos mercados interna
cionais" (Simonsen) . O grande desenvolvimento que teve a pecuária, desde o 
Piauí ao Rio Grande do Sul deve-se principalmente às · minas de ouro e pedras 
preciosas. · 

- Criou-nos contudo um grave problema - a decadência da agricultura. 
- A cultura intelectual teve um desenvolvimento jamais visto. · 
"Do centro das Gerais sairam intelectualidades, que projetaram a glória 

brasileira em Portugal e em outros países . europeus . 
Formou-se um escol intelectual de juristas, prosadores, criticas, historia

dores e poetas" <Arinos). 
As idéias revolucionárias do século XVIII penetraram no Brasil e antes que 

êste terminasse, sentimos as suas influências, "a tragédia da Inconfidência Mi
neira mostra o caminho que tais idéias tenham percorrido". 

- O centro de cultura lusa, na 2.ª metade do século XVIIl, ' passou a ser a 
região das minas, onde pontificavam os maiores escritores e poetas da língua 
portuguêsa, surgindo nesta época a Escola Mineira. 

- A arquitetura ·religiosa teve um periodo de grande florescimento, como 
atestam as cidades principais de Minas, onde o barroco aproveita motivos nacio
nais, que dão às igrejas preciosos adornos, como se pode admirar em ouro Prêto, 
Mariana, Sabará, Caeté e outras, onde cada igreja é um grande e encantador 
museu .. 

- Surgem grandes construções assobradadas, os grandes !)alácios para os 
servidores públicos e confortáveis residências particulares: casas de Ouro Prêto 
(Sacadas de madeira e ferro). 

- li: dentro dêste ambiente rico de expressões culturais1 que a arte brasileira 
produz a sua mais poderosa :figura. O genial mulato Antônio Francisco Lisboa, 
o "Aleijadinho", nascido em Vila Rica em 1730, e que foi legitimo expoente da 
civilização do ouro, no dizer do eminente Afonso Arinos. 

Sua obra artística individual e gigantesca não encontrou equivalente em todt> 
o território nacional. · 

Suas mãos e depois os seus punhos fizeram maravilhas de arte, onde se ad
mira o poder da expressão, a simplicidade dos motivos, que adquirem vida e en
cantam a vista de quem tem a ventura de poder vê-los. 

O Brasil caminhava a passos largos para a sua Independência politica, o 
mundo deveria ter compreendido, que era uma questão de pouco tempo, o surgi
mento de uma grande nação no continente sul-americano. 

(Conttnua) 

~ tste ·"Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Wblloteca Geogriftea 
Braslleira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria-Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 438 - Edifício· Iguaçu - Rio 
de Janeiro, D. F. 



Relêvo 

ANTÔNIO TEixEmA GUERRA 
Do Conselho Nacional de Qeograf1a 

I - Objetivos do curso: 

a) Estudo das formas de relêvo no curso ginasial e colegial. 

1.0 ciclo 

2.0 ciclo 
" 

! 
Primeira série 
Segunda série 
Terceira série 
Quarta série 

{ 
Primeira série 
Segunda série 
Terceira série 

No curso ginasial e colegial o estudo do relêvo é feito desde a !>rimeira série. 
Neste :particular devemos salientar a II Unidade do :t>rograma de geografia 
geral da primeira série ginasial sob a rubrica Estrutura da Terra. Na segunaa 
série ginasial as noções adquiridas no ano anterior, serão aplicadas no estudo ' 
dos diversos continentes. 

Na terceira série ginasial as noções de relêvo da geografia geral vão ser 
aplicadas ao estudo de modo sistemático do relêvo do Brasil. Na quarta série 
ginasial estas noções a propósito do relêvo brasileiro vão ser retomadas e con
aideradas dentro das unidades regionais, isto é, as regiões geográficas. 

No primeiro ano do segundo ciclo, o estudo do relêvo será feito de modo 
mais circunstanciado. Na segunda série, isto é, geografia regional, novamente 
traremos a baila as noções referentes aos diversos ti.vos de relêvo, que vão for
necer os elementos capazes de caracterizar as diversas regiões geográficas. Fi
nalmente no terceiro ano do científico voltaremos a tratar do relêvo do Brasil, 
por conseguinte vamos· aplicar as noções adquiridas no campo da geografia ge
ral e -.l'egional, no casB especifico do relêvo brasileiro. 

b) Análise da unidade relêvo da primeira série do curso col~gial. 
Vamos dar em seguida um plano esquemático dos tópicos das aulas que de

verão constituir a unidade relêvo, deixando naturalmente à Iniciativa dos pro
fessôres a dosagem da matéria e respectiva ordenação dentro de cada aula. 

Neste sentido dividiremos a turma em quatro grupos, e, cada professor fi
cará encarregado de elaborar um plano de aula, que depois será comentado e 
discutido em conjunto. 

1 -· Estrutura e composição da crosta terrestre. 
2 - O modelado terrestre e seus fatôres: 
a) Fôrças endógenas: . 

·1 - Movimentos tectônicos 
2 - Vulcões 
3 - Terremoios 
4 - Epirogenismo 

NOrA - Notas da11 aulas do curso de Férias para Aperfeiçoamento de professô"'es do curso 
de ensino secundário de geografia (janetro·feveretro de 1956), promovido pelo Conselho Na
c1onal de Oeografla. 
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b) Fôrças exógenas: 

{ 
a) desgaste 

1 - Erosão b) depósito 

3 - Tipo de relêvo: 
1 - Montanhas 
2 - Planaltos 
3 - Planícies 
4 __, Depressões 

4 - Os diferentes tipos de relêvo e a ocupação do solo. As paisagens geo
gráficas . 

. c) Material didático indispensável a esta unidade: 
1 - Mapas com as principais linhas de relêvo 
2 - Mapas com as côres hipsométricas 
3 - Mapas topográficos 
4 - Mapas colli hachuras 
5 - Mapas das principais cadeias de montanhas 
6 - Blocos diagramas 
7 - Fotografias terrestres e aéreas. 

d) Elaboração de planos de aula. 
e) Vista de 'conjunto da Unidade relêvo, e, prática da leitura de mapas, 

bem como da interpretação de fotografia terrestre e aérea. 

-11-

0 REL1!:VO E A OEOMORFOLOGIA 

L Conceito de geomorfologia: - ciência que estuda a origem e a evolução 
das formas de relêvo. Estudando por exemplo uma montanha: consideraremos 
primeiramente a localização geográfica e depois a gênese desta montanha. 

Alguns autores tratam a geomorfologia como ramo da gografia fisica, en· 
quanto outros como ramo da geologia dinâmica. -Recentemente se passou a con
siderar a geomorfologia como uma ciência autônoma. Todavia, não se pode deixar 
de acrescentar que esta corrente está se avolumando, mas não é ainda a domi
nante. 

2. Divisões da Geomorfologia:· 
a) Segundo Passarge: 

1 - Morfografia 
2 - Morfologia geológica 
3 "'- Morfologia fisiológica 

b) Segundo Francis Ruellan: 
1 - Oeomorfologia descritiva 
2 - Oeomorfologia evolutiva 

Antes de dizer como se processa o fenômeno geomorfológico temos que 
descrevê-lo. Ex: estudo de uma cadeia de montanhas, em arrasamento até a 
peneplanização - é a geomorfologia evolutiva. 

3. Conceito de relêvo: 

Relêvo é o conjunto de aspectos da paisagem física. Não se deve definir 
como sendo constituída de formas regulares nem irregulares, por ex; uma ex
tensa planície em contraposição a uma cadeia de montanhas. 

a) Exprimindo altitude e topografia: 

1 - relêvo topográfico 
2 - relêvo de montanha 
3 - relêvo de planalto 
4 - relêvo de planície 
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5 - relêvo de depressão 
6 - relêvo de topografia plana 
7 - relêvo de topografia ondulada. 

Relêvo topográfico - neste caso há uma redundância, pois, a topografia trata 
das próprias formas de relêvo. A topografia• por exemplo se divide em: 

1) Topologia, 2) Topometria e 3) Desenho cartográfico. 

Topologia é a parte da topografia que estuda a origem e as leis do modelado. 
Vemos que esta definição coincide com a da geomorfoiogia. 

Topometria se subdivide em: - altimetria e planimetria. 

a) altimetria lança mãos das cotas; 
b) planimetria lança mij.o da localização para transportar êstes elementos 

para o papel, temos, por conseguinte, o desenho cartográfico. 
~ 

Relévo de montanha - Trata-se do estudo dos aspectos da paisagem acidentada 
de montanhas quer se trate de uma região de dobras ou de falhas. 

Na realidade não podemos separar assim com tanta fadlldade as monta
nhas produzidas pelas fôrças tectônicas, tendo em vista que as áreas de dobras, 
e as de falhas estão em função da plasticidade do material. 

No caso do relêvo de depressão teremos que considerar a depressão absoluta, 
isto é, as áreas depressionais localizadas abaixo do plano de referência, e, as 
depressões relativas, isto é, as paisagens localizadas em trechos mais baixos, em 
relação às zonas vizinhas em posição mais alta: 

b) Exprimindo a natureza das rochas: 

1 - Relêvo granitico - também se usa como sinônimo de morfologia 
granitica. 

2 - Relêvo cristalino - expressão que designa tôdas as rochas erup
tivas. 

3 - Relêvo gnáissico - morfologia de rocha metamórfica. Diferença 
entre granito e gnalsse: o granito é composto por três elementos: 
quartzo, feldspato e mica; o gnaisse a mesma composição, mas ha
vendo uma determinada orientação nos minerais. 

4 - Relêvo calcário. 
5 - Relêvo cárstico - referência à forma do calcário trabalhado prin

cipalmente pela dissolução. · 
6 - Relêvo de rocha ácida - isto é, rochas onde predomina o quartzo. 
7 ' - Relêvo de rochas básicas - isto é, onde predominam os silicatos 

ferromagnesianos. 
8 - Relêvo de rochas eruptivas 
9 - Relêvo de rochas ' metamórficas 

10 - Relêvo de rochas sedimentares 
11 - Relêvo de rochas argilosas 
12 - Relêvo de rochas arenosas, etc. 

c) Exprimindo a estrutura: 

1 - Relêvo tabular 
2 - Relêvo inclinado 
3 - Relêvo dobrado 
4 - Relêvo falhado. 

• - Topografia - segundo o capitão Ollvlo Oondlm de Uzeda é a arte de representar em 
uma fôlha de papel uma determinada super!icle do solo terrestre, com todos os pormenores 
naturais e artificiais que ai se encontrem, dando ao mesmo tempo uma representação expres-
111.va e rigorosa do seu relêvo, Decorre dai sua divisão em: Topologia, Topometrla e Desenho 
Topográfico ":i:n" Curso âe Topografl.a Militar (p . 1) . 
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1) Relêvo tabular - as camadas aparecem e.m posição horizontal, sendo 
uma paisagem de rochas sedimentares. :t!:sse relêvo tabular pode ser empregado 
no sentido de uma paisagem plana, mas a estrutura pode ser dobrada, falhada 
ou mesmo fraturada. Topogràficamente é tabular mas a estrutura não. Logo, é 
um relêvo aplainado. Não se deve restringir à forma; teremos que considerar a 
estrutura tratando-se neste caso de um paneplano. 

2. Relêvo inclinado - analisando a estrutura veremos que há uma série 
de camadas inclinadas, um relêvo típico de cuesta. As camadas sedimentares 
repousam sôbre o embasamento cristalino. Examinando · a rêde de drenagem 
de uma paisagem de camadas inclinadas, vamos então encontrar rios conse
qüentes, subseqüentes, obseqüentes, resseqüentes e inseqüentes. Os primeiros, 
isto é, os conseqüentes são os que correm na direção do mergulho das camadas. 
Os ,subseqüentes seguem a direção das camadas, dando freqüentemente apareci
mento a vales dessimétricos; os rios obseqüentes são geralmente de pequeno 
percurso e correm perpendicular ao mergulho das camadas. Por conséguinte 
são rios que descem os escarpamentos formados pelas frentes das cuestas. 

3. Relêvo dobrado - pensamos sempre em área ondulada por enrugamen
tos. Algumas vêzes podemos encontrar o predomínio de obras ou então de fa
lhas. Neste último caso denominamos de relêvo falhado. Os relevos dobrados e 
falhados dbupando grandes áreas do espaço geográfico aparecem nas zonas dM 
cordilheiras. 
d) Relêvo e seus adjetivos: 

1.º) Relêvo acidentado - formas regulares alternando com as irregula
res, predominando estas últimas. 

2.0 > Relêvo dissecado - é o que foi trabalhado com intensidade pelos 
agentes erosivos. 

3.º) Relêvo dessecado - relêvo que sofreu empobrecimento em água por 
causa de uma variação climática ou obra humana. Ex: dessecamento 
da Baixada Fluminense. Na ilha de Marajó estão abrindo uma série de 

canais o que no faturo poderá dessecar esta área. Nos dois casos que 
acabamos de citar o dessecamento foi devido ao abaixamento progressi
vo do lençol d'água, pelos canais de drenagem. 

4.0 ) Relêvo monótono - fazemos referência a tim relêvo cuja paisagem 
se apresenta plana. Ex: estepes. 

5.0 ) Relêvo' continental - é a passage.m física acima do nível do mar. 
6.0 ) Relêvo vulcânico - predominância dêsse relêvo nas cadeias jovens 

como os Andes, etc. 
7.0) Relêvo de acumulação - de origem vulcânica, por alguns chamado 

postiço. Ainda devemos citar as dunas, os deltas, cones de dejeção, na 
categoria de relevos de acumulação. 

8.0 ) Relêvo positivo e relêvo negativo. 
9.Q) Relêvo de jusante e relêvo de montante - a descrição neste caso é 

feita tomando em relação a porção de uma região atravessada por 
um rio. Nas cabeceiras - relêvo de montante, enquanto o de jusante 
é na zona da foz. 

10.0 ) Relêvo cíclico - correlacionando com a idade. Muitas vêzes isso não 
acontece como no seguinte caso: um terraço testemunho da passa
gem de um rio em é:poca anterior, hoje correndo em nível diferente 
devido a uma retomada de erosão. 

11.º) Relêvo tectônico - referência a um aspecto da paisagem em que as 
fôrças endógenas serão responsáveis .pelas formas , externas. As fôr-

ças exógenas atuarão logo que surjam as formas de relêvo devido 
às fôrças endógenas, começando a agir através de sulcos pequenos 
<torrentes que se dividem em 3 partes: bacia de recepção, canal de 
escoamento e o cone de dejeção) modificando o modelado primitivo. · 

12.0 ) Relêvo valonado - relêvo onde aparecem vales relativamente -suav~. 
Neste caso poderíamos empregar o têrmo relêvo levemente dissecado. 
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13.0) Relévo eustático - área abaixada ou levantada em relação ao nivel 
do mar. 

14.0 ) Relévo eptrogênico - abaixamento ou levantamento das terras. Quan
do examinamos uma região onde houve movimento de levantamento 
ou abaixamento, neste caso vamos encontrar 'terraços que provam a 
existência dêsses movimentos. 

15.0) Relêvo submarino - o que se opõe ao continental pelas suas formas 
Imersas. ' 

Finallzando êste tópico, podemos dizer que tôdas as formas de relêvo são 
devidas, de modo geral, ou a deformações das rochas, ou ainda ao desgaste e 
consecutivo depósito. 

• 

IMPORTANCIA DA ALTITUDE E DA ALTURA NA GEOMORFOLOGIA 

Altitude - distância vertical em metros de um ponto da crosta terrestre 
em relação ao plano de referência, isto é, o plano zero - nível 
do mar. 

Altura - é a distância vertical que pode ser dada em referência a qual
quer outro lugar - um outro oonto. Podemos ter então alti
tude positiva, nula e negativa. 

Altitude nula - no nível do plano de referência. 
" positiva - acima do nível do mar. 
" negatvia - abaixo do nível do mar. 

CLASSIFICAÇÃO DAS TERRAS EM RELAÇÃO A ALTITUDE 
(Segundo PASSARGE) . / 

1. Depr:essões - abaixo do nível do mar 

2. Terras baixas - altitude de O- 500 m 

3. Terras médias - " de 500 - 1500 m 

4. Terras altas " de 1 500 · - 3 000 m 

5. Terras alpinas - " supenor a 3000 m 

Esta classificação não significa nada do ponto de vista geomorfológlco . 
.Multo maior Importância têm os declives e as rupturas. 

No estudo dos decllves de uma vertente, devemos considerar que em certos 
casos verlflcamos o aparecimento de plataformas. Neste caso torna-se indis
pensável uma indagaç~. ou melhor, um exame das rocl~.as no próprio campo, a 
fim de elucidarmos a origem de tal patamar. Imediatamente começam as con
jecturas. Será esta plataforma cíclica? Será estrutural? Ou então, será, sim
plesmente, devida à erosão diferencial? 

Por conseguinte, o exame das rupturas e dos patamares ao longo de uma 
- encosta de montanha, ou de um vale tem grande significação para a geomor

fologla. 

• • • 
m - Duas aulas foram dedicadas aos trabalhos práticos de representação do re
lêvo em curvas de n~vel, seguindo-se a leitura de cartas. A título de exemplo 
vamos apresentar alguns dos exercícios que foram realizados em aula.• 

• - Os desenhos são da autoria da Prof.• Lllla O. Ve1rano. 
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1 - Figurar, num perfil, um morro cuja cota máxima seja de 1 000 metros apoiado numa super
fície de 550 metros de altura (equidistância das curvas: 50 metros) . Escala vertical 1:20 000 e 

escala horizontal 1 :10 000 

2 - Figurar, em curva de nível, um vale encaixado entre duas montanhas alinhadas. Fundo do 
vale: 490 metros; elevações: 850 metros; eq uidistâJM:la das curvas: 50 metros. 
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3 - Figurar uma depressão de 50 metros num planalto de 1100 metros. Representar esta de
pressão em curvas de nível cuja equidlstàncfa seja de 10 metros 

' - Figurar, em curvas de nível um morro testemunho de encostas abruptas qua51! vertlcal.s, 
situado sôbre uma grande superfície arrasada pela erosão. Altura do testemunho: 800 metros; 

superfície: 550 metros; equldistância das curvas: 50 metros 



.. BOLETIM GEOGR.APIOO 

1 - Figurar, numa ãrea de planície de 50 metros, uma pequena colina, cujo tapo està na cota 
de 215 metros. Equidistância das curvas: 50 metros. . 

IV - Em continuação vamos apresentar um plano da unidade relêvo que foi 
por nós elaborado com a colaboração dos professôres que realizaram o curso. E, 
dentre os melhores planos selecionamos os que são publicados no presente artigo. 

No plano de curso prevemos um total de 57 aulas, 8 dias de prova, e descon
tando 15% de feriados e imprevistos (7 aulas) temos um total de 42 aulas. 

A dlstrlbuição das Unidades do programa será a seguinte: 

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Unidade 
" .. 
" •• 

I - 3 aulas 
II - 5 aulas 

III - 11 aulas 
IV - 12 aulas 
V - 11 aulas 
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P;t.ANO Oi: UNIDADE 

Série - 1.0 ano cientifico 
Titulo da Unidade: REL'=VO 

• 

Objetivos geral• a} Despertar no educando o lnterêsse espedal para o estudo da paisagem, 
b} Leva: o educando a e:i:pllcar as dl!ereut111 formas de relêvo da super· 

tlcle do Globo. 
e} Interessar o aluno nos diversos tipos de palsagem tisica, e, o oonseqüen

w aproveitamento que o homem faz dos dl!erentes tipos. 

ASSUNTOS Distribuição Atividades Atlvldadea Material 
FUNDAMENTAIS das aula• docent11 dl.cent .. .dlalitico 

& croata terreetre e o núcleo l.• aula E:rpoaiçlto oral Copiar o esquema do Esquema elaborado pehl 
-irai dia prorinl quadro, sôbre a estru· profeosor no quadN -

( ... } tura da terra. A. A ... gro. Gravuru. 
ndo 216. 

Aa arandee ãreali continentais 2.• aula Hip6teoeo de aparecimen- Copiar os tópicos a Ílm ele Mapa planiaf&ieo 
dia pniftft) to. DivieAo dos conti· d.-ivolv, -los em casa 

( ... ) nentee. Esquema no 
quadro negro. 

CGmpoei"o da =ata temstre 3.• aula Compoeii;ão da .....ia. Cópiaa 'dos eequemaa fei· Diveraoa tipos do rochL 
dia provam Diferenoa enire oolo e tos no quadro. Cortei goolágicoo .... 

( ... } outras cam:.das. · eintoa. e llillOlltru de 
eolo, 

I 

Ctuaifioaçlo dai rochas 4."' aula Mostrar a origem das Debate em clule. Rochas divel'IB8, para Ca-
dia provável rochas, as ,diferentes eilítar a eomp ......... 

( .. :) naturezas dae meemas 
Debate com os alunos. 

doa ai..-. 

O modelado terreetre e 11e111 fa· 5.•6.•e7.•aulu E:i:poaiçlo oral e apresen· Copiar os oortes desenha· 1 - Tabuleiro de ....,;.. 
\Ore• endógenos e eqenoo dias pnmveil iaçlo de aravurae e doa no quadro e coletar 2 - Blocos-diagramaa. 

(." .. ... } cortea 111quemátioos. gravuras acompauhan· 3-Mapaahi~ 
d<H>S tom legenda• 4 - Fotografl&B 
gqrá(icao 

Tipos de relavo 8.•. u.• aulae Mostrar g;ravurae das di· Apeotamentos e deetri· 1 - Mapa 101D ao prla. 
diaa provávei.t · rerentes forma• de re· çl!o de cada forma de eipais linbu do relhe 

( ... .. . } lêvo e respectivos cor· relí!vo. Distribuição 2 - Fotografias doa prD-
tes. Debatei com 01 geogn\(ica das princi· cipais tipos de ... 
al1111oe. pais formai de relê'l"O lilvo. 

O. diferente• tipos de relivo e a 10.• aula Expooiç~o oral acompa· Debate em claae 1 - Mapa . dae principall 
ocupação do eolo.. A1 pai· dia rovável nbads de apresentação linbas de rel@vo. 

1111&ewt geográficas. . .. ) 
de """"""'· 

2 - Mapa climo\tico. 
3 - Mapa de vegeta~. . 4 - Mapas eeonômiooa • 

. 
lleorpnisação ceisl da 1111idede, 11.• aula 1 - Orienia~lo de de· Participação noa debatei. 1 - Distribuição .ioa • 

• fu.&'40 da apreodisa&em dia P'o9'val batei. Reopostas às perguntas tes mimeografadoa. 
( ... ) 2 - Interroptório diri· formuladas. Reapoata 

gido. 
3 - Aplicaglo do teotes 

ao11 te1tes. 
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PLANOS DE AULA (1) 

Ano: l.• Série colegial 

Turma: •• • .•..••. . • ••.•. •. •..••.• 

Aaaunto: "A ESTRUTURA DA TERRA E A COMPOSIÇÃO DA CROSTA TERRESTRE" 
(Da unidade: "O Relêvo".) 

OBJ11r1Vos: Dar ao aluno a noção de que a constituição da Terra não é homogênea, preparando 
assim o melhor entendimento para assuntos subseqüentes como o vulcanismo, o 
tectonlsmo. 

Data 

( ... ) 

( ... ) 

Matéria 

Camadas da Terra 

A orosta terreatre 
e a sua oompo-
1ig1o. 

Motivacio 

Indagar da turma, a ra
do pela qual a tempe
ratura aumenta à me
dida que noe aproxi
mamoe do centro da 
-Terra. Indagar a ori
gem do · material vul
cânico. 

Mostrar à turma que mi
nerais úteis, como o 
ferro, o manganês, o 
aluminio, necessitam 
de um tratamento, pois 
elo . encontrados na 
crosta em combinaclo. 

Referineiaa t a-6rlot Métodos Tempo 
~· entlno (m) 

L. T, - Aroldo de Aze
vedo "Geografia Fí
sica", 1.• série colegial, 
pp. 21&-217. Q.N. -
Gia branco - côres. Q. 
M. - (camadas segundo 
Suese). Blocos-diagra-
mas. 

L. T., pp. · 220-221 QN. 
(com ·oe principais ele
mentos conetitutivoa 

· da erosta · terreotreJ. 
Mostruário de mino· 
raia. 

p 

DO 
R 

p 
DO 
R 

'40 

6 
ó 

40 
6 
6 

Atividades d"scentea 

Ap61 a preleção (P) os 
alunos estabelecem en
tre si, um debate ori
entado eôbre o &SBunto, 
Em seguida faa-se uma 
recapitulação (R) sob a 
forma de perguntas • 
reapostas. 

Ap61 a preleolo, seg11.,.. 
um debate orientado 
(DO) entre oe alunns. 
A recapitulaolo é feit.. 
a seguir, por um ou 
dois alunns no quadJo 
negro. ____ , ________________ , _________ ------ ---------

(. .. ) AI rochas e sua 
olaleificaclO. 

Apresentação à turma de 
. um moatruário dos di

ferentes tipos de rocha 
(areia, carvão minen.1, 
mirmore, gnaiese, gra
nito, por exemplo). 

L. T. ps. 222-226. Q.N -
Gis branco - côres QM 
- (com a claseificaclo 
das rochas segundo eua 
origem). Mostruário 
<le rochas Blocos-dia· 

. gn.mas (mostrar in • 
trueivas e extrueivas). 

p 
AO 
R 

36 
10 
ó 

REORGANIZAOÃO E FIXAOÃO DAS AULAS 

VERIFICA(,JÃO DA APRENDIZAGEM: Prova, teate ou trabalho do aplicaol!o 

(l) Prof. Gilberto A. da Silva 

ApÓe a preleclo passa-M 
a uma aclo em grupne 
(AG ). Separam-se gru
poa de 4,5 alunoa,dl<H!o 
&moatn.e de rocha. IDea 
pasaarl!o a identificar 
as amostras na divieãe 
dae rcchBB. 

ABREVIATURAS:{ ~·::_ pr!~:~~o;e~; ~d~at~u~~t~~g:,o:R~ -;e~':i~~aç~~al 
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PLANO DE AULA (1) 

Tema: O modelado terrestre e seus fatores 
Kl vel : 1. • sé ri IV colegial 

ObJetlvos: a - fazer com que o aluno poB!ia compreender a tran11itoriedade do relêvo atual 
em função do tempo geológtco; 

· b - fazer com que o_aluno compreenda que diversos fatores concorrem para que o relêvo 
terrestre assuma êste caráter de transitoriedade; 

c - dar ao aluno a noção exata da tmportància dessa transitoriedade no tocante ao apro
nitamento da terra pelo homem; 

• d - dar ao aluno a posstbll1dade, com estudos mais acurados e mais desenvolvidoa, de vir a 
poder explicar a evoluçl!.o das paisagens que se lhes deparem. 

MATtRIA 
1 

T1111po Atividade docente Atividade discente Motiva cão 

6' I - A l'l!lativa estabilidade do rel8vo Perguntas dirigidas à Participação da clasae Análise da frase: "Firme 
·terl'eatre: classe para o esclareci- atravée de percuntae e como o Pão de Açúcar"; 
(a) as concepções vulgar e cien- mente de dúvidas. respootas. idem do provérbio árabe 

tlfica desta oslebilidade. "se a montanha não fti 
(b) A concepção geológica e a a Maomé, Maomé vai 

concepção humana de tempo. à montanha. 

10' II - Os movimentos da oroata ter- Uso do quadro negro. Narraglo de algun1 Narração s8bre ilhaa que 
mtl'll: Método interrogatório. ezemploa surgem e deaaparecom. 

(a) oe movimentos !entoe e os Mencionar a lenda bre-
movimentoeeúbitoa-oamo- toa que inepirou D. 
vimentos tectônicos e os mo- buasy na "Catedral 811~ 
vimentos epirogênicoa; o vul- mera&º. 
canismo e os abalos sísmicos. 

(b) maior importância dos mo-
vimentos lent-00 .Obre os mo-
vimentos súbitos na formação 
do relêvo terrestre. 

20' IIl - Os movimentos tectônicos: Ezplicaclo através de de- Os alunos procurarão re- EIJ)08ig&o de gravurae e 
(a) dobraa e fraturaa llOllhot. produzir os deaenhoa d-1ioa esquomátiCOI 
(b) origem dêsae• movimento& do professor. no quadro negro. 
(c) seus elementos e auaa varie-

dadee. 

-
5' IV - Os movimento& epir<ll!&ücoa e 

os movimentoa eustáticoe. 

10' V - Concluslo: revisAo de conoeitoo, Verifica~o atnlvés de Identifica~o doe dOR-
perguntas. nhoa e nomenclatura. 

!•) Plano dos professOres Lll1a Camarao Vetrano e Waldlr Freltas 011ve1ra : 
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2.• AULA - VULCANISMO E ABALOS SiSMICOS (1) 

T1mpo Objetivos: os moemos. No início da aula uma ligeira recapitulacào dos conceitos anterioree. 
5' ---

Tempo MATÉRIA Atividade docente Atividade discente Motivação 

15' 1 - O vulcanismo Método interroga16rio Reepostaa àa perguntas Narração •~mó.ria de uma 
a) a explicação dos fenômenos acompanhando o raeio- eruwão vulcânica -

vulcânicos.,.,,. cíuio do profe880r. Craoatoa ou Parioutin. 
b) conse~uências das erupçl!Oll Papel e lápis para tomar 

no modelado terl't'J1tre. notas. 

10' II - 01 vulcões: Desenhoe esquemáticos Cópia esquemática doe Fotografias ou gravuras 
a) suas classificacõee desenhos do profeeeor. ilustrativas sôbre e u-
b) produtos das erupcões vul- eunto. 

câ.nicu. 

---
15' III - Oe abalos sismicoe Método expositivo alter- N arracão de alguns ex em- Idem 

a) registro de abalos sísmicos nado com o interroga- pios 
b) tipos de abalos slsmicoe tório. 
c) consequências dêstee. abaloe 

aíamicos. 

" IV-Concluaão novisão de conceitos Fixacão da mat6ria dada Tarefa: coleta de gravu- ExJ>O!icão em ala' do 
ras acompanhadas das melhor trabalho. 

- reepectivas legendas re-
!acionadas com o as-
sunto. No mínimo 2 
fotografw. 

( 1 ) Plano dÓs pro!essôres L!lla Camargo Veirano e Waldir Freitas Ollve1ra. 

A EROS A O (1) 

I.• aula: Cont1nuaçl!.o do assunto em correlação com a aula anterior 

Tempo Objetivos: os mesmos. Antes de iniciar o novo assunto verificar se a aula an~Mior foi bem compreendida. 
6' 

MATÉRIA Atividade docente ' --· Atividade discente Motivação 

fl 1 - A erosão o a sua acão sôbre o re- Método interrogatório Papel e lápis para tomar ConseqQênciae das oltuvu 
lêvo Uoo do quadro negro. notas. Respoatas àe na fisionomia de uma 

pergunta.e acompa· cidade 
, nhando o raciocwio. 

lij' II - A açào doe agentBS internos em Método e1positivo. Idem Exposição de duae ri-
oposição aos agentes externos. guras que permi\am 

compração. 

---
30' III ~ Os agentes externos e os várioe Método expositivo alter· Idem Fotografias ou gravuru 

tipos de erosão: nado com o método in- relaciooadaa com o -
aJ erosão eólia terrogatório. Utiliaan- aunto. 

erosão marinha do o quadro uegro para 
erosão fluvi.I escrever o 8'!1Uem& da 
erosão pluvial aula ensinar aoa alunos 
erosão glacial como tomar notas de 

bt o trabalh.o de desgaste e de aula. 
acumulai;ão de cada um dêstea . 
tipos. 

---
111' IV - Conclusão: reviaao geral moe- Perguntas para a verifi- Entrega da tarefa 

trando aoe alunos a • validade dos çlo da aprendizagem 
objetivoe da primeira aula, 

(lt Professôres Lllia Camargo Veirano e Waldlr Freitas Oliveira. 
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PLANO DE AULA (') 

Dia . . .. .. .'. / . .... . .. /56 

l.• série colegial 
Horário das . . . . . . . . . . . . . . às .•... • ..... .. . 
Prof.: .................................... . ............. . 

Colégio 
Disciplina: Geografia F!sica - Aroldo de Azevedo 
"•sunto: Tipos de relêvo - (l.• aula) 

1 - Objetivos: 
·a) Gerais: 

1 - Despertar no educando o lnterêsse pela geografia 
2 - ·Mostrar os diferentes aspectos da paisagem fisica 

b) Especiais : 
1 - Mostrar, chamando a atenção dos alunos para a Influência das montanhas .Obre 

os climas. 
2 - Mostrar as possib111dades de vida nos diversos. tipos de relêvo. . 
3 - Most~ar como o homem nece:islta multas vêzes modificar a paisagem natural para 

o seu desenvolvimento posterior (Ex.: l;Uo de Janeiro: esplanada do Castelo). 
ll - Material didático: - Quadro negro, giz, apllgador, mapas (hipsométrlcos, topográficoa, 

de hachuras, etc.), gravuras e desenhos. 

m - Método didático: - Exposição, interrogatório e uso do quadro negro. 

Tempo 

10' 

li' 

,, 

10' 

DESENVOLVIMENTO PROVÁVEL 
DA AULA 

l. Recapitulação da aula anterior: 
"O modelado terrestre e seua fa. 
tôres". 

2. Introdução: 
a) apresentação do assun.to,. 
b) tipos de relêvo 

3. Aula prÕpriamente dita: 
a) montanhas: 

. a) definição 
b) origem . 
c) tipos de montanhe. 
d) nomenclatura de algumas 

montanhaa 
e) Distinção geográfica daa 

principais cadt>iae . 
O sua importância na pai

sagem 
b) depressão: 

a) definiolo 
b) oria;em 
c) tipos de depressão 

4. Concluaõe1 prática.a: 
a) Importância de8881 formae do 

relêvo para o homem. 
b) ModifieaeõeaporêlerealiHdaa 

em bene•íeio da ooletividade. 

V 5. Reorganisaçlo final da aula. 

6. Assunto prová'llel da próocima aula: 
tipos de relêvo: planícies e pla
naltos. 

(•) Prof. Gelson Rangel de Lima. 

Motivação 

Gravuru, desenhos, cro
quis e blocos-diagra
mas. 

Gravuras ·ou fotografias 
· dos diferente• tipoa de 
rel~vo. 

Mostrar fotografias de 
mootanbaa de preferên· 
eia braailejraa. 

Importância desta pai· 
sa.gem, mostrar foto
gr•Ii•• daa depressões 
maia tipicsa. 

All>ldadea docentes Ativi~ades discenb!s 

Perguntaa e recolher o 11.eopoataa 
o e:Urcicio da aula an-

• terior. 

i!lxplanaçlo com pergun· 
ta.e e faser pequenas 
ºrhaves no quadro 
para facilitar o estudo. 

Explanaolo oom apreeen· 
tacão do pequenos 
quadroe sin6ticos. 

Perguntas em classe. 

O professor deverá fuer 
com que 01 alunos che
guem às conclusões. 
(aprendam a racio
cinar geogràficamentc) 

Respostaa e eapiar H 
chaves p,ara serem e.x
pbnadas em caea. 

Respostas àa pergun\aa 
e cópia1 doo quadroe 
sinóticoa. 
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PLANO DE AULA (1) 
Dia ......•. / •...•... /5'!> 
l.• série cole~lal 
Horàrio das . . . . . . . . . . . . . . • . às ...............• 
Prof.: ....•••..•...............•.........•..•.••....••.•.. 

Colégio 
lXacip!ina: Geografia Fistca - Aroldo 
.A.,.unto: Tipos de relêvo (2.• aula) 

I - Objetivos: 

de Azevedo 

a) ~~: . 1 
1 - Despertar no educando o lnterêsse pela geografia. 
2 - Mostrar os diferentes aspectos da paisagem fislca. 

b) Especiais: 
1 - Mostrar, chamando a atenção dos alunos para a Influência das montanhas sôbre 

os climas. 
2 - Mostrar as posslbllldades de vida nos diversos tipos de relêvo. 
3 - Mostrar como o homem necesslta multas vezes modificar a paisagem natural para 

o seu desenvolvimento posterior (Ex.: Rio de Janeiro: esplanada do Castelo). 
n - Material dldétlco: - Quadro negro, giz, apagador, mapas (hlpsométrlcos, topognl.flcos, 

de hachuras, etc.), gravuras e desenhos. 
m .,... Método dldétlco: - Exposição oral, com Interrogatório e uso do quadro negro. 

T1111po DESl:.NJOLVIMENTO PKOVAllEL Motiva,ão Atividades docentes Atividades discentes DA AULA 

10' 1. Reeapitu!aoão da aula ant..rior: 
"Tipos de relêV<J" (primeira parle) 

Perguntas feitaa pelo pro-
feseor aos alunos 

Reopostas 

6' 2. Introdução: Gra"11?a• • fotografias Explanação com pe- Cópias doa quadros sinó-
"Tipos de relêvo" (2.• parte) de prefer&cia bra~i- quenos quadros einó- ticOI! e respostaa. 

!eiras doa tipos: plaoi- tic0& e perguntaa. 
cies e planaltoe 

~ 

10' 3. Aula propriamente dita: 
a) planíceis: Mapu, localiaando ª' Explanação e perguntaa Respostas 

a) definição principais plaoíciee, blo-
b) origem e0&-diagramae, Foto-
o) distribuição geográfica das graiiaa 

d) 
mais importantes planícies 
sua importânr.ia na pai-
sagem 

Quadro illnótico para ori- Cópia dos quadros ein6-10' b) planaltos: .Mapas localizando os 
a) definição principais planaltos, entação do estudo dos ticos e perguntas. 
b) origem blocos-diagramas. Fo- alunos. 
o) distribuição geográfica d0& tograiiaa. (de preferên· Perguntas. 

planaltos. eia brasileiras). 
d) eua importância na pai. 

sagem 
~--

6' 4. Conclusões prátioaa: O professor deverá fa1er Os alunOI! devem racio--
Importância desaaa formaa do re- com que os alunos che- cinar geogràficamente 
l&V<J para o homem. guem às conclusões. ajudado• pelo profeasor 

6' 6. Reorganilação final da aula Perguntas Respostas 

5' 8. V erifieapão da aprendilagero. 
Exercício para casa. 

' 
7. Asau!>.toprovável da próxima aula. 

01 diferentes tipoe de relêvo e a 
ocupa~o do solo. 

(1) Prof. Gelson Rangel de Lima. 
l) Questlonério: (') 

1) Quais l!lAo as formas especiais do relêvo do solo? 
2) Que llAo montanhas novas e montanhas velhas? 
3) Que é uma planlcle? 
t) Dar alguns exemplos de planalto? 
5) Que é uma depressão absoluta? 
6) Onde se encontra a mais profunda depressão absoluta? 
7) <Que é depressão relativa? 
8) Quais as formas que podem apresentar os cumes? 
9) Que é crista ou cumlada? 

10) Qual a maior planicre do Brasil? 
U) Exerclclos : 

1) Desenhe o perfil de uma montanha e Indique suas partes principais. 
2) Examine, no mapa, os maciços e pontos culminantes de cada continente. 
3) Faça o mesmo em relação às planícies. 

mi Completar: 
a) A planlcle tem uma altitude Inferior a ...... , . . . . . . . . . metros. 
b) A depressão relativa é aquela que fica ............... do nível do mar. 
e) o Vale da Morte nos E. U. é um exemplo de depressão . .................... . 
d) A maior altitude da Terra fica na . . . . . . . . . . . . . . e denomina-se .....•.......•.••• 
e) Monte, colina, coxilha, cê:rro são denominações de montanhas ......•..•.... 

'(") Prof. Newton de Carvalho. 
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Aaaunto: Os diferentes tipos de relêvo e a ocupação do solo. As paisagens geográfica~ (1) 
Série: 1.0 cle.ntfflco. Duraç4o da aula: 50 minutos (descontam-se 2 minutos para chama.ia). 
Objetivos: 1. Nll.o hã um determinismo absoluto do melo sôbre- o homem. 

2. Apllcaçll.o do principio da conexão: os fatos geográficos nll.o agem Isoladamente. 

Tempo 

16' 

. 

----

----
10' 

----
. 6' 

I. 

a) 

b) 

o) 

d) 

e) 

II. 

III. 

IV . 

3. Desenvolvimento da observação, pelas gravuras. 
t. Treino do uso de mapas. 

MATÉRIA Atlvldadea dooentes Atividades discentes 

'""'- ,,, condicionamentD da M.I.: Uma planície será Respostas 
~ do aolo: sempre de fácil ocupação 

' r- Método: expositivo inter- Anotações 
maior fa· ro1ativo. -
cllidade 

planícies de locomo- Observação do mapas 
ção e esta· 
belecimen-

Aoellldbi· to 
lidlidt do 
~ r-pre !ácil 

planaltos de a tingir 
monta- Ex. pare-
nhas d lo da 

Berra do 
Mar r··r ...... planlcie de pene· Apresentação de mapaa 

' Hidrogra- rios de traçlo 
fia planalto 

(cacb o· 
eiras) 

Revesti-{floresta. (abertas, fe-
mentow- chadaa) ~ savanas 
8"tal - estepes - deeer· 

toe - tnndra. 

Natureza do solo ) 

, altituda, 
modifica-

asplaal- cõea, lati-
tudo, oba-ciel _. táculosaos -iirae, a ventoe 

Ore lho oootinen- ú mi dos-
e o clima talidade sê e as as aa .mon- grandesca· tanbaa deias - o 

"Mal das 
montanhas 

Repercussões na eco· 
nomia 

O rdleo o o trabalho do Aomem Apresentaçlodegravuraa Observação das gravuras 
a) Os transportes o auxílio dos 

animai• (camelo, lhama, rena) 
o engenho hamano: ·estradaa_, Exposição 
pontes, etc. 

b) A agricultura e a pecuária nas Perguntas Respostas 
regiões planas e nas monta-
nhosas. As diversas práticas 
agrícolas e a eroelo. 

e) O h amem modificador do re- . 
lêro (aterros, canais etc.) 

d) O relêvo como !ator de apro-
xímação ou isolamento entre 
os grupoe humanos. 

Aa paitaoena o••firdfic:aa: resul-
tantes d04 !atôres físicos (re-
lêvo, clima, nature1a do solo), 

Idem Idem 

•humanos. 

Fixação da aprendisacem: eeque· Orientação na elaboraçlo Organi1ação do esquema 
matiJaçiio da aula. 

EUT.cbo: . Trabalho de pesquisa -
do eaquema 

Desenvolver o asannto da aula, 
ilustrando-o com exe. - Pruo: 
1 aemanà. 

(1) Marta da Glória Fagundes. 

Material e motivacão 

Mapao oom u ~ 
linhaa do relêvo. 

Mapa cl.imMioo 

Mapas de vegetai;lo 
Mapas econômicoo 

Quadro negro 

GraTurU 
G9011rafla doe T~ 

do Brasil - M:oaair 
Silva. 

Geographle Humalne -
Jean Brunhee 

Gravuras 

Quadro negro 



Bibliografia 
e Revista de Rev i stas 

Registos e Comentários Bibliográficos 

Livros 

GENERAL EDMUNDO DE MACEDO 
SOARES E SILVA - O Movimento 
da Indústria Pesada e o Progresso 
Econômico do Brasil - Ministério 
das Relações Exteriores - Comis
são Nacional de Assistênc\a. Técni
ca - Maio - 1955. 
A conferência proferida pelo autor, 

por iniciativa do Ciclo . de Estudos do 
Itamarati sôbre o desenvolvimento eco
nômico do Brasil e a Assistência Téc
nica, na gestão do Ministro Raul Fer
nandes, constitui o presente volume. O 
nome do conferencista, técnico consu
mado e um dos pioneiros da indústria 
siderúrgica em nossa terra, dispensa 
apreumtação, o que recomenda o tra-
balho em foco. . 

WORLD GEOGRAPHY OF PETRO
LEUM - Editado por Wallace Pratt 
e Dorothy Good (American Ge'>
graphical Society> - 1950. 
Permitimo-nos transcrever algulls 

trechos do comentário de Adela Gil 
Crespo, em Estudios Geográfic.os, ?·º 55, 
maio de 1954, ano XV, Madri, sobre o 
livro em epigrafe. "Apesar de perten
cer êste livro já ao ano de 1950, con
slderámo-lo, em suas l~nhas e~enciais, 
de atualldade, pois nao atendemos a 
cifras de produção ao conceder-lhe im
portância, senão aos campos petrolí
feros e aos paises exploradores, que, 
depois da última guerra, começaram a 
destacar-se como mais importantes eco
nômica e estrategicamente". 

"Neste livro pretendeu-se e conse
guiu-se apresentar de maneira com
pleta uma gecgrafla do petróleo. Com 
êste fim reuniram-se artigos de espe
cialistas de diversos paises, nos quais 
se estudam o aspecto geográfico do 
pais, a estrutura, os emprazamentos 
das bacias petroliferas, companhias 
exploradoras, refinarias e postos de 
saída dos oleodutos e direções dó co
mércio das diferentes zonas". 

"Está dividido em quatro partes, 
dedicando-se a primeira ao petróleo 
na Terra'1• 

Em outro passo diz Adela Gil Cres
po: "Estuda o autor as explorações 

. geológicas que se· realizaram na Terra 
em busca da& bacias petrolíferas. Apre
senta um quadro detalhado com as re
servas que existem em todo o mundo, 
desde o início de sua exploração, que 
para algumas regiões é 1857 (Rumâ
nia), 1862 (Canadá), 1859 (Estados 
Unidos), as mais antigaE., até as exis
tentes em 1949". 

"A segunda parte é dedicada à or
ganização funcional da indústria do 
petróleo, onde se estuda a produção, 
exportação, transporte, refinarias e 
distribuição". 

"A terceira parte é a mais inte
ressante do ponto-de-vista geográfico, 
porque nela &e faz um estudo estru
tural e econômico, das regiões, ~ividih
do-se a Terra no hemisfério oriental 
e no ocidental. Neste último se acha 
incluída a zona do Caribe, Venezuela, 
Trinidad, México, Colômbia, América 
do Norte e do Sul''. 

"A quarta e última parte é dedi
cada aos vários aspectos de utilização 
do petróleo, os problemas geográficos 
por êle suscitados na segunda guerra 
mundial e os efeitos da distribuição 
petrolífera no conjunto dos Estados do 
mundo. 

E' um livro de grande interêsse, 
de exposição clara, no qual se distri
buem equitativamente os- problemas 
geográficos e econômico&. · 

Encerra boa documentação foto
gráfica. Torna-se necessário como obra , 
de consulta para os estudiosos de geo
grafia econômica, assim conclui Adela 
Gil Crespo. 

· I - RUDOLF, L'UTGENS - Die geo
graphische Grundlagen und Pro
bleme des Wirtschaftslebens -
(Fundamentos e problemas da vida 
econômica). 
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II - RUDOLF, LttTGENS - Die Pro
duktionsriiume der Weltwirtschaft. 
Eine allgemeine Produktionsgeo
grãphie - (Capacidade de pro
dução da economia mundial. Geo
grafia geral da produção). 
Coleção de Geografia econômica 

"Erde und Weltwirtschaft" - Editor: 
Frankische Verlagshandlung. Stuttgart, 
1952. 

A respeito das obras em epígrafe 
Joaquina Comas de Candel apresenta 
wcinto comentário, do qual extraimos 
alguns pontos._ A primeira, diz o co
mentário, é um bom tratado destinado 
a expor fundamentos e problemas da 
vida econômica. Após curta introdução 
(pp. 11-17) , -em que se situa o tema da 
Geografia econômica, são examinados 
no capítulo primeiro (pp. 19-150) os 
fundamentos fisicogeográficos: clima 
e superfície terrestre como espaço eco
nômico, detendo-se a considerar o va
lor econômico de terras e mares. 

"No capítulo n trata-se da impor
tância do mundo vegetal e animal para 
a economia humana. 

No capítulo IV (pp. 169-212) fala
-se sucessivamente dos graus do de
senvolvimento econômico e diferentes 
tipos de economia, di~tribuição da po
pulação na Terra, fatôres antropoló
gicos e geográfico-culturais e, final
mente, desenvolvimento do Estado. 

O capitulo IV (pp. 213-258) ocupa
-se do espaço vital como manifestação 
do espaço econômico, das provínciM 
econômicas, desenvolvimento da econo
mia mundial, grandes império& e espa
ços vitais ou econômicos". 

Quanto à segunda obra, diz Joa
quina Comas de Candel ser de caráter 
descritivo e dedicada às grandes re
giões produtoras mundl,ais. Uma iptro
dução, prossegue o comentário, de ca
ráter geral (pp. 11-26), fixa a nomen
clatura e princípio& da geografia da 
produção, assim como as normas se
guidas nas descrições. Em capítulos 
sucessivds estudam-se as regiões tropi
cais chuvosas, as savanas, estepes e 
altiplanos tropicais, as regiões áridas, 
as subtropicais e de latitudes médias. 
Numa segunda parte da obra estudam
-se as regiões marítimas. As estatí&ti
cas que acompanham o final do volu
me contêm os dados até 1950. A do
cumentação bibliográfica é muito a
bundante e as figuras selecionadas. Em 
resumo: trata-se de obra& que dão a 
impressão de estar sõlidamente prepa
radas e atualizadas, pois se ocupam 
também dos problemas econômicos que 
a segunda guerra mundial sm.citou, 
assim conclui a nota assinada por Joa
quina. Comas de Candel, em Estudios 
Geográficos, N.º 55 - Mayo 1954, Afio 
XV - Madri. 

A.V.L. 

Periódi,eos 

L'UNIVERSO - Rivista dell'Istituto 
Geografico Militare - Anno XXXV, 
N. 2, Marzo-Aprile l!J55 - Flrenze 
- Itália. 
Amedeo Giannini, "La federazlo

ne aell'Africa Centrale"; Camlllo Bran
chi, "San Francesco della Porta D'Oro"; 
Antonio Fiorillo, "Incanto di Madera"; 
Maurizio Marlni, "La nuova Caledonia, 
Passato e Avvenire"; Giuseppe Caraci, 
"Ancora male erbe nell'orto Vespuc
ciano"; Pietro Parenzan, "Prospettlve 
nuove nel campo della navigazione su
bacquea e della oceanografia"; Antonio 
Pietracaprina, "La speleologla: Scopi, 

. Attivita, Ri&ultati di Questa Scienza"; 
Attllio Gaudio, "Sulle tracce di Marco 
Polo"; Roberto Almagià, "Una planta 
di Trento del secolo XVI"; Icllio Cap
pellini, "Alla ricerca del volto di Firen
ze antichissima"; Massimo Olmi, "Ver
so la federazione dei sultanati arabi di 

Aden"; Donatella Lupi, • "L'Acqulst.o 
della baia di Assab e L'Opera di Giu
seppe Sapeto"; Remo Denon, "La bo
nifica dei plano di Spagna, compren
sorio del delta d'Adda". 
L'UNIVERSO - Rivista dell'Istituto 

Geografico Milltare - Anno XXXV, 
N. 3, Maggio-Giugno 1955 - Fi
renze - Italia. 
Giuseppe Caraci, "Fece dunque 

quattro viaggi Amerigo Ve&nucci?"; 
Ermes Cavassorl, "Cipro fra Grecia e 
Gran Bretagna"; Attilio Gaudio, "Sul
le tracce di Mar~o Polo (Ili) Iran Me
ridionale e Belueistan"; Giorgio N. 
Fenin, "Gli Indiani di oggi nel Nord 
Ameriea"; Paolo Supino, "Geografia 
militare, Geopolitica e Strategia poll
tica"; Teobaldo Files!, "La colonizza
zione bianca del Chenia"; Nicola Riill, 
"Terre sconosciute: I Kubitsci"; Enri
co De Leone, "OU Italianl ln Birmania 
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nel XIX secolo"; Umberto Garrone, 
"La rete fluviale nella parte meridio
nale della Russia Europea"; Virgillo 
Martini, "Impressioni di viaggio in 
Brasile"; Piero Ghiglione, "Colombia 
d'oggio"; Nicolà Giordano, "Dlvagazio.
nl Sul'Iran - Ricordi d'orlente"; Do
menico Ruocco, "II rame nel Katanga". 

ANNALES DE GÉOGRAPHIE - N.o 344 
- LXIV Année - Juillet-Aoüt 1955 
- Paris - França. 

Articles. - Y Guillien, "La couver
ture végétale de l'Europe pléistocêne"; 
J. Berque, "Dans le delta du Nll"; P. 
Birot, "Le rellef qe la Terre, d'aprês 
Mr. Fritz Machatschek"; G . Chabot, 
"L'Atlas de géographie economique, de 
Mr. Johannes Humlum"; J. Tourra
ton, "La centrale hydroélectrique d'A
gra (Macédoine) et le programme de 
l'électricité en Grêce"; R. Capot-Rey, 
"Le Bureau Industriei Africaln et les 
recherches miniêres au Sahara"; M. 
Pardé, "Études amérlcaines sur les 
inondatlons"; Max. Sorre, "Deux ou
vrages sur le Brésil". 

RIVISTA GEOORAFICA ITALIANA -
Annata LXII - Fase. III - Set
tembre 1955. - Firenze - Italla. 
Memorie. - Bruno Nice, "Aspetti 

della recente evoluzione economlca de
gli Stati"; Luchino Franclosa, "Gli 
orti dei Paduli e della Volla presso Na
poli". 

Note e comunicazion.t. - Alberto 
Mori, "Osservazioni sulla pesca nelle 
isole Eolie"; Dlno Gribaudi, "Una sln
tesi geogra:llca delle Alpi Piemontesi 
(a proposito di un'opera di R. Blan
chard) II"; Giambattista Castiglioni, 
"Un'antlca frana ln Val Formazza"; 
A. S., "L'escursione geografica inte
runiversltar)a alle Isole Eolie". 

RIVISTA DI AGRICOLTURA SUB-
TROPICALE E TROPICALE - Ano 
XLIX - Luglio-Settembre 1955 -
N.0 7-9 - Firenze - Italia. 

. G. Rocchettl, "I Llanos Venezola
nos - Attuale sviluppo economico e 
problemi dell'avvaloramento agrario"; 
L. M. Bologna, "Nota sulla produ
zione caffelcola nell'Oubangul Charl 
(A. E. F.) "; "Di un caso dl parallelismo 
di metodi colturali riscontrato nella 
Nigerla e nel Braslle"; F. Nitzani -
J. Palti, "Sui parassiti e le malattlê 
del cotone osservati in Israele durante 
l'anno 1954"; G . Llera Gutierrez "L'a
dattamento dell'olivo nel Messico"; u. 
Grassl, "Le esperlenze svolte in Egltto 
per valorlzzare le regloni predesertiche 
tra Bourg el-Arab e Sidi Barranl"; M. 
Maranl Tasslnarl, "L'avvelenamento 
dell'Hevea nel "replantlng" .. 

BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEO
GRAFICA ITALIANA - Série VIII 
- Vol. VIII - Fascicolo N. 9-10 -
Settembre-ottobre 1955. - Roma 
- Italia. 
Enrico de Agostini - "L'attivltà 

della Società Geograflca Itallana nel 
primo decennio postbellico"; Romana. 
Adriana Moschên - "Ricerche antro
pogeografiche nella conca dl Levico"; 
Carlo Della Valle - "L'industria della 
carta nel Lazlo merldionale"; John O. 
Cole - "Un esperimento di colonizza
zione nel Peru orientale". 

REVUE DE GÉOORAPHIE ALPINE -
Tome XLIII - 1955 - Fascicule III 
- Grenoble - França. 
Paul Veyret, "Le lit glaclaire: con

tradiction apparente des formes et lo
gique réelle des processus d'érosion"; 
Etienne de Vaumas, "La répartltion 
confessionnelle au Liban et l'équllibre 
de l'Etat Libanais"; Maurlce Benche
trit, "Le probleme de l'erosion des sols 
de montagne et le cas du Tell algérlen 
(Essat de géographie appliquée) ". 

Actualités: Germaine Veyret-Ver
ner, "L'évolution de la population du 
département de I'sêre (1936-1954) "; 
Bernard Janln, "L'évolution récente 
d'une grande station thermale et sa 
démocratisatlon: Aix-les-Bains". 

Pu~licações Geográficas 
RELAÇAO DAS.PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS INCORPORADAS AO ACERVO DA 
BIBLIOTECA DO CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA, DURANTE OS 

MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 1955 

ACTA GEOGRAFICA - Helsinki · 
Societas geographica · Fenniae. 
n.o 14 - 1955. 

AFRICAN AFFAIBS - JoumaJ of the 
Royal African society - Londres 
- Vol. 54 - n.o 214 - jan. 1955. 
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AGRONOMIA - Rio de Janeiro - Es
cola Nacional de Agronomia -
Vol. 13 - n.0 2 - abr.-jun. 1954. 

AMÉRICA INDíGENA - México -
D. F. - Instituto indigenista in
teramericano - Vol. 14 - n.0 4 -
out. 1954 - Vol. 15 - n.0 2 -
abr . 1955. 

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA 
DE crn:NCIAS. Rio de Janeiro. V. 
26 n.º 2 jun. 1954. 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEO
GRAFIA E HISTÓRIA DE GUATE
MALA - Ano XXVI - t. 26 -
n.0 3-4 - set .-dez. 1952. 

AN ANALYSIS OF CONTOUR MAPS 
OF WATER LEVELS IN WELLS IN 
SOUTHWESTERN LOUISIANA -
Water resources pamphlet - Ba
ton Rouge - Louisiana - Depart
ment of Conservation - n.0 1 -
nov. 1954. 

ANNALES DE GÉOGRAPHIE - Bulle
tin de· Ia société de géographie -
Paris - Ano LXIII - n.0 340 -
nov .-dez. 1954 - Ano LXIV -
n.0 341 - jan.-fev. 1955 - Ano 
LXIV - n.O 342 - mar.-abr. 1955. 

ANNALES GÉOLOGIQUES DE LA PE
NINSULE BALK.ANIQUE - Bel
grade - Institut géologique de l'U
niversité de Belgrade - t. 22 -
1954. . 

ANNALI DI RICERCHE E STUDI DI 
GEOGRAFIA - Novara - Istituto 
geografico di Agostini - Ano X -
n.0 4 - out. -dez. 1954 - Ano XI 
- n.0 4 - jan.-mar. 1955. 

ANNALS. - Washington - Associa
tion of american geographers -
Vol. 44 - n.0 4 - dez. 1954. 

ANNALS. OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS -
- Washington - Vol. 45 - n.0 2 
- jun. 1955. 

ANNUAL REPORT OF THE LIBRA
RIAN OF CONGRESS. - Was
hington - The Library of Con
gress. - 1954. 

ANUARIO - Buenos Aires - Instituto 
geográfico militar - Vol. 14 -
- 1952. 

ANUARIO DA DIRETORIA DO SER
VIÇO GEOGRAFICO - Rio de Ja
neiro - Ministério da Guerra -
- n.º 4 ~ 1951/2. 

ANUARIO ESTATtSTICO DO ARROZ 
- Pôrto Alegre - Instituto Rio
grandense do arroz - Ano IX -
1952/3. 

ANUARIO EST ATíSTICO DO BRASIL 
-Rio de Janeiro - IBGE -
- Ano XV - 1954. 

ANUARIO GEOGRAFICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - Niterói 
-IBGE - n.O 7 - 1954. 

ARQUIVOS DO MUSEU PARANAENSE 
- Curitiba - Universidade de Pa
raná - Vol. 10 - part. 1-2 -
- 1953/4. 

ARQUIVOS DO SERVIÇO FLORESTAL 
- Rio de Janeiro - Vol. 9 - 1955. 
ATLAS - órgano oficial del Ins
tituto geográfico milltare argen- · 
tino - Buenos Aires - Ano I -
n.0 2 - dez. 1954. 

BERICHTE DER NATURFORSCHUN
DEN GESELLSCHAFT - Breslau 
- t. 43 - Vol. 2 - mai. 1955. 

BOIS ET FOR:mTs DES TROPIQUES -
- Paris - Centre technique fo
restier tropical. - n.o 38 - nov. -
-dez. 1954. - n.0 39 - jan.-fe't'. 
1955 - n.0 40 - mar.-abr. 1955 -
n .0 41 - mai.-jun. 1955 - n.O 42 
- jul.-ago. 1955. 

BOLETIM CARIOCA DE GEOGRAFIA 
- Rio de Janeiro - Associação dos 
geógrafos brasileiros - Ano VII -
- n.0 1-2 de 1954. 

BOLETIM DA SOCIEDADE DE GEO
GRAFIA DE LISBOA - Série 72 
- n.0 7-12 - jul.-dez. 1954 - Sé
rie 73 - n.0 1-3 - jan.-mar. 1955. 

BOLETIM DE AGRICULTURA-=- Belo 
Horizonte - Departamento de pro
dução vegetal - Ano III - n.0 11-
-12 - nov.-dez. 1954. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD CIENTI
FICA DE CHILE - Santiago de 
Chile - n.0 3 - nov. 1954. 

BOLETIM GEOGRAFICO - Rio de Ja
neiro - Conselho Nacional de Geo
grafia - Ano XI - n.0 114 - mal.
·jun. 1953 - Ano XI - n.0 117 -
nov . -dez. 1953 - Ano XII -
n.0 118 - jan.-fev. 1954. 

BOLETIM AÉREO - México - Insti
tuto Panamericano de geografia e 
história - n.0 2 - abr. 1955 -
n.0 3 .- mal. ~955. 

BOLETIN DE GEOLOGIA - Caracas 
- Venezuela - Ministério de Mi
nas e Hidrocarburos - Vol. 3 -
n.0 8 - jul. 1953 - dez. 1954. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA DE COLOMBIA - Bogotá -
- Vol. ~2 - n.O 2 - abr.-jun: 1954 
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- Vol. 12 - n.º 3 - abr.-Jun. 1954 
- Vol. 12 - n.º 3-4 - jul.-dez. 
1954. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA DE LIMA - Peru - t. 72 -
- jan.-jun. 1955. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOGRA
FICA DE "SUCRE". - Bolivia -
- t. 45 - n.º 441 - Jan.-mar. 
1954. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD VENEZO
LANA DE CIENCIAS NATURALES 

· _: Caracas - t. 15 - n.0 82 out. 
1954 - t . 16 - n.0 83 - dez. 1954. 

BOLETIN INDIGENISTA - México. 
Instituto indigenista interamerica
no. Vol. 15 ~ n.0 1 mar. 1955 -
Vol. 15 - n.o 2 - jun. 1955. 

BOLETIN INDIGENISTA VENEZOLA
NO - Organo de la Comisión indi
genista - Caracas - Ano I -
- n.0 2 - abr.-jun. 1953. 

BOLLETTINO DELLA SOCIETA GEO
, GRAFICA ITALIANA - Roma -

- Série 8 - Vol. 8 - fase. 1-3 -
- jan.-piar. 1955. 

BRASIL AÇUCAREIRO - Rio de Ja
_neiro - Instituto do açúcar e do 
álcool - Ano XXII - Vol. 44 -
n.o 5 - nov. 1954 - Ano XXII -
Vol. 44 - n.0 6 - dez. 1954 - Ano 
XXIII - Vol. 45 - n .0 2 - fev. 
1955 - Ano XXIII - Vol. 45 -
n.º 3 - mar. 1955 - Ano XXIII -
Vol. 45 - n .º 4 - abr. 1955 - Ano 
XXIII - Vol. 45 - n.0 5 -:- ·mal. 
1955. 

BULLETIN - Societé Languedocienne 
de Géograph!e - Montepellier -
- t. 25 - fase. 1 - jan.-jun. 1954. 
- t. 25 - fase. 2 - jul.-dez. 1954. 

BULLETIN DE L' ACADÉMIE SERBE 
DES SCIENCES - Belgrade -
Yugoslavia - t. 12 - n.O 3 - 1953. 

BULLETIN DE LA SOCIÉ'N: DES PRO
FESSEURS D'HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE ET L'ENSEIGNE
MENT PUÉLIC - Paris - Ano 
XLV - n.0 142 - mar . . 1955 -
- Ano XLV - n.º 143 - jun. 1955. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ SERBE DE 
GÉOGRAPHIE - Belgrade - Yu
goslavia - t. 34 - n.0 2 - 1955. 

BULLETIN DE L'INSTITUT DU :E>E
SERT D'EGYPTE - Heliopolis -.-. 
- t. 4 - n.o 1 - jan. 1954. 

BULLETIN DE L'INSTITUT FRAN
ÇAIS D'AFRIQUE NOIRE - Dakar 
- t. 17 - n.O 1-2 - jan.-abr. 1955 
(Série A: ciências naturais). 

- t. 17 - n.º 1-2 - jan.-abr. 1955. 
(Série B: ciências humanas). -

BULLETIN DE L'INSTITUT INTER
NATIONAL DE STATISTIQUE .:._ 
- Roma - t. 34 - 1954. 

BULLETIN DES SÉANCES - Bruxel
les - Institut Royal Colonial Bel
ge - t. 25 - n .º 4 - 1954 - t. 25 
n.0 4 - 1954 - t. 1 - n.0 2 - 1955 
- t. 1 - n.º 3 - 1955. 

LES CAHIERS D'OUTRE-MER - Re
vue de géographie - Bordeaux -
Institut de la France d'Outre-Mer 
.,...... Ano vfI - n.0 28 - out.-dez. 
1954 - Ano VIII - n .º 29 - jan.
-dez. 1955 - Ano VIII - n.o 30 ·-

. abr.-jun. 1955. 
CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR

NAL - Ottawa - The Canadian 
geographical society - Vol. 49 -
- n.º 6 - dez. 1954 - Vol. 50 -
- n.º 2 - fev . 1955 - Vol. 50 ...,... 
- n.º 3 - mar. 1955 - ·vol. 50 -
- n.O 4 - abr. 1955 - Vol. 50 -
- n .º 5 - mal. 1955 - Vol. 50 -
- n.º 6 - jun. 1955 ....... Vol. 51 -
- n.O 2 - ago. 1955. 

COMPTES RENDUS DU COMIT~ NA
TIONAL FRANÇAIS DE GÉOD:S:
SYE ET GÉOPHYSIQUE - Paris 
- 1952. 

COMPTES RENDUS HEBDOMADAI
RES DES S:s:ANCES DE L'ACADÉ
MIE D'AGRICULTURE DE FRAN
CE - n.º 17 - nov. - t. 40 - 1954. 

CONJUNTURA ECONÔMICA - Rio de 
Janeiro - Fundação Getúlio Var
gas - Ano VIII - n.0 12 - dez. 
1954 - Ano IX - n.0 1 ..-- jan. 
1955 - Ano IX - n.º 2 - fev . 1955 
- Ano IX - n.0 3 - mar. 1955 
- Ano IX - n.0 4 - abr. 1955 -
Ano IX - n.º 5 - mai. 1955 - . 
Ano IX - n .º 6 - jun . 1955 -
Ano IX - n.0 7 - jul. 1955. 

CZASOPISMO GEOGRAFICZNE -
- Warszawa - P<>lônia - Polskie 
towa·rzystwo geograficzne - t. 25 
- n.O 1-3 - 1954 - t . 25 - n.o 4 
- 1954. 

DEUTSCHE GEOGRAPHISCHE BLA
TTER - Bremen .:._ Alemanha -
Geographischen gesellschaft en 
Bremen - t. 47 - n.º 1-2 ....... 1954. 

DIGESTO ECONÔMICO - São Paulo 
- Associação comercial - Ano XI 
- n.º 122 - mar.-abr. 1955. -
Ano XI - n.0 123 - mat.-Jun, 
1955. 

ERBEBNISSE UNO PROBLEME MO -
D E R N E R GEOGRAPHISCHER 
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FORSCHUNG - Hannover - Ale
manha - Akademie für Raum
forschung und landesplanung -
-n.O 28 - 1954. 

DIE ERBE - Berlin - Zeitschrift der 
gesellschaft für Erdkundde zu Ber
lin - Vol. 2 - 1955. 

ERDKUNDE - Archiv für wlssenschaf
tliche geographie. Bonn, geogra
phisches Institut der Universitãt 
Bonn - t. 8 - Vol. 4 - 1954. -
t. 9 - Vol. 2 - 1955 - t. 9 - Vol. 3 
- 1955. 

ESPAGNE - Madrid - Institut géo
graphique et cadastral - 1954. 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS - Madrid 
- Consejo superior de inve·tiga
ciones cientificas - Ano XV -
n.0 56 _.,. ago. 1954 - Ano XV -
n.º 57 nov. 1954. 

FOCUS - New York - The American 
geographical society - Vol. 5 -
n.º 4 - dez. 1954 -Vol. 5 - n.0 6 
fev. 1955 - Vol. 5 - n.º 9 - mal. 
1955 - Vol. 5 - n .º 10 - jun. 1955. 

FOLDRAJZI ERTESITO - Budapest 
- Akadémiai Niadó - Vol. 3 -
n.º 4 - dez. 1954. 

FOLIA GEOGRAPHICA ÔANICA -
Kobenbavn - demark, det konge
lige danske geografiske selskab. t. 
53 - 1954 - t. 1 - 1955. 

GEOGRAFISK TIDSSKRIFT - Ko
benbavn, det kongellte danske geo
grafiske selkab - Vol. 51 - 1951 
- Vol. 53 - 1954. 

GEOGRAFISKA ANNALER - Stok
holm - Suécia - svenska sallska
pet for antropologi och geografi -
Ano XXXIV - n.0 1-2 - 1952 -
Ano XXXIV - n.0 3-4 - 1952 -
Ano XXXVI - n.º 1-2 - 1954 -
Ano XXXVI - n.0 3-4 - 1954. 

GEOGRAPHICA - Skrifter fran Upsa
le universitets geografiska institu
tion - Uppsale - Suécia - n.º 26 
- 1850-1950 - n.º 29 - 1954. 

GEOGRAPHICA .HELVETICA - Sch
weizeriche zeitschrift für Iander
-und volkerkunde. Born. - Vol. 6 
- n.0 2 - 1951. 

GEOGRAPHICAL BULLETIN - Ottawa 
- Canadá - Department of Mi
nes and technical surveys. - n.º 6. 
- 1954. 

THE GEOGRAPHICAL JOURNAL -
Londres - the Royal geographical 
society - Vol. 120 - part. 4 -
dez. 1954 - Vol. 121 - part. 1 -
mar. 1955 - Vol. 121 part. 2 - jun. 
1955. 

GEOGRAPHICAL REVIEW New 
York - the american geographical 
society - Vol. 45 - n.0 1 - jan. 
- 1955 - Vol. 45 - n.0 2 abr. 1955 
- Vol. 45 - n.0 3 - jul. 1955. 

GEOGRAPHISCHER JAHRESBERICHT 
AUS õSTERREICH - Austria -
geographisches institut der Uni
versitãt Wien - Vol. 25 - 1953/54. 

GEOGRAPHY - Journal of the geo
graphical association - Londres 
- Vol. 38 - part. 4 - n.0 132 -
nov. 1953. 

'aEOGRAPHY OF COTTON - Taiwan 
- China - Institute of agricul
tura! geography - n.0 2 - · out. 
1953. 

GEOGRAPHY OF SUGAR - Taiwan 
- Chiha - Institute of agricul
tura! geography - n.º 1 - dez. 
1954. . 

GEOLOGIE - Berlin - Staatlichen 
geologischen kommission der deut
schen demogratischen republik -
Ano III - n.º 6-7 - set. 1954 -
Ano IV - n .0 2 - abr. 1955. 

GEOLOGIE EN MIJNBOUW - Delft 
- Netherlands, Konunklijk nederl. 
geologisch minjbouwkundig ge
nootschap - n.0 12 - dez. 1954 -
n.O 1 - jan. 1955 - n.0 3 - mar. 
1955 - n.º 4 - abr. 1955 - n.o 5 
- mal. 1955 - n." 7 jul. 1955. 

GEOLOGY WEBSTER PARISH- Geo
logical bulletln. Baton Rouge, Loul

. siana, Department of conservation. 
- n.0 29 - nov r 1954. 

LE GLOBE - órgano de la société de 
géographie de Geneve. Mémoires. 
- t. 71 - 1932 · - t. 74 - mai. 
1934/5 - t. 93 - 1954. 

THE HISPANIC AMERICAN HISTORI
CAL REVIEW - Durham - North 
Carolina - Duke Universlty Press. 
- Vol. 34 - n.o 4 - nov. 1954 -
Vol. 35 - n.0 2 - mal. 195?>. 

HUMAN PROBLEMS IN BRITISH 
CENTRAL AFRICA - Lusaka -
Nothern Rhodesia, the Rhode$-Li
vingstone Institute. - n.º 17 -
1955 - n.0 18 - 1955. 

IBERO-AMERIKÁNISCHES ARCillV. 
- Berlin - Ibero-Amerikanischee 
Institut. - Ano XVIII - n.º 1-2 -
abr.-jul. 1954. 

INFORMACIONES GEOGRAFICAS -
Santiago do Chile - Instituto dt 
geografia - Ano III - n.0 3-4 -
dez. 1953. 
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L'INFORMATION GJ!:OGRAPHIQUES. 
- Paris - Ano XVIII - n.0 5 -
nov.-dez. 1954. 

INSTITUT FUR AUSLANDSBEZIERUN
GEN - Mitteihmgen, Stuttgart -
Alemanha - Ano V - n.0 1-2 -
jan.-fev. 1955. 

JAHRESBER.ICIIT DER GEOGRAPHIS
CHEN GESELLSCHAFT VON BERN 
- Berna - Vol. 41 - 1951/2. 

JOURNAL DE LA SOCIETJ!: DES AMlt
RICANISTES - Paris - Musée de 
l'Homme - t. 43 - 1954. 

LANDSCHAFTSPFLEGE UND GEWAS
SERSCHUTZ - Umschaudienst des 
Forschungsausschusses landschaf
tsplege und landschaftsgestaltung 
- Hannover - Alemanha Akade
mie für Raumforschung und lan
desplanung _ - Ano IV - n.O 4 -
1954. 

LANSDSCHAFTSPFLEGE UND MELIO~ 
RATIONEN - Hannover - Ale
manha - Akadem1e für Raum
forschung und landesplanung -
Ano V - n.0 1 - 1955 . . 

MEMORIE DI GEOGRAFIA ECONO
. MICA - Napoll - Centro Studi di 
geografia economica - Ano VI -
Vol. 10 - jan.-jun. 1954 - Ano VI 

. ~ Vol. 11 jul.-dez. 1954. 
MJ!:MOffiES DE L'INSTITUT FRAN

ÇAIS D'AFRiQUE NOIRE - Séne
gal - Dakar - n.º 39 - 1954. 

MJ!:MOffiES ET DOCUMENTS - Paris. 
Centre national' de la recherche 
scientiUque - t. 4 - 1954. 

MEMORIA. DE LA SOCIEDAD DE CI
ENCIAS NATURALES LA SALLE 
- Caracas - t. 14 --- n.0 38 - mal. 
-ag. 1954 - t. 14 - n.O 39 - set.-
-dez. 1954. · 

MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSW AL
DO CRUZ - Rio de Janeirg - t. 52 
- fase. 1 - mar. 1954 - t. 53 
- fase. 1 - mai. 1955. 

METEOROS - Buenos Aires - Servi
cio meteorológico nacional - Ano 
IV - n.º 4 - out.-dez. 1954. 

MITTEILUNGEN D E R GEOLOGIS
CHEN GESELLSCHAFT IN WIEN 
- t. 46 - 1953 - t. 95 - Vol. 1-6 
- 1953 .....:. t. 96 -Vol. 5-8 - 1954. 

MITTEILUNGEN DER HOHLENkOM
MISSION - Wien - Austria -
Spelaologisches Institut - n.º 1 -
1953. 

MITTEILUNGEN DES GEOGRAPHIS
CHEN INSTITUTS - Wittenberg 

- Martin-Luther-Universitãt Hal~ 
le-Wittenberg - Ano IV - 1954/õ. 
- Vol. 4. 

MITTEILUNGEN DES VEREINS FUR 
GESCHITE DER STADT NURN
BERG - Alemanha - 1954. 

MOÇAMBIQUE . - Lourenço Marque~ 
- Repartição técnica de .estatís
tica - n.0 79 - setembro de 1954. 
-::- n.0 80 - dez. 1954. 

MONITOR MERCANTIL - Rio de Ja
neiro - Ano XXXVIII - Vol. 65 
- 1925 - jun. 1953. 

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MA
GAZINE - Washington - Natio
nal geographic society. - Vol. 107 
- mar. 1955. 

NATURA - órgano oficial de la adm1-
nistración general de parques na
cion~les - Argentina - t. 1 -
n.0 1 - 1954. 

NATURAL HISTORY - The magazine 
of the american museum of natu
ral history - New York - Vol. 63 
- n.0 10 - dez. 1954 - Vol. 64 -
n.0 2 - fev. 1955 - Vol. 64 
n.0 3 - mar. 1955 - Vo1. 64 -
n.0 5 - mai. 1955 - Vol. 64 -
n.º 6 - jun. _1955. 

NOTES AFRICAINES - Bulletin d'in
formatlon et de correspondance de 
L'institut français d'Afrique Noirt 
- Dakar - n.0 65 - jan. 1955 -
n.0 66 - abr. 1955. 

NOTICIAS DA INDONJ!:SIA --- Rio de 
Janeiro - Embaixada da Indoné
sia - Vol. 2 - n.0 2 - 1955 
Vol. 2 - n.º 3 - mar. 1955 
Vol. 2 - n.0 4 - niai. 1955 -
Vol. 2 - n.0 5 - jun. 1955 -
Vol. 2 - n.0 7 - .iul. 1955. 

O OBSERVADOR ECONOMICO E FI
NANCEIBO - :i:~iú de Janeiro -
Ano XIX - n.º 227 - jan. 1955 -
Ano XIX - n.0 228 - fev. 1955 -
Ano XX - n.º 229 - mar. 1955 -
Ano XX - n.0 230 - abr. 1955 -
Ano XX - n.º 231 - mal. 1955 -i 
Ano XX - n.º 232 - jun. 1955 -
Ano XX - n.º 233 - jul. 1955. 

PA!NORAMA - Santa Ci-W; do Rio 
Pardo - São Paulo - Centro de 
estudos geogrâfico "Moraes Rego". 
- Ano I - n.O 6 - abr. 1955. 

PAPERS OF THE MICHIGAN ACADE
MY OF SCIENCE ARTS AND LET
TERS - Ann Arbor, the Univers1-
ty of Michigan-,-- part. 3 - Vol. 40 
- 1954 - part. 3 - Vol. 40 - 1955. 
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PmINEOS - Revista del Instituto de 
Estud!os Pirenaicos - Espanha -
Ano IX - n.0 28-30 - abr.-dez. 
1953. 

PROCEEDINGS OF THE GEOLOGIST' 
ASSOCIATION - Londres -
Vol. 65 - part. 4 - dez. 1954. 

THE PRqFESSIONAL GEOGRAPHER 
- Wa: hington - The association 
of american geographers - Vol. 6 
- n .0 6 - nov. 1954 - Vol. 7 -
n.0 1 - mar. 1955 - Vol. 7 -
n.0 2 - mar. 1955. 

PUBBLICAZIONE DELL' ISTITUTO OI 
GEOGRAFIA - Padova - Uni
versitá di studi di Padova - 1954. 

RAPPORT GÉOLOGIQUE - Québec 
- Canadá - Ministêre des mines 
- Department of Mines - n .º 64 
- 1955. 

RAPPORT SUR L' ACTIVITÉ ,DE L'INS
TITUT GÉOGRAPffiQUE NATIO
NAL EM 1950/1 - Paris - 1954. 

RESE:fil'A HISTóRICA DEL INSTITUTO 
GEOPRAFICO MILITAR - Bue
nos Aires - Ejército Argentino -
1951. 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTATts
TICA - Rio de Janeiro - I.B.G.E. 
- Ano XV - n.0 59 - jul.-set. 
1954 - Ano XV - n.0 60 - out. 
-dez . 1954 - Ano XVI - n.º 61 -
jan.-mar. 1955. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRA
FIA - Rio de Janeiro - I.B.G .E. 
- Ano XVI - n.o 1 - jan.-mar. 
1954. 

REVISTA BRASILEIRA DOS MUNICÍ
PIOS - Rio de Janeiro - I.B.G.E. 
- Ano VII - n .0 28 - outubro-
- out.-dez. 1954. 

REVISTA COLOMBIANA DE ANTRO
POLOGIA - Bogotá - Instituto 
colombiano de antropologia 
Vol. 3 - 1954. . 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS -
Ouro Prêto - Ano XVIII - n.º 6 
- dez. 1953. 

REVISTA DE GEOGRAFIA E HISTÓ
RIA - Maranhão - Diretório Re
gional de geografia . - Ano V -
n.0 4 - dez. 1954. 

REVISTA DE HYDROCARBUROS Y 
MINAS - Venezuela - Ministério 
de minas e hydrocarburos -
Ano V - n .º 17 - out.-dez. 1954. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO 
DE SERGIPE - Aracaju - Vol. 16 
- n.0 21 - 1951/54. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO 
E GEOGRAFICO BRASILEIRO -
Rio de Janeiro - Vol. 225 - out.
-dez. 1954. 

REVISTA DO INSTITUTO ffiSTóRICO 
E GEOGRAFICO DO MARANHAO 
- Ano IV - n.0 5 - dez. 1952. 

REVISTA Do MUSEU JúLIO DE CAS
TILHOS E ARQUIVO HISTÓRICO 
DO RIO GRANDE DO SUL - Pôr
to Alegre - Ano III - n.O 4 -
1954. 

REVISTA DO PATRIMôNIO HISTÓ
RICO E ARTtSTICO NACIONAL 
- Rio de Janeiro - MinU.tér!o da 
Educação e Saúde - n.0 11 - 1947. 

REVISTA GEOGRAFICA - Rio de Ja
neiro - Instituto Pan-Americano 
de geografia e história - t. 14 -
n.0 40 - 1954. 

REVISTA GEOGRAFICA DO CIDLE -
Santiago - Instituto · geográfico 
militar - n.0 12 - set. 1954 -
I)..0 13 - mal. 1955. 

REVISTA GEOGRAFICA ITALIANA -
Firenze - Societá di studi geogra
fici - Ano LXI - fase . .4 - dez. 
1954. 

REVUE CANADIENNE DE GÉOGRA
PHIE - Montréal - Canadá -
Société de géographie de Montréal 
- Vol. 8 - n.0 3-4 - jul.-out. 1954 
- Vol. 9 - n.0 1 - jan.-mar. 1955. 

REVUE DE GÉOGRAPIDE ALPINE -
Grenoble - Institut de géographle 
Alpine - t . 43 - fase. 1 - 1955 -
t. 43 - fase. 2 - 1955 - t. 43 -
fase. 3 - 1955. 

REVUE DE GÉOGRAPHIE JOINT AU 
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE 
GÉOGRAPHIE DE LYON ET DE 
La RÉGION LYONNAYSE - Lyon 
- Vol. 30 - .n.O 4 - 1955. 

REVUE DE LA SOCIÉTÉ HAITIENNE 
D'IDSTOIRE DE GÉOGRAPHIE ET 
DE GEOLOGIE - Port-au-prtnce 
- Haiti - Vol. 25-26 - n.0 95-98 
- out. 1954-jan. 1955 - Vol. 27 -

· n.0 97 - abr. 1955. 
REVUE DE PSYCHOLOGIE DES PEU

PLES - Le Havre - Institut ha.
vrais de sociologie economique et 
de psychologie des peuples -
Ano IX - n.O 4 - out.-dez. 1954 
- Ano X - n.º 2 - abr.- jwi. 1955. 

REVUE DU NORD - Lille - Faculté 
des Lettres - t. 36 - n.O 143 -
jul.-set. 1954. 

REVUE ÉCONOMIQUE FRANÇAISE -
Bulletln trimestriel de la société de 
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géographie commerciale - Paris 
- t. 68 - n.0 1 - fev. 1955 - t. 68 
- n.0 2 - mal. 1955. 

RIVISTA DE AGRICOLTURA SUB
TROPICALE E TROPICALE - Fi
renze - Ano XLVIII - n.0 10-12 
- out.-dez. 1954 - Ano XLIX -
n.O 1-3 - jan.-mar. 1955 
Ano XLIX - n.o 1-3 - abr.-jun. 
1955. 

RODOVIA - Rio de Janeiro - Ano XVI 
- n.º 175 - set. 1954 - Ano XVI 
- n.0 177 - nov. 1954 - Ano XVI 
- n.0 1'79 - jan .. 1955 - Ano XVI 
- n.º 181 - mar. 1955 - Ano XVI 
- n.o 182 - abr. 1955 - Ano XVII 
- n.º 184 - jun. 1955. 

SCHRIFTEN DES GEOGRAPHISCHEN 
INSTITUTS DER ' UNIVERSITAT 
KIEL - Alemanha - Vol. 15 -
n.0 2-3 - 1955. 

THE SCOTTISH GEOGRAPHICAL MA
GAZINE - Edimburgo - Royal 
Scottish gecgraphlcal society -
Vol. 70 - n.0 3 - dez. 1954 -
Vol. 71 - n.º 1 - abr. 1955. 

SPELEON - Revista Espafiola de hi
drologia, morfologia, carstica y es
peleologia - Oviedo - In&tituto 
de geologia - t. 5 - n.º 3 - set. 
1954 - t. 5 - n.O 4 - dez. 1954. 

S.P.V.E.A. - Resenha informativa 
- Belém - n.0 1 - abr. 1955. 

STADEN-JAHRBUCH - São Paulo -
Instituto Hans Staden - Vol. 1 -
1953. 

Apontamentos 
de Geógrafos 

A partir do presente número inl
ciaremos a publicação de pequenas bio. 
grafias de conceituados geógrafo&, que 
tomarão parte no XVIII Congresso In
ternacional de Geografia. Estas notas, 
transcritas do Boletim Informativo, 

SVENSK GEOGRAFISK ARSBOK -
Lund - Suécia - Sydsvemka 
geografiska sallskapet - Ano XXVI 
- 1950/1954. 

TERRA - Helsinki - geografiska salls
kapets i Flnland Tidd&krift - n.0 4 
- 1954. 

TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE 
EN SOCIALE GEOGRAFIE - Rot- ,, 
terdam - N etherlands - Ano XL VI 
- n.º 4-5 - abr.-mal. 1955. 

L'UNIVERSO - Rivlsta dell'Istituto 
geografico milltare - Firenze -

Ano XXXV - n.0 1 - jan.-fev. 
1955 -Ano XXXV - n.0 2 -mar.
-abr. 1955 - Ano XXXV - n.0 3 
- mal.-jun. 1955 - Ano XXXV -
n.0 6 . - nov.-dez. 1955. 

URSS - Revista semanal - Sección de 
información de la Legación de la 
URSS en el Uruguay - Montevi
deo - Ano IX - n.0 24 - jun. 1955 
- Ano IX - n.o XXIX - 1955. 

WELTWIRTSCHAFT - Klel - Insti
tut !ür weltwirtschaft an der Uni-
versitã Kiel - jul. 1951 . 

WISSENSCHAFTLICHE WEROFFEN
TLICHUNGEN DES DEUTSCHEN 
INSTITUTS FUR LANDERKUNDE 
- Leipzig - n.0 11 - 1952. 

WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIPT 
- Jena - Universitã.tsbibllothek 
- Ano IV - 1954/1955. 

Biobibliográficos 
Contemporân_eos 

elaborado pela Comissão Organizadora 
daquele certame, constituem verdadei
ros apontamentos bibliográficos, atra
vés dos quais o leitor poderá tomar 
conhecimento de obras fundamentais 
nos vários domínios da geografia. 

Richarc! Joel Russell 
Nasceu em 1895, nos Estados Uni

dos. E' doutor pela Universidade de Ca
lllórnia (Berk.ley>. Exerce, atualmen
te, o cargo de professor de Geografia e 
deão da "Graduate School" da Univer-

.!idade Estadual de Lui&iana. Em 1938 
recebeu o primeiro prêmio W. W. At
wood para Geografia Física, da Asso
ciação de Geógrafos Americanos, en
tidade que presidiu, em 1948. Vice-Pr-e-
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Bidente da Sociedade Geológica Ameri
cana (1955), diretor da Divisão de Ci
ências da Terra do Conselho Nacional 
de Pesquisas (1954-55), pre&idente da 
Conferência de Deões de "Se uthern 
Graduate School" (1953) e secretário 
da "Southern Associatlon of Land
-Grant Colleges and State Universi
ties" (1953), Richard J. Russell parti
cipou do Simpósio sôbre "Earth Scien
ces", em 1952, e do Simpó&io sôbre "Ge
neral Sciences Advisiory to Assistant 
Secretary of Defense for Research and 
Development", em 1954. Foi membro 
da Comissão de Erosão Litorânea da 
U. G. I. (1952), da Comissão Executiva 
da União Geofísica Americana (1954) 
e conferencista da A&sociação Ameri
cana de Geólogos do Petróleo (1943) e 
de universidades americanas e estran
geiras, sendo atualmente, membro ho
norário da Sociedade Belga de Geolo
gia, Paleontologia e Hidrologia e da 
Real Sociedade Neerlandesa de Geo
grafia. Autor de cêrca <ie 80 artigos 

· cientiflcos sôbre geologia e climatolo
gia do oeste dos Estado& Unidos, geolo
gia quaternária da costa do Gôlfo do 
México e deltas do MissLssipi, Tódano 
e vários rios da Anatólia e de 2 livros: 
- Culture Worlds (620 pp.) e Guides 
to Southeastern Geology. (592 pp.) Ri
chard J. Rmsel tem capítulos escritos 

. nas seguintes publicações: Recent Ma
rine Sediments, 1941 Yearbook, U .S. 
Departament of 'Agriculture Paciftc 
Coast Ranges e The Sierra Nevada. No 
Brasil, a revista Geografia, ano I, n.0 4, 
1935, pp. 90-91, publicou um comentá
rio sôbre seu trabalho "Formações li
torâneas no delta do Missi&sipi", e o 
Boletim Geográfico apresentou, em · 
tradução, "A Geografia do Após Guer
ra" e "Geomorfologia Geográfica". O 
professor Russell já aceitou o convite 
que lhe foi dirigido para exercer a 
co-presidência da Secção de Geomor
fologia do XVIII Congresso Interna
cional de Geografia. 

Professor Hassân Awad 

Nasceu, em 1910, no Egito. :m dou
tor em Letras pela Universidade de 
Pari&, onde. acabou seus estudos de 
Gecgrafia, iniciados no Cairo. Em 
Paris, durante .10 anos (1935-1945), 
trabalhou com os grandes mestres da 
g e o grafia francesa, principalmente, 
com Emannuel de Martonne. A car
reira profissional do profe&Sor Awad 
começou, em 1945, na Universidade de 
Alexandria. No ano seguinte, foi no
meado secretário geral da Sociedade 
de Geografia do Egito, uma das mais 
antigas do mundo (fundada em 1875) 
e por ocasião do 75.º aniversário dessa · 
Sociedade, orga:nlzou um Colóquio de 
Geografia Africana, do qual participa
ram eminentes geógrafos do mundo 
inteiro. Em 1950, quando foi ·fundada 
a nova Universidade Ein Sham&, no 
Cairo, foi êle escolhido para ser chefe 
da secção de Geogràfia. O Professor 
Awad foi o primeiro geógrafo a ser 
convidado pela U.N.E.S.C.O. para 
participar da Comissão Consultiva de 

Pesquisas sôbre Zonas Aridas, como 
membro (1950-1952) e, depois, como 
presidente, por ocasião da terceira reu
nião, em Ancara Cl951). Durante o 
XVII Congresso Internacional de Geo
grafia (Washington, 1952), foi co-pre
sidente da secção de Geoniorfolog1a e, 
em 1953-1954, foi professor-vi&itantl! na 
Universidade de Clark. Tendo como 
principais interêsses a Geomcrfologla 
e os problemas geográficos das regiões 
áridas, sua principa.l contribuição à 
Geografia foi · o trabalho sôbre a Pe
nínsula do Sinai, resultante de vária.a 
exploracões numa região desértica. 

Conhecendo já o Extremo Oriente, 
o Oriente Médio, a Africa do Norte, o 
Saara e a Europa ocidental e meridio
nal, o Prof. Hassân Awad veio, em 
1956, ao Brasil para exercer, juntamen
te com o Prof. Richard J. Ruc;sell, a 
co-presidência da Secção de Geomor
fologia do XVIII Congresso Interna
cional de Geografia. 

Eir' Use o serviço de Informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvldu 
e completar os seus Informes s6bre a geografia em geral e a geografia do Brasil em especla.L 

-·-
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Capital Federal 
CAMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS 

Entidade Federal para administrar a Bacia 
Fluvial Paraná-Uruguai 

SUBSTITUTIVO APRESENTADO PELO 
DEPUTADO QUffiINO FERREIRA AO PRO· 
JETO QUE INSTITUI UM ORGANISMO DES
TINADO A PROMOVER O DESENVOLVIMEN
TO DA REGIAO - FUNDAMENTO DO PA
RECER DO REPRESENTANTE PAULISTA -
ATRIBUIÇÕES E DOTAÇÕES - O Dtário de 
S4o Paulo, edição de 22 de novembro de 1955, 
com o titulo e.cima, e.presente. o substitutivo 
oferecido pelo depute.da Qulrlno Ferreira, de. 
bancada federal de São Paulo, e.o projeto do 
deputado Flle.delfo Garcia, constituindo e. Co
missão do Vale de. Bacia Paraná-Uruguai . 

A justlflce.ção conste. dos Itens e.baixo : 

" 1.• - o projeto do nobre deputado Fl
ladelfo Garcia, reprOduzlndo um original do 
antigo parlamentar Ve.ndonl de Barros, possui 
o mérito incontestável de e.tender matéria de 
tmportãncle. decisiva. pare. o desenvolvimento 
de. economia. nacional, como seja e. criação de 
uma entidade destllle.de. e. fomentar o pro
gresso do Vale do Paraná, mediante um pla
nejamento Integral de suas posslblllde.des na
turais. 

2.0 - Multo embora seja louvé.vel e.o ex
tremo o espirita que guiou e. e.presentação do 
projeto do ilustre depute.do por Me.to Grosso, 
cremos, porém, como dissemos, que o projeto 
origlne.1 deve sofrer mOdl!lce.ções essenciais de 
forme. e de fundo para que possa adquirir e. 
nexlblllde.de adequada. à sue. aplicação . 

3.~ - A semelhança. das autarquias cria
das para aproveitamento econômico dos vales 
do Ama.zona.s e do São Francisco, visa o pro
jeto à criação de outra que se incumba.- de. 
coordenação das obras necessárias a.o desen
volvimento do vale do Paraná_ Noções geo-po
Utlcas e geo-econômlcas, entretanto, indicam
-nos que e. bacia Pe.rané.-Urugua.i constitui 
uma unida.de geogrâflce. lndlssolúvel, situe.da., 
em sue. maior extensão, dentro do território 
brasileiro. O esfôrço de organização projetada. 
deve, portanto, lnclulr as áreas terrltorla.ls dos 
dols grandes rios e seus a.fluentes . 

4.0 - A conferência. dos governadores dos 
este.dos de. bacia Paraná-Uruguai, bem como 
o rele.tório de. Comissão Mista Brasil-Este.dos 
Unidos coincidem em aconselhar e. criação de 
um organismo federal para cçiordene.r os . re
cursos exigidos para e. reailve.ção econômica. 
deSSBt rica região brasileira . O exem olo do 
vale 'do Tennessee com o êxito econômico e 
politlco obtido, lndlce. os frutos que podem 
produzir a colaboração etlclente entre gover
nos esta.duais . e municipais . 

5.0 - A ocupação territorial de uma é.rea. 
determina.da. se realiza. mediante uma série de 
atos politlcos, econômicos, financeiros e técni
cos que e.creditamos ter focalize.do convenien
temente no e.rtlgo de nosso substitutivo, re
digido à base de. lei que dispõe sôbre o Plano 
de Aproveitamento Econômico do Vale do Pe.-

rané. com as adaptações pertinentes à situação 
especifica. de. bacia Pa.raná-Urugua.l . 

6.0 - O substitutivo oferecido, suprindo 
omissões do projeto, prevê a forme. pela qual, 
cria.da. a Comissão da Bacia Paraná-Uruguai, 
poder-se-é. dar Inicio Imedia.to às obra.s pre
vistas no grande empreendimento, pelo apro
veitamento dos valiosos estudos já feitos por 
comissões especializadas, sôbre tôde. e. econo
mia potencial de. bacia Pe.re.ná-Urugue.I, o que 
permitirá. e. execução dos trabalhos do primeiro 
qüinqüênio, referido no substitutivo. 

1:0 - A lei n.0 2 Ollf, de 23-12-52, do es
te.do de São Paulo, dispõe sôbre e. pe.rtlclpe.ção 
do este.do nos trabalhos de. Comissão Interes
tadual de. Bacle. Pare.né.-Urugue.I . 

8.0 - O substitutivo, segundo nos parece, 
propõe o melhor sistema. e.dmlnlstre.tlvo para 
e. Comissão de. Be.cle. Pe.re.ná--Urugue.I, colo
cando-a sob e. e.utorlde.de do govêmo federal 
que nomeie. seu diretor-superintendente e, e.o 
mesmo tempo, garantindo e. participação e.tiva 
dos estados Interesse.dos, e. quem se atribui o 
direito de designação de seus representantes, 
dentre os que.Is serão nomeadas as e.utorlde.dea 
executivas escolhidas de uma lista tripUce, or
ganizada. pelos próprios representantes . 

9.0 - Para emprêsa de tão grande vulto, 
é condição bé.sice. de posslblllda.de o estabele
cimento de um sistema econômico e financeiro 
que seja bastante sóUdo pare. permitir e. con
tinuidade das obras e. serem executadas . O 
substitutivo prevê, em conseqüência., e. criação 
dêsse sistema . 

10.0 - Com as alterações propostas no 
substitutivo, e.creditamos que o projeto, trans
forme.do em lei, venha beneficiar profu;ida
mente tôde. comunidade bra.silelra". 

ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA 

Institui e. proposição a criação de. Comissão 
de. Bacia Pe.re.ná-Urugue.l, com e.utonomle. !1-
ne.ncelra e administrativa., para fomentar o 
desenvolvimento daquela. região e do seu bem
-estar econômico e social. Determine. que !I
ce.ré. subordine.de. direta.mente e.o presidente de. 
República. que e.ssllie.rá, junte.mente com Oll 
titulares dos Ministérios Interessados, os e.tos 
que e. ele. disserem respeito . A Comissão da 
Bacia Paraná-Uruguai será constltuida. por 
2 representantes de cada um dos este.dos, com
ponentes geográficos de. Bacia (São Pe.Ulo, Mi
nas Gerais, Golé.s, Pe.ra.ná, Santa Catarina., Ma
to Grosso e · Rio Grande do Sul) escolhldOll 
pelos governe.dores dêsses estados entre pessoas 
de reconhecida cape.cidade técnica, moral e 
administre.tive. . 

Os seus membros exercerão o mande.to pelo 
prazo de 5 e.nos, seré. renovada. pele. mete.de 
cada dois e.nos e melo • 

FINALIDADES 

Estabelece que e. Comissão de. Bacia Pa
raná-Uruguai fica Incumbida. : e.) de orge.
nltar um plano geral de obras e. serem reali
zadas na bacia, tendo em viste. a · ocupação ter
ritorial das zonas geo-econômlce.s e o máxlmg 
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aproveitamento das poss!billdades dêsses rios 
e de seus anuentes; b) regularização do re
wtme fluvial· pela construção de reservatórios 
de acumulação nas bacias dos rios principais 
e dos seu11 afluentes ; c) do melhoramento das 
condições de navegabilidade dos rios Paraná é 
Uruguai e de seus anuentes, e ampliação da 
rêde fluvial pela Incorporação de. novos cursos 
de água ao sistema ; d) da ampliação do sis
tema fluvial de transportes, com organização 
de sociedades de economia mista para explo
ração do tráfego fluvial ; e) da construção de 
centrais elétricas e respectivas linhas de trans
missão ; · f) da execução do serviço de Irri
gação, por melo de barragens e outros siste
mas destinados à colonização de grandes àreas 
da bacia, bem como a construção de sistemas 
de pequena Irrigação, à base de cooperação; g) 
da construção de rodovias de acesso e llgaÇão, 
destinadas a conjugar o sistema regional de 
11ransportes, com o plano rodoviário naclonljJ. 
e os estaduais respectivos ; h) da çoordenação 
das Instalações dos aeroportos e campos de 
pouso ; 1) da urbanização das cidades e cons
trução de sistemas de abastecimento de àgua 
e remoção de dejetos das mesmas ; J) do sa
neamento e drenagem Indispensáveis à recupe
ração das terras úteis à agricultura, as quais 
poderão ser préviamente desapropriadas, quan
do convier; k) da criação de serviços de edu
cação e ensino profissional, com Inste.lação de 
fazendas, escola, organização de missões ru
rais ambulantes e estabQ.leclmento de cursos 
de treinamento manual ; 1) da execução de 
serviços de saúde e assistência, Incluindo o 
equipamento e custeio da rêde hospitalar, or
ganização de unidades móveis assistenciais e 
trabalhos de _protllaxla antl:epldêmlca; m) da 
realização de serviços destinados ao fomento 
da produção agropecuàrla, Incluindo mecanl
mção da lavoura, construção de armazéns e 
silos, perfuração de poços, manutenção de uma 
eartelra de revenda, estabelecimento de ma
tadouros, construção de laboratórios; fábricas 
e usinas, além do serviço · de defesa sanltàrla 
animal e vegetal ; n) da realização do serviço 
destinado ao fomento da produção animal: o) 
do florestamento e reflorestamento da região, 
defesa da fauna silvestre e proteção das nas
c~ntes dos rios da bacia, podendo. para Isso, 
desapropriar as áreas julgadas convenientes; p) 
da criação do Banco de Desenvolvimento Re
gional e de cooperativas para produção agrfco~ 
la e exploração de minerais ; q) da Instalação 
de oficinas destinadas à montagem e reparo 
de embarcações e construção de diques e por
tos fluviais onde convier; r) do Incremento 
da l?IUgração e colonização da bacia ; s) do 
nnanclamento dos trabalhos a serem execut a
dos mediante uma ordem de prioridade . 

A Comissão da Bacia Paraná-Uruguai . en-
11rosara sua ação com a dos diferentes servi
ços públicos federais, estaduais e municipais, 
para o máximo aproveitamento e utilização dos 
mesmos na consecução dçis fins previstos • 

DOTAÇÕES 

Para cumprimento do que estabelece a lei, 
a contar do exerclclo em que fôr sancionada, 
a União conslgnarà, anualmente, em seu or
çamento, uma dotação equivalente a 1 % (um 
por cento) de sua receita orçamentàrla, o 
mesmo fazendo cada um dos estados membros 
da bacia em relação aos respectivos orçamen
tos, mediante acôrdo prévio com a União . 
25 % (vinte e cinco por cento) da contribuição 
federal sera feita em divisas estrangell'JlS, ten
do em conta o que arrecada a União com as 
explorações dos produtos da bacia Paraná-Uru
guai . A Importância das dotações orçamen
tàrlas e quaisquer outros créditos destinados 
à comissão da Bacia Paraná-Uruguai serão 
depOsltados em conta especial no Banco do 

Brasil, para movimentação posterior, autoriza
da pelo presldente da República . A movimen
tação das verbas destinadas à ComlSSão da 
Bacia Paraná-Uruguai será feita em duOdécl
mos, e a quota da União só sera realizada de
pois de efetivados os depósitos das quotas de 
response.bllldade dos estados-mebros da bacia. 

OUTROS RECURSOS 

Serão também considerados recursos fi
nanceiros da Comissão da Bacia Paranã-,.Uru
gual : a) os créditos de natureza plurlenal; 
b) as dotações orçamentárias federais, esta-· 
duais e municipais destinadas à região para 
obras especificas de desenvolvimento; c) os 
resultantes de operações de crédito no exterior 
para Importação de materiais; d) os de Ini
ciativa particular pela aplicação de capitais 
mediante o privilégio de concessões; e e) os 
de cobrança de taxa de melhoria . TOdas as 
dotações orçamentárias ou não, destinadas à 
Comissão da Bacia Paraná-Uruguai, Indepen
derão, para serem deposltadas, de registro no 
Tribunal de Contas . 

Uma das últimas disposições determina que 
a comissão devera fixar, no primeiro semestre 
do seu funcionamento, os limites exatos da 
bacia. 

INSTITUTO BRASILEmo DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA 

EMPOSSADO O NOVO PRESIDENTE, EM· 
BAIXADOR JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOA
RES - HOMENAGENS PRESTADAS AO SR. 
ELMANO CARDIM - DISCURSOS PROFERI· 
DOS - Em virtude da exoneração do Sr. El• 
mano Cardlm · do cargo de presldente do 
I .B .G.E .. foi nomeado para o elevado posto o 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares . A 
cerimônia de posse foi realizada no dia 25 de 
de~embro último. Compareceram altas auto
ridades, representantes de lnstltul:f}ões clentl~ 
ficas e cUlturals, além de funcionários das duas 
alas do Instituto. 

Na ocaslão, o Sr. Elmano Cardlm foi alvo 
de significativas manifestações de aprêço, ex
pressas nos pronunciamentos da Junta Exe
cutiva central do c.N .E. e do Diretório. Cen
tral do C.N.G., de que damos noticia mats 
adiante. 

Tiveram assento à mesa, além dos Srs. Em
baixador José Carlos de Macedo Soares e El
mano cardlm, os Srs. Heitor Bracet; almiran
te Ribeiro Esplndola, Rubens POrto, Moaclr 
Malheiros Fernandes da Silva e Florêncio de 
Abreu, antigos presidentes do I.B.G.E. 

/. 

DISCURSO DO SR. ELMANO CARDIM 

Ao transmitir o cargo, o sr. Elmano Car
dlm fêz uma exposição sôbre os _principais as
pectos de sua administração. Foi o seguinte, 
na Integra, o seu discurso: 

" Ao deixar a presidência dessa Casa, não 
poderia experimentar satisfação maior do que 
a de restitui-la às mãoe de V. Exa.. em cir
cunstâncias semelhantes àquela• em que V. 
Exa., depois de haver atuado decididamente 
para dar-lhe vida, passou a presidi-la durante 
14 anos fecundos, em que ela se consolidou e 
conquistou a admiração e o reconhecimento 
do Pais . Então, como hoje, exerci• V. Exa. o 
alto pôsto de Chanceler do Brasil . 

Foi durante sua brilhante administração, 
assinalada pelo alto devotamento clvlco a se
renidade e a competência que V. Exa . põe no 
desempenho dos seus encargos, que me habi
tuei, como todos os brasileiros a . ver no 
I.B.O.E. uma grande Instituição, de meri
tórios serviços ao Pais e aquecida por uma fi
losofia de ·trabalho, um sadio Idealismo, um 
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amor à obra comum que resultaram, eviden
temente, do espirlto predominante nos prlmer
ros anos e mais se fortaleceram em momentos 
dlf!cels. 

Assim, honrado com o convite do meu emi
nente amigo Presidente Café Filho e com a 
cativante Insistência dos. nomes tutelares desta 
Casa, não me furtei a prestar a cólaboração 
de curto prazo que o Govêrno me solicitava, 
assumindo a presidência do I.B.G.E. Para 
segurança de acêrto e rendimento da minha 
administração, Sr. Ministro e Presidente, não 
precisei fazer mais do que entregar os postos 
de maior responsabilidade, na ala da Estatistl
ca e na da Geografia, aos homens Inspirados 
na orientação elevada e no modêlo patriótico 
de V. Exa. O "lbgeano" não precisa de aci
cate para bem cumprir o seu dever, n~m mes
mo de outro estimulo, além da solidariedade 
de seu chefe . 

Normalmente me caberia, neste momento, 
relatar, ainda que em breves traços, o que 
realizaram, neste perlodo de pouco mais. de 
um ano, as duas alas do I.B.G.E., sob a di
reção superior dos Conselhos Nacionais de Es
tatistlca e de Geografia, compo.;tos de técnicos 
e administradores que se tomaram credores da 
minha gratidão e do maior aprêço pela coope
ração que me dispensaram e o zêlo e compe
'6ncla demonstrados no cumprimento de suas 
aU!bulções . 

Creio, entretanto, que o dispensará de bom 
sra.do V. Exa. e, quanto a mim, não me as
salta o temor ou a vaidade dos que procuram 
acentuar seus telt1s para Impedir que o su
cessor chame a si o mérito das realizações 
úteis. Nenhuma recompensa maior, em vez 
disso, poderia desejar do que a sua aprovação 
ao que empreenderam meus colaboradores, seus 
dlscipulos, e nada me seria mais grato do que 
ver Incorporadas à nova gestão de V, Exa. as 
Iniciativas postas em marcha no exerc!clo ex
pirante. 

Bastarão simples e rápidas referências a 
alguns problemas e tarefas e aos esforl;os 
empregados para solucioná-los ou para melhor 
cumpri-las, e logo V. Exa. estará plenamente 
ao ·par da situação que, nos planos adminis
tra ti vos e técnicos, Irá encontrar . 

Corresponde às Secretarias-Gerais dos dois 
Conselhos, uma das quais, a de Estatlstlca, 
com serviços Instalados e em funcionamento 
na quase totalidade dos 2 400 munlciplos do 
Pais, uma Instituição juridlca que a lei de 
criação do Instituto procurou preservar, asse
gurando-lhes a Indispensável autonomia. En
tretanto, do acertado entendimento de que o 
I.B.G.E. constitui uma autarquia, tem re
sultado con~undl-la com as autarqule.s fe
derais comuns, quando ente autônomo é que 
êle é, não sujeitável a leis gerais destinadas a 
disciplinar as atividades dos órgãos Integran
tes de qualquer das três órbitas 4e govêrno . 
Por fôrça de <!onvênlos, e>tá destinado a re
ger-se pela disposição de vontade dos diferen
tes governos - o federal, os est~als e os 
municipais -. associados para a unltonnl
maçll.o e o aperfeiçoamento da E3ta tlstlca. e 
da Geografia em todo o Pais . 

Assim, têm ocorrido algumas dificuldades, 
oriundas de oscilação na Interpretação de tex
tos legais, no que concerne aos quadros fun
cionais do Instituto, necessitados de uma es
truturação plástica, adaptável às peculiaridades 
do sistema. · 

O elenco de resoluções de ambos 'os Conse
lhos dá Idéia dos embaraços verificados e de 
ajustamentos conseguidos, sobretudo na parte 
pessoal. 

Desejo salientar que onde êsses ajustamen
tos eram de maior vulto, no Conselho Nacional 
de Es.tatlstlca, toram realizados atendendo-se 
a Justas reivindicações de servidores, com a 
reestruturação dos quadros das Inspetorias e 

Agências · Municipais e a revisão do enquadra
mento dos funcionários da Secretaria-Geral • 
Em tôdas essas repartições o pe3Soal é recru• 
tado pelo sistema de mérito, que prevalece, 
Igualmente, para as promoções semestrais, cuja 
rotina restabeleci. Grato me foi, também, ver 
assinalada minha administração pelo preen
chimento de uma lacuna que não era mais 
licito admitir-se, ao aproximar-se já o Insti
tuto dos vinte anos de existência : a Institui
ção do sistema de aposentadoria para os tun· 
clonárl:is de amb03 os Conselhos . 

Dentre outras medidas executadas ou em
preendidas, e que me dispensarei de referir, 
mencionarei, apenas, também ràoldamente, o 
plano de aquisição , de sedes próprias para I!lll· 
petorlas Regionais em várias Unidades Federa· 
das ; a ampliação do núcleo residencial do Ser· 
vlço Gráfico e, sobretudo, o apreciável refôrço 
de equipamento dêsse Serviço, em proveito da 
alta eficiência que vem apresentando . 

A rêde de Inspetorias Regionais e· Agências 
Municipais de Estatlstlca realizou considerável 
progresso nos trabalhos de coleta, em todo o 
Pals, de maneira a poder encaminhar aos ór
gãos apuradores, ainda no primeiro semestre 
dê.5te ano, devidamente preenchidos, 97 % doa 
funcionários da Campanha Estatistlca relativa 
ao ano anterior . Assinalou-se, dêsse modo em 
1955, verdadeiro recorde de brevidade, na exe
cução dos levantamentos a cargo do Instituto . 

Na apresentação dos resultados dos Inqué
ritos Econômicos, antes realizados apenas nas 
capitais, foi eliminado um retardamento da 
ordem de 18 meses, apesar de sua execução ter 
passado a abranger 38 munlc!plos. Já se acham 
elaborados os dados referentes a julho último, 
prevendo-se que a defasagem será ainda menor 
no próximo mês • l 

Quanto à apuração da estatistlca de expor
tação do Distrito Federal por vias Internas, 
deu-se continuidade à aplicação do método da 
amostragem, conzegulndo-se satisfatória atuali
zação, pois já está sendo ultimada a apuração 
relativa a setembro findo, 

Mesmo na elaboração dos dados conslgn&
dos no Registro Industrial, Inquérito que tem 
funcionado através de lamentáveis vlcls;ttudes, 
pela primeira vez foi posslvel divulgar dados 
referentes à " produção Industrial brasileira •• , 
com base nos boletins de 1952 . Espera-se fazer 
o mesmo com relação a· 1953, para o que se 
acelera, no momento, a apuração de cinco 
restantes Unidades da Federação . 

TOdos êsses êxitos toram devidos à Inten
sificação da cooperação prestada pela Secreta
ria-Geral aos órgãos regionais e federais, assim 
como à já mencionada atividade da rêde de 
coleta, estimulada por chefes dedicados e capa
zes e pelas medidas administrativas tomadas 
em favor dos servidores em geral. 

Tanto quanto o aperfeiçoamento da coleta 
e da elaboração dos dados estat!stlcos, sua 
divulgação mereceu decidido lnterêsse . Além 

· das publlCJ!ções periódicas, a " Revista Brasi
leira de Estat!stlca ", a " Revista Brasileira 
dos Munlc!plos " e o ••Boletim Estat!stlco " , 
mantidas em dia, e o "Anuário Brasileiro de 
Estat!stlca " , reteren te a 1955, está em fase 
final de Impressão. Dêle ' já antecipou· o lan· 
çamento de um resumo em Inglês, Ilustrado 
com fotografias . Acham-se em preparo edições 
em outros Idiomas . A nova série de monogra
fias municipais, com Ilustrações, tem mereci
do gerais aplausos. 

Volumes destlnádos à divulgação do quadro 
territorial e administrativo do Pais, legl3lação 
do C.N.E. e estudos especiais; comunicados 
dlstrlbuidos à Imprensa ; contribuições técnicas 
para conferências Internacionais te;;temtinha
ram, Igualmente, a atividade desenvolvida nesse 
setor·. 

Obedeceram tôdas as repartições Integran
tes do sistema a novos dispositivos e Instruções 
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da Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Estatística, em sua reunião de Julho, verl'icada 
em ambiente de cordialidade e fecundo enten
dimento . Sucedeu êsse encontro, aliás, às me
moráveis conferências Internacionais- realizadas 
em nosso Pais, que se tornou, em meados do 
ano corrente, o centro da estatlstlca mundial . 

A 3.• Seção da Comissão de Aperfeiçoa
mento das Estatísticas Nacionais ; a III Confe• 
rêncla Interamer1cana de Estatlstlca ; .a 29;• 
Sessão do tradicional · Instituto Internacional 
de Estat!stlca, além de outras reuniões e'pecla
lizadas, trouxeram ao Brasil dirigentes estatís. 
ticos e cientistas de renome e deram oportuni
dade a uma reafirmação de prestigio e singular 
relêvo ao I.B.G.E. e aos técnicos brasileiros. 

Dessa projeção do Instituto no plano Inter
nacional é também testemunho a realização, no 
mês próximo,. nesta Capital, do Semlnàr1o La
tino-Americano sõbre Estudos Demográficos, 
nos têrmos do acOrdo celebrado entre o 
I.B.G.E. e a Organização das Nações Unidas. 

Para o realce da estat!stlca """•flelm '"'S 
meios clent!ficos do pais e do exterior muito 
vem contribuindo o aperfeiçoamento de seu 
quadro técnico, quer nos cursos regulares da 
Escola Nacional de Ciências Estatísticas, quer 
em cursos especiais realizados no estrangeiro, 
e, de modo especial, a atuação do Laboratório 
de Estatlstlca, ao qual se deve crescente acervo 
de estudos sõbre a realidade demo"'°'flca. eco
nômica e social do pais, revelada pelos núme
ros. 

No setor dos trabalhos finais do Recensea
mento Geral de 1950, cujo encerramento !Ora 
inicialmente previsto para 31 de dezembro de 
1953, mas que ainda se prolongavam, em ritmo. 
pouco satisfatório, em Igual data de 1954, tive
mos que ernpreender o máximo esfôrço . 

Balanceada a situação encontrada e orga
nizado um pJ,ano de Intensificação das tarefas 
restantes, estabeleceu-se a conclusão das apu
rações censltárlas para outubro do ano pró
ximo . Entretanto, a verificação do andamento 
dos trabalhos até agora permite antecipar de 
multo essa data final. 

Em dez meses, elevou-se de 6 para 24 o 
número de Unidades da Federação cujo Censo 
Demogràflco foi concluldo ; no Censo Agrlcola, 
de 2 para 16 ; no Censo Industrial, de 1 para 
11 ; no censo dos Serviços, de 1 para 25 ; e no 
Censo Comercial, de 1 para 11 . 

A divulgação vem se processando no mes
mo ritmo acelerado, para Isso se tendo con
seguido quintuplicar a prôdução no setor de 
preparo de originais . Em Janeiro próximo deve 
estar ultimada a elaboração dos volumes da 
Série Nacional do plano de publicação dos re
sultados censltàrlos. 

Posso afirmar, sem desejo de critica nem 
Intenção de menosprêzo ao que encontramos 
em execução, havermos conseguido realizar, em 
dez meses, no setor censltàrlo, um trabalho que 
honra a capacidade do técnico designado para 
essa missão, assim como recomenda ao nosso 
reconhecimento a dedicação de seus colabora
dores. 

No Conselho Nacional de Geografia, cujas 
atividades possuem tantas afinidades com as 
de V. Exa., no domlnlo das letras históricas, 
V. Exa. verà concluir-se, no lnlcfo do pr6ls:lmo 
ano, o prepitro das !Olhas da Carta do Brasil 
na e",cala de 1. por 500 mil, fase a que se se
gulrà a redução para a escala ao milionésimo . 

Por outro lado, aprimorando o grau de pre
paro e eficiência das suas turmas de campo, 
melhorando o sistema de levantamento pelo 
emprêgo mais detalhado da fotogrametrla e 
com auxilio de Instrumentos mais adequados, 
coloca-se o Conselho em condições de passar 
à prôdução Intensiva das !Olhas da carta de 1 
para 250 mil, de informações mais pormenori
zadas do que as outras e adotada como carta 

fundamental de comunicações e manobras ml
lltares. 

Se mais não fêz o C. N. G., nesse particular. 
deve-se Isto As severas limitações impostas pelo 
encarecimento dos serviços e utilidades, apenas 
aliviadas, na parte de equipamento, graças à 
cooperação do tnteramerlcan Geodetlc Survey. 

Continua também o C:inselho a suprir o 
Pais de mapas, tendo lançado, êste ano, cêrca 
de 75 000 exemplares, na escala de 1 por 5 mi· 
lbões, impressos a cores, alem de outro; da 
àrea da Hlléla Amazônica e do Planalto Central. 

Mediante convênio com o MlnlStério da 
Educação e Cultura, está elaborancio, para en
trega ainda dentro do vigente perlodo presl
denclal da República, um Atlas Escolar . Devo 
referir ainda, nesse particular, a elabOraçãÇ> de 
uma carta da vegetação orlglnal e atual do 
Brsll e a conclusão da série cie mapas da po
pulação das Unidades Federadas, de acOrdo com 
os Censos de 1940 e 1950 . 

Não se descurando das bases em que o 
próprio sl;tema deve buscar sua selva, segunc!o 
o principio da cooperação lnteradminlstratlva 
de que o I.B.G.E. é o maior expoente, senão o 
pioneiro, procurou o Conselho incentivar as 
atividades geográficas dos órgãos regionais, 
aprofundando as medidas de estimulo e coope-
ração estabelecidas anteriormente . . 

No campo da divulgação geogràflca, asse
gurou-se a continuidade da publlcação dos ór
gãos trimestral e bimestral do C. N. G. - " Re
vista Brasileira de Geografia " e " Boletim Geo
gráfico " . Dois livros de estudos geográficos, so
bre o Território do Acre e o estado de Sf.o 
Paulo, foram publicados. No perlôdo a que me 
reporto, apareceu taml;lém o primeiro " Anuário 
Geogràfico do Brasil " , feliz lnlclativa da ad
ministração a que me coube suceder. 

Está o C.N.G., neste momento, com um 
honroso encargo que bastaria para absorver-lhe 
os meios de ação, qual seja o dos preparatlvoa 
do 18.0 congresso Internacional de Ge:igrafls, 
a realizar-se em agôsto do ano próximo. Cum· 
pre-lhe, com efeito, assegurar tõda a coopera
ção à Comissão Organizadora <lêsse Congre!ISO, 
cuja presidência cabe ao presidente do I.B.G.B. 
A organização das excursões, que constituem 
o próprio conteúdo da grande assembléia geo
grá~lca mundial, está requerendo os melhores 
esforços, a começar pela elabOração de livros
-guias, que, pela riqueza das lnformaçõea e a 
autoridade de seus autores, entre os quais es
pecialistas estranhos aos quadros do Conselho, 
representarão uma importante contribuição ao 
conhecimento geogràfico das regiões a serem 
percorridas pelos congresslstas . 

A projeção da ala de geografia do Instl· 
tuto no exterior Jà é notàvel, como se vê da 
cooperação existente entre ela e o Instituto 
Pan-Americano de Geografia e História . O Co~ 
selho fêz-se representar, por uma delegação, à 
VI Assembléia Geral do Instituto Pan-Amerl
cano, realizada em julho-agosto do corrente 
ano na cidade do México, Juntamente com as 
Reuniões de Con;ulta sObre Geografia, mstórla 
e Cartografia . O prestlgl:i da Geografia bra
sileira no Continente foi mais uma vez evi
denciado, pela eleição do Secretário-Geral do 
Conselho para Presidente da Comissão de Geo
grafia do mesmo Instituto . 

Senhor Presidente . 
Tendo aqui entrado, para o desempenho do 

cargo que recebi, sem o discurso de praxe, por 
nada me ser dado no momento prometer, per
doe-me V. Exa. haver-me alongado, ao sair, em 
considerações, que não Importa em ufania pró
pria, mas no reconhecimento apenas de que a 
obra do I.B.G.E., por V. Exa. Iniciada, sem
pre se aprimora e se engrandece se a servem 
aquêles que, Identificado> com a sua finali
dade, aqui se congregam no mesmo espirita de 
construção e no mesmo sentimento de amor. 
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Por isso, desejo reiterar, nesta oportuni
dade, o testemunho da minha admiração e do 
meu reconhecimento aos Uustr~s patrlclos que 
me honraram com o seu apolo e sua coope
ração nos colégios dl.rfgentes do I.B .G.E. ; aos 
dedicados, leais e competentes Secretàrioe-Ge
rals dos dois Conselhos, Dr. · Waldemar Lopes, 
da Estatlstlca, e Dr. Fàblo Me.cedo Guimarães, 
da Geografia, cuja escolha, em hora de rellz 
inspiração, me permitiu desempenhar a hon
rosa missão a mim conferida pelo benemérito 
governo do eminente Presidente Café Filho; e 
por fim a todo o runclonallsmo, verdadeira 
ellte profissional que aqui encontrei . 

Sem Jamais poder desinteressar-me dos des
tinos desta entidade, como antes mesmo de pre
sidi-la tive ocasião de demonstrar, sinto-me 
fellz em vê-la poupada e engrandecida com a 
volta às mãos de V. Exa., no momento em 
que o regime constitucional é varrido por uma 
tormenta inquietadora . 

V. Exa. constitui, nesta emergência, uma 
garantia e uma proteção para os Ideais ibgea
nos . E os meus votos são para que aqui 
V. Exa. venha novamente animà-los e robus
tecê-los, não apenas numa breve transitorie
dade, porém por muitos anos, com a sempre 
renovada fôrça do seu saber e do seu civismo". 

DISCURSO DO EMBAIXADOR MACEDO 
SOARES 

Em seguida, o Sr. Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares pronunciou o seguinte dis-
curso: · 

"Ao assumir, neste momento, a presidên
cia do Instituto Brasileiro de Geografia e Es
tatlstlca, por fôrça da honrosa incuinbêncla 
com que me distinguiu o Sr. Presidente da 
Repúbllca, Senador Nereu Ramos, desejo con
fessar que experimento grata emoção. :t que 
retomo, depois de alguns anos de ausência à 
direção de uma Casa que é de certo modo, 
minha Casa também - a Casa do Brasil, cuja 
história esté. llgada à própria história de minha 
vida públlca . 

Guardo bem nltlda a lembrança dos pri
mórdios desta grande Instituição, desde quan
do era apenas um Ideal em marcha a implan
tação de um regime eficiente de coordenação 
e aperfeiçoamento das atividades geogràficas e 
esta tlstlcas brasileiras . 

Os trabalhos que nesse campo se levavam 
a efeito, àquela época, traziam a marca da 
deacontinuldade, não possibilitando base se
gura, para os estudos necessários à boa ordem 
administrativa e ao progresso do Pais. Os fa
tos evidenciavam a conveniência de adotar-se 
um sistema diferente do que até então preva
lecia e que se caracterizava pela desarticulação 
dos 6ervlços de estatística e de geografia, cada 
qual realizando suas tarefas sem o mlnlmo 
entrosamento, com dispersão de esforços e 
gastos, em prejulzo do lnterêsse públlco . 

A fórmula da cooperação lnteradminlstra
tlva, que o I.B.O.E. consubstancia, constitui 
uma audaciosa inovação nos quadros da ação 
governamente.!. E Justamente por aer uma 
fórmula original exigiu, de inicio, um longo 
trabalho de persuasão e esclarecimento, des
tinado a conquistar o apolo e a simpatia de 
todos os que a ela se opunham por desco
nhecer as suas magnificas vlrtualldades . 

Contudo, os obstàculos que se apresenta
ram à ação do I.B.G.E . foram admlràvelmen
te vencidos, graças ao iropeto ldeallsta e à 
lnquebrantàvel pertinàcla dos pioneiros, den
tre os quais quero ressaltar o nome de Màrio 
Augusto Teixeira de Freitas, a cujo patriotis
mo e esplrito apostolar devem ser rendidas 
todas as homenagens . A medida que se iam 
evidenciando as vantagens do sistema 1nst1-
tuldo, através, sobretudo de iniciativas e rea
llzações do maior alcance e Importância, no 

campo dl!o · Estatlstlca e da Geografia, mala 
se consolldava o prestigio do Instituto quer noe 
círculos admlnlstratlvos, quer perante as fôrçaa 
da opinião. 

Gostaria de referir, neste passo, uma curio
sa coincidência histórica. Em 1936, o então 
Presidente Oetúllo Vargas se dispôs a instalar 
o Instituto Nacional de Este.tlstlca, que êle 
próprio criara, dols anos antes, atendendo às 
razões expostas no estudo que lhe fôra enca
mlnhâdo pelo Ministro Juarez Tàvom. Jà ha~ 
viam os Diretores dos Serviços especlallzadOl! 
dos Ministérios conseguido, sob minha presi
dência, e. unificação das estatlstlcás nacionais, 
de que resultou o "Brasil - 1935 " . 

Convidou-me então, o Presidente Getúlio 
Vargas para dirigir o Instituto . Fiz-lhe ver 
que não estava devidamente habilitado para 
cumprir a mlssão . Por três vêzes ê!e insistiu, 
recebendo sempre a mesma recusa . 

Com surprêsa 11 nos Jornais o decreto que 
me nomeava Presidente interino do novo ór
gão . Recusei-me durante meses a tomar posse 
do cargo, até que o Presidente Vargas, man
dando esvaziar algumas salas do segundo an
dar do Palàcio do Catete, mas ofereceu para 
nelas instalar o Instituto . 

Foi o próprio Presidente Vargas que, com 
lndlstarçàvel satisfação, fêz os convites para 
a cerimônia de minha posse . E diante do Mi
nistério, convocado especialmente para o ato, 
e dos demais graduados elementos do funclo
nallsmo públlco, pronunciou êle, ao dar-me 
posse, aquelas pe.le.vras que se tomaram ora
culares: "Tenh9 tal lnterêsse pelo Instituto 
.Nacional de Estatlstlca que lhe dei a minha 
casa e o meu Ministro " . 

Dezenove anos depois vejo-me novamente 
convocado, quando nas funções de titular da 
pasta das Relações Exteriores, para dirigir in
terinamente o I.B.O.E . Não hà dúvida de que 
a história às vêzes se repete . 

Cresce de intensidade o régozlJo Intimo 
com que volto à presidência do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstlca pelo fato de 
recebê-la agora das mãos do eminente brasi
leiro e meu prezadlsslmo amigo, acadêmico 
Elme.no Cardlm, a · quem esta Casa deve -
- posso atirmà-lo, sem sombra de dúvida -
- os mais relevantes serviços . Graças às suas 
altas qualldades de homem públlco, Elmano 
Cardim, dando noté.vel demonstração de equl
llbrio, senso de valores e firmeza de ação, 
reintegrou definitivamente o I.B.G.E. na sua 
trilha _tradicional, sob o signo da paz e do 
trabalho, assegurando aos que aqui labutam 
condições de tranqüllldade e confiança, cuJos 
efeitos se refletem, de forma nltlda, no eleva
do nlvel de eficiência alcançado pelo sistema 
estatlstlco-geográfico nos últimos tempos . O 
nome de Elmano Cardlm està vinculado, além 
do mais, a uma série de empreendimentos ad
ministrativos e realizações de sentido técnico 
e C'\lltural, à altura do conceito de que goza 
no Pais o I.B.G.E. e da projeção lntema-
clonal . · · 

Sr. Elmano Cardlm : Afastando-se dêste 
" Lar Fellz .. , V. Exa. deixa emocionada e 
saudosa a famllla lbgeana . 

Considero motivo de. profundo Júbilo clvico 
o verificar que se transformou em realldade 
lndestrutlvel o sonho de Teixeira de Freitas . 

Nas duas alas do I.B.G.E. uns se esfor
çaram para oferecer às atuais e às ruturas 
gerações os mapas necessàrios aos seus estudos, 
enquanto outros coletam, coordenam e anall
sam os números que retratam os fenômenos 
bàslcos da vida brasllelra . O fecundo labor 
que aqui se desenvolve caracteriza-se pelo es
plrito de cooperação e pelo Animo construtivo, 
sem o que o esfôrço do homem perde o al
cance e às vêzes se torna vão . 

Estou certo de que não me faltará, nesta 
conjuntura, como não me faltou em nenhume. 
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outra, a valiosa cooperação dos órgãos executi
vos e dellberatlvos do Instituto e de seu ad
mirável funclonallsmo, cuja dedicação exem
plar eu bem conheço . 

O I.B.G.E. tem sabido manter-se flel a 
aeu destino • Servi-lo, em qualquer pôsto e em 
qualquer circunstância, é uma honra e um 
alto privilégio, porque é, antes de tudo, servlr 
ao Brasil". 

DISCURSO DO CORONEL MOREIRA LOBATO 

Ao entregar ao Sr. Elmano Cardlm a Re
IOlução n.o 511, do Diretório Central do Con-
116lho Nacional de Geografla, que expressa ho
menagem e reconhecimento ao ex-presidente 
do I.B.G.E. pelos serviços prestados à geogra
fia brasileira, o Coronel Jacinto Dulcardo Mo
reira Lobato proferiu o seguinte discurso : 

" O Diretório Central do Conselho Nacio
nal de Geografia me Incumbe de fazer entrega 
a V. Exa. da Resolução e. cuja leitura tenho a 
honra de proceder neste momento : 

"Resolução n.• 511, çle 22 de novembro de 
1955 - Expressa homenagem e agradecimento 
ao Sr. Dr. Elmano Gomes Cardlm . 

O Diretório Central do Conselho Na.clonai 
de Geografia, no uso de suas atril;lulções, 

Considerando o inesperado afastamento· do 
Sr. Dr. Elmano Gomes Cardlm da presidência 
do Instituto Brasllelro de Geografia e Estatis
tlca; 

Considerando que S. Exa., embora tenha 
exercido e. Presld~cle. por pouco mals de um 
ano, faz-se credor da homenagem e admiração 
do Conselho pele. maneira com que se Integrou 
na cause. e nos problemas lbgee.nos, 

Resolve~ 
Artigo único - O Conselho Nacional de 

Geografia preste. ca!orósa homenagem ao Sr. 
Dr. :Elmano Gomes Cardlm, por ocasião de seu 
afastamento da presidência do Instituto e ex
pressa o mais sincero reconhecimento e. tão 
eminente homem públlco pela sua atuação se
rena e flrme, ao conduzir os destinos deste. 
Instituição e por ter honre.do e dignificado o 
cargo que lhe foi confiado " . 

Rio de Janeiro, em 22 de novembro de 1955, 
Ano XX do Instituto " . 

Devo declarar especle.lmente a V. Exa. que 
o cumprimento desta missão me é de certo 
mOdo penoso, · porque nl!.o delxa de ser êste ato 
que aqui nos reúne, uma cena de despedida . E 
como tôda separação, todo afastamento é uma 
vlolêncla a sentimentos afetivos, não me posso 
turtar ao sentimento de mágua que a todos 
nos confrange e.o apêrto de mll.o da partida . 

Dr. Elmano Cardlm, V. Exa . há de per
mitir-nos, ao lhe manifestarmos nesta simples, 
porém, significativa cerimônia, o respeito e a 
amizade que lhe dedicamos, expressar-lhe ain
da a profunda convicção de que tivemos, sob 
a presidência de V. Exa., a atuação serena e 
criteriosa, flrme e discreta, justa e clarividente, 
de um notável chefe . No decorrer dêsse tempo 
que se alongou por pouco mais de um ano, 
todos logo aprendemos a reconhecer e prezar 
em V. Exa. as suas lnslgnes qualidades quer 
de caráter, quer de lntellgêncla, seu espirlto 
de homem publlco sempre voltado para os al
tos assuntos da Pátria, a grandeza de seu bo
n1sslmo coração, norteando Impecável proce
der. Ao apartar-se de nós deixa-nos o edifi
cante exemplo de sua retidão como adminis
trador, a dlgnldade de homem públlco que 
consolld<iu sua formação espiritual llbada ·na 
tonte pura do mais puro patriotismo e êsee 
traço tão caracteristicamente seu : o encanto 
da afabllldade, o gesto simples a tralr uma 
ttna senslbl!ldade . E leva como atributo seu 
a admlraçAo sincera, a estima e a amizade 
verdadeiras de cada um e de todos quantos 
~ul labutam, testemunho persuasivo do que 
podem os méritos prpórios grangear e conso-

lldar, quando ao serviço da cultura, da expe
riência, da dlgntdade e do justo procedimento . 

Queira V. Exa. pols, aceitar esta singela 
homenagem que por justiça, lhe é devlda, e 
que na proporção, multo aquém está dos do
tes admiráveis da sue. personalidade . 

E a V. Exa., Sr. Mlnlstro José carlos de 
Macedo Soares, o Diretório Central do Conse
lho Nacional de Geografia, bem como a Se
cretaria-Gere.!, desejam apresentar os votos de 
"Boas-Vlndas", fazendo-me intérprete não 
sl>mente de tals votos, senão alnda das refe
rências que especialmente tem a Intenção de 
põr em destaque, nesta ocas1Ao em que V. Bxa. 
novamente é Investido nas elevadas funções de 
Presidente dêste Instituto. 

1: circunstância multo relevante para esta 
Casa ter a honra e a satlstação de ver à testa 
dos seus destinos o mesmo estadista que teve o 
mérito de ser o seu fundador. 

V. Exa., Sr. M1n1stro Macedo Soares, volve 
à direção da mesma Instituição cuja existên
cia é o fruto de seu labor, de sua dedicação 
ao serviço públlco, de seu constante empenho 
pelas coisas da Pátria e nela vem encontrar 
os seus conhecidos e dedicados amlgos, para 
quem e. presença de V. Exa. é uma segurança 
e é um ·prêmio . Segurança, quanto A conti
nuidade da obra que V. Exa. Iniciou e pela 
qual nunca delxou de se Interessar . Prêmlo 
porque, ao sofrer esta casa grande abalo com 
o afastamento da eminente personalidade que 
lhe dirigia os rumos, só o reingresso de seu 
fundador, só a presença de V. Exa. , leal amigo 
do que se afasta, poderia mitigar a tristeza 
que a todos penetrou . 

V. Exa., que vem descrevendo brilhante e 
vitoriosa trajetória nesta vida, deixando após 
sl o traço luminoso de suas realizações e de 
suas conquistas ; pela terceira vez Mlnlstro 
de Estado, Presidente perpétuo do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Presidente 
da Academia Brasileira de Letras e pela se
gunda vez Presidente dêste Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estat!stlca, é bem a mira de 
mais acertada escolha . Os superiores dotes do 
seu largo esp!rito e a serenidade de sua exem
plar conduta em tõdas as oportunidades, o 
senso das responsabllldades de homem públi
co e estadista silo os ornamentos do Insigne 
patriota que V. Exa. é, os fiorões da grinalda 
que lhe envolve a fronte de Imortal e cujas 
representações materiais se estampam nos bor
dados do fardão com que se revestem os elei
tos da academia . E V. Exa. é um dêles . 

Assim, com a segura garantia de tantos 
méritos, esta Casa só pode estar tranqüila pela 
volta de V. Exa. 

Congratulemo-nos todos e receba V. Em. 
êstes votos de boas-vindas como os augúrios de 
fecunda e benéfica administração A frente 
dêste Instituto " . 

DISCURSO DO SR. ACHILLES SCORZELLI JR. 

Ao fazer entrega, ao Sr. Elmano Cardlm, 
da Resolução n.• 486, da Junta Executiva 
Central do Conselho Nacional de Estat!stlca, o 
Sr. Achtlles Scorzelll Júnior, diretor do Ser
viço de Estat!stlca da Saúde, do M1nlstérto da 
Saúde, pronunciou o seguinte discurso, com 
o qual foi encerrada a sessão . 

" Sr. Dr. Elmano Cardlm - Não fol, cer
tamente, para vos apresentar meras expresstíes 
de pesar que a Junta Executiva Central · d.o 
Conselho Nacional. de Estatlstlca me designou 
para Interpretar seus sentimentos neste ato, 
que, efetivamente, assinala o ~érmlno de vossa 
gestão A frente do Instituto Braslle1ro de Geo• 
grafla e Esta. tlstlca . 

Porque, na realidade, não cabe, numa oca
sião como esta, o dom!nlo de manifestações 
simplesmente efetivas, dado que a elas se 
sobrepõe a lmpressll.o objetive. decorrente da 
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Inspeção dos J:esultados de uma administração 
que se encerra . 

O que, principalmente cumpre é o exame 
dos atos de uma chefia para que se possa dai 
recolher os ensinamentos que visam a aprt• 
morar o exerclclo da autoridade. 

E é com êste espirita que. eµriquece a his
tória do I.B.G.E., com a demonstração, aqui 
e~etuada, de vossas qualidades de humanidade, 
ponderação, descortino e cordialidade . 

Indubltàvelmente, as virtudes de uma ad· 
ministração dependem, de certo mOdo de saber 
o chefe, adequadamente, Integrar-se no sistema 
que dlrtge, sentindo-lhe a natureza e a evolu
ção, para proveitosamente nortear-lhe os rumos 

·e orter os melb '.>res resultados . 
Dêsse modo, soubestes ser um membro d!I 

Junta Executiva Central, participando de sua 
consciência e atuação e lhe permitindo, assim, 
.cumprir, d:i melhor mOdo, a parte que lhe éom
pete atender • 

Baseando vossa administração em homens 
capazes e experimentados, que ro~tes buscar no 
selo mesmo do Conselho Nacional de Estatísti
ca, soubestes unir a uma profícua maneira de 
con<tu:>1IT o órgão colegiado, os elementos ln• 
dlapensávels a que fO;se assegurado o êxito 
dos empreendimentos objetivados. 

Pudestes, destarte, marcar vossa passagem 
pela Presidência do I.B.G.E. com fatos primo
rosos, como sejam, entre outros, a realização 
de mais uma Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de Estatistlca, não obstnnte o gran
dioso esfôrço e sucesso representado pelas Con
ferências lnternmericanas e Internacional de 
Estatistlca, efetuadas sob o patroc!nlo desta 
Casa, a reestruturação dos diversos quadros de 
pessoal, o de-envolvimento acelerado da apu
ração e publicação do Censo de 1950 . 

Não pOderiamos escalpelar tôda vossa atua
ção, até desvendar-lhe os detalhes, sem ai evl• 
denciarmos a participação que tivemos, por 
vos"ia superior compreensão e deliberada de· 
cisão. 

Nesta liberdade e argúcia reside, com 
efeito, uma das pecu!lares e marcantes facêtas 
de vossa personalidade como Presidente do 
I.B.O.E. 

:::>~sculpai-me, entretanto, que a análise e o 
encõmlo, que faço de vossa administração, não 
tenham sido bordados com imagens condizen
tes com vossas qua!ldades de destacado cultor 
de nossas letras • 

Reve;tem-se, porém, em sua slmp!lcldade, 
do propósito, não sei se por mim expresso com 
a desejada fe!lcldade, de vos trazer o reconhe
cimento da Junta Eexecutlva Central por vossa 
esclarecida e encaz direção . 

Sr. Dr. Elmano Cardlm 1 
Na realidade, não vos retirais integralmente 

desta Casa, que guardará, segundo suas nobres 
tradições, a lembrança de vosso comando . 

Nem vos podeis afastar do I.B.G.E., que, 
por sua grandiosidade, se projetará por tôda 
Vida, como sombra benfazeja, que sempre re
frescará vo~sa memória, trazendo-vos a ~rata 
recordação de bem ter servido ao Brasil . 

Temos a honra e felicidade de ser testemu
nhas de terdes passado ao Presidente que res-
11Urge nesta Casa, a que deu, em época passada, 
o brilho de sua lnte!lgêncla e as virtudes de 
11Ua operosidade reluzente o bastão de seu co
mando. 

Ao ensejo de transmitirdes o cargo a vosso 
sucessor, recebei, pois, as devidas e sinceras 
homenagens de vossos companheiros da Junta 
Executiva Central do Conselho Nacional de Es- · 
tatistlca, que aprovou a seguinte Resolução : 

" Resolução n .• 486, de 18 de novembro de 
1955... . 

Presta homenagem ao Sr . Elmano Cardlm, 
ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatistlca, e manifesta-lhe o reco
nhecimento do Conselho • 

A Junta Executiva Central do Conselho Na
cional de Estatlstlca, usando das suas atribui
ções, e 

con~lderando que o Sr . Elmano Cardlm, 
embora haja exercido a Presidência do Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca em 
fase dlf!cll da vida pol!tlca e administrativa do 
Pais, soube assegurar à entidade o c!lma de 
ordem, tmnqüllldade e trabalho Indispensável 
à sua perfeita integração no3 prlnc!plos e nor
mas da sua tradição . 

Considerando que, no periodo de pouco mais 
de um ano, que tanto durou a gestão do 
Sr . Elmano Cardlm, venceu o Conselho Naclo· 
nal de Estat!stica uma das etapas mais fecun
das de sua exl;têncla, prestigiados os órgãos 
de cúpula, Assembléia Geral e junta Executiva 
Central, pelo acatamento a sua autonomia e 
pelo respeito ao seu campo de competência, 
e apoiada a Secretaria-Geral, em sua atuação, 
encorajada em suas realizações e estimulada 
em suas Iniciativas pela autoridade moral e 
pela firme visão orientadora do Presidente, na 
solução dos problemas administrativos; 

c'.>nsiderando haver o Sr . Elmano Cardlm 
honrado o cargo de Presidente do Instituto e 
do Conselho, pela dignidade, equ1l!brlci e aus
teridade com que o exerceu, pelo zêlo .c'.>m que 
defendeu a Instituição de Influências estranhas 
aos lnterêsses do serviço público e pela profi
ciência com que representou · a entidade em 
suas relações com os órgãos governamentais e 
com as organizações Internacionais a que està 
vinculada; 

considerando que as realtzações do Conse
lho Nacional de Estatistlca, de outubro de 
l!l54, até esta data, se devem, reconhecidamente, 
à orientação esclarecida e ao decidido apolo do 
Presidente Elmano Cardlm e constituem servi
ços Inestimáveis que, com patriotismo e desln· 
terêsse, prestou ao sistema estat!stlco brasileiro. 

Resolve: 
Artlgo._1.0 - O Conselho Nacional de Esta

tistlca, num preito de justiça ao Sr . Elmano 
Cardlm, pela forma como exerceu o cargo de 
Presidente do ln>tltuto Brasileiro de Geografia 
e Estatistlca e do Conselho, rende-lhe a home
nagem de sua admiração, ao mesmo tempo em 
que lhe manifesta o seu reconhecimento peloa 
serviços que prestou à Estat!stlca bra~llelra ,' 

Artigo 2.0 - O Conselho assinala, de modo 
particular, entre as realizações e Iniciativas le
vadas a efeito na administração Elmano Car
dlm; 

a) - aquisição de sedes para Inspetorlaa 
Regionais de Estatistlca, segundo plano ora em 
execução: 

b) - reestruturaçll.o das Inspetorias e dll.8 
Agências Municipais de Estatlstlca ; 

c) - Implantação do ~lstema de promoções, 
nos quadros de pessoal do Conselho ; 

d) - Instituição do regime de aposenta
doria para os servidores da Secretaria-Geral, 
Inclusive Inspetorias e Agências: 

e) - revl;ão dos enquadramentos de pes
soal decorrentes da Resolução JEC-404: 

f) - concessão de abono especial aos ser
vidores das Inspetorias e Agências : 

g) ...:... reorganização do Serviço Nacional de 
Recenseamento, com o objetivo de abreviar a 
conclus.\\o dos trabalhos do Censo de 1950, pre
vistas, em decorrência das medldu.s tomadas, 
para fins de janeiro de 1956 ; 

h) - ampliação do equipamento do Servi
ço Gráfico do Instituto, com a ~qulslção de 
novas máquinas ; 

1) - realização, no Brasil, com brilhante 
êxito, da III Conferência lnteramerlcana de 
Estatistlca, XXIX Sessão do Instituto Inter• 
nacional de Estatistlca, III Sessão da Comissão 
de Aperfeiçoamento das Estat!stlcas Nacionais : 

j) - ln°talação de Agências de Estatlstlca; 
k) - convênio com a Organização das 

Nações Unidas para a realização .!!_O Rio de 
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.Janeiro, do Bemlnârlo Latino-Americano sôbre 
Estudos Demogrâ!lcos ; 

1) - aceleramento da coleta estatística em 
geral, bem assim atualização dos levantamentos 
de respon~abllldade da Secretaria-Geral do Con
selho e revisão dos respectivos planos ; 

m) - Instalação de Agências de Bstatlst1ca 
em 220 novos munlclplos ; 

n) - reorganização dos serviços de trans
portes e oficinas da Secretaria-Geral do Con
aelho; 

o) - re~onna das Instalações da Biblioteca 
e- da Tesouraria da mesma Secretaria-Geral ; 

p) - desenvolvimento do plano de difusão 
das estatísticas brasileiras, em repositórios 
numéricos e em análises e comentártos, e lan
çamento da nova série de monografias muni
cipais . - Rio de Janeiro, em 18 de novembro 
de 1955, ano 20.0 do ~stltuto" . 

ATLAS GEOG:i;tAFICO ESCOLAR 

BREVE LANÇAMENTO - CONSTARA DE 
56 MAPAS - CARACTERtsTICAS DA OBRA 

Será lançado dentro em breve o atlas 
geogriflco escolar que vem sendo elaborado 
pelo Departamento Nacional de Educação, do 
141nlstérlo da Educaç!!.o e Cultura, e pelo 
Con'elho Nacional de Geografia, mediante con
vênio, numa edição planejada e executada em 
tempo recorde, pouco mais de doze meses. 
Compor-se-â o atlas de 56 mapas de tOdos os 
palses, dos quais 26 -sôbre o Brasil, retratando 
êste> os principais aspectos geográficos e car
tográficos do nosso território . Obedecerá ao 
que há de mais recomendável em mo<temas 
obras congêneres e focallzarã os aspectos fl
alcos, humanos e econômicos de vârlo> paises, 
dando o necessãrlo realce às principais po
iênclas modernas . Esta obra facilitam aos 
estudantes de Geografia maior e melhor co-
1:1.heclmento daquela matéria, em condições 
Qlah favoráveis. 

O Conselho Nacional de Geografia estâ 
elaborando os originais do atlas, desde a com
pilação do material até a preparação dos ne
gativos . 

As despesas e encargos com a edição cor
rerão por conta do Departamento Nacional de 
Educação . E' responsãvel pela realização dos 
trabalhos a cargo do C.N.G. o professor Or
lando Valverde, diretor da Divisão de Geogra
fia . Esta se encarregou da execução dos ma
pas : a elaboração da parte referente aos con
tinentes, oceanos e palses e 0 tram?elrO'l, foi 
orientada pelo Prof. Delgado de Carvalho; cou
be ao Prof . Antenor Nascentes a supervisão 
da grafia em vernáculo dos topônlmos estran
geiros. 

O novo atlas geográfico escolar preenchem 
uma grande lacuna no ensino da Oeogra!la 
em no:isos colégios • 

MINISU:RIO DA AGRICULTURA 

Mapa Geológico do Brasil 

ESTUDO COMPLEMENTAR DE VASTAS 
AREAS DO PAíS - DECLARAÇÕES DO ENGE
NHEIRO ALBERTO RIBEIRO LAMEGO - A 
Divisão de Geologia e Mineralogia do Minis
tério da Agricultura está elaborando o mapa 
geológico do Brasil de modo a atualizar e com
pletar o conhecimento cientifico das formações 
geológicas de nossa terra . 

A determinação geológica dos terrenos tor
na possível a delimitação de regiões minerali
zadas de lnterê3se para o desenvolvimento da 
ln dú•trta mineira e, conseqüentemente, de alta 
ldgnlflcação para a economia nacional . 

urande parte do terrltórl:> naclonaJ Jâ foi 
levantada, permitindo o esclarecimento de pro-

blemas até há pouco obBCuros . Mas extensaa 
âreas do pais ainda estão por estudar, par
ticularmente na região amazônica, onde obs
táculos de tôda espécie entravam os trabalhos 
dos técnicos do Departamento Nacional de 
Produção Mineral . 

O engenheiro Alberto Ribeiro Lamego, dl· 
retor da Divisão de Geologia, em declarações à 
Imprensa, frisou : " Imensas áreas da bacla 
amazônica - explicou à Imprensa - perma
necem desconhecidas, embora sejam represen
tadas nas cartas anteriores como constltuldas 
de hipotéticas formações cristalinas, ou cujos 
recursos minerais Eerlam aparentemente limi
tados . Recentes estudos de fotografias aéreaa, 
ou de reconhecimento do terreno - como no 
caso do manganês do Amapá - vieram mOdl
flcar êsse conceito generalizado, segundo o 
qual a bacia amazônica seria de pouco lnte
rê;se para a mineração . A Idéia de vastas 
regiões de afloramento primitivos ( sem depó
sitos minerais de projeção econômica) vai 
sendo substltulda pela da exposição de rochas 
de Idades posteriores, em que provàvelmente 
a mineralização é acentuada . E' o caso, por 
exemplo, do> sedimentos paleozóicos ou meso
zóicos, de cujo estudo Imediato dependem as 
pesquisas de combustíveis minerais " . 

Uma das maiores reservas mundiais de tório 

LOCALIZADA NO PLANALTO ·DE POÇOS 
DE CALDAS - CONCLUSÃO DOS 'N:CNICOS 
DO MINIST!l:RIO DA AGRICULTURA - Se
gundo as conclusões de técnicos do Departa.;. 
mento Nacional da Produção Mineral do Mi
nistério da Agricultura, uma das maiores re
servas mundiais de tório, senão a maior, en
contra-se no planalto de Poços de Caldas, em 
Minas Gerais . 

O planalto de Poços de Caldas possui mi
nérios radioativos associados a outras substân
cias minerais de lnterêsse econômico, como os 
minérios de zlrcõnlo . As ·restritas aplicações 
Industriais do zircónio e seus derivados (em
pregado> sobretudo na fabricação de material 
refratário ) não lhe conferem lmo:irtA.ncla eco
nômica. Com a descoberta de radioatividade nas 
rochas locais o distrito mineral de Poços de 
Caldas adquiriu projeção. Deve-se a deac:o
berta a especlallsta do D.N.P.M., e data de 
poucos anos. Quando, em 1948, foi medida a 
radioatividade dos minérios zlrconfferos da re
gião, acreditou-se que não ofereciam maior 
lnterêsse, dado o teor em urânio e tório, con
siderando baixo. Atualmente, passaram a ser 
tidos como excepclonalmen~ ricos, com a cor
rida mun~lal para as fontes produtoras de 
urânio e tó:io. 

DOIS GRUPOS DE JAZIDAS 

Os mesmos técnicos classificaram em dol.s 
grupos as Jazidas radioativas de Poços de Cal
das : 1) Jazidas em que a radioatividade é 
medida preponderantemente ao urânio ; 2) Ja
zidas em que predomina como elemento o tó
rio . Nesse segundo grupo, Eallentam-se as ja
zidas de Morro do Ferro, em que o minério de 
tório acha-se também ass:iclado a terras raras 
de grande valor. O D.N .P .M. , através da Di
visão de Fomento da Produção Mineral, està 
realizando minucioso trabalho de prospecção 
no local, vi-ando ao completo conhecimento do 
volume e da qualidade do minério . 

Nov~ Jazida de niquei 

INtcIO DOS TRABALHOS DO MUNICíPIO 
DE JACUPffiANOA, EM SAO PAULO - Nova 
Jazida de minério de n iquei em lavra, recen
\emente, no Brasil, está localizada no muni-



90 BOLETIM GEOGRAFICO 

cfplo de Jacuplranga (São Paulo) , situado na 
llOlla do vale do Igua.pe, uma das regiões mals 
mlnerallzada.s do estado . Nesse vale conhecem
-se vãrlas e importantes ocorrências metãllcas 
de grande lnterêsse lndustrlal, como é o caso 
dos mlnérlos de nlquel . 

Jazidas de chumbo, zlnco, estanho, nlquel, 
prata estão sendo exploradas na região, cuje.s 
posslbllldades reala são atnda desconhecidas, 
à falta de estudos geológicos e topogrãflcos de 
base. E' do programa do Departamento Na
cional da Produção Mineral ( Mlnlstérlo da 
Agricultura) realizar uma série de pesquisas 
na região, mediante o levantamento aerogeoló
glco e topogrMlco da ãrea mineralizada . 

As maiores jazidas de nlquel conhecidas 
no Brasll - segundo informam os técnicos do 
D.N.P.M. - localizam-se no estado de Golãs, 
onde o munlclplo de Nlquelãndla se projeta 
pelo vulto e qualidade das reservas. A mine
ração estã pouco desenvolvida, e a metalurgia. 
ocorre em escala multo reduzida. Para suprir 
suas necessidades, o pais tem que recorrer à 
Importação, que se toma cada vez mala dlflcll 
e onerosa, devido à escassez mundial do me
tal. Um dos sérios obstâculos à metalurgia do 
nlquel consiste na complexidade das operações 
técnicas que reclama . 

MINISTtRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Comissão Mista Brastl~Paraguai Demarcadora 
de Limites entre as duas nações 

Realizou-se nesta ca.plta.l a XXI Conferên
cia. da Comissão Mista de Caracterização da 
Fronteira entre o Brasil e o Pe.ragua.l . 

Por parte da nação lrmã integram a Co
missão o contre.-e.lmirante Raul Gutlérez Ye
gro, seu presidente, engenheiro Atlllo Montero 
e o Sr . Irlneu Rodrigues . 

A conferência. teve por flm exa.mlne.r e 
aprove.r os desenhos da fôlha especial do des
linde das localidades de Paranhos-Ipehum e a 
de promover a inauguração de 329 marcoe 
construidos na fronteira dos dols palses . 

MINISTtRIO DA GUERRA 

Serviço Geográfico do Exército - Seu novo 
diretor 

Com a transferência para a reserva do ge
neral-de-exército Nelson de Castro Sena Dias, 
diretor-geral do Serviço Geogré.flco do Exército, 
tomou posse nesse cargo o general Aureliano 
Luls de Fartas. 

Instituições Particulares 

ACADEMIA BRASILEIRA DE CHNCIAS 

Minerais radioativos no Nordeste do Brasil 

O engenheiro e geólogo Luciano Jacques 
de Morals em comunicação Ilda perante a Aca
demia Brasllelra de Ciências, afirmou que são 
numeroslsslma.s as ocorrências de Mlnerals ra
dlootlvos no Nordeste, prlnclpalmente no Rio 

-Grande do Norte, estando localizadas na ãrea 
de rochas antigas, precambrlanas. dessa re
gião, nesses estados e nas zonas llmltrofes da 
Paralba. e Cearã e na parte central dêste últi
mo esta.do. 

Sõmente a partir da última guerra mun
dial que se lntenslflcaram as procuras de mi
nerais radioativos no Nordeste, quase tôda.s na 
bacia do Serldó. Todavia a presença. a.li dêsses 
minerais jã tinha sido notada, desde muitos 
anos, nas Investigações efetuadas pelo antigo 
Serviço Geológico e Mineralógico do J)ra.sll e 

'pelo Departamento Nacional da Produção Mi
neral. 

O Dr. Luciano Jacques de Morais dlstrl
bulu os minerais radioativos do Nordeste em 
três categorias . Na primeira se encontram to
dos os mlnerals que contêm urânio, tais como 
a uranlta, o zircão e os nlobo-tantala.tos, com
preendendo êstes últimos os minerais do grupo 
da betaflta, samarqulta, tergusonlta. e euxenlta, 
e ainda a tantallta, a columblta. e a taplollta, 
freqüentemente uranlferas; à segunda cate
goria pertencem os mlnerals de alto teor em 
tório como a mona.zlta e torlanlta e, final
mente, na terceira categoria se acham os mi
nerais do grupo da afanlta, contendo cérlo e 
outros metais das terras raras e, às vêzes, 
'brànlo. 

Referiu-se também à descoberta de uranl
ta e seus produtos da alteração como a. gumlta 
e a autunlta, no Serldó, nos munlclplos de Pa
relhas e Carnaúba dos Dantas, geralmente nos· 
mesmos depósltos de onde se extraem tanta
llta, columblta e berllo industrial . Também 
os nlobo-tantalatos do grupo samarqulta-beta
flta, segundo afirma o Or. Luciano Jacques de 
Morais costumam encontrar-se nos depósitos 

de pegmatlto em todo o Serldó e ainda nas 
zonas de Santa Cruz, São Tomé, Sant'Ana do 
Matos, Itaretama, Angicos, São Rafael, Upa
nema, Augusto Severo, Carnaúba, Patu e Al
mlno Afonso, no Rio Grande do Norte ; nos 
munlclplos de Pia.ui, Sabujl e Catulé do Rocha, 
na Paralba do Norte, nas zonas de Icó e Berl-
111.ndla Bolonópolls, no Estado do Cearã. 

A monazlta foi encontrada, recentemente, noe 
munlclplos de São Rafael e Florânla, em depo
sltos aluvia.Is, estudados pelos engenheiros da 
Dlvlsão de Fomento da Produção Mineral, em 
muitos sitias dos municípios de Acarl, Car
naúba dos Dantas, Santa Cruz, CUrrals Novos 
e numerosos outros de Serldó, no Rio Grande 
do Norte, e no munlclplo de Pia.ui, na Paralba 
do Norte, tanto em depósitos aluviais, como 
nos pegmatltos. 

Os minerais do grupo de alanlta ocorrem 
nos munlclplos de Santa Cruz, Coronel Eze
quiel e Angicos; no Rio Grande do Norte • Com 
exceção da monazlta, nas jazidas de aluvião, 
concluiu o Dr. Luciano Jacques de .Morais, os 
demais minerais radioativos do Nordeste só po
dem ser extraídos econômlcamente como sub
produtos da mineração dá tantallta e da co
lumblta e de minérios de gluclnlo e lltlo. 

ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS 

Secção Regional do Rio de .Janeiro 

A Diretoria da secção carloca da. Associação 
dos Geógrafos Brasileiros eleita para. 1956 tlcou 
assim constltuldà. : Diretor : Eloísa de Carva
lho ; secretãrlo : Lafayette Pereira Guimarães ; 
tesoureiro : LUia Velrano : Comissão Consul· 
tiva: Dora Amarante Romarlz e Héldlo Xavier 
Lenz César. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA 

DffiETORIA ELEITA PARA 1956 - A dire
toria dessa prestigiosa Instituição cientifica, 
eleita para o corrente exerclclo de 1956, acha-
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-se constltulda dos seguintes 156clos : Presi
dente - Jesulno Fellclss1mo Júnior, do I.G.G. 
de São Paulo; 1.0 - vice - Relnhard Maack, do 
Instituto Biológico e Pesquisas Tecnlcológlcas 
do Paraná ; 2.º vice - John Dorr, do Geologl
cal Survey dos EE. UU. a serviço do Brasil ; 
secretário - Rui R. Franco, da F.F.C.L . de 
São Paulo ; tesoureiro - J. C. Rodrigues, da 
E . Polttécnlca de Silo Paulo; Conselho - Vlk
tor Lelnz, da F.F.C.L. de São Paulo; Sllvlo 
Guedes, da Prospec e Emanuel A. Martins, do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro . O Núcleo 
Regional do Rio de Janeiro da S.B .G. con-

tlnuará a reunir-se na segunda quarta-feira 
de cada mês, às 15 horas, na sede do D.N.P.M., 
avenida Pasteur, 404 - Praia Vermelha. 

FUNDAÇÃO BRASU.-CENTRAL 

NOVO PRESIDENTE - Por ato de 1.• de 
· março foi nomeado para exercer o '!argo de 
presidente da Fundação Brasil-Central o en
genheiro José Paula Retto, em substltUlçllo ao 
general Francisco Borges Fortes de Ollvelra • 

Certames 

SEMANA DE ESTUDOS GEOGRAFICOS 

SUA REALIZAÇÃO NA CIDADE DE SO
ROCABA - PROGRAMA DE QUE CONSTOU 
- CONFER'f:NCIAS, EXCURSõES E MESAS
·REDONDAS - OUTRAS NOTAS - A Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letra.a de Soro
ca ba, no estado de São Paulo, estabelecimento 
mantido pela Fundação Scarpa, levou a efeito 

, naquela Importante cidade paulista, entre os 
dias 4 e 10 de setembro, a Primeira Semana 
de Estudos Geográficos, Iniciativa de monse
nhor Pedro Mlzzlara, diretor da mesma Fa
culdade. 

Na organização do certame, sallentaram-se 
os Profs. Antônio Rocha Penteado e Azlz Na
clb Ab'Sabe;r, dêle participando cêrca de 200 es
tudantes, geógrafos e professôres de Geografia, 
representando Faculdades de Filosofia desta 
capital, de São Paulo e de outros estados, tais 
como : Faculdade de Filosofia, Ciências e Le· 
tras de Sorocaba, Faculdade de Fllosogla de 
Campinas, Faculdade de Filosofia de São Ben
to, Faculdade de Filosofia " Sedes Saplentlae " , 
:Faculdade de Filosofia da Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Filosofia do Instituto 
Santa úrsula (Rio de Janeiro), Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Florianópolis e 
Faculdade de Filosofia de Recife . Deram ainda 
sua adesão outras Faculdades . 

Fizeram-se representar a Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, na pessoa do seu pre
sidente Prof. Dirceu Lino de Matos, e por 
grande número de sócios, assim como as res
pectivas Secções Regionais, especialmente de 
São Paulo e Rio de Janeiro, além do Conselho 
Nacional de Geografia que enviou como re
presentante seu secretário assistente e permi
tiu o comparecimento dos Geógrafos que o 
desejaram. 

compareceram à solenidade de encerra
mento o -representante do presidente da Re
públtca, Dr. Cândido da Mota Filho, titular 
da · pasta da Educação, e D . Carolina Ribeiro, 
secretário da Educação de Silo Paulo, repre
sentando o governador dessa unidade fe
derativa . 

A presidência dos trabalhos da Semana 
coube ao bispo diocesano de Sorocaba . 

\ O programa constou de conferências, ex
cursões e mesas-redondas • 

Conferências 

Três fora.m as conferências proferidas : a 
primeira- delas pelo Prof. Francis Ruellan eô
bre " As rias na Amazônia " ; a segunda pelo 
Prof. Aroldo de Azevedo sõbre a " A Geografia 

e a Ciência Polltlca" ; e a terceira pelo Prof. 
Mário Lacerda de Melo, da Faculdade de Filo
sofia da Universidade do Recife, acêrca do 
tema " Paisagens do litoral e dos tabuleiros 
na Paraíba e em Pernambuco". 

Excursões 

A parte culminante da Semana foi cons
tituída pelas excursões, em n,µnero de três, 
aos seguintes pontos : serra de São Francisco 
e arredores de Sorocaba para estudar as bases 
geográficas da Industrialização de Sorocaba ; 
regiões de Itu e Salto e região do morro de 
Araçolaba, a fim de estudar os problemas da 
sedimentação glacial e do contacto das for
mações sedimentares com o planalto cristali
no ; região de São Roque, com o objetivo de 
observar a área vitivinicultora de São Roque . 
No dia Imediato ao de cada uma dessas ex
cursões eram exa.mlnados e debatidos os re
sultados das observações feitas no campo . 

Mesas-redondas 

As duas mesas-redondas programadas ver
earam, a primeira sôbre os problemas das gea
das no sul do Bras11, sob a orientação dó Prof. 
Dirceu Lino de Matos, e a outra sôbre os pro
blemas do ensino da Geografia, dlrigida pelo 
Prof. Ar! França. 

Exposições 

Cumpre registrar ainda como acontecimen
tos relevantes da Semana a exposição de foto
graflli.B, mostrando aspectos geogràflcos f!slcoa 
e humanos de diferentes regiões brasileiras, 
organizada pelo Conselho Nacional de Geo
grafia, e a exposição cartográfica constituída 
por trabalhos do Prof. João Soukoup, do De
partamento de Geografia da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo. 

\ 
IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

LIOEffiAS NOTAS SOBRE 'f:SSE CERTAME 
- Realizou-se, no perlodo de 6 a 13 de novem
bro do ano findo, na cidade de Araxã, o IX 
Congresso Brasileiro de GeolOgla, sob o patro
clnlo da Sociedade Brasileira de Geologia . com
pareceram mais de sessenta associados, geólo
gos nacionais e estrangeiros, e representantes 
de vá.rias Instituições culturais e cientificas . 
Foram realizadas excursões a Patos de Minas, 
Gula Lopes e Uberaba, para estudos de geolo
gia local. 
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PRIMEIRO ·SEMINARIO SOBRE ESTUDOS 
DEMOGRAFICOS 

SESSENTA E QUATRO REPRESENTANTES 
DE 18 PAtsES E VARIOS ORGANISMOS IN
TERNACIONAIS - ASSUNTOS ESTUDADOS 
- CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA - ·Vinte e 
cinco sessões plenãrlas ~oram realizadas pelo 
Primeiro Semlnãrio Latino-Americano de Es
tudos Demográficos, que, sob o patraclnlo da 
UNO e do IBGE, rol realizado nesta capital, 
de 5 a 16 de dezembro último, e que reuniu 
especialistas para a discussão de problemas 
pn\tlcos de pesquisa, anãllse e treinamento 
demogrãflcos • 

Matérias debatidas - Entre outras maté
rias, constaram do temãrlo da reunião, as se
guintes: número e distribuição da população; 
natalidade e fecundidade; migrações interna
cionais e Internas; mortalidade, aumento e 
composição da população ; população economi
camente ativa e Inativa; estimativas das ten
dências da população; casamentos, familias e 
domlclllos; grupos éticos; desenvolvimento 
agrlcola e económico ; educação e bem-estar 
social ; saúde pública, habitação e alimen
tação; desenvolvimento de comunidades e en
eino da demografia , 

Participantes - Participaram dos trabalhos 
ees•enta e quatro técnicos, representando a 
Argentina, Bollvia, índias Ocidentais Britãnl
cas, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
Haiti, Jamaica, México, Nlcaràgua Panamã, 
Peru, Salvador, Trinldad e Dhas Vlrglneas. 

Fizeram-se representar a Organização Mun
dial de Saúde, o Comitê Internacional para 
Migração Européia, o Instituto Internacional 
de Eststistlca e o Banco Internacional de 
Reconstrução e Fomento . 

Delegaç4o brastleira - Integraram a dele
pção brasileira os Srs. Alceu Carvalho, do La
boratório de Estatistlca do C.N .E. ; Llncoll)
de Freitas Filho, diretor de Cursos do Depar
tamento Nacional de Saúde ; e Manuel Dle
gues Jr., da Pontlflcla Universidade Católica 
do Rio de Janeiro . 

Atuaram como presidentes· de ses5ões os 
professóres Tales de Azevedo, da Universidade 
da Bahia ; Jorge Klngston, da Universidade do 
Brasil ; Lira Madeira e Miranda Neto, da Es
cola Nacional de Ciências Estatisticas . 

Representou o Instituto Internacional de 
Batatistlca o Sr. Germano Jardim . O profes
sor Glorglo Mortara se distinguiu como dire
tor-geral do Seminãrio • 

Vl CONGRESSO INTERAMERICANO DB 
MUNICtPIOS 

SUA REUNIAO NO PANAMA - A VI reu• 
nilo do. Congresso Interamericano de Muni• 
clpios, a realizar-se em 1956, ten\ como sede 
a cidade de Panamá . 

Segundo comunicou o Sr. Carlos M. Mou
ran, secretãrio-geral da Comissão Interamert
cana de Cooperação Intermunicipal, em carta 
dirigida ao presidente do Conselho Delibera
tivo da Associação Brasileira de Munlclplos e 
representante do Brasil no Conselho Consul~ 
ttvo da Coml&<ão, esta jã se encontra em pre
parativos para o Congresso e solicitou a coope
ração da entidade brasileira, tendo a Divisão 
de Vivenda de Planejamento da União Pan
Amerlcana, sugerido um dos temas " Expansão 
e Pnigresso de Areaa Urbanas " . 

8° 11•ntou ~•nda o Sr. Carlos Mouran que 
lhe fOssem Indicados técnicos do Brasil, que 
posaam e queiram cooperar no desenvolvimen
to do tema mencionado de um ponto-de-vista 
lnteramericano e sugeriu outros dois temas de 
seneralldade e atualidade, que sejam de gran
de interêsse para os munlciplos da América e 
m iécnlcos que queiram debatê-1011 . 

A sede da ABM, que é órgão regional da 
Comissão, estã situada na Avenida Almirante 
Barroso, n .• 2 - 3.0 andar. 

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DB 
GEOGRAFIA 

TESES RECEBIDAS - ADESÕES - CON
TRATO DE PROFESSORES ESTRANGEIROS 
- SIMPôSIOS - BOLSAS - CANDIDATOS 
AS EXCURSÕES - EXPOSIÇÃO CARTOGRA
FICA E GEOGRAFICA - NOTAS DIVERSAS 
- ESCLARECIMENTOS úTE1S - AMPLO NO
TICIARIO RECOLHIDO DO · BOLETIM IN· 
FORMATIVO PUBLICADO PELA COMISSAO 
ORGANIZADORA DO CERTAME - Prosseguem 
animados os preparativos pnra a realll'lação do 
XVIII Congresso Internacional de Geografia 
nesta Capital de 9 a 18 de ai;Osto do corrente 
ano . Continuamos ·neste número a divulgar 
lnfopnações fornecidas pela Comissão Organi
zadora a respeito do Importante certame geo
gn\flco. 

Teses Recebidas 

SECÇÃO IV - Hidrografia 

CABTELLANOS, Alfredo (Rosãrlo, Argentina) 
" Comunlcación de redes hidrogrãflcas por 

derrame en rios de llanura de Córdoba, Ar
gentina " ; " Fenómeno de captura en los rios 
serranos de Córdoba, Argentina " ; INCARNATO, 
Aristides Alejandro (Buenos Aires, Argentina) 
"El rio de la Plata : estuarlo o delta ? • 

PREVOST, Victor (Paris, França) - "La orQe 
de la Selne en janvler 1955 " ; Secção V -
Biogeografia. 

AARIC, Leo Elno (Helslnki, Finlândia) -
" Pollen as the Indlcator of the Tundra and 
the Tlmberllne"; coLJ:, Keele Manica Mary 
- (Stra•rorctshlre, Inglaterra) - "The lmpor
tance of Blogeographical Studles ln Marginal 
Ao;rlcnltural Areas with Speclal Reference11 to 
the Savannas and Moorlands"; DANSJ:REAU, 
Pierre (Montréal, Canadã) - "Les structurea 
de la végétatlon en Côte d'Ivolre et leurs équl• 
valents bréslllens". "The character of altitude 
vegetation ln B~azll, the PhlUpplnes and West 
Tropical Afrtca"; OAUSBEN, Henri Marcel (Tou
louse, França) - "Etagement dana les mon• 
tagnes troplcales"; LAUD, Wllhelm (Klel, Ale
manha) - "Dle Gllederung und Benennung 
der tropischen Vegetatlonsgurtel"; MOMSEN Jr., 
Richard P. (Petrópolis, E. Rio, Brasil) - "The 
forest-grsssland boundary between Ja~aguá, 
Anãpolls and Golànta on the Planalto Cen
tral"; SEKIGtJTI, Takeskl (Tóquio, Japào) 
"Resulta of pollen analysl11 ln Japan". 

SECÇÃO VI - Geografia Humana 
Questões diversas 

AH:MAD, Kazl S. (Panjab, Lahore, E'aqullltlo) 
"Water supply ln the Indus plaln and 

allled problema " ; BATALLA, Angel Bassols (Mé
xico) - "L'habltatlon rurale tyiplque de cinq 
réglons du Mexique": CULPERT, James I. La.a 
Cruces, E.U.A.) - "Rural Dwell1ngs of ihe 
Rio Grande Valley and the Llano Estacado of 
New Menco showlng the lnfluence of Spanlab. 
Indian and Anglo Cultures upon each other " : 
DZJTONTAINEB, Pierre (Barcelona, Espanha) -
" La vllle rellgteuse, prémler stade de la Géo
graphie Urbatne" ; n:NJ:LON, Paul (Vanvea, 
França) - "L'habitatlon rurale typlque du 
Périgord"; rJtANCOLINI, Bruno (Florença, Itilla) 
- " Le facteur rellgleux dana le paysage géo
graphtque (Afrlque du 'Nord, Amérlque du 
Sud) "; GROBER, J. (Jena, Alemanha) - '"'l'rt· 
•nnium Btocllmattcum Troplcale, lts alms &Dei 
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organlzatlon"; JOHNSON, Hlldegard Blnder 
(Mlneâpol!s, E.U.A.) - "The role of German 
core settlements ln the Amerlcan Mldwest " ; 
LOBO, Myrtle (Karachl, Paquistão) - "Typlcal 
rural dwelllngs O'! dlfferent Geo.,.~aphlc areas 
ln Paklstan": MARTIN, Gene Ellls (Athens, 
E. U. A.) - "Land dlvlslon ln Central Chlle " ; 
MURAMATSU, Shlgetl (Osaca, Japão) - .. Ty
plcal rural dwelllngs of dlfferent Geoa:raphlcal 
areas ln Japan"; SERTON, P. (Stellenbosch, 
União Sul-Africana) - · "Comparatlve water
-suply ln the Karoo and the Kalaha,rl " ; ZA
uoasx1, Bogdan (Canadâ) - "Rural Sttlementll 
ln Canada". 

SECÇÃO VII - A Geogra'la da papulaçl!.o 
e do povoamento 

AHMAD, Kazl S.M. (Panjab, Labore, Pa
Q.ulstão) - "Indo-Paqulstan mlgratlons fol
lowlng the partltlon"; ALEXANDERSSON, Gunnar 
(E~tocolmo, Suécia) - "Changes ln the In
dustrial Structure of Cltles"; AMIRAN, David 
B. K, 1 Jeru•além, Israel) - "The expanslon 
of settled land ln Israel " ; APPLEBAUM, Wllllam 
e HOWAND L. GREEN, (Lexlngton, E,U.A. ) -
" Problems ln classlflcatlon of lntraclty busl
ness areas"; APPLEBAUM, Wllllam (Lexlngton,. 
Massachusets, U. S .A.) - " Postwar growth of 
Sh ~pnlng centers ln the Unlted States"; 
BoNAsERA, Francesco (Camerlno, Itâlla) 
" Morfologia Urbana Costlera dell 'Italla Medlo
Orlente.le .. ; BROWNING, Clyde Eugene .<Seattle, 
B.U.A.) - "Urbanlzatlon and/or populatlon 
dlstrlbutlon ln Mexlco"; CHABOT, (Parts, Fran
ça) - "La géographle de la récréatlon"; 
DoNATH, E. J. (Vitória, Austrâlla) - "The 
l.mpact of post-war lmmlgratlon on Austra
lla .. ; ENEQUIST, Gerd (Upsala, Suécla) - .. The 
concept of urban settlement"; F'ENl!!LON, Paul 
(Vanves, França) "Déflnltlon du mot "ru
rel": FTaao, Gaetano (Savona, Itâlla) - "Le11 
vtlles de l'Agarve": FRANcoLTNT, Bruno (Flo
rença, Itàl.la) - "La colonlsatlon europpéene 
11es pays troplcaux"; GEORGE, Pierre o, L. (Pa
rle, França) - "Es•al de cle.sslflcatlon des 
facteurs de dlfférenclatlon des quartlers ur
balns dans dlvers tyPes de grandes vtlles" ; 
GEBLACH, Arch C . . (Washington, E .O.A.) -
" Comparatlve Urbe.n Geography" ; HAUGHTON, 
Joseph P. (Dublin, I~landai - "ContemPO• 
rary che.nges ln the Irl 0 h rural landsce.pe " ; 
HousroN, James M . (Oxford, Inglaterra.) 
Populatlon Changes ln Spaln, 1901-1951": 
HUMLUM, Johannes (Aarhus, Dlnamarcn) 
"Rural habitat ln the humld troplcs of East 
Bengal"; Krucm, Shlnzo (Tóquio, Je.pão) -
" Recent Increase of Agrar Cltles ln Je.pe.n " : 
MARTINEZ, Rodrigues Ignaclo (Montevldéu, Uru
guai) - "lttude géographlque comparée de deux 
vtlles: POrto Alegre-Montevldéu"; M!GLIORINI, 
Biio (Nâpoles, Itâlla) - "I llmltl della Grande 
Napoll " ; NAsH, Peter Hugh (Medford, E. U .A.) 
" Concepts of Urban Geography and City Plan
nlng a~ Exptessed and Implted ln the Urban 
Renewal Leglslatlon of 1954 o' the Federal Go
Yernment of The Unlted States"; RocHEForr, 
Mlchel (Estre.sburgo, França) - "Réseau ur
baln et types de vllle en Alsace": Roy, Jean 
Marte (Quebeque, Canadâ) - "Le mouvement 
d'urbanlsatlon dans le Québec"; SllUDll, Hel
mer (Helslnfords, Tõlll, FlnUlndla) -' "The 
Populatlon capaclty of the Ethloplan H1gh-
1and"; STERLTNG, Henry S:imers e RoBER'?O Ll
l!l1l~lrle, (Madlson, E.U.A.) - "Downward 
Mlgratlon from the Venezuelan Andes to the 
Llanos and Maracalbo Pledmonta " ; W.VJA, 
Shunjl (Shlga, Japão) - "Problem11 of accll
ma.ttzatlon". 

SECÇÃO IX Geografia Agr6r1a 

BoEScH, He.ns (Zurique, Bulça) "Das 
Vencbwtnden der Dretzelgenwtrtachatt ln der 

Nordostachwelz " ; D~oNTAINES, Pierre (Barce
lona, Espanha.) - "Le. c'lnquête de l'Amérlque 
Latlne par le Bétall .. ; DESPLANQUEs, Henrl (Lll· 
le, Franca) - "Les arbres dans le paysage 

\rtiral d'Ombrle et d!J Toscane" (Itâlle.) : Do:. 
NATH, E . J. (Vltórla, Australla) - "Recen' 
changes ln the austre.llan wheat lndustry " : 
FERBo, Gaetano (Se.vona, Itâlla) - "L'utlllsa
tlon dµ •"11 dans !'Algarve"; MoRI, Alberto 
(Plsa; Itâlle.) - "Consequenze geograflcha · 

della rlforma agrarta ln ltalla " ; PELLISSIER, Paul 
(Dacar, A.O.F) - "Types d'utlllsatlon du sol 
en Afrlque Occldentale"; PoUQUET, Jean (Dl
jon, França) - "Eroslon des sois et restaura
tlon d'aprés les premlers resulte.ts de la mls
slon Pouquet en Gulnée· françalse, Afrlqu11 
Occldente.le trancalse " ; Sn:m.1NG, Hen:;r So
mers (Me.dlson, E.O.A.) - "GeogTaphlc con
sequences of Agrarlan Retorms ln Central Vera 
Cruz, Mexlco."; VALENTI, Juan Vilã (Be.rcelona, 
Espanha) - "El concepto 'de "sistema de 
cultivo"; ALAM, Shah Manzoor (Secunderabad, 
tndla) - "Land use and Settlement Pattern 
along the rtver Godavery ln Hyderabad State": 
WHEATLEY, Paul (Singapura, Malâsla) - "Agri
cultura! experlments ln the Stralts Settlementa. 
1786-1865 .. • -

SECÇÃO X - Geografia da Indústria, do 
comércio e do Transporte 

AUGl!t.LI, John P. (College Park, E .O.A.) 
" .Industrial genesls ln an underdeveloped 

area : Puerto Rico, U .B.A. " ; BALCHIN, Wlll!sm 
George Victor (Bwansea, Inglaterra) - "The 
Second Industrial Re'l'olutlon ln Wales" ; 
BEAVER, Stanley (Keele, Staffordshlre, Ingla
terra) - "Land reclamatlon after surface mi
neral worklng ln Great Brltaln " ; BaoUILLETTII, 
Benolt (Montréal, Canadâ) - "Les consé
quences de la canallsatlon du Salnt-Lauren' 
sur les exporte.tlons ce.nadlennes de céréales " : 
COLE, Monlca Mary (Keele, Inglaterra) - "The 
Emergence o~ South Afrlca as an Industrlal 
Natlon • The Geographlce.l basls and the Eco
nomlc and Human Problema"; DAGENAis, Pierre 
(Montreal, Canadâ) - "Conséquences geo
gTaphlques des recents développements de l'ln
dustrle mlnlére de.na le grand nord de Quebec, 
au Canada " ; DAMBAUGH, Luella (Mlaml, 
E.O.A.) - "Puerto Rlco's Industrial Pro
gre~"; EnwAa~s. Kenneth Charles (Nottin
gham, Inglatel'lra) - "The slgnlflcance of 
East Mldland coai productlon ln relatlon to Brl• 
taln's fuel and power problem"; Foscin:, Edwln 
J. (De nas. E. U. A. ) - "The torest reglon of East 
Texas"; GANANATHAN, Vlaltalathur S, C. Poona, 
tndla) - "The development of porta ln rela
tlon to the network of transportatlon ln We•
tern Indla"; GARRT, Robert F:-ançals Joseph 
(Montréal, Canadâ) - "Le transport aérlen 
au Canadâ"; llILLs, Theodore Lewis (Montréal, 
Canadá) "The Be.lnt-Lawrence . SeawaJ' 
and future Industrial development ln the 
Bt. Lawrence Valley"; LANNOU, Maurlce le 
(Lyon, França) - " Industrlallsatlon et progré9 
agrlcole dans la France de l'Ouest " ; LAPl:Tmt. 
André (Parla, França) - "Implantatlon lndus
trlelle en Réglon Troplcale . Locallsatlon dea 
Centres " ; LOBO, Myrtle (Karachl, Paquistão) 
- " Industrle.llzatlon and agrtcultural develop
ment - thelr mutual relatlonshlp " ; Mll:LAMm, 
Alexander (New York, E.U.A.) - "Inctustrlal 
Locatlon .and Economlc Development ln the 
Subtroplcs and Troplcs " ; MONBll:IG, 'Pierre 
(Parta, França) - "Nouvelles observatlons sur 
les lnvestlssements en Amérlque Latina" : 
MONBEIG, Pierre (Paris, França) - " Agrlculture 
et lndustrlallsatlon en Amérlque Latins " : 
RoBERTSoN, Charles John (Edimburgo, Escócia) 
- "Trade Pattems of tropical areas 151nce 
world War II " ; BPAn:, Osltar Hermann Khrls
tle.n (Ce.mberra, Au,trâlla) - "Industrlallaa
tlon ln Ind1a ": VINm:zA, carlos R. (Quito. 
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Equador) " Industriallzaclón y progresso 
agricola : sus relaciones reciprocas " . 

SECÇAO XI - Geografia Histórica e Politlca 

.AI.AM, Shah Mãnzoor (Secunderabad, tndla) 
- " Polltlcal Geography as agalnst Geopo
lltlcs"; BENITEZ, José R. (Guadalajara, Mé
xico) - "La dlstribuclón territorial ~gun la 
allmentaclón regional"; BLUME, Helmut (Klel, 
Alemanha) - "Dle agrargeographlsche En
twlcklung Louslanas ln Kolonlaler Zelt " ; 
CAMPBELL, Ella M. (Londres, Inglaterra) 
" The use of travei descriptlons ln the recons
tructlon of the past scene, wlth speclal refe
rence to Bollvla " ; CRAIN, Clark N. (Denver, 
B.U.A. ) - "Geographlc Factors ln the De
velopment of an Oasls Area ln Colorado and 
the Polltlcal Unlts that resulted therefrom " ; 
P'ENELoN (Vanves, França) - "Formatlon des 
départements trançais " ; HsmH, Chlao-mln 
(Cambridge, E.U.A. ) - "The capitais of Chl
ria - A study ln Polltlcal Geography " ; 
HUNG-Fu (Oxford, E. u . A.) - .. Oeographlc 
Problems ln the Redlvlslon of Chlnese Pro
vlnces " ; ILEBIC, Svetozar (Ljubljana, Iugos
lAvla) - "Geographlcal ·Problems ln the Admi
nistra tive Redlvlslon of Yougoslavla"; No
MURA, Noboru (Osaka, Japão) - "The pro
blem of a speclally devlsed lrrigatlon ln the 
VaJley of the Rlver Ishlkawa ln the South-Eas
tern part of Osaka"; OcuRI, Hlrosh1 (Tóquio, 
.Japão) - "Communlty Tles of Japanese Vll
lages"; SPATE, Oskar Herm&nn Khristlan (Cam
berra, Austrilla) - "New Delhl and Canber
ra"; WBEATLEY, Paul (Singapura, Malá81a) -
" The Malay Penlnsula as Known to the Chl
nese before A.D. 1 500". 

SBCÇAO XII - Metodologia, Ensino da 
Geografia e Bibliografia 

.AI.AM, Shah Manzoor (SecunderabBd, tndla) 
"Criticai study of the concept of Geo

graphy"; BALLEY, Patrick John Mlllnford Wyo
mondham, Inglaterra) - "The present place 
of Fleld Studles ln the Curriculum of British 
Secondary Schools " ; BATALLA, Angel Bassols 
(México, D.F. , México) - "Apportatlons à la 
classlflcatlon blbllographlque géographlque du 
Méxlque"; BOESCH, Hans (Zurique, Suiça) -
" Erfe.hrungen mlt morphologlschen Experl
menten un Hachschulunterrlcht "; BoEScH, 
Hans (Zurique, Suiça) - "Elnlge Bemerkun
gen zum Landschaftsbegrtff " ; CLOZIER, René 
(Paris, França) - "L'étude du mll1eu dans 
l'enselgnement secondalre trançais " ; FENELON 
(Vanves, França) - "Formatlon du Chercheur 
et celle du Professeur de_ Géographle " ; ILEBrc, 
Svetozar (Ljubljana, Iugoslávia) "Geo
graphy and plannlng 1n Yougos!avle " ; Jous
NAux, André (Caen, França) - "La recherche 
géographlque en France " ; LEHoVEc, Otto (We
lesenburg, Alemanha) - " Eln Landschafts
modell"; MILOJEVIc, Borijove Z. (Belgrado, 
Iugoslávia) - " The teachlng of regional geo
graphy at the Unlversltles"; RoBERTSON, Char
les John (Edimburgo, Escócia) - "Border
lands of research ln Economlc Geography and 
Economlcs". 

SECÇAO Xlll - Geografia Regional 

DCl,NATH, E. J. (Vitória, Austrália) - "The 
Murrat Valley"; MILoJEVIc, Borijove Z. (Bel
grado, Iugoslávia) - "Les reglons subtropl
cales de la YougOslavle"; ROBINSON, J. Lewis 
(Vancouver, Canadá) - · "Geographlc Regiona 
of Canada". 

Adesões 

Até 30 de novembro era de 446, sendo 90 
de brasileiros e 356 de estrangeiros, o número 
de geógrafos Inscritos no :XVIlI Congresso ln-

ternaclonal de Geografia, o que demonstra 
bem o lnterêsse que êle está despertando, no 
Brasil e no mundo . Os paises que enviaram 
maior número de adesões ao Congresso, at6 
agora, são os Estados Unidos, a França, o 
Japão, a Ale.!Jlanha e a Inglaterra • 

Instituições estrangeiras inscritas 

Bureau d'études géologlques et mlnléres 
colonlales - França ; Chalre de Géographle 
Hlstorlque de la France du Collége de France ; 
Comité Spéclal du Katanga - Bélgica; De· 
partamento de Geografia da Unlversldade He
braica de. Jerusalém - Israel ; Ferdlnand Past
ma Llbrary - União Sul Africana ; Geogra
phlsches Instltut, Hochschule für Welthandel 
(Unlverslty of Commerce) - Austrla; Instltut 
Françals de l'Afrlque Notre - Afrlca Ocidental · 
Francesa ; Instltut de Géographle de Poltlers 
- França ; Istltuto dl Geografia dell'Unlver
sltà dl Pisa - Itália ; Instituto Geogté.flco Mi
litar - Uruguai; Instituto Nacional de Inves-

. tlgaclones Geogté.flcas - Uruguai ; Instltut 
Royal de Sclences Naturelles - Bélgica ; Ins
tltut Sclentlflque Chérlflen - Marrocos ; In
ternatlonal Geographlcal Unlon - E.U.A.; 
Junta das Missões Geográficas e de Investi
gações do Ultramar - Portugal; Laboratolre 
de Géographle de l'Unlverslté de Rennes -
França ; Landscape - Magazine of Human 
Geography - E .U.A. ; Natlonal Geographlc 
Society - E.U.A.; Potchefstroom Unlverslty 
- CJnlão Sul Africana ; Sémlnalre de Géogra
phle de l'Unlverslté de Llége - França; Sou
thampton Unlverslty (Llbrary) - Inglaterra; 
Tourlng Club Italiano - Biblioteca das Nações 
Unidas - E.U.A.; Universidade de Queensland 

A ustrilla . 

Propostas de contrato de professôres 
estrangeiros 

Ao ensejÓ do XVIll Congresso Internacio
nal de Geografia, professôres estrangeiros terão 
oportunidade de lecionar nas faculdades ou 
outras Instituições cientificas do Brasil . 

Apresentaram até agora propostas de con
trato os seguintes : 

ROBERT CAPOT-REY (Algérla) : doutor em Le
tras ; professor de Geografia na Universidade 
de Algérla ; secretário-geral do Instituto de 
Pesquisas do Saara . 

Cargo atual : professor de Geografia na 
Universidade de Algérla : secretário-geral do 
Instituto de Pesquisas do Saara . 

Contrato desejado : dar conferências sôbre 
o Saara (morfologia das regiões áridas, clima
tologia do deserto, população do Saara, gênero· 
de vida e Industrialização) - duração : 18 de 
agôsto a B de outubro . 

RONALD JAMES HARRISON, Church (Inglater
ra : bacharel em Ciências, diploma de profes
sor e doutor em Filosofia (London Scholl of· 
Economlcs, Unlverslté de Paris, !!:cole de Scten
ces Polltlques e Instltut of Educatlon da Unl
versldade de Londres) . 

Especialidade : Geografia da Africa Ociden
tal e Geografia Politlca da Atrlca . 

Cargo atual : lecturer (senlor) de Geo
grafia. 

Contrato desejado : lecionar de agôsto a 
outubro. 

FRANK HENRY WINN GREEN (Inglaterra) : 
bacharel em Ciências (Economia) e "master" · 
em Ciências (Geografia) pela Unlversldade de 
Londres, assistente do Rockefeller Research 
London Scholl of Economlcs) 1932-1933; lec
turer de Geologia do Unlverslty College de 
Southampton (1933-1946) ; pesquisador do Ml
nlst'ry or Town and Country of Town Plan
nlng (1946-1950) . 

Especialidade : uso da terra, planejamento 
regional e climatologia • 
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cargo atual : geógrafÕ do Nature conser
nncy . 

. Contrato desejado : prnfessor ou conse
lheiro técnico sôbre planejamento regional . 

MomcA MARY Cou: (Inglaterra) : certificado 
.da Universidade de Londres (General Schaol e 
mgher Scholl Certlflcates) ; bacharel em Ciên
cias; doutor em Filosofia; .pesquisador-assis
tente do Mlnlstry of Town and country Pla.n
nlng 1944-1945) ; lecturer de Geogmfw da 

.Universidade de Capetown (1947) e da Unlver-
191dade de Wltwatersrand, Johannesburg (1948-
-1951) ; professor-visitante da Universidade de 
Idaho, E.U.A. 

OSKAll H. KHRISTIAN SPATE (Inglaterra) : 
doutor em Filosofia pela Universidade de 
Cambridge; lecturer grade I da Universidade 
de Rangoon, Burma, lecturer e, depois, reader 
de Geografia da Universidade de Londres (Bed
ford College for women, London School of 
Bconomlcs) . 

FRANCESCO BONASERA (Itàlla) : bacharel em 
Geografia e em Letras ; professor do Instituto 
medi superior! d'Instruzlone ltallanl. 

Especialidade : Climatologia ; Planificação 
Regional ; Ge9grafla Urbana . 

Cargo atual : professor de Geografia da 
Faculdade de Ciências Matemàtlcas, F!stcas e 
Naturais ; professor do Curso dl Laurea ln 
Sclenze Natural! dell'Unlversltà degll Studl dl 
Camerlno ; Diretor 'Cientifico do Observatório 
Geoflslco " Alessandro Serplerl " da Unlversttà 
degll studl dl Urbano . 

Contrato desejado: lecionar de 20 de julho 
a 30 de· agôsto . . 

BoRIVOJE z. MILOJEVIO (Iugoslàvla): doutor 
em Filosofia; doutor "honorls causa" (Mont
pellier Grenoble, Rennes e Praga) . 

Especialidade : Geografia Regional : Me
todologia da Geografia . 

Cargo atual : professor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Belgrado . 

Contrato desejado: professor visitante ou 
técnico, de agôsto ao fim de outubro . 

Al.EJANDRO MEDINA VALDERRAMA (Peru) ; es
tudos gupertores na Universidade Naclonal Maior 
de São Marcos: bacharel em Geografia Mate
màtlca, Geografia, Topografia e Cartografia. 

Especialidade : Geografia Matemàtlca; To
pografia ; Cartografia . 

Cargo atual : professor secundàrlo e pes
quisador geogràflco . 

Contrato desejado : professor ou conselhei
ro técnico, durante o mês de agôsto . 

MABGUERITE LErivRE (Bélgica) : doutor em 
Geografia pela Sorbonne . 

Especialidade : morfc>logla • (superfícies e 
erosão) e geografia do habitat. 

Cargo atual : diretor do Instituto Geogrà
flco da Universidade de Louvaln . 

Jean Trlcart . (França): agregé e assistente 
·na Sorbonne: 'Docteur de l'Etat", laureado pela 
Academia de Ciências, em 1942; colaborador do 
Serviço da Carta Geológica da França. 

Especialidades : Geomorfologla, estudo das 
formas detríticas, planlflcaçã·o regional . 

Cargo atual : professor na Universidade de 
Estrasburgo; diretor do Instituto e do LabO
:ratórlo de Geografia da mesma Universidade . 

MAUBICE LE LANN01J (França) : formado 
pela Escola Normal Superior ; agregé de His
tória e de Geografia : doutor em Letras (Geo
grafia). 

Especialidade : Geografia Humana, Eco
nômica e Politlca : França, Europa, Medlter
rt.neo e Brasil . 

Cargo atual : professor da Universidade de 
Lyon. 

contrato desejado : realizar conferência de 
1 a 30 de agôsto de 1958 • 

HENRI ENJALBERT (França) : diretor . da re
Vlsta tropical francesa : " Les Cahlers d'Outre
Mer". 

Especialidade : Geografia Econômica • 

Cargo atual : "maltre de conférences" de 
Geografia na Faculdade de Letras de Bordeaux . 

Contrato desejado : lecionar em Pôrto Ale
gre, Curitiba ou Florianópolis . 

, ANoat CAILLEtJX (F\-ança) : "mattre d.e 
conférences " na Escola de Altos Estudos de 
Paris. . 

Especialidade : estudo das formas e 11spec
tos das areias e seixos ; ação dos rios, do vento 
e do mar ; desagregação . 

Contrato desejado : contrato de 15 dias 
para tratar dos métodos de estudo das areias 
e seixos . Iniciação e direção posterior de tra
balhos sôbre êsses assuntos. 

JEAN PoUQtl'ET (França) : licenciado em Le
tras ; diplomado em estudos superiores de Geo
grafia; agregé da Universidade (Geografia) : 
doutor em Letras (Geografia) . 

Especialidade: Geomorfologla, Pedologia 
(erosão do solo, restauração, tipos de evolução 
do relêvo, estudos sôbre a laterlta dos pa!ses 
de oscilações climàtlcas sazonàrlas nas regiões 
Inter e subtropicais) . 

. Cargo atual : professor de Geografia da 
Faculdade de Letras da Universidade de Dljon 
e encarregado de missão para o estudo de 
erosão dos solos, na Guiné francesa . 

Contrato desejado: contrato de pequena 
duração (agôsto a novembro) para dar 2 tipos 
de cursos : para classes menos adiantadas 
(aspectos geogràflcos da Afrlca Francesa) e 
para classes adiantadas (técnicas e métodos d,e 
pesquisa cientifica na Geografia Flslca) . 

MICHEL RocHEFORT (França) : agregé da 
Universidade . 

Especialidade : Geografia Humana ( cida
des e geografia da população) . 

Cargo atual : assistente de Geografia da 
Universidade de Estrasburgo • 

· Contrato desejado: contrato de curta du
ração, como conselheiro técnico ou professor 
(junho a. outubro) . 

PAUL F'll:NELON (França) : professor de Geo
grafia na Faculdade de Letras de Poltlers e na 
E.N.S. de Fontena.y aux Reses (Sena). 

Especialidade : morfologia càrstlca, geogra
fia agràrla . 

Contrato desejado : contrato de pequena 
duração, conferências . 

Lo11IS PAPY (França) : diretor da revista 
. tropical francesa : "Cahlers d'Outre Mer". 

Especialidade : pa!ses tropicais . 
Cargo atual : professor de Geografia da 

Faculdade de Letras de Bordeaux . 
Contrato desejado : lecionar em Manaus 

ou em alguma universidade do Nordeste. 
FRITZ ETIENNE (Haiti) : formado pela Es

cola Politécnica de Port-au-Prlnce : Army Map 
Survey (E.U.A.-) ; Instituto Geogràflco Na
cional (Paris) . 

Especialidade : GeOdésla e Cartografia . 
Cargo atual : diretor do Serviço de Geo

désla. 

Primeiros resumos de comunlcaç6es 

Até 30 de novembro, tinham Sido recebidos 
os primeiros resumos de comunicações propos
tas ao XVffi Congresso Internaelonal de Geo
grafia . 

KR!L, Jlrl (Praga, Tchecoslovàqula) 
" The use of aerlal photographs and serial 
ethnography ln the study of rural settlement 
and rural economy " : " Ae:Dlal photographB ln 
urban geography " ; PouQUET, Jean (Belne, 
França) - "Some types of evolutlon of the 
rellef ln French Gu1nea : hydrographlc pro
cessus and culrasslng phenomena on the hel
ghts of Fouta Dlalon (French ·occldental A!rl
cal "; "Eroslon and restauratlon of the sous 
ln Fouta Dlalon (Lanbé dlstrlct) French Gul
nea, after the flrst flndlngs of the Pouquet 
expedltlon (Fouta Dla!()n Commlttee"; KAMPP. 
Aa. H. (Valby, Dinamarca) - "A geographlcal 
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study of the splltting up of Danlsh agrlcul
tural propertlés"; Gaom, Dr. (Jena, .Alema
nha) - "Trtennium BlocUJnstlcum tropl
cale"; Baoun.I.En'Z, Benolt (Montréal, Ca
nadá) - " Les conséquences de la canallsatlon 
du Salnt-Laurent sur les exPOrtatlons cana
dlennes de céréales " ;. LEHOVZC, Otto (Wels
aemburg, Alemanha) - "A contrlbutlon to 
the lmmlgratlon problem " ; " A model of the 
Landscape" . 

Simpósios 

Nos do!~ simpósios que se realizarão du
rante o XVIII Congresso Internacional de Geo
grafia, Inscreveram-se numerosos cientistas . 
Do simpósio sôbre ''Contribuição da Geogni.
fta ao planejamento regional das áTeas tro\11-
cais " pretendem participar os seguintes geó
grafos : ANDRt LAPEYRE (St. Mande, França) 
- "Contribution de la paléogéographle à la 
planlflcatlon réglonale des pays tropicaux " : 
F'REDERICX HlJ'NG (Ox'ord, Ohio, E-. o .A.) -
" Contrib\J.tlon of regional studles to the eco
nornlc development of Taiwan 1sland ln Chi
na"; JEAN Poll'Qurr (Cotê d'Or, A.O.F.) -
" Organlsatlon des types de culture et des for
mes d'élevage en fonctlon de lmperatlfs géo
morphologlques et pédologlques ; FRANcIB Rll'l:L
LAN (Rio de Janeiro, Bra<ll) - "Le rõle de 
l'analyse et de l'lnterprétatlon géornorpholo
gtques dana la planlflcatlon réglonale des pays 
troplcaull:"; MYRTLE Loso (Karachl," Paquistão) 
- " Contrtbutlon of geography to the regional 

.Plannlng of Paklstan .. ; QLOF JANASSON (Go
M!bOrg, Alemanha) - "Contributlon of geo
grapby to the regional plannlng of tropical 
areae .. ; PAll'L PELISSI!:ll (Dakar, A.O.F.) -
" Contrtbution de la planlflcatlon régtonale 
de~ nay" t•oolctmx; exemoles pris en A.O.F."; 
Pn:TJIO ScOTl'I (Genova, Itãlta) - "Planlflca
tlon réglonale " ; RoNALD JAMES HARR'SON 
(Ch"rch, L~ndl'e~. Jn1tlaterra) - "The contrt
bution of geograohy to the regional plannlng 
of tropical areas " • 

Bõlsas para o congresso 

Até 30 de novembro, a Secretaria Executiva 
havia recebido 44 pedidos de bõlsas de geó
grstos e professôl'es estran11:elro.•. B"omoBnhl\
dos de suas respectivas credenciais (cursos que 
PD'SUem, cargo que ocupam, publicações e es
pecialidades) . Dentre os que pediram bõlsas, 
e~t4o r.lent.l•tAs tia Fr•nça (lQ), E'tados Uni
dos (8\ , Inglaterra (18) , Itãlla (4) , Alema
nha 13) , Austrália (2\ , Austria (12) , Bél
gica (1) , Canadá (1) , Eglt::i (1) , Bspanha (1 l , 
Irl"-D"" (1), Tlllãndia (1), Peru (1), Unl&o 
Sul-Africana (1) • 

Candidatos às excursões 

Eleva-se a 393 o nllmero dos que tomarão 
parte. nas excursões, sendo que 306 são geó
grafoe estrangeiros; que assim evidenciaram 
suas preferências : . . 

Excursão n.0 1 (Planalto Centro-Ocidental 
e Pan~nal Mato-Gro•sense) ...:.. 27 candidatos. 

Excursão n.0 2 (Zona metalúrgica de Mi
nas Gerais e vale do rio Doce) - 21 candida
tos. 

Excursão n.• 3 (Roteiro do café ·e frentes 
pioneiras) - 37 candidatos . 

ExcurRno n.• 4 (Vale do Paralba, serra da 
Mantiqueira e região de São Paulo) - 41 can
didatos. 

Excursão' n.0 5 (Planlcle lltorãnea e zona 
canavlelra do estado do Rio de Janeiro) -
31 candidatos. 

Excur~ão n.• 6 (Bahia) - 28 
Excursão n.• 7 (Nordeste) -16 
Excursão n.• 8 (Am'azônla) 

d&tos .. 

candidatos . 
candlda tos . · 

42 candl-

Excursão n.0 9 (Planalto Meridional) - 13 
candidatos . 

Os 87 brasileiros que desejam partlclpu 
das excursões demonstraram pre~erênclas elo 
seguinte modo : 

Excursão n.0 1 - 24 candidatos; excursão 
n.0 2 - 12 candidatos ; excursão n.0 3 - 3 can
didatos; excursão n .0 4 - 3 candidatos; ex
cursão n.0 5 - 7 candidatos; excursão n.• 6 -
1 candidato; excur~ão n.0 7 - 7 candidatos; 
excursão n.• 8 - 22 candidatos ; excursão n .0 9 

8 candidatos . 

Exposição · Cartogrãflca e Geogrãflca 

Realizar-se-à por ocasião do XVill Con
gresso Internacional de Geografia, urna expo
sição cartogrãflca e geogrãflca brasileira e es
trangeira. Entidades de diversos pal~s já es
creveram para a Comissão Organizadora . 

São elas : o Comité de Geógraphie du Ma
roc de l'fnstitut Sctentifique Chértfien; a Co
missão Nacional Holandesa da U.G.J.; a 
Royal Geographlc Society : a Comissão Nacio
nal Finlandesa da U.G.I.; a Seção de BoUnlca 
da União Internacional de Ciências Biológicas; 
o Touring Club Italiano. Algumas firmas co
merciais, também, Já se inscreveram para expor 
matertai de equipamento, 

Noticias diversas 

Carta do vtce-prestden'te da Unt4'.> Geogr4-
ftca Internacional, professor George Cres11ey -
Em carta dirigida ao secretãrto-executivo da Co
missão Organizadora, o pr:>fessor George Cressey, 
referindo-se ao .grande lnterêsse que o XVIII 
Congresso Internacional de Geografia estã des
pertando nos Estados Unidos, disse que, se
gundo espera, a delegação americana, que vlrã 
ao Brasil, constarã de 120 a 200 geógrafos . 

Delegaç4o alem4 - O Prof. H. Wllhelrn7 
(Alemanha) comunicou ter sido eleito 1.0 re
presentante dos professores unlversltãrio3 de 
Geogra'la e do Comité Central do3 Geógrafos 
Alemães . Estã êle encarregado de preparar a 
participação da delegação alemã e de acom
panhá-la ao Rio. 

Co-prestd~ncta das Secç6e11 do XVIII Con
gresso Internacional de Geografia - Aceitaram 
a co-p~esldêncla das Secções: Carl o. sauer, 
da Universidade da Califórnia (Secção de Geo
grafia Humana) ; Carl Troll, da Universidade 
de Bonn (Secção de Biogeografia) ; Erwln 
Ralsz, da Unlverldade de Clark (Secção de 

· Cartografia) ; Hassàn Awad da Universidade 
do Cairo (Secção de Geomorfologla) ; Henri 
Gaussen, da Universidade de Toulouse (Secção 
de Biogeografia) ; James W. Watson, da Uni
versidade de Edimburgo (Secção de Cartogra
fia) ; Maurlce Pardé, da Faculdade de Giências 
de Grenoble (Secção de Hidrografia) ; Pierre 
Deffontalnes, do In~tltuto Francês de Barcelo
na (Secção de Geografia Humana) ; Richard 
J. Russel, da Universidade Estadual de Luisia
na (Secção de Oeomorfologla) . 

Benefictos decorrentes da realii:açl!o do 
Congresso - A presença de numerosas nota
b111dade; da ciência geográfica mundial, no 
Brasil, posslb111tarã o estudo de questões Im
portantes relativas à ocupação de solos equa
toriais, ao armazenamento da água em regiões 
semi-áridas, ao desenvolvimento das indúl!
trlas de base, à imigração e à colonização, o 
que concorrerá para o melhor esclarecimento 
dêsses e de outros assuntos . 

Carta em portugu~s de profeasor da Uni
verstdade de Auatrália - Têm chegado dos 
mBI~ longínquos pontos do globo cartas e 
adesões . Multo curiosa foi a carta de um · 
professor de Geografia da Australlan Natlonal 
Universlty, Camberra, dll'iglda ao secretãrlo
-executivo, professor Hilgard O'ReWy Stern-
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berg : "Leio o PO,rtuguês com facilidade tole· 
novel (até traduzir alguns verso• de Camões e 
Garret), mas nunca antes o e·;crevl . Sei que 
poderta escrever em Inglês com a mais segura 
confidência, mas há onze anos que aprendi o 
português (em Bombaim) e estou cc.m cuida
do que eu o e:quecerel quase totalmente se 
não pratique sempre que é possfvel. Tenho 
a Intenção de assistir as lições, em Londres, 
para aprender a linguagem -''lada . Tenho um 
grande desejo de confrontar a geografia hls
tórtca da colonização em Brasil e Austrália, as 
dlferênclas são bastante manifestas, mas há 
também, semelhanças subtis para excitar a 
curiosidade " • 

O Centro Cultural Bra•ll-Israel patrocinará 
a vinda do geógrafo David Kallner Amlran e 
Jê. se dirigiu ao mesmo, por carta, Indagando 
qual a colaboração que deseja ter o Centro, 
para que possa vir ao Brasil . 

O professor Amlran leciona Geografia na 
Universidade Hebraica de Jerusalém e dedica
-se, especialmente, ao estudo do Mediterrâneo, 
da A•la e do Brasil, tendo como especialida
des, a Geomarfologla, a Geografia Humana e 
o estudo do povoamento • 

Novos membros honorários da Cdmiss4o 
Organtzadora - Em reunião da Diretoria da 
Comi-são Organizadora, foram eleitos membros 
honorários dessa Comissão os senhores Alim Pe· 
dro e Elmano Cardlm, em reconhecimento ao 
apolo dado pelos mesmos, respectivamente como 
Prefeito do Distrito Federal, e c')mo Presidente 
do I.B.G.E. e Pre ·ldente da Comissão Organiza· 
dora, aos trabalhos preparatórios do XVIII 
Congresso Internacional de Geografia . Foi, 
também, eleito o senhor José Batl· ta Pereira. 

A Suiça no Congresso - O Departamento 
Politlco Federal da Bufça Informou ao Minis
tério das Relações Exteriores do Brasil que a 
Bulça se fará representar no XVlll Congresso 
Internacional de Geografia, pelo senhor Hans 
Annahelm, professor livre-docente da Unlver
aldade de Baslléla • 

Carta de geógrafo 11Ueco - O geó~fo 
1111eco Ivar Ambjõrm dirigiu uma carta à 
Secretaria Executiva, referindo-se à viagem 
que ln\ fazer pelo Brasil antes da realização 
do Congresso . Além de participar de uma ex
curllAo, no perfodo posterior ·ao mesmo, pre
tende êle Ir a Belém, Manaus, Recl'e, Paulo 
Afonso, Ilhéus e Rio, seguindo na medida do 
posstvel o roteiro das excursões que por ai 
passarão . Nesse sentido, pede o profes•or Ivar 
Ambjbrm que lhe sejam remetidos os gulas 
de excursão com bastante antecedência, para 
que possa e•tudar, préviamente, is regiões a 
11erem percorridas . 

Geógrafo franc~s fala sôbre a reaHza(?4o 
#.e vm Congresso no Brastl - Dentre os Con· 
sressos até hoje realizados, dois foram no con
tinente americano ; o oitavo, no ano de 1904, 
em Washington, Filadélfia, Nova York, Nlagara 
Falis, Chicago e São Luls e o décimo-sétimo, 
no ano de 1952, em Washington . . O XVIII 
Congresso terá, porém, a particularidade de 
11er o primeiro no hemisfério sul . E mais : o 
lle sediar-se mais próximo ao Equador que 
41UB1quer outro, pois -o de mais baixa latitude, 

até hoje reunido, foi o do Cairo, que se rea
lizou em 1925 • A curiosidade que suscitam 
nossas zonas pioneiras, de desenvolvimento es
peta.cular (como o norte · do Paraná), a pers
pectiva de reuniões e excursões, em plena 
faixa equatorial, não fazem, pois, senão agu
çar o grande lnterêsse que, pelo congresso, 
já vêm demonstrando os meios geográficos ln· 
ternaclonals . Veja-se, por exemplo, o que es
creveu há pouco o geógrafo Paul Veyret, na 
Revue de GeJgraphle Alplne (Fase. II, 1953) • 

"O próximo Congresso deve reunir-se no 
Rio de Janeiro em 1956 • A escolha de um pais 
tropical do hemisfério sul, que se de envolve 
ràpldamente e onde a geografia apresenta um 
s '" rec3nte, mais prenhe de promessas, foi 
mUlto bem recebida. Estamos certo de que o 
Brasil reservará aos futuros congressistas uma 
acol1'in° riP.c:: mais calC"ro~Ac:;". 

Antecedentes e stgniftcado da escolha do 
Brasil para sede do XVIII Congreaso Interna
cional de Geografia - A última A"sembléla 
Geral da U .G.I. realizou-se em agõsto de 
1952, na cidade de Washington, por ocasião 
do XVII Congresso Internar.lona! de Geogra
fia . Três delegações apresentaram em nome de 
seus palses, c.,nvlte formal para que nêles i;e 

instalasse o XVIII Congresso Internacional de 
Geogra ' la, a realizar-se em 1956 : a Austrla, 
que oferecia, para sede da reunião, a cidade 
de Viena ; a Grã-Bretanha, que abriu as por
tas de Edimburgo, e o Bras11, que, renovando 
um convite já feito, em 1949, pleiteou para 
nossa capital essa distinção . Apesar da dls
tãncla que nos separa do Velho Continente, 
Isto é, da maioria dos palses-membros da 
União Oe~gráflca Internacional, ape-ar, por
tanto da dispendiosa viagem com que ten\ de 
arcar grande número dos participantes da 
próxima reunião, o convite da delegação bra
Bilelm - aprovado pel~ Itamaratl - logrou, 
desde o primeiro escrutlnlo, malorta slmplea 
de votos. Esta. se t~ansformarla na última 
reunião da Assembléia Geral, em maioria 
absoluta. 

Esclarecimentos ti.tel1 

MEMBROS COOPERADORES E MEMBROS 
PATROCINADORES - De acõrdo com o Re
gimento da Comissão Organizadora do xvra: 
Congresso Internacional de Geograna, dela 
farão parte, além de outras categorias de 
membros, os " Membro~ Cooperadores " e os 
"Membros Patrocinadores". São "Membl'09 
Cooperadores" as pessoas ffsleas ou jurldle&11 
que contrlbufrem com somas não lnfertores a 
dez mil cruzeiros ( Crt 10 000,00 ) para a rea
lização do Congresso . São "Membros PatTo
elnadores " as pessoas flslcas ou jurldlcas que 
contrlbulrem com somas não Inferiores a cin
qüenta mil cruzeiros ( Crt 50 000,00 ) para a 
realização do Congresso . 

Tal disposição do Regimento visa, n"4J 
sbmente a Instituições cientificas públicas ou 
partlculare3, mas também ãs classes produto
ras do pais, que, com o apolo que estão pree
tando ao Congresso, certamente, multo con
trtbulrão para o seu ê:llto • 

Exterior 
ESTADOS UNIDOS 

·os principais aconteclmPntos Geogrãflcos 
de 1955 

Segundo a Sociedade Nacional de GeQgra· 
fta, dos Estados Unidos, a atual exploração a 
região polar sul, figura entre os prtnclpals 
aoontec1ment011 geogrãflcos de 1955 • 

_,_ 

Outro fato considerado de l!"nportãnela 
geográfica é o relativo ao progresso reallzad• 
na p~enaração de um mapa que ebnmge 
600 milhões de anos-luz da abóbada eelma, 
composto de centenas de fotografias feita• pelo 
telescópio Schmldt de 48 polegadas do Obser
vatórto Palomar, Califórnia . 

Além dêsses figuram na lista organizada 
pela Sociedade os seguintes : a descoberi.. 
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numa caverna perto de Tlvoll, Itália, de seis 
peças da Idade da Pedra, conslderadas os 'mais 
antigos achados de terras romanas ; os fósseis 
Relndeer, considerados como tendo pertencido 
a animais que habitaram a parte norte da 
penlnsula Inferior do Michigan há 11 mil anos, 
encontrados em Cheboygan ; a descoberta de 
ferramentas e outros Implementas que se jul
ga terem pertencido a quatro civilizações até 
então desconhecidas, nas margens do rio Flrth, 
no território do Yukon ; a expedição, liderada 
por John Llbl, norte-americano, para encon
trar a Arca de Noé no Monte Ararat, Túrqula ; 
e a conquista do Everest - o pico mais alto, 
chamado Kanchenjunga - por uma equipe 
brlt~nlca liderada pelo Dr. Charles Evans . 

MONTEVIDÉU (Uruguai) 

CICLO DE CONFERi:?iCIAS SOBRE A GEO
GRAFIA DO BRASIL - Realizou-se em Mon
tevldéu, sob o patroclnlo do Instituto de Cul
tura Uruguaio-Brasileiro, um ciclo de confe
rência versando sõbre os· seguintes temas da 
geografia brasileira : "As regiões naturais õo 
Brasllº: "Economia m.atogrossense"; .. As 
grandes cidades brasileiras e tipos humanos do 
Brasil". 

Uma das palestras foi proferida pelo pro
fessor Jorge Chebatarott, um dos maiores geó
grafos da atualidade . 

FRANÇA 

FALECIMENTO DO PROFESSOR EMMA
NUEL DE MARTONNE - Com 82 anos faleceu 

na sua pátria, a 25 de julho de 1955, o pro
fessor Emmanuel De Martonne, uma das gló
rias da ciência geográfica. Sua morte causou 
profundo pesar nos meios culturala. brasUel- . 
ros, onde o notável ,geógrafo possula consi
derável número de admiradores, amigos e 
ex-alunos. 

Dlsclpulo e genro do grande geógrafo fran
cês' Vldal de la Biache, seguiu de Martonne 
as pegadas do mestre . Foi professor da Fa
culdade de Letras e da Escola de Altos Estudos 
e ainda membro da Academia de Ciências de 
Parta, e de várias Instituições cientificas fran
cesas e estrangeiras . Fundou a Associação de 
Geógrafos Franceses, da qual foi secretárto-ge
ral e presidente . Exerceu, também, o cargo 
de presidente da Sociedade de ·Geografia de 
Paris . Foi secretário-geral do Congresso In
ternacional de Geografia, realizado em Paris 
(1931 ) . Tornou-se, mais tarde, vice-presidente, 
e, finalmente, por seus grandes méritos, pre
sidente de honra da União Geogràflca Inter
nacional. 

Grande amigo do Brasil, aqui estêve como 
professor da Universidade de São Paulo. Foi 
Emmatl'llel De Martonne quem formulou, em 
1933, o convite oficial do Brasil para que se 
filiasse à União Geográfica Internacional . 

Publicou grande número de trabalhos, In
clusive sôbre o Brasil, notabilizando-se pe
rante o mundo clentlfleo, pela consagrada 
obra Trafté de Géographle PhJ11rlque . Pelos In
contestáveis mér:ttos de que era possuidor re
cebeu numerosas condecorações. EDimanuel De 
Martonne Iluminou, com sua Inteligência e 
dedicação, a Geografia do século XX . 

• 

11:'.';;s=> Éste "Boletim'', a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca GeogrAflca 
a=- Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria-Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Avenida Beira-Mar, 436 - Edifício Iguaçu - Rio 
de .Janeiro, D .F. ,,., 



Relatórios de Instituições de 
Geografia e Ciências Afins 

kelatório dcs Representantes Estaduais à XIV Sessão Ordinária 
da Assembléia Geral do C.N.G., . realizada em julho de 1954. 

SÃO PAULO 

Relatório das atividades do Diretório Reglo
:nal de Geografia e dos trabalhos realizados pelo 
·Instituto Geográfico e Geológico apresentado 
pelo Eng.0 Valdemar Lefévre, representante do 
Estado de São Paulo. 

APRESENTAÇÃO - Esta súmula abrange 
as atividades do. Diretório Regional de Geo
grafia no estado de São Paulo, bem como as 
realizações do Instituto Geogrâflco e Geoló
gico, órgão da Secretaria da Agricultura, am
bas referentes ao exerclclo de 1953 . 

A apresentação é feita à Assembléia Geral 
do Conselho Nacional de Geografia, em cum
primento à resolução n. 0 96, de 25 de julho 
de 1941, da referida Assembléia Geral. 

Desejando apenas proporclonar, como em 
anos anteriores, aos senhores membros da AB-
11embléla Geral, uma visão do que se fêz no 
estado de São Paulo, no setor geográfico, pro
curei resumir em poucas palavras tão aàmente 
os aspectos de maior lnterêsse para o Con
selho. 

1 - DIRETôRIO REGIONAL DE GEO
GRAFIA 

a - Organúaç4o - A orgnlzação dos 
Diretórios Regionais, sediados nas capitais 
dos estados e dos territórios federais ainda é 
a constante do primeiro Regulamento do 
C.N.G., na conformidade do artigo 5.0 do de
creto federal n. 0 1 527, de 24 de março de 1937. 

O Diretório de São Paulo tem sua orlgei;n 
'em dispositivo do decreto estadual n.0 8 617, 
de 30 de setembro de 1937, e sua reorganização 
no de n.0 10 748, de 29 de novembro de 1939. 

Impõe-se, agora., nova reorganização regio
nal, em face das diversas alterações havidas 
no âmbito da administração estadual . 

E' também de se desejar que uma reor
ganização de base se proceda em relação aos 
Diretórios Regionais de Geo{Irafla, órgãos exe
cutl vos do conselho, nas unidades federadas 
brasileiras . 

Durante os trabalhos da XIll Assembléia 
Geral, realizada em. 1953, manifestei-me a 
respeito da organização vigente, apontando al
gumas falhas e sugerindo modificações ditadas 
pela experiência . 

Insistindo no meu ponto-de-vista, volto a 
êxamlnar o assunto, que penso não dnva ser 
esquecido . , 

O Regulamento do Conselho cuida nos ar
tigos 12 e 23, respectivamente, da <;pnstltulção 
e das atribuições dos Diretórios Regionais . No 
segundo lê-se : " Aos Diretórios Regionais com
pete cumprir e fazer cumprir as deliberações 
de caráter geral da Assembléia Geral e do Di
retório Central, e tomar as medidas necessé.
rlas à coordenação e ao desenvolvimento dos 
serviços geográficos regionais e m unlclpals so~ 
sua JurlSdlção, resolvendo com autonomia o 
que fôr matéria privativa da economia Interna 
<los respectivos sistemas " • 

Da leitura dêste artigo 23, decorre a per
gunta : como cumprir e fazer cumprir as de
liberações do Conselho e como proceder à 
coordenação e ao desenvolvimento dos serilçoa 
geográficos ? 

Os Diretórios não dlsp6em de funcioná
rios, ou de recursos orçamentários substanciais, 
nem de autoridade para tais atribuições. o 
resultado é o que se tem visto· no deoorrer 
dêstes dezesseis anos de existência do Con
selho Nacional de Geografia, através dos rela
tórios apresentados às treze Assembléias Gerais. 

Em reuniões de membros dos Diretórios, 
ainda que mensais, discute-se, propõe-se, de
libera-se, mas não se realiza trabalho útU • 
Não se faz cumprir nenhuma deliberação nem 
tão pouco se coorden·a trabalho de outrem, 
pois para tal falta-lhe autoridade. Trabalho 
geográfico próprio também não pode fazer, 
nem tão pouco êste lhe compete, na forma:· 
atual do Regulamento do Conselho. 

Chega-se, então, a uma única conclusão : 
" os Diretórios são pràtlcamente Inúteis e para 
não se cair em ridículo e em desmoralização, 
cumpre-nos modificar sem maior demora o 
Regulamento do Conselho, pelo menos na par
te que diz respeito aos Diretórios Regionais e 
aos seus dependentes, os Diretórios Municipais. 

Se aquêl_!!s pouco ou nada têm feito, êstes 
tem sido Inteiramente Inúteis, apenas toman
do-se problemas para os Regionais que com 
êles devem manter relações ·e providenciar ae 
criações e organizações em novos munlclploa 
que vêm se criando de 5 em 5 anos. 

Somos de aplnlão que se faça na ala geo
grâflca do I.B.G.E. o que se fêz na ala esta
tlstlca, onde se criaram as Inspetorias Regio
nais e os Agentes Municipais . Assim os Dire
tórios Regionais teriam corpo de funcionários, 
recursos orçamentários e programa anual de 
serviço fixado pela Assembléia Geral . A êstee 
ficariam subordinados os Agentes ou Informan
tes Municipais de Geografia, que bem poderiam 
s.er os próprios atuais Agentes de :Sstatlstlca. 
Seriam extintos os Inúteis Diretórios Munici
pais e algo de proveitoso poderia ser feito em. 
cada estado em aesuntos geográficos . · 

Para Incentivar e .Intensificar os estudos. 
geogrâflcos e cartográficos o Conselho poderia 
subvencionar as repartições geográficas esta
duais, estabelecendo um programa de colabo-
ração com o Conselho para mais rápido co- . 
nheclmento do território nacional e dos ·11eua 
variados aspectos geográficos . 

Urge sairmos desta fase de gograffa,. 
a qual alguns técnicos e geógrafos cognomi
naram de "geografia conversatlva", que é a 
geografia que toma a maior parte do nosso 
tempo nestas Assembléias e nas sessões doe 
Regionais, Unicamente por um ~rro de orga-
nização. • 

E foi reconhecendo êsse êrro· que o Con
selho há anos atrás resolveu i;alr a campo 
em 1944, criando o ór'gão ao qual competá 
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proceder aoa levantamentos geodésicos do ter
ritório nacional . 

Que fiquem para os Diretórios Regionais 
a atribuição de c:intrlbulr para o prossegui
mento dos levantamentos topogràflco3 . 

Indiscutivelmente o primeiro trabalho geo
griflco, a ae executar, é o que diz respeito ao 
levantamento do território: a cartografia. Es
ta 6 o alicerce sôbre o qual repousam os dl· 
versos trabalhos de natureza geogràflca. A se
gurança nacional, a estatbtlca, a adminis
tração pública, os trabalhos rurais de enite
nharla, a saude pública, o ensino, a vlaçllo, 
etc., não podem em nenhum pais civilizado 
prescindir de mapas topogràflcos . . 

Comecemos, pois, a fazer geografia no Bra
sil pela cartografia e em futuro não remoto a 
geografia brasileira crescem e ocuparà o lu
gar que lhe çompete e que nos convém • Re
cuperemos sem demora o tempo perdido . 

b - Constttutçllo - O nosso Diretório, em 
31 de dezembro de 1953, estava constltuldo co
mo segue: 

1) Presidente Secretàrlo da Agricultura 
Sr. Renato da Costa Lima . 

2) Becretàrlo Diretor do Instituto Geogrà-
e suplente fico e Geológico Engenheiro 
do presl- Valdemar Lefévre , 
den~e 

3) Auxiliares - Secretàrlo-asslstente - Prof. 
da Secre- Bueno de Azevedo Filho; te-
ria aourelro - Sr. Mil.relo Leme 

Aspltlno; taquigrafa - Sr. Car
los H. Chaves; esctlturàrlos -
Srs. Durvallno C. Guerra e 
Henriqueta Rocatt. 

4t Membros - Alfredo Borelll (Eng.•) - Di
retoria da Viação ; 

- Allplo Leme de Oliveira 
(Eng.•) - Instituto - As
tronômico e Geo'lslco ; 

- .'l.rlovaldo Vlanna (Eng.•) -
Departamento de Estradas de 
Rodagem; 

- Djalma Forjaz (Dr.) - De
partamento de Estat!stlca : 

- Emãnl P. Nogueira (Eng.•) 
Departamento Cadastro 

Im.oblllàrlo ; 
- Eduardo B. Oliveira (Eng.•) 

- Serviço de Topografia -
I.G.G.; 

- Renato Azz1 (Eng.•) - De· 
partamento de Imigração e 
Colonização .; 

- Henrique J. Guedes (Eng.•) 
- Escola Politécnica ; 

- Ludovico Tallbertl (Eng.•) 
Serviço de Geodésla - I. 
o.o.: 

- Plinlo de Lima (Eng.•) -
Serviço de Geologia Geral -
I.G.G.; 

- Raul R. C. M. Tucunduva 
,_ Procural'.lorla do Patrlmô· 
nro Imoblllàrlo : 

- Teodoro Kruecht - Serviço 
de Geologia Econômica 
I.O.O •• 

$t 81Qllentes - Adernar Coluccl (E'Jlir.0 ) : 

de - Francisco T. Leite (Eng.•) ; 
membros - Hugo de M. Matos de Caa· 

tro (Eng.•) ; . 
- Jesulno Fellclsslmo JO.nlor 

(Eng.•); 
- João Carlos de Almeida (Pro• 

teasor) : 
- JuvP.nal Pellclsslmo (Eng.•) ; 
- Moaclr Teixeira (Eng.•) ; 
- Par!slo Bueno de ArrUd& 
(~•); 

- Paulo nutra da·snva (Eng.•) : 
- Paulo Ferraz de Mesqutta 

(Eng.•): 
- Serglo Mezzalira (Geólogo) • 

8) Consulto- - Acha-se vencido o mandato, 
res-técnl- estand:i-se a providenciar a 
cos renovação do corpo de con

sultores regionais , 

e - Dtret~tos Muntctpais - O 
estado de Silo Paul'> contava, em 31 de dezem
bro de 1953, com 369 munlc!plos, segundo a lel 
n.0 223, de 24 de dezembro de 1948. No.que!& 
data estavam Instalados somente 304 Diretórios, 
porém nenhum em funcionamento. 

d - Attvtdades - · SESSôES 
Durante o exerclclo de 1953, realizaram-se sete 
sellBÕes ordlnàrlas e duas extraordlnàrlas, noe 
meses de fevereiro, março, maio, junho (três), 
Julho, novembro e dezembro. 

Nestas sessõe~ foram discutidas a11 
questões apre,entadas pela Secretaria , 

Para a tomada de c:>ntas referen
tes ao ano de 1952, foi nomeada a comissão 
constltulda do, seguintes membros : Dr. 011· 
vérlo MArlo · de Oliveira Pinto, Eng.• Parlsto 
Bueno de Arruda e Eng.• Moàclr :relxelra • 

RESOLUÇôES Aprovaram· 1111 
apenas três resoluções que foram : -
Resolução n.• 133, de 7 de maio de 1953 • 

Aprova a prestaç4o de c'ontas do Dtr11-
t6rto Regtrnal de Geografia, relattva ao 
ano de 1952. 

Resolução n.0 134, de 18 de Junho de 1953. 
Aprova a publtcaç4o de guta e mapa 
turbtíco do estado de S4o Paulo • 

R.eaoluç!lo n.• 135, de 30 de Junho de 1953 . 
Autortza o .!ecretdrfo · d~ste Dfret~ 
Regional de Geografia a ap•esentar su
gestôes pa~a a reforma do Regulamento 
do Conselho Nactonal de Geografta • 

DISTRJBUIÇAO DE MAPAS E PUBLl· 
CAÇOES - A Secretaria do Diretório, que se 
acha Instalada · na sede do Instituto Geogrã
flco e Geológico, à rua Antônio de Oodól.. 
122, 7.• andar, sala 74, dl·trlbulu 2 644 mapu 
municipais, dos quais 900 gratuitamente. 

Param vendldoà : 

1 '744 mapas .municipais : 
197 cartogramas do estado : 

4 exemplares do dlcionãrlo geogrâfico e 
e fotogra'ias aéreas obllquas. 

EXPEDIENTE - Os trabalhos da Se
cretaria estiveram a cargo do aeeretArlo-assl.s· 
tente, de dois functonãrlos burocràtlcos e do 
tesoureiro, verificando-se o seguinte movtmen
to, quanto à correspondência : 

Offclos expedidos , . . . . . • • 225 
Circulares expedidas • • • • • 1:1 
Papéis recebidos • • • • • • • • 41:1 

RECEITA E DESPESA - Venda de : 
a - Mapas municipais • . • • • . • • Crt 34 sqo,oo 
b - Cartogramas •••.• , , • , .. , • • . 1 970,00 
e - Obras .. .. . • .. • .. .. .. • • .. • .. 100,00 
d - Fotografias . • . .. .. • • .. .. • .. ll0,00 
e - Depósito em conta corrente, 

em 1-1-1953 ...... , • • • • .. • • 194 875M 
f - Despesas diversas 

C?J 8 473,90 
g - Despesas 

com pessoal 13 200,00 
- Saldo · em 

31-12-1953 210 211,90 

Crt 231 885,80 Crt 231 885,80 
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Os saldos que se vêm acumulando 
desde 1940, quando Iniciamos a venda de ma
pas municipais, têm sido emprestados ao Ins
tituto Geogn\flco e Geológico para atender a 
despesas de pronto pagamento, enquanto o 
Tesouro do estado não fornece os adiantamen
tos, que atingem cêrca de Cr8 300 000,00, men
lala. 

!:stes empréstimos têm concorrido para 
a melh~~ Pflclêncla dos trabalhos de campo 
do Instituto . 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA B JUDICIARIA 
- A divisão administrativa e judlclârla do es
tado, que vigorava em 31 de dezembro de 1953, 
era a fixada pela lei n.• 233, de 24 de. dezem
bro de 1948, da qual resultaram 139 ci>marcas, 
369 munlclptos e 758 distritos . Dessa divisão 
Juntamos a seguir o cartograma . 

Aos 30 de dezembro de 1953, fot promul
Pda a nova lei qütnqüenal que dividiu o 
nosso estado em 167 comarcas, 435 munlc!plos 
e 813 distritos . Notamos que o principio da 
-divisão administrativa, estabelecido pelo de
creto-lei federal n.• 311, de 2 de março de 
1938, fot mantido pela Constltulção estadual, 
em seu artigo 151 . 

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE GEO
GRAFIA - o Diretório Regional aderiu ao 
XI Congresso de Geografia, na qualidade de 
membro protetor, conforme resolução n.• 130, · 
de 20 de dezembro de 1951, não tendo, entre
tanto, Podido se fazer representar em Põrto 
.Alegre. 

ENG.0 BENEDITO QUINTINO DOS SANTOS 
- Causou o mal~ profundo pesar, especialmen
te entre os membros do Dlretórlo e geógrafos, 
a tnfausta noticia do falecimento do nosso 
aaudoso companheiro, Benedito Qutntlno dos 
Santos. 

Técnico de valor, amigo dedicado, cldadllo 
cortês e prestativo, chefe de familla exemplar, 
soube ~e Impor ao respeito e à admiração dos 
seus superiores, amigos e subordinados . 

Aqul não Poder!amos deixar de registrar o 
nosso preito de saudade . 

ll - INSTITUTO OEOGRAFICO E GEO
LOOICO - :tste órgão executivo do govêmo 
paull ·ta é subordinado à Secretaria da Agrl
Cultura e conta jâ com 68 anos de existência . 
Nas suas diversas organizações teve os Beiuln• 
tes nomes: 
Comissão Geogrâflca e Geológica (1886 a 1931) 
Diretoria de Serviços Públlcos e 
da "••ta Geral do Estado . ... . • (1931). 
Instituto Alltronômtco e Geo-
grâflco • • . . . . .. . . . . . . .. . . .. • . . . . • • (1931a1935) 
Departamento Geogrâflco e Geo-
lógico -.......................... .. 
Instituto Geagrâflco e Geol6-
i1co .................. (a partir de 

( 1935 a 1938) 

1938). 

O Instituto foi organizado pelo decreto 
n.• 9 871, de 28 de dezembro de 1938 . Três 
lels posteriores alteraram-lhe as atrtbulções e 
estrutura, tirando-lhe a cllmatologla, em 1942, 
(que fol por ato de fôrça encampada pelo go
vêmo federal) , crl&ndo-lhe a Secção de Es
tudos Oeogré.flcos, em 1947, e transferindo, a 
Htdrografla, em 1951, para o então criado De
partament:> de Aguas e Energia Elétrica • 

Hoje o Instituto conta com as seguintes 
dependências : 
a - Serviço de Geodésla : 
b - Serviço de Topografia : 
o - Secção de E ·tudos Geogrâftcos : 
d - Serviço de Geologia Geral : 
• - Serviço de Geologia ~nomlca : 
f - Laboratório de Qulmtca: 
g - Laboratório Experimental de Tratamento 

Semt-Industrtal de Minérios : 
ll - Gabinete de Desenho, Mapote-:a e Poto

técntca; 

1 - Secção de Fiscalização, Concessão e ca-
dastro de Minas ; 

j - Museu Geológico : 
k - Blblloteca : 
1 - Secção de Expediente e Admtntstração ; 
m - Secção de Contabutdade; 
n - Tesouraria : 
o - Almoxarifado : 
p - Portaria e 
q - Garagem e oficinas. 

As secções admtnt·trattvas constituem a 
Secretaria e assim acham-se diretamente su
bordinadas a um secreté.rlo, enquanto êste e 
as chefias das secções técnicas estão direta
mente dependentes de um diretor. 

Ainda em face de dlspostttvo da resolução 
n.• 96, atré.s citada, passamos a apresentar, em 
llnhas geral•, as realizações geogriflcas do IDP 
tttuto. no exerclclo de 1953 : 

DIVISÃO GEOORAPICA - 1 - Servtço de 
Geodésfa - Sob a chefia do Eng.• Ludovico 
Tallbertl. - A êste Serviço estão afetos oa 
trabalhos de triangulação, de determinação d• 
coordenadas e de nivelamento do estado, tra
balhos que vêm sendo reallzados sem Inter
rupção, embora em pequenas proporções • 

a - Triangulação . 

A t~langulaçllo geodésica estêve a ca!'t!O 
do Eng.• José de Almeida Castro . Conclulda 
a exploração, colocaram-se os marcos de con
creto armado em 20 vértices da cadela que se 
estendeu ao longo do paralelo 20.0 e 30' (Ri
beiro dos Santos a Franca) . Reconheceram-se 
21 vértices da cadela Bauru-Rio Param\. O 
custo médio do vértice reconhecido foi da or
dem de CT$ 2 100,00 • · 

Para darmos apolo terrestre a levantamen
to aerofotogramétrlco contratado pelo Depar
tamento de Estradas de Rodagem, na zona da 
serra da Bocalna, onde se pretende construir 
uma variante da velha estrada "Silo Paulo-
-Rlo " , fizemos trabalho de triangulação to
pogré.flca que abrangeu a é.rea de 100 quilôme
tros quadrados, ficando constltulda a rêde 
com 30 vértice~ . A restttulçllo aerofotogramé
t"'~~ foi co~r1111"a e desenhado o mapa em 
escala de 1: 10 000, com equldlstllncla de 10 
metros para as curvas de nlvel . 

b - Coordenadas geogré.flcas • 

Estas atividades estiveram aos cuidados do 
Bng.• José de O. Qulntt.o . O mau tempo e 
motivos Imprevistos limitaram a prodUçlLo 
neste setor • 

Para o apolo a.os trabalhos topogré.flcos, 
foram determinadas, apenas, as coordenadaa 
das oito seguintes l'Jcalldades: Areia Dourada, 
Costa Machado, Plrapôzlnho, Belo Horizonte 
(Patrimônio), Itororó, Narandlba, Taclba • 
Cruzé.lla . O preço médio do ponto atlngtu a 
lmportãncla de CrS 1 726,30 • 

c - Nivelamento de precisão . 

Diretamente responsé.vel por êstes traba
lhos de campo foi o Eng.• Adernar Colucct. 
Operaram quatro turmas, em nivelamento de 
1.• ordem, ao longo das linhas : 

1) "Santo Anasté.clo--Dracena-Andradlna", e 
"Dracena-Parapull" . . . . . . . . . . . . 170,3 );m 

2) "Mo11-Mlrlm-Plractcaba-Botu-
catu" ........................... 184,5 

3) "lcem--Oenersl ealgado" e "Pa
,..., ...... .,q: Caraguatatuba-SAo Se-
bastião" . .. . . .. • . . . . . . . .. • . . . . . . 111,4 

4) "Mojl Ouaçu - Agual - casa 
Branca" .. . . .. . . . . . .. . . . . • • . • .. . • 97,0 " 

Total nivelado em 1953 . • • • •• 563,2 km 
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Durante. êsse ano colocaram-se mais 40 
marcos de concreto, para referência de nlvel 
e 16 chapas de metal em soleiras . o preço 
médio do quilômetro nlveiado foi crt 631,90 . 

d - Trabalhos na aede . 

1) Cálculo provisório de 15 pontos de coor
denadas geogré.flcas ; 

2) Ajustamento de 6 circuitos de nivela
mento; 

3) . Revisão dos càlculos das llnha11 niveladas 
durante 1953 ; 

4) Cálculo de triangulação topogré.flca da 
serra da Bocalna ; 

5) Informações ao pl1bllco. 

As despesas de campo a cargo do Serviço 
de Geodésla totalizaram: 

Triangulação 
Coordenadas 
NlV'elalllento 

Crt 95 581,10 
13 810,00 

355 867,10 

Crt 485 258,20 

z· - Se1'11tço de Tof)ogra/ta - Bob a 
cbefia· do Eng. Eduardo B. de Oliveira. · 

a - Levantamentos topogré.flcos . 
Esta atividade de campo desenvolveu-se no 

periodo sêco, isto é, de abrll a outubro, quando 
·rara.s do as quedas pluviom~tricas . 

Pequena foi a contribuição dêste ·Serviço 
110 setor dos levantamentos topogré.flcos, em 
c:onsequêncla da falta de recursos financeiros 
e qe técnicos, esta motivada pelo llcenclamen
~ de nove funclonirlos . 

Em campo estiveram apenàs 12 topógrafos, 
que operaram nas seguintes regiões : 

lt FOiha de Aliais - Uma turma concluiu o 
levantamento desta fôlha, realizando 228 
quilômetros de camlnhamentos e a cober· 
tura de 320 quilômetros quadrados . O 
custo médio do quilômetro quadrado ficou 
em ·Ort 106,00. 

., P~lha de Catanduva - Inlclamoa o levan
tamento desta .j,rea, com apenas uma tur
ma, conseguindo-se 420 quilômetros de ca-
· mlnbamento e cobertura de 480 qullõmetrQB 
quadrados, · a preço médio de Crt 98,90. 

3) FOiha de lbltlnga - Dois operadores pl'Oll• 
seguiram no seu levantamento, totallr:an• 
do 909 quilômetros de camlnhamento • 
é.rea de 920 quilômetros quadrados, a preoo 
médio de Crt 90,00. 

4) Pôlha de José Bonifácio - Um topógrafo 
encarregou-se do prosseguimento dos tra
balhoe, , reallmndo 613 qullõmetroe de e&• 
mlnhamentos e cobrindo a érea de 720 qui
lômetros quadrados, ao custo m6dlo de 
Ort 69,00. 

at Pôlha de Maracal - Duas turmas foram 
destinadas ao pro1111egulmento do trabalho, 
terminando o ano com 1 4eo qullõmetroe 
de camlnhamentos e área coberta de IMl5, 
a preço mMto de crt 215,00. 

8) Pôlha de Pompéla - Dois topógrafos con
tinuaram com os levantamentos desta fO.. 
lha, obtendo a seguinte ·produção : .. , ... 
1 Ole qullômetroe de camlnhamentoe e Area 
de 1 100 quilômetros quae2rad06, a CUIW 
mMlo de Crt 77,80. 

f) Levantamento cadastral rural. Para estu
ao de aproveitamento agrlcola da parte da 
bacia do rto Jaguari, munlclplo de Bra
gança Paulista, destinamos· duas tu.rmas 
que levantara.m, com as mln~clas deseja
das, cêrca de 22 qullõmetros quadre.doe . O 
trabalho ficou conc!uldo, bem como d ... 
eenhada a reepectlva planta . 

9) Levantamento de cadastro urbano. 
Cooperando-se com a Prefeitura Municipal 

de Ubatube, fl.zemoe o levant&tne.nto ca.. 

dastral da sede municipal, tendo-se em 
vista projeto de construção da rêde de 
esgotos e ampliação da rêde de águas . 
Também êste trabal)lo ficou concluldo, de
senhando-se a respectiva planta cadastral, 
com · curvas equidistantes de um metro. 

O total da área levantada, para a orga
niZação de fôlhas topogré.flcas atingiu cêr
ca de 4.505 quilômetros quadrados, que 
correspondem, aproximadamente, a uma 
e mela fôlha topogré.fica . 

b ...._ Demarcação de limites municipais . 

Demarcamos trechos de limites de oito 
munlclplos, atendendo-se a requerimentos dos 
prefeitos lnteressadoe • 

c - Limites São Paulo-Paraná . 

Os limites 1l9tão aceitos e fixados por !ele 
de ambos oe éstados, todavia não estão de
marcados. Allalm, continuamos com os traba
lhos de campo para reconhecimento, interpre
tação e futura demarcação . No ano passado, 
com êsse objetivo, fêz levantamento na ba
cia do rio Jacupirangulnha, com um progreMO 
de 85,6 quilômetros quadrat:tos de camlnha
mentos taqulométricos . 

d - Limites São Paulo-Rio de Janeiro . 

Após os preliminares entendimentos com o 
Bng.0 Lu!s de Sousa, Diretor do Departamento 
Geográfico do estado do Rio de JMl.elro, Ini
ciamos uma vistoria ao longo da linha de li
mites, para. a organização dos trabalhos de 
substituição dos marcos provisórios de madei
ra, pelos definitivos de concre1!0" armado, que 
têm as dimensões de 25x35x180 centlmetro11, 
oonstltuldos por 6 blocos . Durante o ano COilll
\rulmos 100 marcos oomJ)letos dêsse tipo . 

e - Limitas São Paulo-Minas Gerala . 

ProBSegulmos com estudos e entendlmentoa 
com os técnicos do Departamento GeogrA.fleo 
de Mlnas (lerals, no 11entldo de se estabelecer 
a Jurisdição paullllta e i:nlnelra l!Õbre as llhaa 
do rio Grande . 

f - Vletorias e levantamentos expe
didos. 

No fim do ano os topógrafos foram encar
regados dêstes trabalhos, para permitir o pre
paro do anteprojeto doa anexos da lei qüln
qüenal da divisão administrativa e JudlclArl& . 

1 - Trabalhos na sede . 
1) Cálculo das cadernetas de 1952, 

referentes '9 fõlhas topográflcu 
de Assls, Ibltl:nga, _Maracal, Pom
p~la e Novo Horl11onte. 

2) Prosseguimento do desenho d&& fõ
lhas acima citadas. · 

3) Organir:ação de 73 fôlhas topoirr&
flcas de 30' de latitude por 30· de 
longitude, na escala de 1: 100 000, 

· referentes a r:ona ·ainda não car
tografada, preparatórl&s para a lm· 
preBBão do mapa do Estado na 

, escala de 1: 250 000, em onze fO
lhas. 

f) Desenho de 22 plantas organlr:adaa 
para atender a questões de llmltea 

municipais . 
6) Conclusão das fôlhas originais de 

de Aea18, lbltlnga e Novo Hori-
zonte. · 

.3 - Seeç4o de 1!8tudo1 Geogrd/U:os ...:. 
Sob a chefia da Eng.• Zlld& Sampaio Perronl. 
- O trabalho mais lmportante, e que ab~ 
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veu quase tôda a atividade dos funcionàrios 
desta Secção, foi o· da revisão da divisão ad· 
ministratlva e judlciària, para a promulgação 
da lei · qüinqüenal a vigorar de 1.0 ·de janeiro 
de 1954 a 31 de dezembro de 1958 • 

Com os estudos e trabalhos de campo rea
lizados no perlodo de 1949 a 1953 organizamos 
os quatro seguintes anexos : 

- Quadro geral de comarcas, muni· 
clplos e dlstri tos . 

- Descrição dos limites dos miJnl
clplos e das divisas dos distritos . 

- Descrição das divisas dos subdis
tritos. 

- Descrição das divisas das circuns
crições . 

Para a descrição dessas Unhas organizaram
-se mapas na escala de 1 : 100 000 cobrindo to
do o estado nos quais foram desenhadas as 
Unhas propostas . 
· Pela lei · qülqüenal 2 458, foram criados 

66 rnunlclplos, 55 distritos e 28 comarcas . 
Esta Secção cooperou com o Serviço de 

Topografia e com o Gabinete de Desenho, 
para o preparo do mapa do estado, na escala 
de 1:250 000 •· 

Outros trabalhas de revisão e cle.se1f1cação, 
foram t-ambém realizados. 

DIVISAO · GEOLôGICA - 1 - Servtço de 
Geologta Geral - Sob a chefla do Eng.• Pltnlo 
de Lima. 

a - Levantamentos geológicos. 

Três geólogos operaram na região abran
gida pela fôlha de Bragança Paulista, perfa
zéndo 1 640 quilômetros de camlnhamentos, 

· do que resultou produção média de 12,2 qui
lômetros por dia de trabalho . 

Trabalhos da mesma natureza foram feitos 
por outro geólogo na região de Piracicaba-Rio 
Claro, na formação Iratt, com a produção de 
327 quilômetros de camlnhamento e produção 
dlAria de 19,2 quilômetros. 

b - Mineralogia e Petrografia. 

Os trabalhos de microscópio Interrompidos 
a anos atràl!I, por falta de funclonàrio, foram 
retomados com o contrato do Eng.• de Mlnas 
Pedro Maciel, que estudou e descreve~. a par
tir de agôsto, 127 l!mlnae de rochas. 

Além de alguns estudos de campo, foram 
preparados, neste setor, 13 coleções de rochas 
e minerais, para Instituições de ensino secun
dàrlo . 

e - Paleontologia e Estratigrafia . 

O Sr. Serglo Mezzaltra Identificou e clas
lliflcou 32 exemplares fósseis, dos quais 26 In
vertebrados e 6 vertebrados, todos do estado 
de São Paulo . No estado do Paranà foi feita 
por êle uma coleta de fóesels que estão sendo 
estudados . Seis afloramentos fosslllferos, fo
ram descobertos nas regiões de Limeira, Con
chas e Bragança . Estudos estratlgrãflcos fo
ram feitos nos municlpios de Limeira. e Piraci
caba . 

d - Aguas subterrâneas . 

A pedido de Prefeituras, de companhias 
agr!colas e fazendeiros, completamos estudos 
para captação de égua subterrânea, num total 
de 49 local• . · 

i!:ste Serviço dispõe de 13 sondas para a 
perfuração de poços profundos, realizando o 
trabalho pelo preço do custo. Em 1953 perfu
ramos vinte poços. A maior vazão foi alcançada 
em São Simão onde atingiu 51 metros cúbicos 
por hora. A menor verificou-se em Matão, com 
2 metros cúbicos por hora . As profundidades 
dêsses poços ficaram entre os llmltea de 180 me· 
troa e 4G metros • · 

e - Viagem de estudos • 

Regressando dos Estados Unidos, onde !Ora 
estudar as questões relacionadas com os fertt
llzantes fosfatados, o Eng. Pllnio de Lima en
tregou o relatório onde apresenta soluções para 
o caso brasileiro, focalizando o· problema des
de a mineração allé a industrialização e con
sumo. 

2 - Serviço de Geologia Econômtca - Sob 
a chefia do Eng.• TeDdoro Knecht. - Esta de
pendência do Instituto teve como parte princi~ 
pal do seu trabalho as pesquisas de calcàrios 
e fertilizantes, visando-se l indústria do ct
.mento, cal e corretivos das terras agrfcol811 . 

a - Calcàrios e dolomitoe . 

Os estudos e pesquisas atenderam a lnt&
rêases direto do Instituto e de particulares, 
neste caso custeados por êstes . Assim é que 
nos ocupamos com as jazidas situadas nos 
municípios de Araçoiaba da Berra, Sant'Ana d9 
Pamafba, Piracicaba, Caplvarl, Taubaté, Pln
damonhangaba, Itararé, Itapeva, Capão Boni
to, Itaptra e Miracatu . 

Muitos dêsses estudos preliminares Indi
cam aproveitamento econômico, com boa r&
·serva · de minérios de teores conventent• de 
óxidos de càlcio, magnésio e resfduoe . 

b .:.... Minério de chumbo . 

Na região mineira de Apte.i continuaram 
as pesquisas nas jazidas de Braço de Pescaria • 
Dos trabalhos resultou extração de 20 toneis.
das de galena, envte.das l Usina de Chumbo de 
Aptat. 

c - Pesquisas diversas . 

Os técnicos do S.G.E. ocuparam-se ainda 
com pesquisas em jazidas . de talco, vermlcull.,
ta, turfa, bauxita, niquei, manganês, ferro • 
quartzito . . 

Inicia-se a exploração da vermiculita e <la 
bauxita . Quanto ao niquei, feno, turfa, quan
zo e talco, estudos complementares · pDderão 
recomendar a lavra . A reserva de mangane. 
foi considerada de aproveitamento antieeonô
mlco , 

SERVIÇOS UCNICOS AUXILIARES - l -
- Laboratórto de Qutmica - Sob a chefia do 
Eng.• Benedito Alves Ferretra. - Grande é a 
Importância doe trabalhos afetos a êste LabO
ra tório, valioso auxiliar de outros serviços téc
nlcos-cle*lflcos : Geologia Geral, Geologia Eco
nômica, Laboratório de Tratamento de M1n6-

. rios, etc . Estudos do interêsse particular do 
próprio Laboratório foram feitos no decorrer 
de 1953 . 

a - Ant.llses 
Analtses - Doeagen11 

Para o Instituto . . . . 331 1 5IMI 
Para o público . . . . 169 784 

Total 500 a 370 

As analises feitas para o público rendenua 
para os cofres estaduais a quantia de 
Crt 20 210,00 • 

b - estudo• espectográficOI. 

Para a rãpida orientação dos estUdos de 
pesquisas fizeram-se 23 ensaios espectrogritl
cos, com 76 Identificações de elementoe. 

Z - Laboratório E:oper(mentaZ de 2'raQI.. 
mento Semi-Iild.uatrlal de Mtnério• - Sob a 
chefia do Eng.• Nicollno Viola. - !!:ste setor 
pouco realizou em 1953 • Els que o seu chefe 
teve a atenção voltada para o projeto e ln. 
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talação de uma usina de moagem de calcário 
para corretivo de terras ácidas • . 

A usina que e ·.tá sendo construida nas 
lmedlaçõea da cidade de Baruerl terá capaci
dade lnlclal para produção de 30 toneladas de 
pó calcário que será vendido aos agricultores 
pelo preço do custo, ensaca<Jo e a granel . Es
peramos poder Inaugurar essa usina dentro de 
dola meses, 

J - Gabinete de Deaenho, Mapoteca e Fo
toUcntca 

a - Gabinete de Desenho. 
Prosseguimos com o desenho das !Olhas 

topográficas para a Impressão do mapa do es
&ado na escala de 1 :250,000, em onze partes. 

Todos oe desenhos, perfis, plantas, esboços 
e diagramas neceS6árlo3 aos Serviços Técnicos 
do Instituto foram a contento elaborados neate 
Gabinete. 

b - Gabinete de Fototécnlca , 
Aa fotografias comuns e aéreas, bem como 

u cópias heUográflcas de que necessitamos 
foram obtidas neste Gabinete • 

4 - Btblfrteca e Pu'hltcaçllea - Sob a che
fia do Sr. Henrique Bastos. - A Blblloteca 
nca aberta no perlodo das 12 às 18 horas, 
atendendo aos tunclonárlos do Instituto e ao 
públlco. 

a - Aquisição de obras • 
Adquirimos por compra 386 obras e em re

gime de permuta ou doação 4 123, contando-se 
nemes números, revistas, Uvros e mapas. 

b - Consultas e empréstimos . 
Aa consultas de obras totallzaram durante 

o ano 8 287, registrando-se o comparecimento 
de 3 041 consulente& na sala de leitura . Os 
l!Qlpréstlmos de obras atingiram 1 668 pedidos . 

c - Permuta e dlstrlbulção de pU• 
bllcações. 

Aa publlcações próprias do Instituto são 
..inadaa a 811 J.n.stltulções naclonals e 199 ea-

trangelras • Recebemos em troca publlcaçõea 
de 101 lnstltulções naclonals e 144 estrangeiras , 

d - Catalogação e classlflcação • 

Prosseguimos com a catalogação, utilizan
do a classlflcação de Fewey. No livro de tombo 
já se acham registrados 5 585 folhetos e 7 519 
Uvros. 

e - Publlcações • 

Foram publlcadas e dlstrlbuldas as se
guintes: 

1) Boletim n.• 33 - Calcário no es
tado de São Paulo . 

2) Boletim n. 0 33 - Blbllogra!la da 
geologia, mlneralogla, petrografia 
e paleontologia do estado de São 
Paulo. 

3) Boletim Avulso - Dec.retos refe
rentes à concessão de pesquisas e 
lavras no e 0 tado de São Paulo . 
Em 31 de dezembro acham-se em 
Impressão: 

4) Boletim n.0 34 - .. Coordenadas 
geográficas de locais do estado de 
São Paulo. 

5) Boletim Avulso .- A produção • 
consumo de calcário ou dolomlto 
para corretivos de 110loa . 

8 a 9) Revista O I.G.G. • Vol. VD, 
ns . l, 2, 3, e 4 . 

10 a 12) FOihas topográficas de Marllla, 
São Manuel e Plrajul (escala 
1:100 000) . . 

13) l>rlmelra fôlba topogritlca do estado, 
na escala 1 : 250 000, 

CONCLUSÃO 

Como em anos anteriores, dlflculdades de 
oroem admlnlstratlva e econômica lmpedlram 
o Integral cumprimento do programa previsto 
e além disso baixaram o rendimento dos tra
balhos. 

Para não prolongarmos mals esta slntese 
deixamos de juntar a parte referente às atlvl· 
dades admlnlstratlvas, que são de menor ln• 
ter&sse" • 

Anualmente o Conselho Naclonal de Geografia realiza um concurso de monograflaa de 
aspectos geogrãftcos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudoa 
geogrãftcos, seus lev~tamentos, sua documentação. 



Leis e Resoluções 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
1 -

Integra da legislação de interêsse geográfico 

Leis 
LBI N.• 2 613 DE 23 DE SETEMBRO DE 1955 

Autoriza a Unt4o a 'criar uma Fundaç4o deno
mtnada Servtço Social 'Bural 

O Presidente da República : 

Paço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte lel : 

Art. 1.0 E' criado, subordinado ao Mlnle
Urto da Agricultura, o Servlço Soclal Rural 
(8.S.R.) entidade autárquica, com personali
dade jurídica e patrimõnio, próprio sede e fõro 
no Distrito Pederal e jurisdição em todo o ter
ritório nacional. 

Art. 2.0 • Constituem patrtmõnlo do s. S.R. : 
I. A quantia de Crt 5.000.000,00 (clnco mi

lhões de cruzeiros) em moeda corrente . 
II. O produto do receblmento de uma con

trtbutção de 3 o/o (três por cento) e 1 o/o (um 
por cento) sõbre a soma paga mensalmente 
aos seus empregados pelas pessoas naturais ou 
jurldlcas mencionadas nos arta. 6.o e 7.0 desta 
lei: 

m. O patrimõnio da antlga Sociedade Co
lonizadora Hansel\tlca, de Iblrama, Estado de 
Santa Catarina . . 

IV. Os prédios rllstlcos e os semoventes 
adquiridos pela União em virtude do decreto
·lel n.• 1.907, de 26 de dezembro de 1938: 

V. As doações ou legados que lhe. forem 
'feitos e as dotações orçamentl\rlas a êle dee
Unadas. 

Art. 3.0 O Serviço Social Rural terl\ por 
flm: . 

I. A prestação de serviços sociais no melo 
rural, visando a melhoria das condições de 
vlda da sua população, especialmente no que 
concerne: 

a) à allmentação, ao vestul\rio e à habl-
'8.çlo: · 

b) à saúde, à educação e à assistência 
mnltàrla: 

e) ao lncentlvo à atividade produtora e a 
qualllquer empreendlmentoe de molde a valo
rizar o rurallsta e a flxl\-lo à terra • 

II. Promover a aprendizagem e o aper
feiçoamento das técntcaa de trabalho adequa
das ao melo rural : 

m. Fomentar no melo rural a economia 
das pequenas propriedades e as atividades do
m6stlcas; 

IV.' Incentivar a criação de comunidades, 
cooperativas ou associações rurais; 

V. Realizar inquéritos e estudos para co
nheclmento e divulgação das necessidades &o
clals e econõmtcas do homem do campo : 

VI. Fornecer • semestralmente ao Serviço 
de J:sta\latlca da Prevldêncla e Trabalho re-

lações estatistlcas sObre a remuneração paga 
aos trabalhadores do campo. 

Art. 4.0 O S. S. R. serl\ admlnlstrado por 
um conselho naclona1 e pelos con•elhos es•a
duals, dos Te:rltórios Federais e Distrito Pe
de•al, dotado~ êstes da autonomia necessàrla 
para promover a execução de planos adap
tando-os às pecullaridade1 locals, por lnter
médlo das Juntas munlclpals . 

. 1 1.0 O conselho nacional, serl\ constl-
tuido: 

aJ de um prestdente de nomeação do Pre
IJldente da Repúbllca, dentro da llsta trlpllce 
que serl\ apresentada pela Confederação Rural 
Bras1letra : 

bJ de um representante do Mlntstérlo da 
Agricultura: 

e) de um representante do Mlnlstérlo do 
Trabalho, Indústria e Comércio : 

d) de U"Tl representante do M!nlstério da 
Educação e Cultura : 

e) de um representante do Mtnlstérlo da 
Sa'O.de; 

/J de quatro representantes da classe ru
ral, eleitos em assrmbléla geral da Confede• 
ração Rural BrasUelra, na forma que o regu
lamento estabelecer. 

1· 2.0 o conselho estadual ou de Terrltó
rlo ou do Dlstrlto Federal serl\ constttuido de 
um presidente escolhido pelo conselho nacio
nal, em lista triplice, apresentada pela fe-
deração respectiva, de um representante do Go
vêrno do Estado, do Terrltórlo ou do Distrito 
Federal, e de um representante da Federação 
das Associações Rurals, eleito em assembléia 
geral. 

t 3.0 A junta muntclpal serl\ constttulda 
de um presidente nomeado pelo conselho es
tadual dentro da llsta tripiles apresentada 
pela respectiva Associação Rural, de um re
presentante da Prefeitura Municipal e de um 
representante da asosciação rural do Munlcl
plo, eleit) por voto secreto em assembléia geral, 
para tanto especialmente convocada. 

t 4.• Nos Munlclplos onde não eJ:l.atlr a.s
sociação rural o representante da classe será 
indicado pela Federação das Associações Ru
rais e, na alta desta, pelo conselho estadual 
ou do Terrltórlo ou do Dlstrlto F'.ederal. 

§ 5.0 o mandato dos membros dos conseo
lhos naclonals e estaduais e das juntas mu
niclpals serl\ de 3 (três) anos, podendo ser 
renovado. 

1 6.0 Nas dellberações dos órgãos colegta
dos, de que trata êste artlgo, o presldente 
terá voto deliberativo e de qualidade. 
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Art. · 5.0 O funclo!lalismo do Serviço So· 
clal Rural só poderá ser admitido mediante 
concurso público de provas, ressalvados os car
gos de direção-, previstos no art. 4.0 e o dis
posto no paràgrafo único dêste artigo . 

Paràgrafo único. Excepcionalmente pode
rão ser admitidos funcionários Interinos para 
uerclclo do S .S.R. pelo prazo máximo e 1m·
prorrogável de 1 (um) ano. 

Art. 6.0 ~ devida ao S.S.R. a contribui• 
ção de 3% (três por cento) sôbre a soma paga 
mensalmente aos seus empregados pelas pessoas 
naturais ou Jurldlcas que exerçam as atividades 
Industriais adiante enumeradas: 

1 - Indústria do açúcar; 
2 - Indústria da latlclnlos; 
3 - Xarqueadas; 
4 - Indústria do mate; 
!i - Extração de fibras vegetais e descaro-

çamento de algodão; 
6 - Indústria de beneficiamento de café; 
7 - Indústria de beneficiamento de arroz; 
8 '- Extração do sal; 
9 - Extração de madeira, resina e lenha; 

10 - Matadouros; 
11 - Frlgorlflcos rurais; 
12 - Curtumes rurais; 
13 - Olaria. 

§ 1.• As pessoas naturais ou Jurldlcas que 
exerçam as atividades Industriais de que trata 
êste artigo deixarão de contribuir para os ser
vtços sociais e de aprendizagem do comércio 
e da Indústria, regulados pelos Decretos-leis 
ns; 9 853, de 13 de setembro de 1946; 9 403, de 
25 de Junho de 1946; 4 048, de 22 de Janeiro de 
1942, modificado pelo Decreto-lei n.0 4 936, de 
7 de novembro de 1942, e n .0 8 621 de 10 Janeiro 
de' 1946. . 

§ 2.0 Ficam Isentos das obrigações referldaa 
neste artigo as Indústrias caseiras, o artezana
to bem como as pequenas organizações rurais, 
de transformação ou beneficiamento de produ
tos rurais do próprio dono e cujo valor não 
exceder de Crt 200 000,00 (duzentoe mil 
cruzeiros). 

§ 3.• As pessoas naturais ou Jurldlcas que 
exerçam as atividades Industriais enumeradas 
neste artigo não se exime de contribuição ain
da quando em coperatlvas ·de produção. 

§ 4.0 A contrlbulçãó devida por todos Oll 
empregadóres aos institutos e caixas de aposen
tadoria e pensõês é acrescida de um adicional 
de 0,3% (três décimos por cento) sôbre o total 
dos salãrlos pagos e destinados ao Serviço So· 
clal Rural, ao qual será diretamente entregue 
pelos respectivos órgãos árrecadadores. 

Art. 7.0 As emprêsas de atividades rurais 
nlo enquadradas no art. 6.0 desta lei contrl
bUlrão . para o Serviço Social Rural com 1% 
(um por cento) do montante e da remuneração 
mensal para os seus empregados. 

Pari.grafo único. Ficam Isentas da contri
buição constante dêSBe artigo as peSBoas tisicas 
que explorarem propriedades próprias ou de 
iercelros, cujo valor venal seja Igual ou· ln· 
terlor a Crt 200 000,00 (duzentos mil cruzeiros). 

An. 8.• As contribuições dos que' ntl.o 
poSBulrem escrituração em forma legal sert.p 
calculadas à base do salário mlnlmo da região, 
acrescido de 10 ,_ (dez por cento) • 

Art. 9.0 As contribuições devidas ao S.S.R. 
_!lllrf.o recolhidas na forma, prazo e local que 
torem determinados no regulamento, Incor
rendo o contribuinte, pelo não recolhimento 
dentro em 120 (cento e vinte) dias do ven
cimento, além dos Juros de mora, na multa 
de 10 % (dez por cento), podendo a sua ar
recadação ser atrlbulda a entidades públicas 
ou privadas. 

An. 10. A aplicação do produto' das ar
~õea Mrá feita de acordo com u nor-

mas a serem estabelecidas pelo conselho na
cional, devendo, no entanto, ser empregada no 
Munlclplo 60 % (sessenta por cento) da arre
cadação ali efetuada, destinando-se o restante 
20 % (vinte por cento), para aplicação pelo 
conselho estadual, tendo em vista as zonas 
menos favorecidas do Estado, e 20 % -(vinte por 
cento) pelo conselho nacional, obedecido o 
mesmo critério • 

Parágrafo único . As despesas gerais cor
respondentes a cada um dos órgãos executivos 
do S.S.R. correrão por conta das quotas de 
arrecadação atrlbuí<;1as ao mesmo. 

Art . 11. O S.S.R. á obrigado a élaborar 
anualmente um orçamento geral, cuja apro
vação cabe ao Presidente da República, que 
englobe as previsões de receitas e as apli
cações dos seus recursos e de remeter ao Tri· 
bunal de Contas no máximo até 31 de março 
do ano seguinte, as contas da gestão anual, 
acompanhadas de sucinto relatório do pre
sidente, Indicando os benefícios realizados . 

Art. 12. Os serviços e bens do s.s.:a. 
·gozam de ampla Isenção fiscal como se fO&· 
sem da própria União . 

Art. 13. O disposto nos arta. 11 e 12 de1ta 
lei se aplica ao Serviço social da Indústria 
(SESI), ao Serviço Social do Comércio (SESC), 
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Indus
trial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Apren
dizagem Comercial (SENAC) . 

Art. 14. ~ o Poder Executivo autorizado Í. 
abrir, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Crt 5 . 000.000,00 (cinco milhões de 
cruzeiros) para !Satisfazer a dotação prevista 
no art. 2.0 • 

Àrt. 15. Será consignado anualmente no 
orçamento geral da União uma verba no valor 
de Crt 100.000.000,00 (cem milhões de cruzei
ros) para atender às finalidades previstas nes-
ta lei. · 

Art . 16 l!:st&. lei entrará em .vigor 60 (se&
aenta) dias depois da data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio d.e Janeiro, 23 de setembro 'de 1955: 
134.0 da Independência e 67.• da República. 

JOÃO CAri FILHO • 
Munhoa da Bocha . 

J. M. WMtaker. 

LEI N.º 2.658, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1955 

DfBPõe aõbre .aubvenç4o As AHoctaçõ~ Burcda 
Muntctpata. 

O Vice-Presidente do Senado Federal, no 
exerelclo do cargo de Presidente da República . 

Faço saber que o CongresB<> Naclonai de
creta e eu sanciono a seguinte lei.: 

Art 1.0 A União cooperará nnancelr&
mente com as Associações Rurais Munlclpala 
e respectivos órgãos de graú superior, de acõr• 
do com o disposto na presente lei. 
· Art. 2.• Anualmente, o Orçamento Geral 
!la· Unltl.o consignará, no Anexo relativo ao 
Ministério da Agricultura, dotação não ln• 
ferlor a Crt 80. 000.000,00 (oitenta milhões de 
cruzeiros), para atender ao pagamento de sub
venções às entidades mencionadas no art. 1.• ··. 

Art. 3.• Só terão direito às subvençõee as 
entidades que : 

I - tenham Bido reconhecidas, de acOrdo 
com o disposto no art. · 10 do . Diecreto-111. 
n.• 8.127, de 24 de outubro de 1945, até 31 d~ 
dezembro do ano anterior ao da elaboração do 
Orçamento; 

II - tiverem funcionado regularmente DO 
ano anterior ao da vigência do Orçamento ; ' 
· m ~contarem, no mínimo, com 50 (clp

qüenta) llÕCIOll efetivos, registrados como ~ 
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wadores ou criadores no Ministério da Agri
cultura; 

IV - requererem, até 31 de março do ano 
da vigência do Orçamento, os beneflclos desta 

.lei, observado, quando fôr o caso, o disposto 
nos 1 § 1.0 , 2.0 e 3.0 , do art. 8.0 desta lei. 

Art. 4.• O requerimento a que se refere 
o Item IV do artigo anterior será dirigido ao 

·Ministro da Agricultura e menclonarã : 
I - no caso de Associações Rurais Muni

cipais, o número de sócios efetivos em 31 de 
dezembro do ano anterior ao da vigência do 
Orçamento; 

II - no caso de Federações, o número e o 
nome das associações federadas, na mesma 
data. · 

Parti.grafo único . Os requerimentos d&B 
Associações Rurais Municipais serão acompa
nhados de relação nominal dos sócios efetivos, 
com a indicação do distrito no qual estão do
miciliados e do número do respectivo registro 
de lavrador ou criador no Ministério da Agri
cultura. 

Art. s.• •Até 30 de junho de cada ano, o 
Ministério da Agricultura organizará a relação 
das ·subve11ções atribuídas as entidades que 
preencherem os requisitos do art. 3.• desta lei ·. 

Art. 6. 0 O processo de cãlculo obedecerã 
às normas gerais fixadas em Portaria do Ml
ntstro da Agricultura, observado o seguinte. 

I - à Confederação Rural Brasileira serã 
atribuída subvenção correspondente a 5 % 
(cinco por cento) do total concedido às Asso
ciações Rurais Municipais e respectivos órgãos 
de grau superior, mencionados no art. l.•. 

II - a cada Federação serã atribuída sub
Yenção correspondente à divisão de 15 % (quln
llfl por cento) do mesmo total referido no Item 
anterior, proporcionalmente à soma das sub

·yenções concedidas às aasoclaçõea que lhe fo
rem filiadas. 

III - a cada Associação Rural Municipal 
caberã uma subvenção correspondente à dlvl
&Ao de 80% (oitenta .Por cento) do total Jã 
mencionado proporcionalmente, à população 
rural do respectivo Município, segundo dados 
eensltãrlos declarados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. 

Art. 7 .• O valor da dotação a que se re
fere o art. 2.• ·da presente lei serà posta pelo 
Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A., 
ate§ 31 de março de cada ano, à disposição do 
·MJ.n1stérlo da Agrlcul~ura. _ 

f l.• Até o dia 31 de julho de cada ano, 
o Ministro da Agricultura sollcltarã ao Banco 
do Brasil S.A. , por conta da quantia posta à 
8UA disposição, o pagamento das subvenções 
u entidades beneflcladae, por tntermMlo dae 

agências mals próximas às sedes das referidas 
entidades, deduzidas de cada subvenção · as 
respectivas taxas de serviço bancãrlo. 

1 2. 0 As subvenções não pagas no exer
cício serão Inscritas em Restos a Pagar . 

Art. 8.0 As subvenções a que se re
fere esta lei serão obrtgatõrlamente aplicadas 
nos fins previstos pelos seguintes artigos do 
Decreto-lei n.• 8.127, de 24 de outubro de 1945: 

I - os do art. 17, letras e, /, g, f, l, m, e t, 
no caso das Associações Rurais Municipais ; 

.. II - os do art. 18, letras g, h e z, no caso 
das Federações ; 

m - os do art. 19, letras e, g, e i, no caeo 
da Confederação Rural Brasileira . 

§ 1.0 Os requerimentos a que se refere 
o Item IV do art. 3.• deverão ser acompanha
dos de comprovantes da aplicação das subven
ções previstas nesta lei, recebidas até 31 de 
dezembro do ano anterior . 
· § 2.• s~. por qualquer motivo, a subven
ção atribuída à requerente no ano anterior 
não tiver sido recebida, esta circunstância de
verá constar expressamente do requerimento . 

§ 3.• Serã sustado o pagamento de sub
venções às entidades que não comprovarem aa
tlsfatõrlamente a 11.Pllcação das quantias rece
bidas e até que o façam . 

Art. 9.0 li: permitido às Associações Ru
rais Municipais, às respectivas Federações e à 
Confederação Rural Brasileira, vincular, me
diante prévia aprovação -O.o Ministro da Agri
cultura, as subvenções a que terão direito, de 
acôrdo com a presente lei, em garantia de em
préstimos que venham a contrair : 

I - por prazo não BUperlor a 20 (Tinta) 
anos, para construção, reparação ou ampliação 
das respectivas sedes e recintos de exposlçõe1 
permanentes ; 

II - por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, para aquisição de maquinaria agrfcolr.. 

Parti.grafo único . O requerimento no qual 
fOr solicitada a aprovação prevista neste artigo 
serã Instruído de • 

I - minuta do contrato a ser estipulado : 
II - prova de que a mesma foi aprovada 

pelo voto de dois terços dos sócios presen• 
à assembléia convocada expressamente para 
êsse fim. 

Art. 10 Esta lei entrarã em vigor na data 
de sua publicação, revogadll!I as disposições em 
contrãrio. 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1955 ; 
134.• da Independência e 67. 0 da República, 

Nzuv RAMOS 
Et!uardo Catalllo 
Mário da C4mara 

Decretos 

DBCRBTO N.0 311.281 - DE 9 DE DEZEMBRO 
DE 1955 

!'Nn1forma ~ Comtaallo de Localtliaçllo da Nova 
Capital Federal em Comtullo rü Planeja
mento da Con1truçlfo e da Mudança da 
Capital l'ederal e dd outr~ provtdo!n.cta.! • 

O Vlce-Presldent.e do Senado Federal, no 
aerc!clo do cargo de Presidente da República, 
UMndo da atribuição que lhe confere o artigo 
87, Item I, da Constituição e de conformidade 
aom o disposto na Lei n.• 1.803, de 5 de Ja
neiro de 1953, 

DECRETA: 
Art. 1.0 A Coml.S8Ao de Localização da No

n. Capital Federal, criada pelo Decreto .....• 

n. • 32. 978, de 8 de junho de 1953 fica irana
tormada em ComlBBAo de Planejamento ela 
Construção e da Mudança da Capital Federr.l 
(C.P.C.M.C.F.) 

Art. 2.• A C.P.C.M.C.F. , tem por tina.
lide.de a elaboração do planejamento da cons
trução e da mudança da Capital Federal, na 
conformidade do que estabelece a Lei 1.803, de 
5 de Janeiro de 1953, devendo, para t.sao, man- . 
dar realizar : 

a) estudos deflnltlvoe sObre as condlçO. 
de abastecimento de àgua, eneritla elétrica, ea
gôto e telefone ; 

b) planejamento das vlaa de transportee 
e comunicações, que deverlo ligar a futura 
Caplt&l Federal a todos oe Batadoe e Terrltó-
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rios, com sua adaptação, no que couber, ao 
plano geral de Viação Nacional ; 

e) plano de utilização da àrea escolhida 
para o provimento de recursos de construção 
da nova Capital e plano urban!stlco, Inclusive 
o anteprojeto e projeto da Capital e de edlf!
clos que constituirão a sede do novo Govêmo : 

d) estudos concretos sObre o estabeleci
mento de uma corrente Imigratória para o 
novo Distrito Federal, assim como o planeja
mento agropecuàrlo; 

e) levantamento e estudos exigidos para 
a mudança do govêmo e para a transferência 
e Instalação do funcionalismo federal e au
'6rqulco na futura Capital Federal ; 

f) elaboração de anteproJeto da legislação 
necessária ao novo. Distrito Federal. 

Paràgrafo único. O prazo para conclusão 
dêsses trabalhos &erâ de 5 (cinco) anos, a par
tir desta data. 

Art. 3.0 A C.P.C.M.C.F. ~ diretamente 
1111bordlnada ao Pres.idente da República e serã 
constltu!da por : 

a) um presidente, de livre escolha do Pre-
lldente da · República ; 

b) Conselho Deliberativo; 
cJ Orgãos Técnicos: 
dJ Assessoria Juridlca; 
e) àervlço de Administração • 
1 1.• O Conselho Deliberativo sera\ cone

tttuldo de um representante de cada Minis
tério, um do Serviço Geogràflco do Exército, 
um do Instituto Bras.ilelro de Geografia e Es
tatlstlca, um da Fundação Brasil Central, um 
do E~ta:1o de Oolàs e ·.un Jo Departamento 
Administrativo do Bervl\O Público. 

§ 2. 0 os Orgãos Técnicos serão tantos 
quantos forem necessários aos trabalhos da Co
missão e, eada um serã orientado por um Di
retor. 

1 3.0 O Presidente, os membros do Con
aelho Deli bera ti vo e os Diretores dos Orgãos 
Técnicos, serão deslgnaaos por decreto, os lll
tlmoe, medlante. Indicação do PrPsldente da 
Comlssão. 

1 4.0 O Presidente da Comissão deslgnar6 
dentre os membros do Conselho Deliberativo 
ou dos Diretores dos ôrgãos Técnicos aquele 
que o deve substituir nos Impedimentos oca.
llonals, não excedentes de 30 ( trln ta) dtaa • 

§ 5.0 A Comissão terã um Secretãrlo de
llgnado pelo seu Presidente • 

1 6. • A Comissão terã·· um Regimento 
Interno, aprovado por seu Presidente, no qual 
aerão fixadas normas de trabalho, de funciona
mento, definição de atribuições doe seus ór
&ãos e, dentre outras disposições conslderadu 
convenientes, estabelecerã as seguintes : 

a) a constituição dos ôrgãos Técnicos, da 
Assessoria Jur!dlca e do Serviço de Adminis
tração, de acordo com as necessidades dos tra
balhos da Comissão ; 

b) a Comissão se reunlrA com a presença 
de, pelo menos, metade màle um dos membros 
do Conselho Deliberativo e doe Diretores dos 
Orgãoe Técnicos, toda vez que o Presidente 
pela ?elevâncla do assunto, a convocar ; 

cJ as deliberações serão tomadas pela mai
oria de votos doe membros do Conselho Deli
berativo e dos Diretores doe órgãos Técnicos 
presentes, cabendo ao Pre&lden'te o voto de 
qualidade; 

dJ os votos em branco não alterarão o 
quorum para ddiberi.çõe!I. 

Art. 4. 0 A C.P.C.M.C.F. terâ sua sede 
nesta capital . 

Art.. 5. • O eierclclo da !Unção de Pre
lldente, de membros do Conselho Dellbera
Uvo e de Diretores dos ôrgãos Técnicos da 
C.P.C.M.C.F. constitui serviço públlco re-

levante, de lnterêsse nacional, e serâ Inteira
mente gratuito • 

Paràgrafo único • Aos Integrantes c:!a Oo
mlssão que se deslocarem da sua sede, a ser
viço da mesma é aesegutado o transporte e 
dlàrlas a titulo de Indenização das despesas de 
alimentação e pousada, arbitradas de acordo 
C9IJl o Estatuto dos Funclonàrlos Públicos CI· 
vis da União ou com o Código de Venclmentoe 
e Vantagens dos Militares, conforme se trate, 
de civil ou militar. 

Art. 6. 0 O Presidente da C.P.C.M.O.P. 
podera\ solicitar o concurso de pessoas ou de 
entidades especializadas que sé tomarem ne
cessárias aos seus serviços, assinar têrmos de 
ajuste, contratos ou acôrdos. conceder gratl• 
flcações pela execução de serviços e a utortzar 
o seu devido pagamento nos têrmos da legis
lação vigente, lixar remuneração de servlçoe 
ou colaboração prestados à Comissão, movi• 
mentar aplicar os recursos concedidos à mesma 
Comissão, assim como requisitar pessoal ctvll 
ou militar, técnico ou não, sem prejutzo de 
vencimentos, direitos e vantagens a que façam 
jus em suas repartições de orlgel'h • 

Art • 7. 0 Tõdas as repartlçõWI !ederata, 
autàrqulcas e paraestatals colaborarão com a 
C.P.C.M.C.F., fornecendo-lhe a cooperação 
necessária, Inclusive no que concerne à rea
lização de trabalhos técnicos • 

Art . 8.0 Os planejamentos elaborados pela 
C.P.C.M.C.F., e que constituirão o Plano Ge
ral da Mudança da Capital poderão ser par
celada ou conjuntamente encaminhados ao 
Presidente da República, para os fins prevle
tos no a t"t. 6.• da Lei n.• 1. 803, de 5 de janei
ro de 1953. 

Art. 9.0 TOdas as despesas da C.P.C.M.C.P., 
correspondente; a encargos de qualquer na
tureza, correrão à c:mta do crédito espe
cial al'>erto em virtude da autorização cons
tante do art. 8.0 da Lei nllmero 1.803, de 5 de 
janeiro de 1953. e de outtos créditos e<meelAIS 
ou orçamentArlos que venham a ser concedl
dos, cabendo ao Presidente da C.P.C.M.C.P. 
a movimentação dêsses recursos . 

Art. 10. O Presidente da C.P.C.M.O.P., 
•Presentara\ ao Presidente da Repúhllca, anual
mente, um relatório das atividades da Co
missão. 

Art. 11. Ftca revogado o Decreto n'O.me
ro 36.598, de 11 de dezembro de 1954, que dis
põe sõbre a Comissão de Localização da Nova 
capital Federal • 

1 1.0 O pessoal civil ou militar requllll
tado para prestar serviços na referida Co
missão contlnuarã na mesma situação na 
C.P.C.M.C.F. 

1 2.0 O arquivo e pet"tences da re•erlda Co
missão ficam transferidos para a C.P.C.M.C.P. 

Art. 12. !:ste Dec~eto entrarã em Ytaor 
na data de suR publicação, revogadas as df.&. 
polllções em contràrlo. 

Rio de Janeiro. em 9 de dezembro de 1955; 
134.0 da Independência e 67.0 da República. 

NSREV RAMOS • 
F. de Mene2es Pimentel 
Ãfttõnio Alves C4mara 
Henrique Lott 
José Carlos de Macedo Soarru 
Mdrio da C4mara 
Lucaa Lope1 
Eduardo Catal4o 
Abgar Benault 
N elaon Omegna 
Vasco Alves Seco 
Mauncio de Medeiroa 



Resoluções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística 

DIRETÓRIO CENTRAL 

Integra das Resolu~ões n .... 4 77 a 482 

Resolução n.0 477, de 3 de agôsto de 1954 

Recompõe a Comissão de Cartografta do Conselho . . 

O Dlretório Central do Conselho Nacional 
lle Geogratla, usando de suas atribuições, 

Considerando que, por n11t1v?s de tõrça 
maior, os senhores capitão-de-fragata l\ls'tan
drtno de Paula ~!tas Serpa e o ~apltão Céllo 
Pereira, membros da Comissão d.e l'artografla 
do Conselho Nacional de GeognCla, renuncia
ram a essa lnvt:st.dura; 

Considerando a proposta da Secretaria 
Geral, formulada nos têrmos do t 1.0 do art. 10 
da resolução n.• 440, de 12 de Julho de 1954, 
da Aa&embléla Geral, com o fim de completar 
a. referida com1ssão, 

llESOLVB ! 

Artigo ó.nico - Passam a Integrar a co
missão de Cartografia do Conselho. os senho
res capitão-de-fragata Hélio Ramos de Azevedo 
Leite e o capitão-aviador Odalr Fernandes de 
Ag-.ilar, em substltulção, respectivamente, aoe 
senhores capitão-de-fragata Alexandrino de 
Paula Freltas Serpa e capltAo Céllo Pereira. 

Rio de Janeiro, em 3 de agõsto de 1954, 
1mo XIX do Instituto. - Conferido e nume
rado : Jolfé Veria.rimo da Co:rta Pet·eira, Secre
tárl.o-Assl•tente; Visto e rubricado : Deocléclo 
De P11ro.nholf Antuner, Secretário-Geral ; pu
blique-se: Floréncto de Abreu, Pre&ldent.e. 

Resolução n.0 478, de 17 de agôsto de 1954 

Autoriza contributção para o fundo de constituição e custeto de 'bôlsas de estudo 
da Fundação do Ensino Secundário. 

O Diretório Central do Conselho Naclonal 
de Geografia, usando de suaa atribuições, 

Considerando a solicitação feita pelo Exmo. 
Sr. Ministro da Educação no sentido de obter 
do Conselho Nacional de Geografla bôlsas de 
•tudo, bem assim recursos flnancelros para o 
eatabeleclmento de fundo para a Fundação do 
Bnslno Secundàrto, visando ao 1ncentlvo do 
enslno no pala ; 

Considerando que ao Conselho cabe, na 
aed.lda de suas PQS6lbllldades, colaborar com 
• referldo Mlnlstério, em conformldade com o 
art. 1.0 , do decreto 1.537, de 24/3/1937; 

Conslderando, finalmente, a ex1atêncla de 
111Curaos flnanceJ..ros dlapon1 veis, 

llESOLVIC : 

Art. 1.0 - 1"1ca a 'secretaria Geral do 
Conselho Nacional de Geografia 11.utorlzada a 
conceder à Fundação do EnSlno Secundàrlo, a 
titulo de contrlbulção, a lmportãncla de clnco 
mll cruzeiros (Cr8 5 000,00l, para o fundo da 
Fundação e bem assim a importAncla de clnco 
lllil cruzeJ..roa (Cr8 5 000,00) destlnada a flnan-

clamento de uma bõlsa de estudos de enatno 
riecundárlo • : 

Par6grafo dnlco ...... A bõlsa destina-se a 
aluno do DlBtrito Federal ou dos terrltóriOll, 
dos estadoa ou dos munlc1ploB. 

Art . 2.0 - Fica aberto, no orçamento da 
Secretaria Geral do Conselho Nacional de Geo
gratl&, o crédito especial de dez mil cruzelroe 
{Cr8 10 000,00), para atender aos encargos da 
presente resolução. 

Art • 3.• - Os recursos necessárlos ao 
erêdlto mencionado no artigo anterlor R!'Ae 
obUdos mediante aproveitamento de res1d"IMl9 
orçamentários . 

Art. 4.• - O Presldente do I.B.G.'I!:. bal• 
ll&l'6 as instruções necessárias para a execuçle 
do disposto nesta resolução • 

Rio de Janeiro, em 17 de agõsto de 1954. 
ano XIX do Instltuto. - Conferido e num .. 
rado: José Vertlfsimo da Cost11 Pereira, Secre
tàrto-A6111stente : visto e rubricado : Deocléct. 
de Paranhos Antunes, Secretário-Geral ; pu
bllque-se: Florénl:io àe Abreu, Prealdente. 
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Resolução n.0 479, de 17 de agôsto de 1954 

Designa as Comissões de Legislação e de Orçamento para elaborarem projeto 
de resolução, tendo em vista o cumprimento da resolução n.º 442, da Assembléia 

Geral. 

O Diretório Central do Conaelho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições, 

Coil81derando o disposto na reeolução 
n.• 442, de 12 de julho de 1954, da Assembléia 
Geral, 

RESOLVE; 

Artigo único - Ficam designadas as Co
mlllBÕes de Legislação e de Orçamento, do Di
retório Central, para o fim especial de elabo
rarem, conjuntamente, um projeto de resa-

lução, tendo em vista o cumprimento da re
eolução n. 0 442, da Assembléia Geral. 

Paràgrafo único - A Secretaria Geral for
necerà os assessôres técnicos e administrativoa 
neccsé.rios ao trabalho de ambas as Comi66Ões. 

Rio de Janeiro, em 17 de agôsto de 1954. 
ano XIX do Instituto. - Conferido e nume
rado ; José Verfssimo àa Costa Pereira, Secre
tàrio-Ass1stente ; visto e rubricado ; Deocléélo 
De Paranhos Antunes, secretàrlo-Geral; pu
blique-se : Florêncto de Abreu, Presidente. 

Resolução n.0 480, de 9 de setembro de 1954 

Revoga as resoluções n.0 s 306 e 332, do Diretório Central 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia usando de suas atrll>uições, 

• Considerando o disposto nas reeoluções 
n.•s 306, de 16 de março de 1948 e 332, de 26 de 
fevereiro de 1949, ambas do Diretório Central; 

Considerando o ponto-de-vista sustentado 
pelo plenàrlo do Diretório" Central em sua reu
nião de 17 de agôsto 48- 1954, 

RESOLVE ; 

Artigo único - Em l.• de janeiro de 1955 
ficarão revogadas as resoluções n.•s 306,. de 
16 de março de 1948 e 332, de 26 de fevereiro 
de 1949, ambas do Diretório Central. 

Rio de Janeiro, em 9 de· setembro de 1954, 
ano XIX do IIistituto. - Conferido e nume- . 
rado : José Vertssímo àa Costa Pereira, Becre
tàrio-Ass1stente ; visto e rubricado : Deoclécto 
De Paranhos Antunes, Secretário-Geral: pu
blique-se: FZorêncto d.e Abreu, Presldente. 

Resolução n.0 481, de 9 de setembro de 1954 

Autoriza destaques e suplementações de vêrbas no orçamento 
vigente do Conselho 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia usando de suas atribuições, 

Considerando q'-\F, por vàrlas circunstân
cias, parte das verbas constantes do orçamen
to em vigor não foi aplicada ; 

Considerando que, em conseqüência, resul
taram, dai, disponibllldades financeiras capa-
11es de permitir redistribuição das dotações or
oamentàrlas do Conselho, referentes ao pre-
sente exerclcio ; 

Considerando as reais necessidades da se
cretaria Geral em determinadas rubricas, no 
tocante a pessoal, serviços e Instalações, ln
d18pllilsávels ao bom andamento dos trabalhos 

04 
06 
07 

02 

em curso: · · 
Conslderando, finalmente, que do reaJus- 03' 

tamento das verbas inclusas no orçamento 
atual, através de destaques e suplementações 
apropriadas, não decorre qualquer aumento de 
despesa, 

RESOLVE; 

Artigo único - Ficam autorizados os des
taques e suplementações das verbas abal,xo es
pecificadas, no orçamento vigente do Con
selho: 

DESTAQUES 

VERBA 1 - PESSOAL 

Conaignaç4o I - Pessoal 
Permanente 

05 ' 

06 

07 

Crt 11 
01-b - Quadro Permane_nte ..• , . . 45 000,00 
01....ç - Quadro Suplementar . • . . . . 20 000,00 . 

constgnaç4o II - Pessoal 
E2ltranumerdrlo 

- Contratados . . . . . . . . . . . . . . . • 100 000,00 
- Ménsallstas .. . . . .. . .. .. .. .. 300 000,00 
- Tarefeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000,00 

\ 'El!BA 2 - MATERIAL 

Consignaç4o I - Material 
Permanente 

- Aparelhos e material téc
nico para · trabalhos de 
campo .. .. .. • . . .. .. . .. . .. . . 100 000,00 

- Automóveis, autocaminhões, 
camionetas, velculos para 
serviço de campo; . mate
rial flutuante e ace88Ó
rlos ; utensillos e aparelhos 
mecânicos para consêrto . . 300 000,00 

- Màquina e aparelhos de 
fotografia e filmagem e 
respectivo material . . . . . . . . 50 000,00 

- Material de acampamento 
e campanha ; animais para 
trabalhos e outros fins . . . . 11 000,00 

- Material de ensino e edu
cação ; mapas e plantas 
topogràflcas ; lns!gnias e 
bandeiras . . . .. . . .. . .. .. .. . . 10 000,00 

- Aparelhagem para repro-
duç.ão e cópias de mapas e 
documentos . . . . . . . . . . • . . . . 30 000,00 
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19 
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34 

VERBA 3 - SERVIÇOS 
DJ: TICRCEIBOS 

Conn1maç4o IV -
Tran311ortes e Viagem 

- Acondicionamento e em
balagens ; armazenagens, 
fretes, carret,,.. estl vas e 
capatazle.s ; aluguel e alo-

• jamento de animais e de 
seus tre. te.dores, estada de 
ve1cu1os em garage . . . . . . . . 20 000,00 

Vll:RBA 4 - ENCARGOS 
DIVJ:llSOS 

Cona(gnaç4o 11 - Encar
gos E311ec'lfico1 

- Assistência a órgãos re-
gionais do C.N.G. .. . . . . . . 150 000,00 

- Encargos com o preparo e 
Impressão de mapas e ou• 
tras pu bllcações de cará-
ter cartográfico . . . . . . . • • . 300 000,00 

VERBA 1 - PESSOAL 

Condgnaç4o l -
Pessoal Permanente 

. 1 586 000,00 

01-a - Pessoal em Comissão . . . . 135 000,00 

Condgnaç4o li - Pea1oal 
Extra numerário 

05 

13 

32 

08 

13 

14 

- Diaristas .......•.......... 

aondgnaç4o 111 - Van
tagenr 

80 000,00 

- Funções, gre.tltlcadas . . . . . 650 000,00 

Conlignaç4o V - DiverlOB 

- Salário Familia ...•.....• 

VERBA 2 - MATl!llIAL 

Condgnaç4o l - Mate
rtal Permanente 

- Móveis em geral ; má
quinas, equipamentos e 
utenslllos de escritório e 
de desenho ; material di
dático e laboratório; ma
terial elétrico ; utenslllos 
de copa e cozinha ; apare
relhagem médico-cirúrgico 

- Artigos de expediente, de
senho, ensino e educação, 
fichas e livros de escritu
ração, Impressos e mate
rial de classl!lcação; ma
terial de apüre.çAo mecl!.-
nlce. ................... .. . 

- Combustíveis; materié.l de 
lubrl!lcação e limpeza de 

70 000,00 

40 000,00 

65 000,00 

15 

16 

17 

18 

20 

01 

13 

26 

28 

máquinas; material pare. 
conservação de Instalações 
de máquinas e aparelhos; 
sobressalentes de mâqutnas 
e viaturas : artigos de Ilu-
minação e eletricidade . . l~O 000,00 

- Ma terte.l de consumo pare. 
a Secção de Reproduções . 15 000,00 

- Material de refeitório e 
objetos de copa e cozinha : 
material de limpeza e de-
Slnfecção . . . . . . . . . . . . . . . • . 40 000,00 

- Medicamentos e material 
de penso : produtos quími
cos e farmacêuticos ; ma
terial de higiene e de81n-
fecção . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • 20 000,09 

- vestuário, uniforme e 
equipamentos ; artigos e 
peças acessórios ; roupas 
de cama, mesa e banho, 
tecidos e artefatos . . . . • • . 10 000,00 

- Material para a constru-
ção de marcos . . . . . . . . . . • 20 000,00 

VERBA 3 - llJ:RVIÇOS Dll: 
TEllCUJIOS 

Condgnaç4o l - Con
servaç4o e Beparos 

- Ligeiros reparos, adapta
ções, conservação de bens 
móveis e Imóveis ......•. 

aondgnaç4o 111 - Tazaa 
ae Servtço1 Públtoos 

- Iluminação, !Orça motriz, 
gás e Agua ••••••••••••••• 

aondgnaç4o V - Outros 
Serviços de Tercetros 

- Custeio de lavagem e en
gomagem de roupa ; ser
viço de asseio e higiene . , 

- Despesas bancárias com 
remessa e transferência 
de fundos .............. .. 

V11:RBA 4 - ENCARGOS 
DIVZllSOS 

Condgnaç4o l - En
cargos Gerats 

80 000,00 

16 000,00 

20 000,00 

5 000,00 

01 - Aluguel de bens lmóvels 100- 000,00 
06 - Despesas pela partlclpaçll.o 

em certames e exposições ; 
realizações cu! ture.18 . . .. . 20 000,00 

09 - RepreséntaçAo social 
recepções, excursões, hos-
pedagens e homenagens 50 000,00 

1 586 000,00 

Rio de Janeiro, em 9 de sete.mbro de 1954, 
ano XIX do Instituto. - Conferido e nume
rado : José Vertssimo da Costa PeretrQ., Secre
tário-Assistente ; visto e rubricado : Deocléc«o 
De Paranhos Antunes, Secretário Geral, pu
blique-se: Flortncto ~e Abreu, Presidente. 

\ 
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Resolução n.0 482, de 4 de novembro de 1954 

Aprova a indicação de consultores técnicos regionais formulada pelo Diretório 
Regional do Conselho no' Estado de Minas Gerais. 

O Dlretórlo Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições , 

Considerando o dlsposto no § 2.•, do art. 15, 
do Regulamento do. Conselho, no que se refere 
l eleição dos consUl tores técnicos regionais ; 

Considerando os têrmos da i·esolução n.0 34, 
de 21 de setembro de 1954, do Diretório Regio
nal de OeograJ;la do Estado de Minas Gerais , 

RESOLVE : 

Artigo único - Aprovar a Indicação doa 
lllmhores engenhelros DJalma Guima~ées, Lln-

coln Contlnentlno, Iflgênlo Soares Coelho, Al· 
berto Freire Lavanére W6.nderley, Wilson Alvea 
de Araújo e professõres TabaJara Pédroso, Êlzlo 
Fonseca Dolabela e Joaquim Costa, apresentada 
pelo Diretório Regional de Geografia do "Estado 
de Minas Gerais, para constltulrem o quadro 
de consUltores técnicos daquele Dlretórlo. 

Rio de Janeiro, em 4 de novembro de 1954, 
ano XIX do Instituto. - Conferido e nume
rado : as) Nilo Bernardes, Secretário-Assisten
te; visto e rubricado : Fábto de Macedo Soare• 
Gutmardes, Secretér1o Geral; publique-se: 
Moacir Malheiros Fernandes Sflva, Vlce-Pre
sldente em exerc!c1o . 

8'==' l:ste• "Boletim", a "Revista Brasileira de Geocrafla" e as obras da "Biblioteca Geocriftc:a 
S.:15' Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria-Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Annlda Beira-Mar, 438 - Edlficlo Icuaçu - .._ 
de "anelro, D. F, 


